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RESUMO GERAL 

MARCONDES, Mariana Martins. Indução de haploidia e estratégias para a identificação 

de haploides em milho subtropical. 2018. Tese (Doutorado em Produção Vegetal). 

UNICENTRO. 

 

A obtenção de linhagens duplo-haploides (DH) em milho envolve as etapas de indução de 

haploidia, identificação de sementes haploides e a duplicação cromossômica dos haploides 

selecionados. A fase que sucede a indução de haploidia é a de seleção dos haploides que, 

usualmente, é baseada na pigmentação por antocianina em sementes, pela expressão do 

marcador dominante R-navajo (R1-nj). No entanto, esse marcador possui penetrância 

incompleta e expressividade variável dependendo dos genótipos utilizados nos cruzamentos 

de indução ou dos fatores ambientais. Como consequência, um grande número de sementes 

diploides, ou falsos-positivos, passa para a fase de duplicação, o que justifica a adoção de 

ferramentas auxiliares para classificação de ploidias. Com o propósito de descartar diploides em 

meio a haploides putativos em uma análise por meio de regressões logísticas, o comprimento de 

células-guarda (CCG) e a densidade de estômatos (DE) podem ser adotados, uma vez que 

medidas de CCG e DE, provenientes de diferentes cruzamentos de indução (híbridos e indutores 

de haploidia) diferem grandemente entre haploides e diploides. A eficiência da classificação de 

diploides e haploides por CCG e DE foi relacionada tanto aos híbridos e indutores, quanto ao 

fenótipo das plantas, sendo que o ponto de corte ideal do CCG foi variável em relação ao 

cruzamento dos quais as plantas descenderam, e o ponto de corte ideal para DE foi mais 

relacionado ao genótipo-fonte. Da mesma forma que as variáveis CCG e DE, características de 

plântula como: comprimento do coleóptilo (CC) e da radícula (CR); diâmetro do coleóptilo (DC) 

e da radícula (DR) e o número de raízes seminais laterais (NRSL) se mostraram um artifício 

eficiente, quando utilizadas de forma conjunta, em separar plântulas haploides de diploides. Essas 

características também foram relacionadas aos híbridos, indutores de haploidia e ao fenótipo, 

exceto para o DC e DR que mostraram ser dependentes apenas do fenótipo (haploide/diploide), e 

o ponto de corte ideal para essas características foi estabelecido conforme cada cruzamento de 

indução. Baixas taxas de FDR (False Discovery Rate) e FNR (False Negative Rate) foram 

observadas para a classificação de ploidias por meio do CCG, DE e das características de plântula. 

Além disso, os valores de acurácia de todos os métodos estudados, e de correlação destes com a 

ploidia real das plantas (gold standard) foram considerados satisfatórios, inferindo a possibilidade 



 

 

ii 

 

de incorporação destas metodologias nos programas de melhoramento de milho a partir de 

linhagens duplo-haploides. 

Palavras-chave: Plântulas de Zea mays L. Estômatos. R1-nj. FDR. FNR. 
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GENERAL ABSTRACT 

MARCONDES, Mariana Martins. Haploid induction and strategies for haploids 

identification in subtropical maize. 2018. Thesis (DSc. in Plant Production). UNICENTRO. 

 

To obtaining doubled haploid lines (DH) in maize involves the steps of haploid induction, 

haploid seeds identification and chromosome duplication of selected haploids. A phase that 

happens the haploid induction is the haploids selection, which had usually based on 

anthocyanin pigmentation in seeds, by the expression of the dominant R-Navajo marker (R1-

nj). However, this marker has incomplete penetrance and variable expressivity depending on 

the genotypes used in the induction crossings and environmental factors. Consequently, a 

large number of diploid seeds, or false-positive seeds, passes to the doubling phase, which it 

justifies the adoption of an auxiliary tool to classify ploidies. With the purpose of discarding 

diploids into putative haploid medium in an analysis by means of logistic regressions, guard 

cell length (GCL) and stomatal density (SD) can be adopted, since GCL and SD 

measurements from different induction crosses (hybrids and haploid inducers) differing 

greatly between haploids and diploids. The efficiency to rank diploids and haploids by CGL 

and SD, had linked to both the hybrids and inducers and to the plants phenotype, being that 

the ideal cut-off point of CGL to separate haploids from diploids was variable in relation to 

the crossing from which the plants descended, and the ideal cut-off point of SD was more 

related to the source genotype. Similarly CGL and SD, the seedlings traits: coleoptile (CL) 

and radicle (RL) length, coleoptile (CD) and radicle (RD) diameter and number of lateral 

seminal roots (NLSR) have been shown to be an efficient device, jointly, to separating 

haploid plants from diploids. These traits were also related with hybrids, haploid inducers and 

phenotype, except for CD and RD, which were shown to be dependent only on the phenotype 

(haploid/diploid), and the ideal cut-off point for these traits was established according to each 

induction crossing. Low rates of FDR (False discovery rate) and FNR (False negative rate) 

were observed for the ploidy in classification by CGL, SD and seedling traits. In addition, the 

accuracy values of all the methods studied, and their correlation with the real ploidy of the 

plants (gold standard) was considered satisfactory, inferring the possibility of incorporation 

these traits in maize breeding programs from doubled haploid lines. 

Keywords: Zea mays L. seedlings. Stomato. R1-nj. FDR. FNR. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Plantas haploides são aquelas que apresentam uma única cópia de cada cromossomo 

característico da espécie e, no tecido somático apresentam o número n de cromossomos 

típicos dos gametas do organismo (BLAKESLEE et al., 1922). A haploidia em plantas pode 

ocorrer tanto naturalmente, quanto como resultado de diversas técnicas de indução de 

haploidia. No entanto, a ocorrência natural da haploidia é um evento raro e tem seu uso 

prático limitado. O surgimento espontâneo de plantas haploides na natureza foi relatado 

inicialmente em 1922 (BLAKESLEE et al., 1922) e a partir disso surgiram relatos em tabaco, 

trigo e muitas outras espécies (FORSTER et al., 2007). Em milho, os primeiros relatos de 

plantas haploides ocorreram em 1929 (RANDOLPH, 1932).  

O potencial da haploidia vem sendo explorado em programas de melhoramento de 

plantas há muitas décadas, e ainda tem sido feitas muitas tentativas de utilização deste 

potencial (MALUSZYNSKI et al., 2003). Em programas de melhoramento de milho, a 

utilização de haploides facilita a produção de híbridos, pela redução do tempo e custos na 

obtenção de linhagens endogâmicas. As linhagens completamente homozigotas são obtidas 

em um ciclo, e no outro, ocorre a duplicação dos cromossomos das linhagens haploides e a 

autofecundação das linhagens duplicadas, formando as linhagens duplo-haploides, ou DHs. 

As células duplo-haploides contém duas cópias idênticas de um único genoma e, depois de 

serem autofecundadas, geram sementes 100% homozigotas.   

Em milho, o que mais se utiliza para a indução de haploidia é a técnica in vivo 

(SILVA, 2009), por meio de cruzamento com indutores de haploidia que possuem o sistema 

gimnogenético de indução. Ou seja, as plantas obtidas são de origem materna, geradas a partir 

do desenvolvimento da oosfera (FRITSCHE-NETO; GARBUGLIO; BORÉM, 2012).  O 

sistema gimnogenético de indução tem sido escolhido em programas de melhoramento de 

milho pela maior taxa de indução e praticidade. Os genótipos a serem induzidos, utilizados 

como fêmeas, podem ser plantados em um único campo isolado, separados pelo indutor, 

utilizado como macho. Antes do florescimento, as plantas utilizadas como fêmeas são 

despendoadas e a polinização pelo indutor ocorre naturalmente (FRITSCHE-NETO; 

GARBUGLIO; BORÉM, 2012). Esse processo tem sido facilitado pela tropicalização dos 

indutores, uma vez que germoplasmas tropicais, normalmente, apresentam maior altura e 
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favorecem a polinização natural entre as plantas (PRASANNA; CHAIKAM; MAHUKU, 

2012).   

 Diversas tecnologias também têm sido estudadas nas etapas de avaliação e detecção de 

haploides e haploides duplicados. O uso do marcador fenotípico R-navajo baseado na 

pigmentação por antocianina em sementes (NANDA e CHASE, 1966) foi um dos pioneiros e 

tem seu uso expandido até hoje. No entanto, por conta de sua não efetividade em alguns 

casos, como a variação na pigmentação conforme o germoplasma utilizado nos cruzamentos 

de indução, outros métodos estão sendo testados. A exemplo disso tem-se os marcadores 

baseados em pigmentação de coleóptilo e raiz (CHAIKAM et al., 2016), avaliação de 

características de plântulas (CHAIKAM et al., 2017), a citometria de fluxo (LOUREIRO; 

SANTOS, 2004), análise citológica por meio da medição de estômatos (CHOE et al., 2012), 

entre outros.  

Algumas empresas privadas de produção de milho híbrido são portadoras de 

metodologias bem estabelecidas para a obtenção de linhagens duplo-haploides, possuindo 

inclusive, linhagens indutoras tropicalizadas com alta taxa de indução de haploides. De forma 

contrária, no setor público o uso da tecnologia DH é mais recente e as metodologias não são 

totalmente dominadas, necessitando de estudos e aperfeiçoamento da técnica. Nesse contexto, 

será abordado no presente trabalho a eficiência da regressão logística (RL) utilizando 

variáveis exógenas como o comprimento de células-guarda, a densidade de estômatos e 

características de plântulas na classificação de haploides e diploides em plantas de milho. 
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2         REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1      Obtenção de linhagens de milho em programas de melhoramento 

Os programas de melhoramento genético da cultura do milho utilizam amplamente da 

superioridade dos genótipos heterozigotos, aproveitando assim o vigor de híbrido. Este 

último, também conhecido como heterose, é oriundo do cruzamento entre duas ou mais 

linhagens homozigotas, que quando cruzadas, expressam a superioridade dos filhos em 

relação à média dos pais, sendo tão mais pronunciada a heterose quanto mais contrastantes 

geneticamente forem os pais (BORÉM, 1997; BARBOSA, 2009).  

A superioridade dos descentes por hibridação quando comparados aos pais, em milho, 

foi descrita por Shull (1908) e East (1908). Em experimentos independentes, ambos 

estudaram os fenômenos da heterose e endogamia. East (1909) observou a depressão por 

endogamia em indivíduos provenientes de autofecundações, que corresponderia à redução de 

vigor e rendimento nos descendentes com incremento das gerações de endogamia, e concluiu 

que a homozigose em indivíduos endogâmicos ocorreria devido a expressão de alelos 

deletérios recessivos, suprimidos nos heterozigotos, que ocasionam a perda de vigor em 

homozigotos. Estudando a herança quantitativa do número de fileira por espiga em milho, 

Shull (1908) observou que progênies provenientes de hibridação eram mais vigorosas do que 

as obtidas por autofecundação, considerando o mesmo genótipo-fonte. Mais tarde, o mesmo 

autor estabeleceu um esquema básico para produção de híbridos de milho, baseados em 

sucessivas gerações de autofecundações das plantas selecionadas, seguida de hibridação entre 

indivíduos homozigotos, promovendo assim heterose (SHULL, 1909). 

Segundo Paterniani e Campos (1999), a produção de híbridos com alto desempenho 

necessita do cruzamento entre linhagens elites. Para obtenção desses cruzamentos, é 

necessário o desenvolvimento das linhagens e posterior cruzamento destas com um testador, 

para identificar aquelas que possuem melhor capacidade de combinação. A produção de 

linhagens pelo método padrão consiste em sucessivas autofecundações de várias plantas da 

população fonte das linhagens. Os descendentes S1 são semeados em linhas e os melhores são 

selecionados por suas características fenotípicas, como vigor, resistência a doenças e bons 

caracteres agronômicos como alta produtividade de grãos, para depois serem novamente 

autofecundados. O processo de autofecundação é repetido até S6 ou gerações mais avançadas, 

quando as linhagens chegam aproximadamente a 99,22% de homozigose. 



 

 

4 

 

 Uma alternativa disponível na cultura do milho para acelerar a obtenção das linhagens, 

consiste na produção de linhagens homozigotas pelo uso de haploides duplicados, também 

conhecidos como duplo-haploides ou di-haploides (DH) (CHASE, 1952). Nesse método, é 

possível a obtenção de linhagens com apenas dois ciclos da cultura, um para a obtenção dos 

haploides e o outro para a autofecundação das linhagens DH. Indivíduos haploides são 

portadores de uma única cópia de cada cromossomo característico da espécie, e apresentam 

no tecido somático o número n de cromossomos típicos dos gametas do organismo. Assim, 

uma planta haploide é considerada em estádio esporofítico, entretanto com número de 

cromossomos de estádio gametofítico (BLAKESLEE et al., 1922). 

 No processo normal de autofecundação em espécies diploides, considerando apenas 

dois pares de locos independentes segregando entre os genitores: AAbb e aaBB, o genótipo 

recessivo aabb tem a probabilidade de ser encontrado na proporção de 1/16 em uma 

população F2. Na indução de haploidia, o mesmo genótipo terá a probabilidade de ocorrência 

de 1/4 na população. Isso ocorre devido à ausência dos heterozigotos, prevalecendo, apenas, 

quatro genótipos homozigotos (AABB, AAbb, aaBB e aabb) (BORDES et al., 2006). O uso 

de linhagens DH na obtenção de híbridos de milho atende, facilmente, os requisitos 

necessários ao registro de cultivares, de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade 

(DHE) pela sua homozigosidade e uniformidade completa (GEIGER; GORDILLO, 2009). 

 A produção de linhagens por meio da tecnologia DH proporciona vantagens 

econômicas significativas aos programas de melhoramento (DUNWELL, 2010), pois aumenta 

os ganhos genéticos e melhora a eficiência na reprodução por meio da simplificação da 

logística e redução de tempo e custos para o desenvolvimento e manutenção das linhagens 

(MELCHINGER et al., 2005; LEE; TRACY, 2009). Outras vantagens no uso desta tecnologia 

são a garantia na qualidade das avaliações iniciais dos híbridos, uma vez que todas as plantas 

geradas de uma única semente haploide serão idênticas geneticamente (MILACH, 2007) e a 

possibilidade de que sejam herdados blocos gênicos inteiros, sem que tenha ocorrido 

recombinação (BERNARDO, 2009). Ou seja, com os DH, a recombinação de genes ligados 

ocorre somente em uma meiose, naquela que originou o gameta responsável pela formação da 

planta DH. Deste modo, grande parte dos locos ligados não será recombinante, portanto, a 

chance de manter combinações existentes em linhagens parentais aumenta (PIERRE et al., 

2011). 

 A indução de haploides, seguida de duplicação espontânea ou induzida de 

cromossomos, são técnicas amplamente utilizadas em programas de melhoramento de várias 
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espécies agrícolas. Elas têm sido utilizadas com sucesso para a produção de cultivares 

comerciais de espécies como aspargos, cevada, Brassica juncea, berinjela, melão, pimenta, 

colza, arroz, tabaco, triticale, trigo, entre outras. Usando a tecnologia DH plantas 

completamente homozigóticas podem ser estabelecidas em uma geração, ao contrário dos 

métodos convencionais em que várias gerações de autofecundação são necessárias e apenas a 

homozigose parcial é obtida (MUROVEC; BOHANEC, 2012). 

 Entretanto, o método de produção de duplo-haploides ainda é limitado, devido à baixa 

taxa de indução de haploides por meio de linhagem indutora, aos sistemas de marcadores 

morfológicos para identificação nem sempre serem tão precisos e eficientes na detecção de 

sementes haploides, à falta de indutores tropicalizados em empresas públicas no Brasil e, 

ainda, devido à necessidade de protocolos eficientes de duplicação e que permitam 

repetitividade de resultados (COUTO et al., 2013). 

 

2.2       Indutores de haploidia 

O primeiro relato de plantas haploides na natureza foi descrito em Datura stramonium, 

por Blakeslle et al. (1922). Desde então, o interesse na indução de haploidia como uma 

ferramenta para o melhoramento genético de plantas tem aumentado com o desenvolvimento 

de métodos mais eficientes para sua produção (SILVA, et al., 2002). O milho é uma planta 

tipicamente diploide (2n = 20), mas indivíduos haploides (2n = 10) ocorrem naturalmente na 

proporção de uma a cada mil sementes (CHASE, 1963). De acordo com Randolph (1932), os 

primeiros haploides em milho foram relatados em 1929, por L. J. Stadler. 

 Os principais processos para a produção de haploides são realizados in vitro, por meio 

da cultura de anteras, cultura de micrósporos, cultura de ovários e resgate de embriões, ou in 

vivo por cruzamentos divergentes ou usando linhagens indutoras de haploidia. A cultura de 

anteras e os cruzamentos interespecíficos são considerados os mais importantes. Entretanto, o 

método da cultura de anteras é, relativamente, eficiente em cevada, trigo, brássicas e outras 

espécies, mas ainda não apresenta potencial para culturas como soja, feijão e aveia (BORÉM, 

1997). O método de cruzamentos divergentes tem sido utilizado com sucesso em algumas 

culturas como trigo, cevada e batata. Atualmente, as empresas de melhoramento julgam o 

método in vivo mais promissor, tornando-o o mais utilizado (FRITSCHE-NETO; BORÉM, 

2011).  

O uso do método de indução de haploidia in vivo para obtenção de linhagens puras, 

permite obter linhagens após o cruzamento de um híbrido com um indutor de haploidia. 
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Empresas de melhoramento genético de milho vêm trabalhando para aumentar a porcentagem 

de plantas haploides geradas por esse tipo de cruzamento. Alguns cruzamentos chegam a 

produzir de 10% a 20% de plantas de natureza haploide (SILVA, 2009). 

 Durante o processo de fertilização normal de um óvulo, um dos núcleos espermáticos 

fertiliza a oosfera formando o embrião, enquanto o outro núcleo se funde com os núcleos 

polares do óvulo formando o endosperma triploide. Uma linhagem indutora é caracterizada 

como uma planta capaz de quebrar/bloquear a dupla fertilização e, eventualmente, produzir 

sementes haploides (DANG et al., 2012). As linhagens indutoras de haploidia podem gerar 

haploides androgenéticos ou gimnogenéticos. No caso do sistema androgenético, a linhagem 

indutora é utilizada como genitor feminino (receptora de pólen) e, após a fertilização, um dos 

núcleos reprodutivos do grão de pólen se desenvolve em um pseudo-embrião, gerando um 

indivíduo de origem paterna. Já no sistema gimnogenético, a linhagem indutora é utilizada 

como genitor masculino (doadora de pólen) e é a oosfera que se desenvolve, assim o 

indivíduo gerado será de origem materna (PIERRE et al., 2011). 

Como responsável pelo controle genético do sistema androgenético, tem sido apontado 

o gene denominado gametófito indeterminado (ig), sendo que o alelo recessivo desse gene 

induziu a produção de haploides com base no gameta masculino (KERMICLE, 1969). O gene 

ig1 está localizado no braço longo do cromossomo três do milho (KERMICLE; 

DEMOPULOS-RODRIGUES, 1980), e tem ampla expressão em diversos tecidos, em 

diferentes estádios de desenvolvimento do milho, como folhas, primórdios foliares, espigas 

imaturas, pendão imaturo, estilo-estigma e palha jovem, apresentando baixa expressão no 

endosperma, em raízes e grãos de pólen maduros (EVANS, 2007). Foi observado que a 

presença do alelo ig1 em caráter recessivo permite a ocorrência de um número variável de 

divisões mitóticas, resultando em um saco embrionário com 16 núcleos ou mais, em vez dos 

oito observados normalmente. Como resultado das divisões adicionais, o indivíduo mutante 

que apresenta o alelo ig1 exibe heterofertilização, poliembrionia, e variação no nível de 

ploidia do endosperma depois da fertilização. Os sacos embrionários com oosferas 

degeneradas, provavelmente, favorecem o desenvolvimento de um núcleo reprodutivo de grão 

de pólen sem a ocorrência de fertilização, dando origem a um embrião androgenético haploide 

(LIN, 1981). 

 De acordo com Coe (1959) e Zhao et al. (2013), para o sistema gimnogenético de 

indução, existem duas hipóteses que podem explicar a ocorrência de haploides: a eliminação 

do genoma pós fertilização e a fertilização única. A primeira hipótese propõe que um dos dois 
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núcleos reprodutivos do grão de pólen do indutor tenha uma alteração, mas ainda seja capaz 

de fundir com a oosfera e, durante as divisões celulares subsequentes, os cromossomos do 

indutor se degeneram e são, gradualmente, eliminados das células primordiais. Já o outro 

núcleo reprodutivo se funde com os núcleos polares, formando o endosperma triploide. A 

segunda hipótese sugere que um dos núcleos reprodutivos do grão de pólen não é capaz de se 

fundir com a oosfera, mas pode provocar a embriogênese haploide, e o segundo núcleo 

reprodutivo se une com os núcleos polares formando o endosperma, como na primeira 

hipótese. 

 Em estudos mais recentes, genes e QTLs envolvidos na indução de haploides maternos 

em milho tem sido reportados. Barret et al. (2008) detectaram o locus ggi1, no cromossomo 1, 

causando gimnogênese e distorção na segregação, e mostraram que o genótipo doador de 

pólen é quem determina sua própria habilidade em induzir embriões femininos haploides. 

Prigge et al. (2012) realizaram análises em QTLs para a taxa de indução de haploides em 

quatro populações, incluindo duas linhagens indutoras de haploidia. E oito QTLs foram 

identificados, sendo dois de grande efeito: qhir1 e qhir8, explicando respectivamente até 66% 

e 20% da variância genética. Além disso, a região qhir1 apresentou alta distorção na 

segregação contra os haplótipos indutores, sugerindo que a habilidade de indução de haploidia 

está associada a falhas na transmissão de gametas indutores. Eles assumiram que o locus sed1 

causa modificação epigenética e é dependente de dose dos cromossomos, em que uma forte 

modificação nos cromossomos das células espermáticas resultará na formação de haploides 

ou no aborto de núcleos.  

Nair et al. (2017) identificaram duas sub-regiões dentro da QTL qhir1, denominadas 

qhir11 e qhir12. A proposta inicial era de que a qhir12 seria obrigatória na indução de 

haploides, visto que a qhir11 também estava presente em alguns genótipos não-indutores, e 

que genes candidatos putativos que codificam para DNA e aminoácidos presentes em 

proteínas de plantas haploides foram identificados na região qhir12. No entanto, o estudo 

revelou que apenas a sub-região qhir11 teve um efeito significativo na capacidade de indução 

de haploidia, além de causar distorção na segregação e aborto de núcleos, características que 

são fortemente associadas à indução de haploides maternos.  

Kelliher et al. (2017) descobriram que a indução de haploides em milho é um caráter 

pós-zigótico atribuído à uma mutação na MATRILINEAL (MTL), que é uma fosfolipase 

específica do citoplasma de células espermáticas, e que a sequência de RNA do pólen 

identificou um conjunto de genes específicos superexpressos durante a indução de haploidia. 
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Tais resultados indicaram a importância dos componentes citoplasmáticos do gameta 

masculino no sucesso reprodutivo e na transmissão do genoma masculino. Wu et al. (2014) 

identificaram que a taxa de indução de haploidia não se baseia apenas nos indutores de 

haploidia, mas também na fonte de germoplasma materna, em que dois QTLs, no 

cromossomo 1 (qmhir1) e cromossomo 3 (qmhir2), afetaram fortemente a indução de 

haploidia do lado materno, explicando 14,7% e 8,4% da variação genética, nessa ordem. Ren 

et al. (2017) fazendo uma revisão sobre a origem genética da indução de haploidia, sugeriram 

que a eliminação do cromossomo uniparental leva à formação de haploides, mas que a 

possibilidade de que a fertilização única pode contribuir para a indução de haploides não pode 

ser desconsiderada. Concluíram também que a compreensão do mecanismo de indução de 

haploidia de origem materna ainda está incompleta.  

 Inicialmente, duas linhagens indutoras de haploidia se destacaram, em que a primeira 

delas foi desenvolvida a partir de uma linhagem denominada Stock6 (COE, 1959), que gera 

haploides de origem materna. Quando autofecundada essa linhagem produz uma frequência 

de haploides em torno de 3,2%. A maioria das linhagens e dos sintéticos indutores de 

haploidia é derivada da linhagem Stock6, a exemplo disso tem-se as linhagens UH400 e 

UH401 amplamente utilizadas (PRASANNA; CHAIKAM; MAHUKU, 2012). A outra 

linhagem, conhecida como Wisconsin 23 (W23), gera haploides androgenéticos e sua taxa de 

indução é relativamente menor quando comparada à Stock6, variando de 1 a 3%.  

 Diversas iniciativas foram tomadas em busca de indutores melhorados, a fim de 

aperfeiçoar a baixa frequência de indução de haploides das linhagens citadas. Em condições 

temperadas, a partir das linhagens Stock6 e W23, foram geradas inúmeras outras linhagens 

indutoras com maiores taxas de indução de haploidia. Lashermes e Beckert (1988) cruzaram a 

linhagem W23 com a linhagem Stock6 e obtiveram a linhagem indutora WS14, com taxa de 

indução de 3% a 5%. Sarkar et al. (1994) conseguiram uma taxa de indução de 6% nos 

cruzamentos realizados com a WS14. As linhagens indutoras ZMS e KMS, derivadas da 

Stock6, ao serem cruzadas deram origem à linhagem MHI, que induziu, em média, 6,5% de 

haploides (CHALYK, 1999; EDER; CHALYK, 2002). A linhagem indutora RWS, obtida 

pelo cruzamento entre WS14 e KMS, mostrou de 8 a 10% de haploides gimnogenéticos 

(RÖBER et al., 2005).  

 Para as condições tropicais, indutores adaptados foram desenvolvidos pelo CIMMYT 

(International Maize and Wheat Improvement Center) e pela Universidade de Hohenheim, na 

Alemanha, e por meio da parceria entre eles. A exemplo disso, tem-se os indutores TAIL8 e 
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TAIL9. Esses indutores apresentaram taxas de indução entre 8% a 10%, boa produção de 

pólen e melhores performances agronômicas, quando comparados com os indutores 

temperados (PRASANNA; CHAIKAM; MAHUKU, 2012).  

 Prigge et al. (2011) ao verificarem taxas de indução de haploides de indutores 

temperados em condições tropicais, encontraram diferenças altamente significativas entre 

indutores e fonte de germoplasma. Além disso, as taxas de indução de haploidia detectadas 

pelos autores foram semelhantes às taxas relatadas para induções em condições temperadas. 

Esses resultados indicam que indutores temperados podem ser empregados em programas de 

melhoramento, para obtenção de duplo-haploides em milho nos trópicos. No entanto, é 

necessário desenvolver indutores tropicais bem adaptados. 

 Buscando aliar maiores taxas de indução dos indutores modernos à praticidade, 

empresas de melhoramento têm optado pelo sistema de indução gimnogenético. A maior 

praticidade nesse sistema ocorre porque, quando se utiliza um indutor gimnogenético, o 

manejo no campo de indução torna-se mais fácil pelo fato de poder induzir diferentes 

materiais simultaneamente. Os materiais a serem induzidos (genótipos doadores), utilizados 

como fêmeas, podem ser plantados em um único campo isolado, separados pelo indutor 

utilizado como macho. Antes do florescimento, as plantas a serem induzidas são 

despendoadas e a polinização pelo indutor ocorre naturalmente (FRITSCHE-NETO; 

GARBUGLIO; BORÉM, 2012). Os indutores tropicais gimnogenéticos se destacam ainda por 

possuírem plantas geralmente mais altas, o que facilita a polinização aberta (PRASANNA; 

CHAIKAM; MAHUKU, 2012). 

 Materiais com desempenho agronômico satisfatório e que permitam a identificação de 

haploides mais facilmente, têm sido constantemente buscados em programas de 

melhoramento. Indutores desenvolvidos recentemente possuem taxas de indução de haploidia 

relativamente alta, e um sistema de genes marcadores que permitem identificar haploides em 

diferentes estádios, como nas fases de grãos secos, plântulas e plantas desenvolvidas 

(ROTARENCO et al., 2010). Porém, a indução de haploidia é significativamente influenciada 

pelo genótipo utilizado como doador (PRIGGE et al., 2011) e a identificação dos haploides na 

etapa de grão pode ser complicada, ou até mesmo impossível (BELICUAS et al., 2007; 

GEIGER, 2009). Além disso, é verificada esterilidade masculina parcial em alguns indutores, 

o que influencia negativamente a produção de pólen, e provoca a formação de poucas 

sementes. Isso acaba prejudicando a manutenção do indutor e reduzindo a produção de 

haploides em cruzamentos com os doadores (ROTARENCO; DICU, 2012). 
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 Estudos com populações segregantes (LASHERMES; BECKERT, 1988) e análises de 

QTLs (RÖBER, 1999), demonstraram que a indução de haploides in vivo é uma característica 

quantitativa, controlada por um grande número de locos desconhecidos. Um ponto-chave para 

o sucesso da aplicação da técnica de indução in vivo, é a utilização de um sistema eficiente de 

seleção, para separação de grãos com embriões haploides daqueles com embrião diploide. 

 

2.3       Identificação de haploides e duplo-haploides (DH) 

 A produção de linhagens duplo-haploides (DH) ocorre em duas etapas: na primeira 

tem-se a obtenção das linhagens haploides; e na segunda a duplicação destas para recuperação 

da fertilidade. Após a indução, há a necessidade de identificação dos haploides putativos, e a 

identificação da ploidia pode ser feita por meio de métodos diretos e indiretos, utilizando-se 

de caracteres morfológicos, citogenéticos ou moleculares. Muitas técnicas têm sido estudadas 

em milho, como o uso do marcador fenotípico R1-nj baseado em pigmentação por antocianina 

em sementes (NANDA; CHASE, 1966); marcador lg de ausência de lígula (BORDES et al., 

1997); marcadores fenotípicos B1 e Pl1 de coloração de coleóptilo e raiz de plântulas 

(ROTARENCO; GEORGETA; MARIANA, 2009; CHAIKAM  et al., 2016); vigor de 

plântulas e plantas desenvolvidas (CHALYK, 1994; RÖBER; GORDILLO; GEIGER, 2005; 

VANOUS, 2011, RIBEIRO et al., 2018); marcadores moleculares (BATTISTELLI et al., 

2013; COUTO et al., 2013; RIBEIRO et al, 2018); resistência à herbicidas e seleção baseada 

em espectroscopia de transmissão na região do infravermelho (TSENG, 2012); anatomia 

estomática foliar (CHOE et al, 2012); citometria de fluxo (BATTISTELLI et al., 2013; 

DANG et al, 2012; COUTO et al., 2013; RIBEIRO et al., 2018);  teor de óleo em sementes 

(MELCHINGER et al., 2013; MELCHINGER et al., 2014); peso de sementes (SMELSER et 

al., 2015); contagem cromossômica (MILANI et al., 2016; RIBEIRO et al., 2018); 

características de plântulas (CHAIKAM  et al., 2017); e imagem multiespectral (DE LA 

FUENTE et al., 2017).  

 A validação dos haploides putativos é possível precocemente nos estágios de sementes 

e/ou plântulas. O gene R1-navajo é um marcador fenotípico responsável pela coloração roxa 

das sementes. Já os genes B1 e Pl1 condicionam a pigmentação do coleóptilo e da raiz das 

plântulas, o que favorece a separação de haploides e diploides. No caso dos genes B1 e Pl1, 

após a germinação das sementes, as plântulas que apresentam pigmentação no coleóptilo ou 

nas radículas são identificadas como diploides, as plantas haploides apresentam coloração 

verde (ROTARENCO et al., 2010).  Nos casos em que a identificação não é eficiente nos 
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estádios de semente e plântula, um marcador adicional que confere coloração roxa ou 

vermelha no colmo e na bainha das folhas (presença do gene Pl), nos estádios tardios de 

planta, foi proposto por Rober, Gordillo e Geiger (2005), Li et al. (2009) e Rotarenco et al. 

(2010). Assim, nos cruzamentos induzidos, os diploides apresentam coloração roxa ou 

vermelha no colmo e bainha, e os haploides tem coloração verde em ambas as partes. O gene 

púrpura Pl foi integrado ao genótipo de algumas linhagens indutoras como RWS (ROBER; 

GORDILLO; GEIGER, 2005), UH400 (Universidade de Hohenheim) e CAUHOI (LI et al., 

2009).  

 Recentemente, Chaikam et al. (2016) avaliaram esses marcadores adicionais em 

germoplasma tropical. Os indutores possuíam os genes do marcador triplo, presença de 

coloração por antocianina em sementes, coloração nas raízes de plântulas e coloração no caule 

e bainha de plantas adultas. Os autores concluíram que o marcador de coloração de raiz é 

eficiente em diferenciar haploides e diploides ainda nos estádios iniciais de plântula, sendo os 

haploides identificados pela não coloração nas radículas. Acrescentam ainda, que em 

genótipos segregantes com inibição parcial ou total do R1-nj, pela presença do gene inibidor 

de coloração, o marcador de raiz pode discriminar as ploidias em plântulas, pois mesmo os 

cruzamentos que mostraram completa inibição da expressão do R1-nj, mostraram segregação 

para coloração roxa nas raízes. Isso indica que os genes inibidores não influenciam na 

acumulação de antocianina nos tecidos radiculares, e que o gene marcador de raiz vermelha é 

expresso independente da expressão do R1-nj. Mesmo nos genótipos de milho sintético azul e 

vermelho, a coloração vermelha da raiz foi eficiente para identificar os haploides. Também 

comentam que linhagens de milho atuais, na sua maioria, não apresentam acúmulo natural de 

antocianina, pois os programas de melhoramento concentram, principalmente, nos grãos 

amarelo e branco. Os autores estimam que esse marcador ocorre em, aproximadamente, 8,6% 

do germoplasma de milho. Já para o marcador de bainha, concluíram ser de pouca utilidade 

no desenvolvimento de DH, pois além da identificação dos haploides não ser possível antes 

dos tratamentos de duplicação, a coloração da bainha ocorre naturalmente em 60% dos 

genótipos tropicais cultivados.  

 Outra característica que tem sido avaliada para distinguir haploides de diploides é a 

concentração de óleo nas sementes (ROTARENCO; KIRTOCA e JACOTA, 2007; 

MELCHINGER et al., 2013; MELCHINGER et al., 2014). Rotarenco, Kirtoca e Jacota 

(2007) observaram que grãos com embrião haploide possuem uma concentração menor de 

óleo do que aqueles com embrião diploide, o que é explicado pelo tamanho reduzido de 
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embriões haploides quando comparado com os diploides. No entanto, Geiger e Gordillo 

(2009) complementaram que a eficácia dessa metodologia depende de uma concentração de 

óleo média a elevada nas sementes dos genótipos indutores, dificultando a ampla utilização 

dessa característica. Assim, Melchinger et al. (2013) demonstraram a aplicabilidade da 

técnica, descrevendo a metodologia alternativa baseada no cruzamento com indutores com 

alto conteúdo de óleo. Chaikam et al. (2016) recomendam integrar a separação pelo alto teor 

de óleo aos indutores de marcador triplo. Assim, a seleção por três níveis, teor de óleo, 

marcador R1-nj e marcador de raiz vermelha, podem reduzir substancialmente o custo do 

trabalho envolvido na identificação de haploides. Os autores sugerem, ainda, que se algum 

falso-positivo escapa da seleção nesses três níveis, a coloração no caule ou bainha, ou a 

estatura de planta, pode ser utilizada para detectá-los em plantas adultas. 

 

2.3.1 Marcador morfológico R-navajo (R1-nj) em sementes de milho 

 O uso de haploides in vivo, em escala comercial, é possível devido a uma marcação 

morfológica nas sementes de milho, permitindo ao melhorista separar as sementes haploides e 

diploides, obtidas do cruzamento do doador com o indutor. Nanda e Chase (1966) 

descreveram o sistema de marcador fenotípico baseado na pigmentação por antocianina 

determinado pelo gene R-navajo (R1-nj). A expressão diferencial desse marcador facilita a 

identificação de sementes haploides maternos e de sementes diploides (PRASANNA; 

CHAIKAM; MAHUKU, 2012). 

 Na prática, três modos de coloração nas sementes podem ser obtidos em cruzamentos 

com um indutor de haploidia, conforme Prasanna, Chaikam e Mahuku (2012): 

1) Sementes com endosperma (aleurona) e embrião (escutelo) roxos – sementes 

híbridas ou diploides; 

2) Sementes com endosperma roxo e embrião branco – sementes haploides; e 

3) Sementes sem coloração roxa no endosperma ou embrião – sementes, 

provavelmente, geradas a partir de pólen contaminante. 

 Como se sabe, o endosperma é formado por um tecido triploide, sendo um conjunto 

haploide proveniente do parental masculino e dois do parental feminino. Já o embrião é 

constituído por um tecido diploide, formado a partir de um conjunto haploide de cada 

parental. Como o marcador morfológico R1-nj é dominante em um cruzamento, esse será 

expresso no endosperma. No caso de um embrião haploide, o marcador não será expresso, 
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pois o embrião não contém o genoma da linhagem indutora que carrega o alelo marcador 

(GEIGER; GORDILLO, 2009). 

 A pigmentação nas sementes, além das citadas acima, também pode variar em 

extensão e intensidade, podendo colorir apenas em um ponto, até cobrir toda a camada de 

aleurona, ou pode aparecer com uma coloração pálida até uma forte coloração, dependendo do 

background genético do doador e do indutor (GEIGER; GORDILLO, 2009). A variação na 

pigmentação das sementes pode interferir na identificação dos haploides, segundo Prasanna, 

Chaikam e Mahuku (2012), quando todo o tecido do endosperma e do embrião fica colorido, 

ou quando toda a coroa do endosperma e o embrião apresentam a coloração roxa, a 

identificação dos haploides é facilitada. Já quando a coroa do endosperma apresenta apenas 

um ponto colorido e a coloração do embrião é fraca, há possibilidade de identificação dos 

haploides, porém com alto risco de separação de falsos-positivos. Ainda, quando a coloração 

roxa é completamente inibida na semente, a identificação dos haploides torna-se impossível. 

 Assim, o marcador R1-nj torna-se ineficiente na identificação de haploides quando: a 

expressão deste é completamente inibida por genes dominantes de inibição da cor (Cl-1), que 

estão presentes em algumas populações base; quando populações F1 ou F2 são usadas como 

fonte de germoplasma e apenas um dos parentais é dotado do gene inibidor de coloração, de 

forma que a expressão do R1-nj aparece segregando entre os grãos; quando a expressão do 

marcador R1-nj é baixa quanto à intensidade de coloração e área marcada pela antocianina 

(CHAIKAM et al., 2016); e quando a expressão de cor é afetada pela umidade nas sementes 

no momento da colheita (ROTARENCO et al., 2010).  

 No trabalho de Rotarenco, Georgeta, Mariana (2009), algumas sementes não 

expressaram a coloração arroxeada no endosperma, possivelmente, devido ao fato de o 

indutor não ser homozigoto R1-nj ou o doador ser homozigoto Cl-1. Este gene ocorre 

frequentemente em materiais flint, europeus (ROBER; GORDILLO; GEIGER (2005); 

BELICUAS et al., 2007; MELCHINGER et al., 2014) e materiais tropicais (BELICUAS et 

al., 2007; PRIGGE et al., 2011). Em estudos com 897 linhagens endogâmicas tropicais, 

Chaikam et al. (2015) detectaram a completa inibição do R1-nj em 30% das linhagens e 

atribuíram tal efeito à presença do gene C1-l. Além disso, esses mesmos autores observaram 

que 70% das 155 raças, e 40% das 157 populações melhoradas estudadas, apresentaram 

segregação para a expressão do R1-nj. 

Fatores fisiológicos como alto teor de umidade (ROTARENCO et al., 2010), a 

formação de bolhas de ar embaixo do pericarpo (PRIGGE et al., 2011) e a coloração natural 
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de antocianina nas sementes, especialmente no pericarpo, em alguns genótipos de milho, 

também podem afetar a eficiência e a acurácia na identificação de haploides baseada no R1-nj 

(CHAIKAM et al., 2016). 

 

2.3.2 Características de plântulas e vigor de plantas 

Levando em consideração as particularidades de alguns métodos de identificação de 

haploides, como por exemplo onde há necessidade de: emprego de equipamentos e protocolos 

específicos para análises, que demandam mão de obra especializada e acarretam em maior 

custo, como é o caso da citometria de fluxo (BATTISTELLI et al., 2013; DANG et al, 2012; 

COUTO et al., 2013; RIBEIRO et al., 2018) e uso de marcadores moleculares (BATTISTELLI 

et al., 2013; COUTO et al., 2013; RIBEIRO et al., 2018); necessidade de genótipos que 

apresentam genes específicos para coloração de coleóptilo e raiz (B1, Pl1) (ROTARENCO; 

GEORGETA; MARIANA, 2009), com alto teor de óleo (MELCHINGER et al., 2013; 2014), 

ou ausência de lígula (BORDES et al., 1997).  

Chaikam et al. (2017) propuseram a utilização de um método que independe de 

qualquer sistema de marcador integrado ao indutor de haploidia, e que pode ser avaliado nos 

estádios iniciais do processo, promovendo a eliminação precoce de falsos-positivos. Os autores 

avaliaram as características de plântulas: comprimento da radícula; comprimento do coleóptilo 

e número de raízes seminais laterais. As diferenças encontradas nas cinco populações 

estudadas foram significativas, sendo que as plantas haploides apresentaram menor 

comprimento de radícula e coleóptilo, e número inferior de raízes seminais laterais, quando 

comparados aos seus homólogos diploides. Neste mesmo trabalho, relataram que a taxa média 

de falsos positivos, em dez populações estudadas, foi de 9,4% quando as características de 

plântulas foram combinadas com o marcador fenotípico R1-navajo, uma redução de 3,5 vezes, 

quando comparada ao uso isolado do marcador R1-navajo (26,9%). Embora a combinação de 

métodos seja mais eficaz, os autores comentam que o uso de características de plântulas para 

classificação de haploides/diploides pode ser de grande valia em programas nos quais as 

populações não apresentam ou não expressam a coloração por antocianina.  

 Um método de identificação de haploides que tem sido bastante utilizado, 

principalmente, em empresas de melhoramento, é o vigor de plantas. Um dos grandes motivos 

para isso é que os pesquisadores das empresas têm amplo conhecimento do germoplasma que 

será utilizado para a obtenção das linhagens DH. Assim, linhagens DH que não apresentam 

características esperadas e que, além disso, demonstram maior vigor, já são eliminadas 
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(BATISTELLI et al., 2013; COUTO et al., 2013). Essa característica é de fácil utilização e 

pode ter alta eficiência uma vez que plantas haploides, geralmente, apresentam vigor 

reduzido, menor estatura, folhas mais estreitas e eretas, caules finos e fracos e possuem 

fertilidade reduzida em comparação com suas correspondentes diploides (CHASE 1963; 

PRIGGE et al. 2011, MELCHINGER et al. 2013, XU et al. 2013; BATISTELLI et al., 2013). 

Diferenças em plantas haploides e diploides de adultos são comumente usadas como um gold 

standard, chamada também de padrão ouro ou condição real, para averiguar a ploidia das 

plantas em vários estudos (DONG et al. 2013; MELCHINGER et al. 2013, 2015; CHAIKAM 

et al. 2016). 

 

2.3.3  Anatomia estomática foliar 

 A demanda por procedimentos simples e eficazes para a identificação de haploides é 

cada vez maior e esses procedimentos devem priorizar características como: serem viáveis, 

preferencialmente, durante as fases de semente ou muda; aplicáveis a todas as origens 

genéticas e a todos os germoplasmas; e devem ser rápidos e de baixo custo (TSENG, 2012). 

 Choe et al. (2012) utilizaram uma metodologia pouco usada na identificação de 

haploides em milho, a técnica de análise anatômica de estômatos. Os estômatos são poros, 

cercados por duas células-guarda, que desempenham um papel importante na regulação do 

equilíbrio da água na planta, e na troca de gases entre os tecidos internos da planta e a 

atmosfera. Ou seja, são diretamente responsáveis pela perda de água e acúmulo de carbono na 

planta (RAVEN, 2002). 

 O comprimento das células-guarda dos estômatos das folhas tem sido correlacionado 

com o conteúdo de DNA em cevada (SINGH; TSUCHIYA, 1975), Clematis heracleifolia 

(WU et al., 2013), crisântemo (WANG et al., 2014) e trigo (ZHANG et al., 2014). Singh e 

Tsuchiya (1975), estudando cruzamentos em cevada (2n = 2x= 14), observaram a ocorrência 

natural de hipertriploides (2n = 3x+1 = 22), e que estes últimos apresentaram folhas maiores 

em comprimento e largura, e maior comprimento das células estomáticas quando comparados 

aos seus irmãos diploides. Clematis heracleifolia é uma espécie de planta ornamental, muito 

utilizada na medicina chinesa por ter um alto conteúdo de componentes medicinais, e é uma 

espécie tipicamente diploide (2n = 2x = 16). Wu et al. (2013) induziram esta espécie à 

tetraploidia (2n = 4x = 32) por meio de solução com colchicina (0,2%) e observaram que os 

mutantes tetraploides tinham folhas maiores, mais grossas e menor índice foliar quando 

comparados às plantas controle diploides. Ainda notaram que os indivíduos mutantes 
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apresentaram maior comprimento e largura de estômatos, e menor frequência estomática 

nessa comparação.  

 Wang et al. (2014) também observaram haploides duplicados com maior comprimento 

e largura de folha e maior comprimento de estômatos quando comparados com indivíduos 

haploides, ao estudarem a duplicação cromossômica in vitro de óvulos não fertilizados de 

crisântemo. Zhang et al. (2014) cruzaram uma linhagem de trigo macho-estéril com dois 

genótipos de milho, um indutor de haploidia e uma linhagem homozigótica normal. As folhas 

das plantas haploides resultantes dos cruzamentos mostraram maior comprimento das células-

guarda em relação às plantas controle diploides.  

 Nos estudos com milho, Choe et al. (2012) mostraram que as plantas haploides (1N), e 

duplo-haploides (DH) podem ser diferenciadas das falso-positivas e das plantas diploides não 

tratadas (2N) por meio da medição do comprimento das células-guarda dos estômatos, após a 

realização da duplicação cromossômica. Os autores afirmam que a técnica de análise 

anatômica de estômatos, aliada ao marcador de antocianina e à fertilidade do pendão, pode ser 

utilizada para garantir os protocolos e melhorar a eficiência da produção de DH, reduzindo o 

desperdício de espaço e custos laboratoriais. Acrescentam ainda que esta é uma técnica fácil, 

de aporte apenas de microscopia eletrônica e estudos histológicos, não destrutiva e que se 

mostra promissora em facilitar a diferenciação precoce de plantas falso-positivas das plantas 

haploides e duplo-haploides. 
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CAPÍTULO 1 

 

DISCRIMINAÇÃO DE HAPLOIDES E DIPLOIDES MATERNOS EM MILHO POR 

MEIO DE CARACTERÍSTICAS DE PLÂNTULA 

 

RESUMO 

A tecnologia de duplo-haploides (DH) em milho tem sido bastante estudada por reduzir 

tempo, otimizando mão de obra e custos operacionais nos programas de melhoramento. A 

identificação precoce dos haploides complementa o sucesso da utilização de DHs em larga 

escala. E a busca por protocolos eficazes para essa finalidade tem sido cada vez mais 

difundida. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar estratégias de 

classificação a partir de características de plântula para detectar diploides em meio a 

haploides putativos, no cruzamento de três híbridos de milho com dez indutores de haploidia, 

a partir de sementes classificadas por R1-nj. Sementes de milho foram germinadas em rolos 

de papel e após 96 h em câmara BOD, as plântulas foram avaliadas quanto ao comprimento 

do coleóptilo (CC) e da radícula (CR), diâmetro do coleóptilo (DC) e da radícula (DR) e 

número de raízes seminais laterais (NRSL). Posteriormente, as plântulas foram transplantadas 

para o campo e, durante o florescimento, as plantas foram classificadas quanto à ploidia real 

pela avaliação fenotípica gold standard, por meio de características de vigor e fertilidade. As 

características de plântula foram variáveis em relação ao híbrido, ao indutor e ao nível de 

ploidia. De maneira geral, plantas diploides sempre apresentaram incremento das 

características avaliadas em relação às plantas haploides. Na média, independente do 

cruzamento de indução, a magnitude das diferenças entre plantas haploides e diploides foi de 

10,64 mm; 33,16 mm; 0,32 mm; 0,205 mm e 1,11 raízes/planta, respectivamente, para CC, 

CR, DC, DR e NRSL. Em conjunto, todas as características de plântulas atuando sobre o 

fenótipo, as taxas máximas encontradas para FDR (False Discovery rate) foram de 24,44% e 

para FNR (False negative rate) de 23,64%, sendo ainda que taxas mínimas iguais a 0% 

também foram encontradas.  As taxas de FDR e FNR, bem como altos valores de AUC (Area 

under curve) (≥0,78) e acurácia (≥73,56%) indicaram que o teste diagnóstico baseado nas 

características de plântula, pode ser integrado no estágio de identificação de haploides e 

descarte de diploides, melhorando a eficiência na produção de linhagens DH.  

Palavras-chave: Haploides. Zea mays L. FDR. FNR. Curva ROC. 
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DISCRIMINATION OF MATERNAL HAPLOIDS AND DIPLOIDS IN MAIZE BY 

MEANS OF SEEDLING TRAITS 

 

ABSTRACT 

The doubled haploid (DH) technology in maize has been extensively studied by reducing 

time, optimizing labor and operating costs in breeding programs. The early haploids 

identification complements the success of the DH technology on a large scale. And the search 

for effective protocols for this purpose has been increasingly widespread. Thus, the present 

work aimed to evaluate classification strategies from seedling traits in the diploids detection 

into the putative haploids medium, at the crossing of three maize hybrids with ten haploid 

inducers, from seeds classified by R1-nj. The maize seeds were germinated in paper rolls and 

after 96 h in BOD chamber it was evaluated for coleoptile (CL), radicle (RL) length; 

coleoptile (CD), radicle (RD) diameter and number of lateral seminal roots (NLSR). 

Afterwards, the seedlings were transplanted to the field and, during the flowering, the plants 

were classified for the real ploidy by the gold standard phenotypic evaluation, by means of 

vigor and fertility traits. The seedling traits were variable in relation to hybrids, inducers and 

the ploidy level. In general, diploid plants have always presented an increase on the evaluated 

traits in relation to the haploid plants. In the overall mean, regardless of the induction 

crossing, the magnitude of the differences between haploid and diploid plants was 10.64 mm; 

33.16 mm; 0.32 mm; 0.205 mm and 1.11 roots/plant, respectively, for CL, RL, CD, RD and 

NLSR. Together, with all seedling traits acting on the phenotype, the maximum rates found 

for FDR (False discovery rate) were 24.44% and for FNR (False negative rate) were 23.64%, 

although minimum rates equal to 0% were also found. The FDR and FNR rates, as well as 

high values of AUC (Area under curve) (≥0.78) and accuracy (≥73.56%) indicated that the 

diagnostic test based on the seedling traits assessed in this study, it can be integrated into the 

haploid identification stage and diploid elimination, improving the efficiency in DH lines 

production. 

Keywords: Haploids. Zea mays L. FDR. FNR. ROC curve. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em programas de melhoramento de milho voltados à produção de linhagens duplo-

haploides (DH), o método in vivo de indução de haploidia, por meio de cruzamento com 

indutores de sistema gimnogenético é o mais utilizado. Nesse sistema de desenvolvimento de 

DHs, basicamente três etapas estão envolvidas: a indução de haploidia, por meio do 

cruzamento de um indutor gimnogenético doador de pólen, com o genótipo-fonte que irá 

gerar sementes haploides maternas; a identificação e separação das sementes haploides das 

sementes diploides; e a duplicação dos cromossomos das plantas haploides (PRIGGE et al., 

2011).  

 Embora os primeiros indutores gimnogenéticos, como o Stock6, apresentassem uma 

taxa de indução de 1 a 2% (COE, 1959), os indutores disponíveis atualmente têm uma taxa de 

8% ou mais e carregam o gene marcador dominante R-navajo (R1-nj) (PRIGGE; 

MELCHINGER, 2012), que causa coloração roxa no endosperma e no embrião de sementes, 

o que possibilita a separação de sementes haploides e diploides putativas (NANDA; CHASE, 

1966). A utilização do sistema marcador R1-nj para detecção dos haploides, associado ao 

tratamento com colchicina para duplicação cromossômica, proporcionou a aplicação rotineira 

da tecnologia DH em programas de melhoramento de milho (SMITH et al., 2008; 

PRASANNA; CHAIKAM; MOHUKU, 2012). No entanto, a separação visual do marcador 

R1-nj é dificultada muitas vezes pela expressão da coloração roxa nas sementes ser 

segregante, ou pela total inibição da cor em casos que o germoplasma de origem possui o 

gene Cl de inibição da expressão do R1-nj (CHAIKAM et al., 2016).  

A identificação precoce dos haploides complementa o sucesso da utilização da 

tecnologia DH em larga escala, de modo que essa etapa deve ser cumprida em sua quase 

totalidade, nos estádios de semente ou plântula, antes da etapa de duplicação cromossômica 

(MELCHINGER et al., 2016). Dessa forma, devido à ocorrência da penetrância incompleta e 

expressividade variável do marcador R1-nj, muitos pesquisadores têm buscado características 

alternativas para complementar tal técnica na identificação dos haploides. A exemplo disso 

Rotarenco et al. (2010) usaram os genes de cores adicionais (B1, Pl1), que condicionam a 

pigmentação do coleóptilo e da raiz das plântulas. A coloração roxa ou vermelha no colmo e 

na bainha das folhas foi utilizada por Rober, Gordillo e Geiger (2005), Li et al. (2009) e 

Rotarenco et al. (2010). Outras características como teor de óleo em sementes 

(ROTARENCO; KIRTOCA e JACOTA, 2007; MELCHINGER et al., 2013; MELCHINGER 
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et al., 2014), ausência de lígula (LASHERMES; BECKERT, 1988), vigor de plântulas 

(BATTISTELLI et al., 2013; COUTO et al., 2013); peso de sementes (SMELSER et al., 

2015) e discriminação de ploidias em grãos por imagem multiespectral (DE LA FUENTE et 

al., 2017) também têm sido testadas para serem incorporadas em programas que utilizam a 

técnica DH. 

A demanda por procedimentos simples e eficazes para a identificação de haploides é 

cada vez maior e, nesse sentido, a técnica que faz uso das características de plântula 

(CHAIKAM et al., 2017) para discriminação de ploidias em milho, foi indicada por ser não 

destrutiva, aplicável aos mais variados germoplasmas e confiável. Assim, o presente trabalho 

teve como objetivo avaliar o uso das características de plântula: comprimento do coleóptilo, 

comprimento da radícula, diâmetro do coleóptilo, diâmetro da radícula e número de raízes 

seminais laterais como ferramenta para classificar diploides em meio a haploides putativos, de 

plântulas provenientes dos cruzamentos entre três genótipos-fonte com dez indutores de 

haploidia, com sementes previamente selecionadas por R1-nj. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material vegetal 

Para realização do experimento foram utilizadas sementes obtidas a partir dos 

cruzamentos de indução de três híbridos simples de milho (Tabela 1), com dez genótipos de 

milho indutores de haploidia (Tabela 2), realizados na safra 2016/2017 no município de 

Abelardo Luz (SC). Os nomes dados aos indutores foram codificações adaptadas de forma a 

preservar a identidade dos mesmos. 

 

Tabela 1. Híbridos comerciais de milho utilizados em cruzamentos para indução de haploidia. 

Híbrido Empresa Base genética 
Textura do 

endosperma 

AS 1555 RR Bayer HS semiduro 

DKB 240 PRO3 Bayer HS dentado 

P1630Hx Corteva HS semidentado 

HS = híbrido simples.  

 

Tabela 2. Indutores de haploidia gimnogenéticos em milho.  

Indutor Base genética Origem Clima de adaptação 

N1 Linhagem Nidera Tropical 

N2 HT Nidera Temperado/Tropical 

N3 HT Nidera Temperado/Tropical 

N4 Linhagem Nidera Tropical 

N5 Linhagem Nidera Tropical 

P1 Linhagem CYMMIT Tropical 

P2 Linhagem CYMMIT Tropical 

P3 Linhagem CYMMIT Tropical 

P1/P2 HS CYMMIT Tropical 

UH400/UH401 HS Alemanha Temperado 

HS = híbrido simples. HT = híbrido triplo.  

 

 A classificação referente à ploidia das sementes, haploide putativa ou diploide 

putativa, foi realizada de forma visual quanto à coloração roxa do endosperma e do embrião, 

por meio do marcador fenotípico R-navajo (R1-nj), conforme descrito por Nanda e Chase 

(1966). Sementes com endosperma roxo e embrião branco foram consideradas haploides, as 

sementes com endosperma e embrião roxo foram consideradas diploides. A taxa de indução 

de haploides putativos foi obtida conforme Melchinger et al. (2013): 
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100
sementes de  totalnúmero

haploides sementes de número
Putativos Haploides de Indução de Taxa 








  

 

Em que: 

Número de sementes haploides = sementes com endosperma roxo e embrião branco 

Número total de sementes = sementes haploides + sementes diploides 

 

 Amostras aleatórias foram retiradas de forma manual de cada fração de ploidia, e o 

número de sementes de cada cruzamento utilizado para implantação do experimento foi 

descrito a seguir (Tabela 3):  

 

Tabela 3. Número de sementes haploides putativas (HP) e diploides putativas (DP), de cada 

cruzamento, utilizados para implantação do experimento. 

Indutor Híbrido 
N  

Híbrido 
N  

Híbrido 
N  

HP DP HP DP HP DP 

I1 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 40 50 

I2 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 40 50 

I2.1 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 40 50 

I3 AS 1555 RR 20 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 50 50 

I4 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 50 50 

I5 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 50 50 

I6 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 40 50 

I7 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 50 50 

I10 AS 1555 RR 20 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 50 50 

I16 AS 1555 RR 20 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 15 50 

 

2.2 Local de implantação do experimento 

 A implantação do experimento, iniciando-se com a germinação das sementes, foi feita 

no Laboratório de Apoio ao Melhoramento de Plantas (LAMP) do Departamento de 

Agronomia (DEAGRO) da Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus CEDETEG. A 

avaliação, transplante e manutenção das plântulas em bandejas foram realizadas em casa-de-

vegetação, também nas dependências do DEAGRO. O transplante das plântulas para o campo 

deu-se na Fazenda Capão Bonito de Baixo, localizada no distrito de Entre Rios (25º33’50”S, 

51º33’26” W), no município de Guarapuava, PR.   
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2.3 Implantação do experimento e avaliações 

 De posse do número de sementes de cada cruzamento, as frações foram 

individualmente colocadas para germinar em rolos de papel para germinação, sob temperatura 

controlada de 26±1 ºC, por 96 horas em câmara BOD, baseado no protocolo descrito por 

Chaikam e Mahuku (2012). Após 96 h, as plântulas foram avaliadas quanto: o comprimento 

do coleóptilo (CC) e comprimento da radícula (CR), a partir do ponto de emergência visível 

até a ponta; o diâmetro do coleóptilo (DC) e diâmetro da radícula (DR), no ponto de 

emergência visível; e o número de raízes seminais laterais (NRSL). As medidas escalares 

foram realizadas com auxílio de paquímetro digital.  

 Em sequência à realização das avaliações, as plântulas foram transplantadas em 

bandejas plásticas de 50 células (diâmetro 4,8 x 9 cm altura) contendo substrato terra vegetal 

(húmus fértil). As bandejas foram mantidas em casa-de-vegetação por 10 dias, sem controle 

de temperatura e umidade, apenas para aclimatação das plantas. Foram realizadas irrigações 

diárias, de forma manual, para manutenção da umidade. Após 10 dias, foi realizado o 

transplante das mudas para o campo, em linhas de 5 m de comprimento, espaçadas 0,8 m 

entre si e espaçamento de 0,2 m entre plantas. 

 Para avaliar a verdadeira ploidia, as plantas foram conduzidas até o final do ciclo 

fisiológico. As plantas sobreviventes foram avaliadas no estádio de antese usando uma 

classificação gold standard, baseada na avaliação visual do vigor e fertilidade do pendão 

(Figura 1), conforme Melchinger et al. (2013). Plantas menos vigorosas, de baixa estatura, 

com folhas mais finas e eretas e de fertilidade reduzida foram classificadas como haploide. E 

plantas vigorosas e férteis como diploide. Desde o início do experimento (avaliação de 

plântulas) até o final (gold standard), todas as plantas de cada cruzamento e de cada fração da 

ploidia foram numeradas, a fim de que as avaliações pudessem ser comparadas. 
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Figura 1. Avaliação gold standard do fenótipo de plantas. (A) Diferença fenotípica de vigor 

de plantas diploides e haploides; diferença na fertilidade do pendão de plantas (B) diploides e 

(C) haploides.  

 

A 

B C 

Haploides Diploides 
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2.4 Análise estatística 

 Os dados foram submetidos à análise de normalidade por meio do teste de 

Kolmogorov-Smirnov, que sugeriu distribuição não normal dos erros, em nível de 5% de 

significância. Modelos Lineares Generalizados (GLM = Generalized Linear Models) com 

distribuição gama e função de ligação log, foram utilizados para testar a significância das 

diferenças entre plantas haploides e diploides, bem como entre híbridos e indutores de 

haploidia, para CC, CR, DC e DR. Para a variável NRSL foi utilizado o GLM com 

distribuição de Poisson e função de ligação log. O modelo estatístico adotado para todas as 

variáveis foi o modelo saturado, com fatores de efeito fixo: 

 

 

 

Em que: 

Loge(µijkl) = é a l-ésima observação, do k-ésimo nível de ploidia, do cruzamento do j-ésimo 

híbrido, com o i-ésimo indutor;  

µ = intercepto; 

αi = efeito do i-ésimo indutor; 

βj = efeito do j-ésimo híbrido; 

αβij = efeito da interação do i-ésimo indutor cruzado com o j-ésimo híbrido 

γk = efeito do k-ésimo nível de ploidia; 

αγik = efeito da interação do i-ésimo indutor no k-ésimo nível de ploidia; 

βγjk = efeito da interação do j-ésimo híbrido no k-ésimo nível de ploidia; 

αβγijk = efeito da interação do i-ésimo indutor cruzado com o j-ésimo híbrido, no k-ésimo 

nível de ploidia; 

εijkl = erro experimental aleatório da observação loge(µijkl). 

  

A estimativa dos parâmetros, para os GLMs distribuição gama e Poisson, foi realizada 

pelo método híbrido (Fisher/Newton-Raphson). Os fatores indutor de haploidia, híbrido e 

fenótipo foram testados por meio do teste qui-quadrado da razão de verossimilhança e as 

comparações entre médias foram feitas pelo teste de Bonferroni ao nível de 5% de 

significância. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa SPSS 

Statistics (IBM SPSS, v.20, 2011).  
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Para averiguar o uso das variáveis respostas como ferramenta na identificação de 

diploides em meio a plantas haploides putativos, pontos de corte foram estabelecidos por 

meio de curvas ROC (Receiver Operating Characteristic Curve).  

A partir das ploidias estabelecidas pelo gold standard, os diploides confirmados como 

verdadeiros foram categorizados como verdadeiros positivos (TP = true positives) e os 

haploides que foram confirmados como verdadeiros foram categorizados como verdadeiros 

negativos (TN = true negatives). Os verdadeiros haploides classificados na fração diploide 

foram denominados falsos positivos (FP = false positives) e os diploides verdadeiros na fração 

haploide foram denominados falsos negativos (FN = false negatives).  

Os valores de TP, TN, FP e FN foram ajustados em cada população com base no 

número total de haploides e diploides identificados pelo gold standard. Esses dados também 

foram utilizados para calcular a Taxa de falsas descobertas (FDR = false discovery rate) e a 

Taxa de falsos negativos (FNR = false negative rate), conforme Melchinger et al. (2013), e o 

Coeficiente de Correlação de Matthews (MCC = Matthews correlation coefficient) 

(MATTHEWS, 1975) de acordo com as seguintes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

A qualidade da classificação, segundo o ponto de corte estabelecido, foi avaliada pelas 

medidas de acurácia, área abaixo da curva (AUC = area under curve) para a ROC obtida, e 

pelo coeficiente de correlação de Matthews. O MCC foi sugerido como uma medida 

balanceada de qualidade das classificações binárias, especialmente quando as classes binárias 

são de tamanhos muito diferentes (MATTHEWS, 1975). Como o número de haploides é, no 

geral, significativamente menor do que o número de diploides, o MCC é preferido a outros 

parâmetros estatísticos (CHAIKAM et al., 2016). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Efeito do nível de ploidia, híbrido e indutor sobre as características de plântula 

 Sementes haploides e diploides putativas separadas por R1-nj foram germinadas sob 

condições controladas em câmara BOD. Diferenças entre plântulas puderam ser notadas sob 

uma inspeção visual nas características como comprimento do coleóptilo (CC), comprimento 

da radícula (CR), diâmetro do coleóptilo (DC), diâmetro da radícula (DR) e o número de 

raízes seminais laterais (NRSL) (Figura 2). Plantas consideradas haploides tenderam a ter 

coleóptilos e radículas mais finos e com menor comprimento, bem como menor número de 

raízes seminais laterais, quando comparadas às suas homólogas diploides.  

 

 

Figura 2. Diferenças morfológicas entre plântulas diploides e haploides do cruzamento AS 

1555 RR x N2 germinadas por 96 horas. As características retratadas incluem comprimento 

do coleóptilo (CC), comprimento da radícula (CR), diâmetro do coleóptilo (DC), diâmetro da 

radícula (DR) e número de raízes seminais laterais (NRSL). 
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 Análises estatísticas revelaram efeito significativo (p≤0,05) dos fatores isolados de 

indutor, híbrido e fenótipo nas características CC, CR e NRSL. Para DC e DR apenas o efeito 

do fenótipo mostrou-se significativo. O comprimento do coleóptilo também foi afetado pelo 

efeito das interações duplas indutor x híbrido e indutor x fenótipo, e pela interação tripla 

indutor x híbrido x fenótipo, enquanto que a variável comprimento da radícula apresentou 

diferenças significativas apenas para a interação dupla híbrido x fenótipo (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Análises estatísticas das diferenças quantitativas no comprimento do coleóptilo 

(CC), comprimento da radícula (CR), diâmetro do coleóptilo (DC), diâmetro da radícula (DR) 

e número de raízes seminais laterais (NRSL) de plântulas haploides e diploides confirmadas. 

Anova Tipo III 

FV GL 
CC CR DC DR NRSL 

G2* p-valor G2 p-valor G2 p-valor G2 p-valor G2 p-valor 

(Intercepto) 1 13342,42 0,00 17395,48 0,00 1079,06 0,00 30,20 0,00 1403,53 0,00 

Indutor (I) 9 905,93 0,00 445,06 0,00 9,09 0,43 9,80 0,37 88,83 0,00 

Híbrido (H) 2 81,85 0,00 48,79 0,00 1,65 0,44 3,55 0,17 110,39 0,00 

Fenótipo (F) 1 150,96 0,00 288,04 0,00 10,11 0,00 12,24 0,00 200,71 0,00 

I x H 18 167,12 0,00 27,16 0,08 2,83 1,00 3,44 1,00 19,68 0,35 

I x F 9 95,77 0,00 14,88 0,09 0,99 1,00 1,91 0,99 7,39 0,60 

H x F 2 1,02 0,60 25,52 0,00 0,20 0,91 1,25 0,53 1,83 0,40 

I x H x F 18 118,66 0,00 10,46 0,92 1,03 1,00 2,95 1,00 11,81 0,86 

*G2: qui-quadrado da razão de verossimilhança. Significativo a p≤0,05. 

 

 No trabalho de Chaikam et al. (2017) também foi relatado efeito significativo da 

população (fonte de germoplasma) e da ploidia sobre as características de comprimento de 

radícula, comprimento do coleóptilo e número de raízes seminais laterais, de plântulas de 

milho confirmadas haploides e diploides, em cinco diferentes populações induzidas à 

haploidia. Os autores relataram ainda que, por meio de avaliações visuais, é possível perceber 

diferenças no diâmetro da radícula e do coleóptilo de plântulas com diferentes ploidias.  

 Na comparação do efeito isolado do híbrido sobre as características das plântulas, foi 

observado que os híbridos DKB 240 PRO3 e P1630Hx apresentaram maiores médias para CC 

e CR, em relação ao AS 1555 RR. As médias obtidas para CC foram de 30,97; 30,42 e 22,44 

mm, respectivamente, para os genótipos citados, e a média geral foi de 27,44 mm. Para o CR 

as médias foram de 30,97 mm (DKB 240 PRO3), 30,42 mm (P1630Hx) e 22,44 mm (AS 
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1555 RR), sendo que as duas primeiras não diferiram estatisticamente entre si e foram 

maiores do que a última. O valor médio encontrado para CR foi 66,70 mm (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Média observada e erro padrão da média na comparação entre híbridos para CC, 

CR, DC, DR, e NRSL de plântulas de milho. 

Híbrido 
CC1 CR2 DC3 DR4 NRSL5 

(mm) (mm) (mm) (mm) (Nº/planta) 

DKB 240 PRO3 30,97 ±0,751a 72,87 ±1,600a 2,10 ±0,087a 1,13 ±0,047a 1,86 ±0,084b 

P1630Hx 30,42 ±0,723a 69,49 ±1,495a 1,97 ±0,080a 1,08 ±0,044a 2,67 ±0,069a 

AS 1555 RR 22,44 ±0,627b 57,73 ±1,460b 1,97 ±0,087a 1,22 ±0,058a 2,77 ±0,084a 

Média 27,94 66,70 2,01 1,14 2,43 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a p≤0,05 pelo teste de 

Bonferroni. 1CC= comprimento do coleóptilo. 2CR= comprimento da radícula. 3DC= diâmetro 

do coleóptilo. 4DR= diâmetro da radícula. 5NRSL= número de raízes seminais laterais. 

 

 Quanto ao NRSL, o híbrido DKB 240 PRO3 apresentou número médio de 1,86 

raízes/planta, a menor média comparada aos demais híbridos, que obtiveram valores médios 

de 2,67 e 2,77 raízes/planta, nessa ordem para o P1630Hx e AS 1555 RR, e não diferiram 

entre si. Não foi observada diferença estatística entre os híbridos para DC e DR, as médias 

gerais apresentadas para as duas variáveis foram de 2,01 e 1,14 mm, respectivamente (Tabela 

5). 

 No que se refere aos indutores de haploidia, a média geral obtida para DC foi de 2,02 

mm, e para o DR de 1,15 mm, porém também não foi observada diferença estatística entre as 

médias de cada indutor (Tabela 6). Para a variável CC as médias variaram de 10,78 a 58,79 

mm, com média geral de 31,35 mm. Os maiores valores de CC foram obtidos para o N5 

(58,79 mm) e N4 (49,49 mm), que não diferiram entre si, e a menor média foi observada para 

o P3. As maiores médias para CR também foram dos indutores N5 (112,14 mm) e N4 (96,42 

mm), e diferentemente ao CC, as menores médias observadas para o CR foram do P1 (41,91 

mm) e P2 (46,88 mm), sendo as duas últimas semelhantes estatisticamente. O NRSL seguiu a 

mesma linha das demais variáveis citadas, com maior média encontrada para N5 (3,17) e N4 

(2,98), mas que não diferiram de outros quatro indutores (N3; N2; P1/P2; N1), e os menores 

valores foram obtidos para P1 (1,76), P2 (2,01) e P3 (2,15), que não diferiram 

estatisticamente entre si. 
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Tabela 6. Média observada e erro padrão da média na comparação entre indutores de 

haploidia para CC, CR, DC, DR, e NRSL em plântulas de milho. 

Indutor 
CC1 CR2 DC3 DR4 NRSL5 

(mm) (mm) (mm) (mm) (Nº/planta) 

N5 58,79 ±3,671a 112,14 ±6,337a 2,05 ±0,218a 1,00 ±0,106a 3,17 ±0,205a 

N4 49,49 ±2,332a 96,42 ±4,112a 2,04 ±0,164a 0,99 ±0,080a 2,98 ±0,146a 

N3 40,02 ±1,637b 72,03 ±2,667b 2,13 ±0,148a 1,14 ±0,079a 2,42 ±0,114ab 

N2 37,09 ±1,856b 74,01 ±3,325b 2,15 ±0,183a 1,10 ±0,094a 2,47 ±0,141ab 

P2/P1 35,24 ±1,557b 77,04±3,081b 2,17 ±0,163a 1,16 ±0,087a 2,46 ±0,126ab 

UH400/UH401 27,34 ±1,185c 65,51 ±2,570bc 2,12 ±0,156a 1,13 ±0,084a 2,36 ±0,115b 

N1 22,53 ±0,981c 55,66±2,193cd 2,04 ±0,151a 1,22 ±0,090a 2,55 ±0,127ab 

P2 16,65 ±0,716d 46,88±1,825de 1,79 ±0,131a 1,20 ±0,088a 2,01 ±0,110bc 

P1 15,52 ±0,613d 41,91±1,499e 1,78 ±0,120a 1,18 ±0,079a 1,76 ±0,092c 

P3 10,78 ±0,489e 52,12 ±2,141d 1,90 ±0,147a 1,33 ±0,102a 2,15 ±0,123bc 

Mínima 10,78 41,91 1,78 0,99 1,76 

Média 31,35 69,37 2,02 1,15 2,43 

Máxima 58,79 112,14 2,17 1,33 3,17 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a p≤0,05 pelo teste de 

Bonferroni. 1CC= comprimento do coleóptilo. 2CR= comprimento da radícula. 3DC= diâmetro 

do coleóptilo. 4DR= diâmetro da radícula. 5NRSL= número de raízes seminais laterais. 

 

 As diferenças entre haploides e diploides em plantas adultas está bem estabelecida e é 

comumente usada como gold standard para averiguar a ploidia em diversos estudos 

(MELCHINGER, et al., 3013; DONG et al., 2013; CHAIKAM et al., 2016; CHAIKAM et al., 

2017).  Diferenças entre ploidias em plântulas de milho foram relatadas por Chaikam et al. 

(2017), quando observaram que plântulas haploides apresentaram menor comprimento da 

radícula e comprimento do coleóptilo quando comparadas às suas homólogas diploides, e 

ainda houve incremento no número de raízes seminais laterais dessas últimas em relação às 

haploides. Corroborando com o trabalho citado, no presente trabalho também foi observado 

menor CC, CR e NRSL em plantas haploides em relação às suas diploides, bem como menor 

DC e DR também foram encontrados para plantas haploides, em que todas as plântulas 

tiveram suas ploidias confirmadas pelo teste gold standard quando adultas (Tabela 7). 
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Tabela 7. Média observada e erro padrão da média entre fenótipos diploide e haploide para 

CC, CR, DC, DR, e NRSL em plântulas de milho. 

Variável 
Fenótipo 

|Delta|6 
Diploide Haploide 

CC (mm)1 33,48 ±0,541a 22,84 ±0,558b 10,64 

CR (mm)2 84,99 ±1,242a 51,83 ±1,148b 33,16 

DC (mm)3 2,18 ±0,060a 1,86 ±0,077b 0,32 

DR (mm)4 1,25 ±0,034a 1,04 ±0,043b 0,20 

NRSL(Nº/planta)5 3,02 ±0,048a 1,91 ±0,057b 1,11 

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem entre si a p≤0,05 pelo teste de 

Bonferroni. 1CC= comprimento do coleóptilo. 2CR= comprimento da radícula. 3DC= diâmetro 

do coleóptilo. 4DR= diâmetro da radícula. 5NRSL= número de raízes seminais laterais. 
6Delta= diferença das médias entre fenótipos. 

 

 Para a variável CC, em média, plântulas haploides apresentaram coleóptilos 31,8% 

menor do que as plântulas diploides, independente do cruzamento que foram geradas. O CR 

foi a variável que mostrou a maior diferença entre as ploidias, com um delta de 33,16 mm, 

indicando que as plântulas diploides tiveram radículas 39% maior em comprimento do que as 

haploides. Na comparação entre ploidias, também foram observadas diferenças estatísticas 

para DC, DR e NRSL, em que plântulas haploides apresentaram, nessa ordem, um delta de 

0,32 mm; 0,205 mm e 1,11 raízes/planta menor do que as plântulas diploides (Tabela 7).   

 Na interação tripla significativa I x H x F para o CC, as médias entre plântulas 

diploides variaram de 1,39 a 79,05 mm, e para as haploides de 8,24 a 53,91 mm (Tabela 8). O 

único cruzamento que apresentou CC médio menor para plântulas diploides em relação às 

haploides foi o AS 1555 RR x P3, com uma magnitude de 6,85 mm na diferença entre eles, 

mostrando um comportamento inesperado. Observando-se os demais cruzamentos, as 

plântulas haploides apresentaram, na sua maioria, médias de CC inferiores às médias das 

diploides. No entanto, os cruzamentos do híbrido AS 1555 RR com os indutores P1 e N4; do 

híbrido P1630Hx com os indutores P3, UH400/UH401; P1/P2; N2; N4 e N5, e do híbrido 

DKB 240 PRO3 com os indutores P2; P3 e N5 não apresentaram diferenças estatísticas entre 

haploides e diploides, representando pouco mais de um terço do total de cruzamentos 

estudados.  
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Tabela 8. Comparação entre fenótipos diploide e haploide na interação com indutores de 

haploidia e híbridos para o comprimento do coleóptilo (CC) de plântulas de milho. 

Indutor Híbrido 
Fenótipo 

|Delta| 
Diploide (mm) Haploide (mm) 

P1 AS 1555 RR 11,44 ±1,026a 9,65 ±1,093a 1,79 

P1 P1630Hx 25,06 ±2,085a 15,90 ±1,653b 9,17 

P1 DKB 240 PRO3 21,63 ±1,939a 14,66 ±1,437b 6,96 

P2 AS 1555 RR 20,42 ±1,771a 12,10 ±1,423b 8,32 

P2 P1630Hx 23,61 ±2,283a 11,99 ±1,383b 11,62 

P2 DKB 240 PRO3 21,31±1,773a 14,30 ±1,794a 7,01 

N1 AS 1555 RR 29,48 ± 2,477a 14,32 ±1,592b 15,16 

N1 P1630Hx 30,56 ±2,878a 19,48 ±2,247b 11,08 

N1 DKB 240 PRO3 28,89 ±2,793a 18,03 ±2,371b 10,86 

P3 AS 1555 RR 1,39 ±0,123b 8,24 ±1,399a 6,85 

P3 P1630Hx 24,18 ±2,032a 18,06±2,083a 6,12 

P3 DKB 240 PRO3 20,09 ±1,593a 15,57 ±1,618a 4,52 

UH400/UH401 AS 1555 RR 37,17 ±3,188a 17,60 ±2,259b 19,56 

UH400/UH401 P1630Hx 27,73 ±2,681a 21,45 ±2,752a 6,28 

UH400/UH401 DKB 240 PRO3 41,18 ±3,570a 26,08 ±2,670b 15,09 

P1/P2 AS 1555 RR 39,11 ±3,190a 22,41 ±2,748b 16,70 

P1/P2 P1630Hx 48,55 ±4,406a 33,17 ±4,475a 15,38 

P1/P2 DKB 240 PRO3 45,22 ±4,259a 29,98 ±3,458b 15,24 

N2 AS 1555 RR 52,20 ±4,299a 25,47 ±4,737b 26,73 

N2 P1630Hx 43,42 ±3,765a 28,82 ±4,110a 14,60 

N2 DKB 240 PRO3 50,32 ±4,065a 31,12 ±3,735b 19,20 

N3 AS 1555 RR 49,88 ±4,108a 27,20 ±3,577b 22,68 

N3 P1630Hx 48,52 ±4,403a 31,89 ±3,126b 16,62 

N3 DKB 240 PRO3 54,56 ±4,731a 35,87 ±3,730b 18,69 

N4 AS 1555 RR 61,22 ±5,252a 43,54 ±7,392a 17,68 

N4 P1630Hx 56,04 ±4,913a 40,04 ±5,020a 16,00 

N4 DKB 240 PRO3 64,10 ±5,887a 38,34 ±4,187b 25,76 

N5 AS 1555 RR 79,05 ±7,643a 36,20 ±8,691b 42,85 

N5 P1630Hx 73,19 ±6,892a 51,74 ±5,856a 21,45 

N5 DKB 240 PRO3 70,69 ±6,492a 53,91 ±11,210a 16,77 

Mínima 
 

1,39 8,24 1,79 

Média 
 

40,01 25,57 14,89 

Máxima 
 

79,05 53,91 42,85 

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem entre si a p≤0,05 pelo teste de 

Bonferroni. 1Delta: diferença das médias entre fenótipos. 
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 De maneira geral, os cruzamentos envolvendo os indutores P1, P2 e P3 foram os que 

apresentaram menor CC tanto para haploides quanto para diploides (Figura 3). Em contraste, 

quase todos os descendentes dos cruzamentos com os indutores N4 e N5 mostraram as 

maiores médias para ambas as ploidias. A maior média entre as plântulas diploides encontrada 

foi do cruzamento AS 1555 RR x N5 (79,05 mm), mas não diferiu das médias observadas nas 

plântulas diploides dos cruzamentos P1630Hx x N5; DKB 240 PRO3 x N5 e DKB 240 PRO3 

x N4 (Tabela 8). O maior delta encontrado também foi do cruzamento AS 1555 RR x N5 

(42,85 mm). Já entre as plântulas haploides, a maior média foi observada no cruzamento DKB 

240 PRO3 x N5 (53,61 mm), mas foi semelhante a outras treze médias encontradas em 

plântulas haploides. O cruzamento AS 1555 x P3 foi o que teve a menor média para o 

fenótipo haploide (8,24 mm), da mesma forma que outros doze cruzamentos, não diferindo 

entre si. E por fim, a menor média para o fenótipo diploide foi do cruzamento AS 1555 RR x 

P3, com CC de 1,39 mm. 
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Figura 3. Comparação entre fenótipos diploide e haploide na interação com indutores de 

haploidia e híbridos para o comprimento do coleóptilo (CC) de plântulas de milho. 

 

 Levando-se em conta a significância da interação entre os diferentes híbridos com os 

fenótipos para a variável CR, o híbrido AS 1555 RR apresentou o menor valor para plântulas 

haploides, com CR médio de 41,22 mm (Tabela 9). O híbrido DKB 240 PRO3 obteve maior 

comprimento médio de radícula para as plântulas haploides (61,76 mm), mas não diferiu 

estatisticamente do P1630Hx, com CR médio de 54,68 mm. No entanto, em se tratando do 

CR médio para as plântulas diploides não foi observada diferença estatística significativa 

entre os três híbridos, diferente do esperado considerando que o híbrido AS 1555 RR 

apresentou menor valor médio para CR na comparação entre os híbridos conforme dados da 

Tabela 5. A maior diferença média entre plântulas haploides e diploides correspondentes foi 
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observada entre os descendentes do híbrido AS 1555 RR (39,62 mm), seguido do P1630Hx 

(33,62 mm) e do DKB 240 PRO3 (24,23 mm), respectivamente (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Comparação entre fenótipos diploide e haploide na interação com híbridos para o 

comprimento da radícula (CR) em plântulas de milho. 

Híbrido 
Fenótipo 

|Delta|1 
Diploide (mm) Haploide (mm) 

AS 1555 RR 80,84 ±2,001aA  41,22 ±1,819aB  39,62 

P1630Hx 88,30 ±2,290aA  54,68 ±1,877bB 33,62 

DKB 240 PRO3 85,99 ±2,172aA  61,76 ±2,219bB 24,23 

Média 85,04 52,55 32,49 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou maiúscula na linha não diferem 

entre si a p≤0,05 pelo teste de Bonferroni. 1Delta: diferença das médias entre fenótipos. 

 

Conforme já foi relatado em diversos trabalhos, as plantas haploides de milho adultas 

se diferenciam fenotipicamente de plantas diploides por apresentarem estatura mais baixa, 

com caules finos e fracos, folhas mais estreitas e terem crescimento mais lento em 

comparação às plantas diploides (PRIGGE et al., 2011; MELCHINGER et al., 2013; XU et 

al., 2013; WU et al., 2014). No entanto, estudos relacionados aos mecanismos de crescimento 

e desenvolvimento de plântulas haploides são incipientes.  

Considerando a afirmativa anterior, Zhu et al. (2017) tiveram por objetivo estudar a 

atividade mitótica de células embrionárias do meristema apical caulinar, a partir de sementes 

haploides. Os estudos mostraram que a síntese de DNA embrionário teve início 24 h após a 

embebição de água, com a maior atividade de replicação do DNA atingida em 48 h. As 

plântulas tiveram um crescimento inicial lento entre 48 e 72 h, sendo que às 72 h foi o tempo 

de ocorrência do crescimento mais rápido, voltando a diminuir após 96 h. Divisões celulares 

do tecido embrionário só foram observadas após 72 h, sucedendo a protrusão radicular. Os 

autores comparam esses resultados com os disponíveis na literatura em que, sementes 

diploides apresentaram início da síntese de DNA após 14 h da absorção de água, com máxima 

atividade após 40 h. Divisões do tecido embrionário também só foram detectadas após a 

protrusão da radícula, no entanto isso ocorreu com 32 h, diferente do observado pelos autores 

em plantas haploides (após 72 h). Assim, foi constatado que houve incremento no tempo de 

ocorrência das fases de divisão e crescimento de plântulas haploides comparadas às diploides.  
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A ocorrência do incremento do tempo nas fases citadas em plantas haploides 

possibilita inferir que plântulas provenientes de sementes haploides também apresentam 

crescimento mais lento e diferenciado, da mesma forma que as plantas adultas, quando 

comparadas às plântulas diploides, acarretando nas diferenças encontradas entre plantas 

haploides e diploides no presente experimento.   

 

3.2 Uso de características de plântulas para detecção de diploides em meio a 

haploides putativos 

 Ao estabelecer uma relação entre as características de plântulas e a ploidia por meio de 

regressões logísticas, pôde-se perceber que conforme ocorreu incremento no valor de todas as 

características, a probabilidade de que as plantas encontradas fossem diploides aumentou. 

Para cada uma das variáveis avaliadas (CC, CR, DC, DR, NRSL) foi construído um gráfico a 

partir da regressão logística ajustada individualmente (Figura 4).  
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Figura 4. Regressão logística ajustada indicando (A) o comprimento do coleóptilo (mm); (B) 

o comprimento da radícula (mm); (C) o diâmetro do coleóptilo (mm); (D) o diâmetro da 

radícula (mm) e (E) o número de raízes seminais laterais (Nº/planta) em função da proporção 

de plantas diploides avaliadas a partir do cruzamento de três diferentes híbridos de milho com 

dez diferentes indutores de haploidia. 

 

  

 

A B 
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Tabela 10. Probabilidade de encontrar um diploide baseado nas faixas de: comprimento do 

coleóptilo (CC), comprimento da radícula (CR), diâmetro do coleóptilo (DC), diâmetro da 

radícula (DR) e número de raízes seminais laterais (NRSL) de plântulas de milho, englobando 

todas as plantas avaliadas nos cruzamentos de indução de três híbridos de milho com dez 

indutores de haploidia. 

Faixa Haploide Diploide Total 
Probabilidade (p)  

diploide 

CC (mm) 

1-19 313 284 597 0,47 

20-39 287 460 287 0,64 

40-59 79 339 418 0,79 

60-79 17 190 207 0,89 

80-99 2 57 59 0,95 

≥100 0 14 14 1,00 

CR (mm) 

1-49 324 195 519 0,36 

50-99 336 669 336 0,68 

100-149 37 394 431 0,90 

150-199 1 81 82 0,98 

≥200 0 5 5 1,00 

DC (mm) 

0-0,9 31 9 40 0,04 

1,0-1,9 362 281 643 0,50 

2,0-2,9 301 1042 1343 0,75 

3,0-3,9 4 12 16 0,95 

DR (mm) 

0-0,4 16 10 26 0,11 

0,5-0,9 194 125 319 0,46 

1,0-1,4 436 928 1364 0,66 

1,5-1,9 51 227 278 0,85 

2,0-2,4 1 46 47 0,95 

≥ 2,5 0 8 8 1,00 

NRSL (N/planta) 

0-1 277 122 399 0,34 

2-3 361 751 1112 0,67 

4-5 53 431 484 0,87 

6-7 7 39 46 0,96 

≥7 0 1 1 1,00 

Total 698 1344 2042 - 
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Observando a variável CC, quando foram encontrados coleóptilos com comprimento 

variando entre 1 e 19 mm houve predominância de haploides, com 313 haploides contra 284 

diploides, mas com probabilidade próxima à intermediária, de 0,47, de uma plântula também 

ser diploide (Tabela 10). Com CC de 20 a 39 mm já ocorreu uma inversão nos valores, sendo 

possível encontrar 460 diploides contra 287 haploides, e a probabilidade foi de 0,64. A partir 

do comprimento de 40 mm do coleóptilo, as chances das plântulas serem diploides 

ultrapassaram o valor de 0,79, e as proporções de plântulas haploides e diploides ficaram cada 

vez mais desbalanceadas, com maior incremento para a proporção diploide. 

Conforme as faixas para a variável CR, foi possível discriminar maior número de 

haploides quando as plântulas apresentaram radículas com menos de 50 mm de comprimento, 

sendo que a probabilidade de ser encontrada uma plântula diploide entre 1 e 49 mm foi de 

0,36 (Tabela 10). Com valores de CR ≥50 mm ocorreu predominância de diploides, sendo que 

para CRs ≥100 mm a probabilidade das plântulas classificadas pelo modelo serem diploides 

ultrapassaram valores de 0,90, sendo mínima a chance de uma plântula encontrada ser 

haploide. 

 Para DC, o maior número de plântulas diploides encontradas em relação ao número de 

haploides foi na faixa de 2,0 a 2,9 mm de diâmetro, a uma probabilidade de 0,75 (Tabela 10). 

Abaixo de 2,0 mm o número de haploides classificadas superou o de diploides. Já para DR, 

plântulas com diâmetros de radícula ≥1,0 mm, apresentaram 0,66 de probabilidade de serem 

diploides, sendo que para valores ≥1,5 mm a probabilidade dessa ocorrência subiu para 0,85. 

Em se tratando de raízes seminais laterais, quando as plântulas continham entre 0 e 1 raiz, o 

modelo foi capaz de identificar 122 plântulas diploides, contra 277 haploides, a uma 

probabilidade de 0,34. Com números acima de 7 raízes/planta, existiu probabilidade 1,00 de 

ser uma plântula diploide e zero de ser uma haploide, sendo que para valores ≥6 raízes/planta 

já foi possível detectar 39 plântulas diploides contra 7 haploides, com alta probabilidade de 

ocorrência (0,96).  

 Diante dos dados apresentados foi possível perceber que existem diferenças entre 

haploides e diploides no que diz respeito a um grupo de características de plântulas. Os 

resultados obtidos por Chaikam et al. (2017) mostraram que plântulas haploides podem 

efetivamente ser diferenciadas das suas correspondentes diploides com diferenças 

significativas no CC, CR e NRSL, e que as características de plântulas usadas em conjunto 

possibilitam a distinção das plantas haploides e diploides obtidas por meio de cruzamentos de 

indução. 
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 No entanto, para que seja possível a utilização das características de plântulas para 

detectar ploidias, é necessário a transformação das variáveis, que possuem distribuição 

contínua dos dados, em variáveis dicotômicas (haploide ou diploide). De posse das regressões 

logísticas ajustadas e das probabilidades (Figura 4), pontos de corte satisfatórios para o 

conjunto de dados podem ser estabelecidos por meio de curvas ROC (Receiver Operating 

Characteristic Curve) (GONÇALVES et al., 2014). Assim, valores das características 

encontrados acima do ponto de corte definido classificam plântulas como diploides, e valores 

abaixo classificam as plântulas como haploides. Como tais variáveis representam um conjunto 

de características, as curvas ROC foram geradas a partir do princípio de que o fenótipo 

(haploide/diploide) é o resultado da atuação de todas as características como covariáveis, ou 

seja, apenas uma curva ROC foi gerada associando as cinco características em questão (CC, 

CR, DC, DR e NRSL). Para todo o conjunto de dados, independente do cruzamento ou da 

ploidia das plântulas, foi gerada a curva ROC a seguir (Figura 5):  

 

 
Figura 5. Curva ROC gerada a partir do conjunto completo de dados para as características 

de plântulas de milho. O ponto de interseção das linhas pontilhadas demarca a probabilidade 

associada ao ponto de corte ideal e a linha diagonal contínua representa a relação das taxas 

existentes obtidas pelo modelo sem a adição da variável resposta avaliada. 
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 A probabilidade associada ao ponto de corte foi de 0,584, e alta sensibilidade e 

especificidade foram encontradas, com valores de 84,97 e 76,36%, respectivamente (Tabela 

11). O mesmo ocorreu para o valor preditivo positivo (87,38%) e negativo (72,52%), 

indicando alta probabilidade de detectar verdadeiros. O poder de discriminação do modelo, 

reunindo todo o conjunto de dados, foi de 0,88. O modelo utilizado para confecção de todas 

as tabelas de contingência do presente trabalho foi exemplificado no APÊNDICE A. A tabela 

de contingência gerada a partir da curva ROC para todo o conjunto de dados (Figura 5) foi 

apresentada no APÊNDICE B. 

  

Tabela 11. Valores da probabilidade associada ao ponto de corte, SENS, ESP, VPP, VPN e 

AUC obtidos para a classificação de diploides putativos e haploides putativos, a partir do 

ponto de corte definido para as características de plântulas de milho por meio da curva ROC. 

Variável Probab.1 
SENS2 

(%) 

ESP3 

(%) 

VPP4 

(%) 

VPN5 

(%) 
AUC6 

Plântulas 0,584 84,97 76,36 87,38 72,52 0,88 

1Probab.: probabilidade. 2SENS: sensibilidade. 3ESP: especificidade. 4VPP: valor preditivo 

positivo. 5VPN: valor preditivo negativo. 6AUC: area under curve (área abaixo da curva). 

 

 Considerando-se que diferentes genótipos exibem diferenças nas características de 

plântulas, a metodologia em questão não deve ser usada para classificação de ploidias com 

misturas de plântulas obtidas por cruzamentos de indução variados (CHAIKAM et al., 2017). 

Assim, para cada cruzamento foi gerada uma curva ROC, que foram apresentadas no 

APÊNDICE C. 

As curvas ROC descrevem a capacidade discriminativa de um teste diagnóstico (nesse 

caso, as características de plântulas) quando comparado a um teste padrão (gold standard), no 

caso, o fenótipo da planta. Para isso, obtém-se um ponto de corte que melhor associe a 

sensibilidade e a especificidade do teste. De posse dos pontos de corte ideais para cada 

cruzamento foram geradas tabelas de contingência contendo os valores TP (true positive), TN 

(true negative), FP (false positive) e FN (false negative). As tabelas de contingência foram 

apresentadas no APÊNDICE D e os valores de probabilidade, SENS, ESP, VPP, VPN e AUC, 

que estão associados às curvas ROC e às tabelas de contingência, foram sumarizados na 

Tabela 12.  

 

A 
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Tabela 12. Valores da probabilidade associada ao ponto de corte, SENS, ESP, VPP, VPN e 

AUC obtidos na classificação de diploides putativos e haploides putativos, a partir dos pontos 

de corte definidos para as características de plântulas, por meio de curvas ROC para o 

cruzamento de três híbridos de milho com dez indutores de haploidia. 

Indutor Híbrido Probab.1 
SENS2 

(%) 

ESP3 

(%) 

VPP4 

(%) 

VPN5 

(%) 
AUC6 

P1 AS 1555 RR 0,603 88,37 74,07 84,44 80,00 0,87 

P1 P1630Hx 0,611 80,00 71,88 81,63 69,70 0,82 

P1 DKB 240 PRO3 0,529 79,07 69,44 75,56 73,53 0,79 

P2 AS 1555 RR 0,657 78,26 80,00 87,80 66,67 0,87 

P2 P1630Hx 0,529 91,89 88,46 91,89 88,46 0,96 

P2 DKB 240 PRO3 0,848 82,00 72,73 87,23 64,00 0,79 

N1 AS 1555 RR 0,404 93,88 85,71 92,00 88,89 0,97 

N1 P1630Hx 0,576 87,18 92,31 94,44 82,76 0,93 

N1 DKB 240 PRO3 0,563 91,89 75,00 87,18 83,33 0,89 

P3 AS 1555 RR 1,000 100,00 100,00 100,00 100,00 1,00 

P3 P1630Hx 0,362 95,92 73,08 87,04 90,48 0,93 

P3 DKB 240 PRO3 0,615 76,36 68,75 80,77 62,86 0,78 

UH400/ 

UH401 
AS 1555 RR 0,667 95,74 100,00 100,00 91,30 0,99 

UH400/ 

UH401 
P1630Hx 0,617 89,19 90,48 94,29 82,61 0,94 

UH400/ 

UH401 
DKB 240 PRO3 0,505 89,13 81,82 87,23 84,38 0,92 

P1/P2 AS 1555 RR 0,637 94,23 95,65 98,00 88,00 0,97 

P1/P2 P1630Hx 0,583 95,24 89,47 95,24 89,47 0,95 

P1/P2 DKB 240 PRO3 0,494 87,18 84,62 89,47 81,48 0,94 

N2 AS 1555 RR 1,000 100,00 100,00 100,00 100,00 1,00 

N2 P1630Hx 0,759 95,65 100,00 100,00 89,47 0,98 

N2 DKB 240 PRO3 0,481 92,45 79,17 90,74 82,61 0,94 

N3 AS 1555 RR 1,000 100,00 100,00 100,00 100,00 1,00 

N3 P1630Hx 0,402 88,10 88,89 90,24 86,49 0,94 

N3 DKB 240 PRO3 0,504 86,96 90,63 93,02 82,86 0,92 

N4 AS 1555 RR 0,665 95,74 91,67 97,83 84,62 0,98 

N4 P1630Hx 0,595 88,89 81,82 90,91 78,26 0,95 

N4 DKB 240 PRO3 0,526 90,24 86,21 90,24 86,21 0,94 

N5 AS 1555 RR 1,000 100,00 100,00 100,00 100,00 1,00 

N5 P1630Hx 0,538 94,87 96,30 97,37 92,86 0,98 

N5 DKB 240 PRO3 0,753 87,80 62,50 92,31 50,00 0,82 

Mínima 
 

- 76,36 62,50 75,56 50,00 0,78 

Média 
 

- 90,54 85,69 91,90 83,38 0,93 

Máxima 
 

- 100,00 100,00 100,00 100,00 1,00 
1Probab.: probabilidade. 2SENS: sensibilidade. 3ESP: especificidade. 4VPP: valor preditivo 

positivo. 5VPN: valor preditivo negativo. 6AUC: area under curve (área abaixo da curva). 
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 As médias para SENS variaram de 76,36 a 100%, e para ESP de 62,50 a 100% (Tabela 

12). Valores de 100% em ambos os testes indicam máxima eficiência do teste diagnóstico em 

identificar plântulas diploides e haploides, quando essas são as reais ploidias detectadas pelo 

teste gold standard. Os quatro cruzamentos que apresentaram sensibilidade e especificidade 

máxima envolvem os descendentes do híbrido AS 1555 RR com os indutores de haploidia P3, 

N2, N3 e N5. O teste também foi 100% específico em detectar verdadeiros haploides no 

cruzamento desse mesmo híbrido com o indutor UH400/UH401, bem como para o 

cruzamento P1630Hx x N2.  

A sensibilidade e a especificidade são medidas independentes entre si, uma vez que 

não são calculadas sobre as mesmas classes em estudo, pois uma foca apenas nas plântulas 

diploides e a outra nas plântulas haploides. No entanto, pode-se atribuir maior importância à 

uma do que à outra conforme o ponto de corte estabelecido (GONÇALVES et al., 2014). 

Observando a SENS e a ESP dos testes realizados, de maneira geral todos eles apresentaram 

altos valores se sensibilidade e especificidade, com médias gerais de 90,54% e 85,69% para 

as duas propriedades do teste. Valores mais baixos foram encontrados apenas para ESP nos 

cruzamentos do híbrido DKB 240 PRO3 com os indutores P1 (69,44%), P3 (68,75%) e N5 

(62,50), mas ainda assim, não foram menores que 60%. Como o objetivo deste estudo se volta 

para a capacidade do teste diferenciar diploides em meio à haploides putativos para que 

posteriormente os diploides sejam descartados, mas que também não ocorra grandes “perdas” 

de haploides visto que essa é a ploidia de interesse, as características de plântulas mostraram-

se satisfatórias nessas propriedades.  

 Valores satisfatórios também foram obtidos para VPP, com médias variando de 75,56 

a 100%, e para VPN, com médias de 50% até a máxima de 100% (Tabela 12). Esses 

resultados indicam que os testes tiveram alta probabilidade de acertos tanto para os 

verdadeiros positivos quanto para os verdadeiros negativos frente à condição real de ploidia. 

Considerando-se os valores de AUC, que é um dos índices de precisão mais utilizados para 

avaliar a qualidade da curva, o desempenho do teste diagnóstico de características de 

plântulas variou de 0,78 a 1,00, ou seja, quando não atingiram o maior nível de desempenho, 

os valores tenderam a ficar próximos à ele. Consequentemente, os valores de AUC igual a 1 

foram obtidos para as curvas que alcançaram a SENS e ESP total do teste, bem como 100% 

da probabilidade de acertos das plântulas haploides e diploides confirmadas serem 

corretamente classificadas.   
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 Partindo-se ainda dos resultados contidos nas tabelas de contingência (APÊNDICE 

B2) também foram calculadas as taxas FDR (false discovery rate) e FNR (false negative 

rate), bem como o MCC (Matthews correlation coeficiente) e a acurácia do testes (Tabela 

13).  

Dos 30 cruzamentos em estudo, seis apresentaram taxas iguais a 0%, seja somente 

para FDR ou aliado ao FNR (Tabela 13). A referida taxa para FDR indica que nenhuma 

plântula haploide verdadeira foi classificada como diploide, ao contrário do FNR, que a taxa 

de 0% faz referência que nenhuma plântula diploide verdadeira foi erroneamente classificada 

como haploide putativa. Esses resultados concordaram com as propriedades do teste: onde 

foram encontradas taxas de SENS e ESP de 100%, as taxas de FDR e FNR foram de 0%; e 

nos cruzamentos em que o teste foi 100% específico em detectar os verdadeiros haploides a 

taxa de FDR foi igual a 0%. As taxas médias variaram de 0 a 24,44% para FDR e de 0 a 

23,64% para FNR. As médias encontradas foram semelhantes às relatadas por Chaikam et al. 

(2017) quando também avaliaram as características de comprimento do coleóptilo e da 

radícula e o número de raízes seminais laterais para classificar plântulas haploides e diploides 

putativas, em cinco populações de milho induzidas à haploidia, comparando-as ao teste gold 

standard. As médias encontradas pelos autores variaram de 9,2 a 39,4% para FDR e de 1,7 a 

26,5% para FNR, com médias gerais de 25,2% e 12,7%, seguindo a mesma ordem. Tais 

médias gerais apresentaram-se ligeiramente mais elevadas quando comparadas às obtidas no 

presente trabalho, que foram de 8,10% e 9,46% para FDR e FNR, respectivamente.  

Os coeficientes MCC variaram de 0,44 a 1,00, com média geral de 0,76 (Tabela 13). O 

valor de MCC indica a correlação entre o teste de características de plântulas e o teste gold 

standard. Oito cruzamentos apresentaram MCC abaixo de 70%, sendo que todos esses 

cruzamentos também apresentaram pelo menos uma taxa, de FDR ou FNR, acima de 10%. 

Por exemplo, o cruzamento DKB 240 PRO3 x P3 que mostrou a menor correlação entre os 

testes (0,44), obteve taxa de 19,23 para FDR e a maior taxa para FNR, de 23,64%. Já os 

maiores coeficientes MCC foram encontrados para os cruzamentos que apresentaram taxas 

mais baixas para FDR e FNR, como por exemplo no cruzamento entre o híbrido P1630Hx 

com o indutor N2, bem como os casos citados anteriormente com as referidas taxas iguais a 

0%, em que o MCC é máximo, com o valor igual a 1,00. A medida de acurácia para os 

diferentes cruzamentos, com média geral de 88,96%, traduz a precisão do teste em questão, 

ou seja, permite determinar que a porcentagem de plântulas corretamente determinadas pelas 

suas características, em relação à verdadeira ploidia que apresentam, é bastante alta. 
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Tabela 13. Taxas de FDR e FNR, MCC e acurácia do teste obtidos para a classificação de 

diploides putativos e haploides putativos, a partir dos pontos de corte definidos para as 

características de plântulas, por meio de curvas ROC para o cruzamento de três híbridos de 

milho com dez indutores de haploidia. 

Indutor Híbrido 
FDR1 

(%) 

FNR2 

(%) 
MCC3 Acurácia4 

P1 AS 1555 RR 15,56 11,63 0,63 82,86 

P1 P1630Hx 18,37 20,00 0,52 76,83 

P1 DKB 240 PRO3 24,44 20,93 0,49 74,68 

P2 AS 1555 RR 12,20 21,74 0,56 78,87 

P2 P1630Hx 8,11 8,11 0,80 90,48 

P2 DKB 240 PRO3 12,77 18,00 0,53 79,17 

N1 AS 1555 RR 8,00 6,12 0,80 90,91 

N1 P1630Hx 5,56 12,82 0,78 89,23 

N1 DKB 240 PRO3 12,82 8,11 0,69 85,96 

P3 AS 1555 RR 0,00 0,00 1,00 100,00 

P3 P1630Hx 12,96 4,08 0,73 88,00 

P3 DKB 240 PRO3 19,23 23,64 0,44 73,56 

UH400/UH401 AS 1555 RR 0,00 4,26 0,93 97,06 

UH400/UH401 P1630Hx 5,71 10,81 0,78 89,66 

UH400/UH401 DKB 240 PRO3 12,77 10,87 0,71 86,08 

P1/P2 AS 1555 RR 2,00 5,77 0,88 94,67 

P1/P2 P1630Hx 4,76 4,76 0,85 93,44 

P1/P2 DKB 240 PRO3 10,53 12,82 0,71 86,15 

N2 AS 1555 RR 0,00 0,00 1,00 100,00 

N2 P1630Hx 0,00 4,35 0,93 96,83 

N2 DKB 240 PRO3 9,26 7,55 0,72 88,31 

N3 AS 1555 RR 0,00 0,00 1,00 100,00 

N3 P1630Hx 9,76 11,90 0,77 88,46 

N3 DKB 240 PRO3 6,98 13,04 0,77 88,46 

N4 AS 1555 RR 2,17 4,26 0,85 94,92 

N4 P1630Hx 9,09 11,11 0,70 86,57 

N4 DKB 240 PRO3 9,76 9,76 0,76 88,57 

N5 AS 1555 RR 0,00 0,00 1,00 100,00 

N5 P1630Hx 2,63 5,13 0,91 95,45 

N5 DKB 240 PRO3 7,69 12,20 0,46 83,67 

Mínima 
 

0,00 0,00 0,44 73,56 

Média 
 

8,10 9,46 0,76 88,96 

Máxima 
 

24,44 23,64 1,00 100,00 

 1FDR: false discovery rate (taxa de falsas descobertas). 2FNR: false negative rate (taxa de 

falsos negativos). 3MCC: Matthews correlation coefficient (coeficiente de correlação de 

Matthews). 4Acurária = (TP+TN)/total. 
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 Observando-se as médias de indução de haploidia (Tabela 14), foi possível notar que 

as taxas dos dois testes diagnósticos ficaram muito próximas ou iguais. Taxas de indução de 

haploidia ligeiramente maiores, para a maior parte dos cruzamentos, foram encontradas para o 

teste de plântulas, com médias variando de 13,95 a 47,44%, enquanto que o teste com as 

ploidias reais mostrou taxas médias de indução entre 13,95 e 46,15%. Em consequência, os 

cruzamentos que apresentaram maior proporção de haploides putativos no teste de plântulas, 

apresentaram também menor prevalência de diploides em comparação com o teste gold 

standard e vice-versa, visto que são duas variáveis que se complementam.  

As médias de prevalência de diploides variaram, em sequência, de 52,56 a 86,05% e 

de 53,85 a 86,05% para os testes de plântulas e gold (Tabela 14). A menor média de indução e 

maior de prevalência de diploides, em ambos os testes, foi encontrada no cruzamento do AS 

1555 RR com o N5, nesse caso, deve-se ao fato de que o número de sementes iniciais foram 

diferentes entre a fração haploide (20 sementes) e a diploide (50 sementes), devido o 

cruzamento não ter produzido quantidade de semente suficiente para a implantação do 

experimento. O que não ocorreu, por exemplo, para o cruzamento AS 1555 RR x N2 que 

apresentou a segunda menor média para a taxa de indução e segunda maior prevalência, isso 

porque houve um número maior de morte nas plântulas da fração haploide em relação à 

fração diploide, e que não atingiram o estádio de florescimento para a avaliação gold 

standard. 
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Tabela 14. Médias relacionadas à taxa de indução de haploidia (HIR) e prevalência de 

diploides no teste diagnóstico gold standard, e taxa de haploides putativos e prevalência de 

diploides para as características de plântulas, para o cruzamento de três híbridos de milho com 

dez indutores de haploidia. 

Indutor Híbrido N1 

 HIR (%)  

Gold 

standard 

Prevalência de 

diploides (%)2 

Gold standard 

Taxa de 

haploides 

putativos 

(%) 

Plântulas 

Prevalência 

de 

diploides 

(%) 

Plântulas 

P1 AS 1555 RR  70 38,57 61,43 35,71 64,29 

P1 P1630Hx  82 39,02 60,98 40,24 59,76 

P1 DKB 240 PRO3  79 45,57 54,43 43,04 56,96 

P2 AS 1555 RR  71 35,21 64,79 42,25 57,75 

P2 P1630Hx  63 41,27 58,73 41,27 58,73 

P2 DKB 240 PRO3  72 30,56 69,44 34,72 65,28 

N1 AS 1555 RR  77 36,36 63,64 35,06 64,94 

N1 P1630Hx  65 40,00 60,00 44,62 55,38 

N1 DKB 240 PRO3  57 35,09 64,91 31,58 68,42 

P3 AS 1555 RR  56 21,43 78,57 21,43 78,57 

P3 P1630Hx  75 34,67 65,33 28,00 72,00 

P3 DKB 240 PRO3  87 36,78 63,22 40,23 59,77 

UH400/UH401 AS 1555 RR  68 30,88 69,12 33,82 66,18 

UH400/UH401 P1630Hx  58 36,21 63,79 39,66 60,34 

UH400/UH401 DKB 240 PRO3  79 41,77 58,23 40,51 59,49 

P1/P2 AS 1555 RR  75 30,67 69,33 33,33 66,67 

P1/P2 P1630Hx  61 31,15 68,85 31,15 68,85 

P1/P2 DKB 240 PRO3  65 40,00 60,00 41,54 58,46 

N2 AS 1555 RR  61 16,39 83,61 16,39 83,61 

N2 P1630Hx  63 26,98 73,02 30,16 69,84 

N2 DKB 240 PRO3  77 31,17 68,83 29,87 70,13 

N3 AS 1555 RR  71 28,17 71,83 28,17 71,83 

N3 P1630Hx  78 46,15 53,85 47,44 52,56 

N3 DKB 240 PRO3  78 41,03 58,97 44,87 55,13 

N4 AS 1555 RR  59 20,34 79,66 22,03 77,97 

N4 P1630Hx  67 32,84 67,16 34,33 65,67 

N4 DKB 240 PRO3  70 41,43 58,57 41,43 58,57 

N5 AS 1555 RR  43 13,95 86,05 13,95 86,05 

N5 P1630Hx  66 40,91 59,09 42,42 57,58 

N5 DKB 240 PRO3  49 16,33 83,67 20,41 79,59 

Mínima     13,95 53,85 13,95 52,56 

Média 

  

33,36 66,64 34,32 65,68 

Máxima     46,15 86,05 47,44 86,05 
1N: número total de plântulas avaliadas. 2Prevalência de diploides = (TP+FN)/total. 
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 Estudos que permitam a diferenciação de ploidias em fases que antecedem o processo 

de duplicação são importantes. Alguns métodos propostos com essa finalidade, no entanto, 

necessitam de alguns pressupostos. Por exemplo, Rober, Gordillo e Geiger (2005) e Chaikam 

et al. (2016) propuseram, respectivamente, o método que inclui o marcador de coloração 

arroxeada no caule e coloração vermelha da raiz, que são dependentes de genes que conferem 

a expressão desses marcadores. A citometria de fluxo (DANG et al., 2012; COUTO et al., 

2013) necessita que as plântulas atinjam crescimento suficiente para coleta das amostras. 

Dados publicados por Smelser et al. (2015) concluíram que grãos de milho haploides 

apresentaram peso significativamente menor do que grãos diploides, porém a interação 

existente entre o genótipo avaliado com o tipo de grão, dificulta a detecção de ploidias em 

certos cruzamentos, o que pode reduzir a eficiência do método. Com isso, o método baseado 

nas características de plântulas foi proposto por Chaikam et al. (2017) para diferenciação de 

haploides e diploides, sem nenhuma necessidade de utilizar indutores de haploidia com 

sistemas de marcadores genéticos ou qualquer restrição de genótipos.  

Os dados apresentados no presente estudo mostraram que houve diferença 

significativa entre as ploidias haploide e diploide para os genótipos avaliados com influência 

das características CC, CR, DC, DR e NRSL de plântulas, e que os resultados foram 

consistentes na correlação e eficiência do teste diagnóstico quando em comparação com a 

ploidia real (gold standard). Plantas diploides putativas podem ser separadas rapidamente 

com base na avaliação visual das características mais aparentes como CR e CC, e 

posteriormente é possível também separar as plântulas menos vigorosas ou intermediárias 

com base no DR, DC, NRSL e extensão de pêlos radiculares (CHAIKAM et al., 2017). 

Segundo os mesmos autores, embora a classificação baseada nas características de plântulas 

seja precisa, a obtenção de grande quantidade de sementes haploides requer a germinação de 

milhares de mudas. Por exemplo, supondo-se uma taxa de indução de haploidia em torno de 

10%, seria necessário germinar mais de 10.000 sementes para se obter 1.000 plântulas 

haploides. Assim propõem a utilização do método apenas em programas de melhoramento em 

que não seja possível a separação de sementes por R1-nj ou programas que não tenham acesso 

a outros tipos de marcadores, como alto teor de óleo. 

 No entanto, mesmo em programas que utilizam a classificação de sementes pelo 

marcador de antocianina, onde é possível descartar a maior parte das sementes diploides 

obtidas nos cruzamentos de indução, pela baixa eficiência do marcador muitas vezes relatada 

na literatura (PRIGGE et al., 2011; MELCHINGER et al. 2014; CHAIKAM et al. 2016; 
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MILANI et al., 2016), as características de plântula são importantes durante a germinação de 

sementes, logo nos estágios iniciais. Em programas que envolvem a produção de duplo-

haploides, é possível fazer o descarte visual de plântulas com características diploides 

aparentes, no período que antecede à duplicação, de forma a melhorar o processo otimizando 

espaço, mão de obra e reduzindo custos operacionais.  
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4 CONCLUSÕES 

 

O teste diagnóstico de características de plântula, a partir do comprimento do 

coleóptilo, comprimento da radícula, diâmetro do coleóptilo, diâmetro da radícula e número 

de raízes seminais laterais, avaliado por meio de regressão logística, foi capaz de diferenciar 

as ploidias haploide e diploide em plântulas de milho provenientes de genótipos-fonte 

adaptados ao clima subtropical em cruzamento com indutores de haploidia ambientados aos 

diferentes climas tropical e temperado, bem como indutores tropicalizados. Sendo assim, o 

teste pode ser utilizado como ferramenta no descarte de diploides em meio a haploides 

putativos previamente selecionados por R1-nj nessas condições. 

Inicialmente as características de comprimento do coleóptilo e da radícula são as de 

maior facilidade no descarte visual. No entanto, a medida do comprimento do coleóptilo 

quando utilizada de forma isolada não é capaz de diferenciar as ploidias correspondentes 

dentro do mesmo cruzamento na totalidade dos cruzamentos avaliados. 

A medida do comprimento da radícula pode ser utilizada de forma isolada na 

classificação de ploidias de plântulas provenientes de um mesmo cruzamento de indução de 

haploidia, mas não com o objetivo de diferenciar plântulas de cruzamentos diferentes.  

As características de plântula são variáveis em relação ao cruzamento de indução de 

haploidia, desta forma o ponto de corte ideal para classificar ploidias deve ser encontrado 

individualmente para cada cruzamento. 

Quando utilizadas de forma conjunta, as características de plântula otimizam a 

diferenciação tanto de maior número de plântulas dentro do mesmo cruzamento, como são 

mais eficazes quando tem-se por objetivo avaliar um grande número de cruzamentos de 

indução de haploidia.  
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CAPÍTULO 2 

 

USO DO COMPRIMENTO DE CÉLULAS-GUARDA E DENSIDADE DE 

ESTÔMATOS NA IDENTIFICAÇÃO DE HAPLOIDES MATERNOS PUTATIVOS 

INDUZIDOS IN VIVO NA CULTURA DO MILHO 

 

RESUMO 

A descrição do marcador morfológico de coloração por antocianina R-navajo (R1-nj) em 

milho, em 1966 por Nanda e Chase, possibilitou a utilização de haploides in vivo em escala 

comercial. No entanto, devido à ocorrência da penetrância incompleta e expressividade 

variável do marcador R1-nj, muitos pesquisadores têm buscado características alternativas 

para complementar tal técnica na identificação dos haploides. Nesse sentido, o presente 

trabalho teve por objetivo avaliar o comprimento de células-guarda e a densidade de 

estômatos na classificação de diploides em meio a haploides putativos, no cruzamento de três 

híbridos de milho com dez indutores de haploidia, a partir de sementes previamente 

classificadas por R1-nj. Para tais avaliações, impressões epidérmicas de células-guarda foram 

produzidas da parte abaxial de folhas do 3º e 4º nós contados a partir da base, de plantas 

crescidas em condições de campo. As lâminas obtidas foram fotografadas em microscópio de 

luz com lentes de aumento de 40x e 10x, respectivamente, para avaliação do comprimento das 

células-guarda (CCG) e da densidade de estômatos (DE). Durante a antese as plantas foram 

classificadas quanto à ploidia real pela avaliação gold standard. Tanto o CCG quanto a DE 

foram variáveis em relação ao híbrido, ao indutor e o nível de ploidia. O tamanho médio do 

CCG variou de 37,57 a 46,99 µm em plantas haploides, e de 52,69 a 62,26 µm em plantas 

diploides. A DE média foi de 24,43 estômatos/mm2, e 13,63 estômatos/mm2, em ordem para 

haploides e diploides. A magnitude das diferenças apresentadas para CCG e DE foram 

suficientes para a eficácia na classificação das ploidias em milho. Comparando o CCG ao 

gold standard, as taxas máximas de FDR (false discovery rate) foram de 17,56% e de FNR 

(false negative rate) de 24,13%, e para DE as taxas máximas foram de 12,62% e 11,40%, 

nessa ordem. A média geral de acurácia alcançada pelo teste diagnóstico CCG foi de 84,69% 

e para o DE foi de 87,97%. As elevadas taxas de FDR, FNR e acurácia indicaram que ambos 

os testes em estudo podem ser integrados em programas que incluem a tecnologia DH, no que 

diz respeito ao descarte de diploides em meio a haploides putativos.  

Palavras-chave: Características estomáticas. FDR. HIR. Curva ROC. 
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USE OF GUARD CELL LENGTH AND STOMATAL DENSITY IN THE 

IDENTIFICATION OF IN VIVO INDUCED PUTATIVE MATERNAL HAPLOIDS IN 

MAIZE 

 

ABSTRACT 

The description of R-navajo (R1-nj), a morphological marker by the anthocyanin coloration in 

maize, in 1966 by Nanda and Chase, allowed the use of in vivo haploids on a commercial 

scale. However, due to the occurrence of incomplete penetrance and variable expression of 

the R1-nj marker, many researchers have sought alternative features to complement such a 

technique in identifying haploids. In this sense, the present work had as objective to evaluate 

the guard cell length and stomatal density in the classification of diploids into the putative 

haploid medium, from the crossing of three maize hybrids with ten haploid inducers, from 

seeds previously classified by R1-nj. For such evaluations, epidermal impressions of guard 

cells were produced from the abaxial surfaces of leaves of the 3rd and 4th nodes counted from 

the base to apex, from plants grown under field conditions. The slides obtained were 

photographed under light microscopy with magnification lenses of 40x and 10x, respectively, 

for evaluation of guard cell length (GCL) and stomatal density (SD). During the anthesis the 

plants were classified according to the real ploidy by the gold standard evaluation. Both GCL 

and SD were variable in relation to the hybrid, the inductor and the level of ploidy. The 

average size of the GCL ranged from 37.57 to 46.99 μm in haploid plants, and from 52.69 to 

62.26 μm in diploid plants. The mean of SD was 24.43 stomata/mm2, and 13.63 stomata/mm2, 

in order for haploids and diploids. The magnitude of the differences presented for GCL and 

SD were sufficient for the efficacy in the classification of maize ploidies. Comparing the GCL 

to the gold standard, the maximum FDR (false discovery rate) rates were 17.56% and FNR 

(false negative rate) were 24.13%, and for SD the maximum rates were 12.62% and 11.40%, 

in that order. The overall mean of accuracy by the GCL diagnostic test was 84.69% and for 

the SD it was 87.97%. The high rates of FDR, FNR and accuracy indicated that both tests 

under study can be integrated into programs that include DH technology, regarding the 

disposal of diploids into the putative haploids medium. 

Keywords: Stomatal traits. FDR. HIR. ROC curve. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A produção de duplo-haploides (DH) in vivo é cada vez mais utilizada para o 

desenvolvimento de linhagens em milho como meio de acelerar o processo de melhoramento, 

reduzir gastos com recursos e aumentar a precisão na avaliação dos cruzamentos (CHOE et 

al., 2012). A produção de DHs envolve inúmeras etapas incluindo (a) o cruzamento de novas 

linhagens que atuem como parentais fonte de germoplasma; (b) polinização dos descendentes 

F1 ou F2 com o pólen do material indutor de haploidia; (c) triagem de haploides nas sementes 

resultantes; (d) germinação das sementes haploides; (e) aplicação de agentes de duplicação 

cromossômica; (f) auto-fecundação das linhagens DH e; (g) recuperação de sementes das 

novas linhas puras (PRIGGE et al., 2011).  

O marcador dominante de coloração por antocianina R1-nj é comumente utilizado 

como indicador do nível de ploidia para identificação de sementes haploides (NANDA e 

CHASE, 1966). Sementes haploides apresentam coloração púrpura no endosperma mas não 

no embrião, enquanto sementes diploides apresentam a coloração púrpura tanto no 

endosperma quanto no embrião. No entanto, a expressão desse marcador é variável 

dependendo da fonte de germoplasma e do material indutor, bem como de fatores ambientais 

(CHASE 1952; ROBER, GORDILLO e GEIGER, 2005; KEBEDE et al. 2011; PRIGGE et al. 

2011). 

Para o funcionamento efetivo do sistema, métodos confiáveis são necessários para 

confirmar a haploidia de plantas provenientes dos cruzamentos de indução, prioritariamente 

antes da duplicação, nos estágios de sementes ou plântulas (MELCHINGER et al., 2016). Ou 

ainda, métodos que possam eliminar plantas diploides que porventura não foram eliminadas 

por processos anteriores, antes da fase de autofecundação das linhagens, o que minimiza o 

número de falsos-positivos que consomem, de forma desnecessária, espaço, tempo, 

investimento e mão de obra. 

 Trabalhos utilizando genes que condicionam a coloração roxa ou vermelha no colmo 

e na bainha das folhas (ROBER, GORDILLO e GEIGER, 2005; LI et al., 2009; 

ROTARENCO et al., 2010); e teor de óleo em sementes (ROTARENCO; KIRTOCA e 

JACOTA, 2007; MELCHINGER et al., 2013; MELCHINGER et al., 2014), são exemplos de 

métodos testados para serem incorporadas em programas que utilizam a técnica DH.  

 O comprimento das células-guarda dos estômatos foi correlacionado com o 

conteúdo de DNA em café (MISHRA, 1997),Chrysanthemum sp. (WANG et al., 2014), 
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Clematis sp. (WU et al., 2013) e sugerido como um possível meio de diferenciar ploidias de 

plantas. Choe et al. (2012) utilizaram o comprimento de células-guarda de estômatos em 

folhas de milho e puderam discrimar tanto plantas haploides de diploides, como também as 

duplo-haploides. 

Nesse sentido, as técnicas que fazem uso de células-guarda de estômatos para 

discriminação de ploidias em milho, foram indicadas por serem não destrutivas, aplicáveis aos 

mais variados germoplasmas e confiáveis. Conforme Tseng (2012), a demanda por 

procedimentos simples e eficazes para a identificação de haploides é cada vez maior, e esses 

procedimentos devem priorizar características como: serem viáveis, preferencialmente, 

durante as fases de semente ou muda; aplicáveis a todas as origens genéticas e a todos os 

germoplasmas; devem ser rápidos e de baixo custo. 

 Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso do comprimento de 

células-guarda e da densidade de estômatos como ferramenta para eliminar diploides em meio 

a haploides putativos, provenientes de cruzamentos entre três híbridos de milho com dez 

indutores de haploidia, previamente selecionados por R1-nj. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material vegetal 

Para realização do experimento foram utilizadas sementes obtidas a partir dos 

cruzamentos de três híbridos simples de milho (AS 1555 RR; P1630Hx; DKB 240 PRO3), 

com dez genótipos de milho indutores de haploidia (N1; N2; N3; N4; N5; P1; P2; P3; P1/P2 e 

UH400/UH401), realizados na safra 2016/2017 no município de Abelardo Luz (SC). Os 

híbridos e indutores utilizados foram os mesmos descritos anteriormente no item 2.1 do 

capítulo 1 (Tabelas 1 e 2). Os nomes dados aos indutores foram codificações adaptadas de 

forma a preservar a identidade dos mesmos. 

 A classificação referente à ploidia das sementes foi realizada de forma visual por meio 

do marcador fenotípico R-navajo (R1-nj), como haploides putativas ou diploides putativas 

(NANDA e CHASE, 1966). A taxa de indução de haploides putativos foi obtida conforme 

Melchinger et al. (2013).   

Amostras aleatórias foram retiradas de forma manual de cada fração de ploidia, e o 

número de sementes de cada cruzamento utilizado para implantação do experimento foi 

descrito a seguir (Tabela 1):  

 

Tabela 1. Número de sementes (N) haploides putativos (HP) e diploides putativos (DP), de 

cada cruzamento, utilizados para implantação do experimento. 

Indutor Híbrido 
N  

Híbrido 
N  

Híbrido 
N  

HP DP HP DP HP DP 

I1 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 40 50 

I2 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 40 50 

I2.1 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 40 50 

I3 AS 1555 RR 20 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 50 50 

I4 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 50 50 

I5 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 50 50 

I6 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 40 50 

I7 AS 1555 RR 50 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 50 50 

I10 AS 1555 RR 20 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 50 50 

I16 AS 1555 RR 20 50 P1630Hx 50 50 DKB 240 PRO3 15 50 
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2.2 Implantação do experimento  

 De posse do número de sementes de cada cruzamento, as frações foram 

individualmente colocadas para germinar em rolos de papel para germinação, sob temperatura 

controlada de 26±1 ºC, por 96 horas em câmara BOD, baseado no protocolo descrito por 

Chaikam e Mahuku (2012). A etapa de germinação das sementes foi realizada no Laboratório 

de Apoio ao Melhoramento de Plantas (LAMP) do Departamento de Agronomia (DEAGRO) 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus CEDETEG. Tal etapa foi realizada para 

fim das avaliações de plântula, discutida anteriormente no capítulo 1 deste trabalho.  

Em sequência as plântulas foram transplantadas em bandejas plásticas de 50 células 

(diâmetro 4,8 x 9 cm altura) contendo substrato terra vegetal (húmus fértil). As bandejas 

foram mantidas em casa-de-vegetação por 10 dias, sem controle de temperatura e umidade, 

apenas para aclimatação das plantas. Foram realizadas irrigações diárias, de forma manual, 

para manutenção da umidade. Após 10 dias, foi realizado o transplante das mudas para o 

campo, em linhas de 5 m de comprimento, espaçadas 0,8 m entre si e espaçamento de 0,2 m 

entre plantas. O transplante e a manutenção das plântulas em bandejas foram realizadas em 

casa-de-vegetação, também nas dependências do DEAGRO. O transplante das plântulas para 

o campo deu-se na Fazenda Capão Bonito de Baixo, localizada no distrito de Entre Rios 

(25º33’50”S, 51º33’26” W), no município de Guarapuava, PR.   

 

2.3 Avaliações 

 Impressões epidérmicas para a realização das avaliações de comprimento das células-

guarda (CCG) e da densidade dos estômatos (DE) foram obtidas conforme metodologia 

descrita por Kim et al. (2010) e replicada por Choe et al. (2012). As lâminas contendo as 

impressões epidérmicas da face abaxial foram confeccionadas a partir de amostras foliares 

(0,5x1 cm), coletadas em duplicata na região mediana da folha, uma de cada lado da nervura, 

das folhas completamente expandidas do 3º e 4º nós, contados a partir da base. Dados 

apresentados por Zheng et al. (2013), mostraram que a superfície abaxial de folhas 

apresentaram em média 27% mais estômatos por área do que a superfície adaxial, e que as 

regiões medianas e da base das folhas tiveram incremento de 7% na densidade estomática, 

quando comparadas à região de ponteira da folha de milho cultivado em temperatura 

ambiente. 

 As imagens foram capturadas em microscópio de luz modelo Primo Star®, com 

câmera fotográfica acoplada, pelo software Zen Lite 2001. Para a avaliação do CCG as 
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imagens foram capturadas com lente de aumento de 40x, e os comprimentos das células-

guarda foram obtidos a partir de quatro estômatos escolhidos aleatoriamente, e mensurados 

com auxílio do software ImagePro®Plus. Para avaliação da DE as imagens foram capturadas 

com lente de aumento de 10x, e o número de estômatos foi contado a partir de três diferentes 

pontos da amostra (0,3x0,3 mm2), escolhidos aleatoriamente, também com o auxílio do 

software ImagePro®Plus. As imagens foram feitas no Laboratório de Genética e Evolução da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste. 

 Para avaliar a verdadeira ploidia, as plantas foram conduzidas até o final do ciclo 

fisiológico. As plantas sobreviventes foram avaliadas no estádio de antese usando uma 

classificação gold standard, baseada na avaliação visual das plantas conforme o vigor e a 

fertilidade do pendão, de acordo com Melchinger et al. (2013). Plantas menos vigorosas, de 

baixa estatura, com folhas mais finas e eretas e de fertilidade reduzida foram classificadas 

como haploide, e plantas vigorosas e férteis como diploide. Todas as plantas, de cada 

cruzamento e de cada fração da ploidia, foram numeradas a fim de que as avaliações 

pudessem ser comparadas. 

 

2.4 Análise estatística 

 Os dados foram submetidos à análise de normalidade por meio do teste de 

Kolmogorov-Smirnov, que sugeriu distribuição não normal dos erros, em nível de 5% de 

significância. Modelos Lineares Generalizados (GLM = Generalized Linear Models) com 

distribuição gama e função de ligação log, foram utilizados para testar a significância das 

diferenças entre plantas haploides e diploides, bem como entre híbridos e indutores de 

haploidia para o CCG. Para a variável DE foi utilizado o GLM com distribuição binomial 

negativa e função de ligação log. O modelo estatístico adotado para ambas as variáveis foi o 

modelo saturado, com fatores de efeito fixo: 
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Em que: 

Loge(µijkl) = é a l-ésima observação, do k-ésimo nível de ploidia, do cruzamento do j-ésimo 

híbrido, com o i-ésimo indutor;  

µ = intercepto; 

αi = efeito do i-ésimo indutor; 

βj = efeito do j-ésimo híbrido; 

αβij = efeito da interação do i-ésimo indutor cruzado com o j-ésimo híbrido; 

γk = efeito do k-ésimo nível de ploidia; 

αγik = efeito da interação do i-ésimo indutor no k-ésimo nível de ploidia; 

βγjk = efeito da interação do j-ésimo híbrido no k-ésimo nível de ploidia; 

αβγijk = efeito da interação do i-ésimo indutor cruzado com o j-ésimo híbrido, no k-ésimo 

nível de ploidia; 

εijkl = erro experimental aleatório da observação loge(µijkl). 

  

A estimativa dos parâmetros para os GLMs distribuição gama e binomial negativa foi 

realizada pelo método híbrido (Fisher/Newton-Raphson). Os fatores: indutor de haploidia; 

híbrido e fenótipo foram testados por meio do teste qui-quadrado da razão de verossimilhança 

e as comparações entre médias foram feitas pelo teste de Bonferroni ao nível de 5% de 

significância. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa SPSS 

Statistics (IBM SPSS v.20, 2011).  

Para averiguar o uso das variáveis respostas CCG e DE como ferramenta na 

identificação de diploides em meio a plantas haploides putativas, pontos de corte foram 

estabelecidos por meio de curvas ROC (Receiver Operating Characteristic Curve).  

A partir das ploidias estabelecidas pelo gold standard, os diploides confirmados como 

verdadeiros foram categorizados como verdadeiros positivos (TP = true positives) e os 

haploides que foram confirmados como verdadeiros foram categorizados como verdadeiros 

negativos (TN = true negatives). Os verdadeiros haploides classificados na fração diploide 

foram denominados falsos positivos (FP = false positives) e os diploides verdadeiros na fração 

haploide foram denominados falsos negativos (FN = false negatives).  

Os números de TP, TN, FP e FN foram ajustados em cada população com base no 

número total de haploides e diploides identificados pelo gold standard. Esses dados também 

foram utilizados para calcular a Taxa de falsas descobertas (FDR = false discovery rate) e a 

Taxa de falsos negativos (FNR = false negative rate), conforme Melchinger et al. (2013), e o 
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Coeficiente de Correlação de Matthews (MCC = Matthews correlation coefficient) 

(MATTHEWS, 1975) de acordo com as seguintes fórmulas: 

 

 

  

 

 

 

 

A qualidade da classificação, segundo o ponto de corte estabelecido, foi avaliada por 

meio de medidas como a acurácia, a área abaixo da curva (AUC = area under curve) para a 

ROC obtida, bem como pelo coeficiente de correlação de Matthews. O MCC foi sugerido 

como uma medida balanceada de qualidade das classificações binárias, especialmente quando 

as classes binárias são de tamanhos muito diferentes (MATTHEWS, 1975). Como o número 

de haploides é, no geral, significativamente, menor do que o número de diploides, o MCC é 

preferido a outros parâmetros estatísticos (CHAIKAM et al., 2016). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Efeito do nível de ploidia, híbrido e indutor no comprimento de células-guarda e 

densidade de estômatos 

 A partir da confecção de lâminas e visualização em microscópio de luz, diferenças 

visuais puderam ser notadas entre plantas haploides e diploides no que diz respeito ao 

comprimento de células-guarda dos estômatos (Figura 1). Plantas haploides apresentaram 

células-guarda com menor comprimento quando comparadas aos seus homólogos diploides. 

Da mesma forma, diferenças visuais foram detectadas na densidade de estômatos entre 

ploidias de plantas. As folhas de plantas haploides tenderam a ter maior número de estômatos 

por área, em relação às folhas de plantas homólogas diploides (Figura 2). 
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Figura 1. Impressões epidérmicas da face abaxial de folhas de milho mostrando o tamanho de 

estômatos de plantas haploides (esquerda) e diploides (direita), dos cruzamentos do indutor de 

haploidia P2 com os híbridos: AS 1555 RR (A e B); P1630Hx (C e D) e DKB 240 PRO3 (E e 

F). Imagens capturadas na objetiva de 40x.  
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Figura 2. Impressões epidérmicas da face abaxial de folhas de milho mostrando a densidade 

de estômatos de plantas haploides (esquerda) e diploides (direita), dos cruzamentos do indutor 

de haploidia P2 com os híbridos: AS 1555 RR (A e B); P1630Hx (C e D) e DKB 240 PRO3 

(E e F). Imagens capturadas na objetiva de 10x.  
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 Análises estatísticas também revelaram diferenças significativas para o comprimento 

de células-guarda (CCG) e densidade de estômatos (DE) (p≤0,05) entre plantas haploides e 

diploides (Tabela 2). O teste apontou significância para os efeitos dos fatores isolados indutor, 

híbrido e fenótipo, bem como para todas as interações entre eles para a variável CCG. Na 

densidade de estômatos (DE) as análises estatísticas mostraram efeito significativo para os 

fatores isolados indutor, híbrido e fenótipo, e ainda para a interação híbrido x fenótipo. 

 

Tabela 2. Análises estatísticas das diferenças quantitativas no comprimento de células-guarda 

(CCG) de estômatos e densidade de estômatos (DE) de plantas haploides e diploides 

confirmadas. 

Anova Tipo III 

FV GL 
CCG DE 

G2 p-valor G2 p-valor 

(Intercepto) 1 341597,574 0,000 403063,546 0,000 

Indutor (I) 9 342,346 0,000 32,175 0,000 

Híbrido (H) 2 1228,442 0,000 18,383 0,000 

Fenótipo (F) 1 18938,203 0,000 1683,661 0,000 

I x H 18 468,683 0,000 8,472 0,971 

I x F 9 351,421 0,000 6,239 0,716 

H x F 2 150,520 0,000 9,820 0,007 

I x H x F 18 260,629 0,000 5,827 0,997 

G2: qui-quadrado da razão de verossimilhança. Significativo a p≤0,05. 

 

Para o efeito isolado dos híbridos sobre a média de CCG, os descendentes do híbrido 

DKB 240 PRO3 foram os que apresentaram maior comprimento de células-guarda (51,62 

µm), seguido dos híbridos P1630Hx (50,68 µm) e AS1555RR (47,38 µm), respectivamente, e 

a média geral para o CCG foi de 49,89 µm (Tabela 3). Quanto à DE, a maior média foi 

encontrada em folhas do híbrido AS 1555 RR (18,67 estômatos/mm2), que não diferiu 

estatisticamente do P1630Hx (18,61 estômatos/mm2). O híbrido DKB 240 PRO3 foi o que 

apresentou o menor número de estômatos por área (17,45 estômatos/mm2) (Tabela 3). A 

correlação negativa existente entre o comprimento e a densidade de estômatos é bastante 

conhecida e foi demonstrada no trabalho de Franks e Beerling (2009). Os resultados obtidos 

no presente trabalho concordam com essa afirmativa, pois o híbrido que teve a maior média 

para CCG apresentou o menor número de estômatos por área, e o mesmo ocorreu para a 

situação oposta. 
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Tabela 3. Média observada e erro padrão da média na comparação entre híbridos para o 

comprimento de células-guarda (CCG) dos estômatos e densidade de estômatos (DE) em 

folhas de milho. 

Híbrido 
CCG DE 

(µm) (Nº/mm2) 

DKB 240 PRO3 51,62 ±0,084a 17,45 ±0,213b 

P1630Hx 50,68 ±0,081b 18,61 ±0,223a 

AS 1555 RR 47,38 ±0,089c 18,67 ±0,262a 

Média 49,89 18,24 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a p≤0,05 pelo teste de 

Bonferroni. 

 

Para o efeito isolado do indutor de haploidia, independente do cruzamento ou nível de 

ploidia (haploide/diploide), as médias variaram de 48,29 µm (P2) a 51,08 µm (N2) para o 

CCG (Tabela 4). Em média o CCG foi maior para os indutores N2 (51,08 µm), N3 (50,78 

µm), N5 (50,77 µm) e P3 (50,40 µm), que não diferiram estatisticamente entre si. Por outro 

lado, os indutores UH400/UH401 (48,79 µm) e P2 (48,29 µm) apresentaram as menores 

médias entre eles, e a média geral de CCG para indutores foi de 49,87 µm. A média geral para 

DE foi de 18,24 estômatos/mm2, com médias variando de 17,36 estômatos/mm2 a 20,06 

estômatos/mm2 (Tabela 4).  O N5 que obteve a maior DE, diferiu significativamente dos 

indutores UH400/UH401; N1; P2 e P1, e esse último que teve a menor média de estômatos 

por área, mostrou-se diferente estatisticamente apenas dos indutores N4 e N5.   
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Tabela 4. Média observada e erro padrão da média na comparação entre indutores de 

haploidia para o comprimento de células-guarda (CCG) dos estômatos e densidade de 

estômatos (DE) em folhas de milho. 

Indutor  
CCG  DE  

(µm) (Nº/mm2) 

N2 51,08 ±0,17a 18,44 ±0,464abc 

N3 50,78 ±0,14a 18,16 ±0,374abc 

 N5 50,77 ±0,21a 20,06 ±0,628a 

P3 50,40 ±0,15ab 18,52 ±0,423abc 

P1/P2 50,03 ±0,15b 18,30 ±0,407abc 

N4 49,88 ±0,16b 19,25 ±0,456ab 

 P1 49,71 ±0,13b 17,36 ±0,346c 

 N1 48,97 ±0,14c 17,46 ±0,383bc 

 UH400/UH401 48,79 ±0,14cd 17,60 ±0,385bc 

 P2 48,29 ±0,14d 17,40 ±0,377bc 

Mínima 48,29 17,36 

Média  49,87 18,24 

Máxima 51,08 20,06 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a p≤0,05 pelo teste de 

Bonferroni. 

 

Diferenças no CCG também foram encontradas entre os fenótipos, em interação com 

os híbridos e indutores, em que plantas haploides apresentaram estômatos com uma média 

geral de 42,45 µm, enquanto as diploides uma média de 58,74 µm (Tabela 5). Nas plantas 

agrupadas como haploides, a média do CCG variou de 37,57 µm (AS 1555 RR x P2) a 46,99 

µm (DKB 240 PRO3 x N3), e para as plantas diploides de 52,69 µm (AS 1555 RR x P1) a 

62,26 µm (P1630Hx x P1/P2). O comprimento das células-guarda das plantas haploides, 

independente do indutor ou genótipo-fonte, foi sempre menor quando comparado ao CCG de 

plantas diploides, confirmando os resultados ilustrados na Figura 1. Assim, nesse 

experimento, plantas diploides apresentaram células-guarda com comprimento em média 28% 

maior do que àquelas presentes nas folhas de plantas haploides.  

 

 

 

 



 

 

75 

 

Tabela 5. Comparação entre fenótipos diploide e haploide na interação com indutores de 

haploidia e híbridos para o comprimento de células-guarda (CCG) dos estômatos em folhas de 

milho. 

Indutor Híbrido 
Fenótipo 

|Delta|1 
Diploide (µm) Haploide (µm) 

P1 AS 1555 RR 52,69 ±0,317a 39,09 ±0,297b 13,60 

P1 P1630Hx 61,86 ±0,345a 42,54 ±0,296b 19,32 

P1 DKB 240 PRO3 61,52 ±0,370a 45,29 ±0,298b 16,23 

P2 AS 1555 RR 54,91 ±0,319a 37,57 ±0,296b 17,34 

P2 P1630Hx 60,03 ±0,389a 42,46 ±0,328b 17,58 

P2 DKB 240 PRO3 58,75 ±0,328a 41,06 ±0,345b 17,70 

N1 AS 1555 RR 54,75 ±0,308a 37,66 ±0,281b 17,09 

N1 P1630Hx 59,49 ±0,376a 39,76 ±0,307b 19,73 

N1 DKB 240 PRO3 60,20 ±0,390a 46,96 ±0,414b 13,24 

P3 AS 1555 RR 57,85 ±0,344a 40,90 ±0,466b 16,95 

P3 P1630Hx 60,56 ±0,341a 44,33 ±0,343b 16,23 

P3 DKB 240 PRO3 59,27 ±0,315a 43,52 ±0,303b 15,75 

UH400/UH401 AS 1555 RR 54,53 ±0,314a 41,06 ±0,353b 13,46 

UH400/UH401 P1630Hx 55,41 ±0,359a 44,63 ±0,384b 10,78 

UH400/UH401 DKB 240 PRO3 56,75 ±0,330a 42,92 ±0,294b 13,84 

P1/P2 AS 1555 RR 57,74 ±0,316a 37,90 ±0,312b 19,84 

P1/P2 P1630Hx 62,26 ±0,379a 41,50 ±0,375b 20,76 

P1/P2 DKB 240 PRO3 61,99 ±0,391a 44,73 ±0,346b 17,27 

N2 AS 1555 RR 59,63 ±0,329a 40,29 ±0,502b 19,33 

N2 P1630Hx 59,82 ±0,348a 45,96 ±0,439b 13,86 

N2 DKB 240 PRO3 60,25 ±0,326a 44,65 ±0,359b 15,60 

N3 AS 1555 RR 57,63 ±0,318a 41,23 ±0,363b 16,40 

N3 P1630Hx 57,77 ±0,351a 44,01 ±0,289b 13,75 

N3 DKB 240 PRO3 60,39 ±0,351a 46,99 ±0,327b 13,40 

N4 AS 1555 RR 57,12 ±0,328a 40,50 ±0,461b 16,62 

N4 P1630Hx 57,76 ±0,339a 43,20 ±0,363b 14,56 

N4 DKB 240 PRO3 59,16 ±0,364a 45,10 ±0,330b 14,06 

N5 AS 1555 RR 60,64 ±0,393a 40,04 ±0,644b 20,60 

N5 P1630Hx 60,32 ±0,381a 43,70 ±0,331b 16,63 

N5 DKB 240 PRO3 61,03 ±0,376a 43,86 ±0,611b 17,17 

Mínima 
 

52,69 37,57 10,78 

Média 
 

58,74 42,45 16,29 

Máxima 
 

62,26 46,99 20,76 

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem entre si a p≤0,05 pelo teste de 

Bonferroni. 1Delta: diferença das médias entre fenótipos. 
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Dentre as plantas haploides, os descendentes dos cruzamentos do híbrido AS 1555 RR 

com os indutores P2, N1, P1/P2, P1 e N5 apresentaram os menores valores para CCG (Figura 

3). Da mesma forma, as plantas provenientes do cruzamento do mesmo híbrido AS 1555 RR 

com os indutores P1 e UH400/UH401 apresentaram as menores médias para o CCG em 

plantas classificadas diploides. Esses resultados inferem sobre o tamanho das células-guarda 

dos estômatos estarem mais ligadas ao genótipo-fonte do que ao indutor de haploidia, visto 

que o híbrido AS 1555 RR foi o que apresentou o menor CCG quando comparado aos demais 

híbridos (Tabela 3), já no que diz respeito ao CCG dos genótipos indutores não foi observada 

nenhuma correlação com as diferenças apresentadas entre eles na Tabela 4.  

O cruzamento DKB 240 PRO3 x N3 obteve a maior média de CCG entre as plantas 

haploides, bem como os cruzamentos DKB 240 PRO3 x N1; P1; N4 e N2, que não diferiram 

entre si pelo teste de médias. Para as plantas diploides a maior média foi do cruzamento 

P1630Hx x P1/P2 (62,26 µm), porém não diferiu estatisticamente de outros 11 cruzamentos 

que apresentaram médias acima de 60,03 µm (Tabela 5). No caso das maiores médias obtidas 

para CCG em plantas haploides, também pôde-se observar que o genótipo-fonte DKB 240 

PRO3 foi mais relacionado ao tamanho dos estômatos do que o indutor de haploidia. Por 

outro lado, para as maiores médias de CCG em plantas diploides não foi verificado relação 

com o genótipo-fonte tampouco com o indutor de haploidia, e sim médias relacionadas a 

casos específicos de cada cruzamento.  
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Figura 3. Comparação entre fenótipos diploide e haploide na interação com indutores de 

haploidia e híbridos para o comprimento de células-guarda (CCG) dos estômatos em folhas de 

milho. 

 

 Observando a magnitude das diferenças para o CCG, o maior delta foi observado para 

o cruzamento do P1630Hx x P1/P2 (20,76 µm), mas de uma forma geral as diferenças 

apresentadas para o CCG entre plantas haploides e diploides foram bastante visíveis, com 

deltas variando de 10,78 a 20,76 µm (Tabela 5). Tais resultados inferem que as diferenças 

parecem ser suficientes para uma classificação segura de ploidias, para todos os cruzamentos 

testados. Nesse sentido, em trabalho onde o teor de óleo presente nas sementes foi adotado 

como ferramenta na classificação de plantas haploides e diploides, Melchinger et al. (2013) 

defendem que a discriminação tende a ser mais confiável se as diferenças entre as médias de 

haploides e diploides forem grandes, e o desvio padrão dentro de cada grupo for pequeno.  
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Também houve diferença significativa entre os fenótipos para a variável DE, quando 

da interação desse fator com os híbridos. Como foi visto anteriormente (Figura 2), plantas 

haploides tenderam a ter maior número de estômatos por área em relação aos diploides, no 

caso 24,43 estômatos contra 13,63 estômatos/mm2, nessa ordem (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Comparação entre fenótipos haploide e diploide na interação com híbridos para 

densidade de estômatos (DE) em folhas de milho. 

Híbrido 

Fenótipo 

|Delta|1 
Haploide (Nº/mm2) Diploide (Nº/mm2) 

P1630Hx 25,63 ±0,486aA 13,52 ±0,197aB 12,11 

AS 1555 RR 24,89 ±0,607abA 14,00 ±0,195aB 10,89 

DKB 240 PRO3 22,78 ±0,454bA 13,37 ±0,190aB 9,41 

Média 24,43 13,63 10,80 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou maiúscula na linha não diferem 

entre si a p≤0,05 pelo teste de Bonferroni. 1Delta: diferença das médias entre fenótipos. 

 

Para o híbrido P1630Hx a densidade de estômatos encontrada foi de 25,63/mm2 nas 

plantas haploides, em contrapartida, foi de 13,52/mm2 nas plantas diploides (Tabela 6). Esse 

híbrido apresentou a maior média para DE em plantas haploides, da mesma forma que o AS 

1555 RR (24,89/mm2), não diferindo entre si. A menor média na DE em plantas haploides foi 

observada para o híbrido DKB 240 PRO3 (22,78 estômatos/mm2), que também foi 

estatisticamente igual a média do AS 1555 RR. Para a DE em plantas diploides não foi 

detectada diferença estatística entre os híbridos, resultado este que contraria o esperado visto 

que o híbrido DKB 240 PRO3 apresentou, em média, maior CCG e menor número de 

estômatos por área frente aos demais, conforme mostrado na Tabela 3. Os deltas encontrados 

para DE, assim como para o CCG, inferem sobre uma classificação segura de ploidias, com 

diferença média entre haploides e diploides de 10,80 estômatos/mm2.  

Diferenças estatísticas entre o tamanho e a densidade de estômatos também foram 

relatas por Mishra (1997) em doze variedades de café com diferentes ploidias. Nesse estudo 

os autores observaram que em todas as variedades estudadas houve decréscimo na frequência 

de células-guarda com o aumento do nível de ploidia, enquanto que o comprimento das 

células-guarda dos estômatos apresentaram um acréscimo nesse sentido. Eles constataram 

ainda que houve diferenças sob a densidade de estômatos e o comprimento das células-guarda 

entre cultivares com o mesmo nível de ploidia. Nesse caso, para a diferença percebida na 
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maior frequência estomática e menor comprimento de células-guarda em uma cultivar 

dihaploide, em relação a outras duas cultivares também dihaploides, foi apontada como fator 

responsável a alta taxa de diferenciação estomática, manifestada pela número de estômatos 

em relação ao número de células epidérmicas da primeira cultivar. De forma contrária, uma 

baixa taxa de diferenciação estomática representou ser o principal fator atuante para a menor 

frequência estomática encontrada em uma cultivar tetraploide quando comparada às demais 

cultivares de mesma ploidia.  

Além dos fatores ambientais, seguindo na mesma linha de raciocínio, as diferenças 

encontradas entre os híbridos P1630Hx e DKB 240 PRO3 para plântulas haploides, com 

maior DE e na maioria dos cruzamentos menor CCG para o P1630Hx, pode-se inferir que 

esse híbrido teve alta taxa de diferenciação estomática, ou ainda maior número de estômatos 

relacionado ao número de células epidérmicas em relação ao DKB 240 PRO3. Nesse sentido, 

estudos posteriores podem ser realizados para avaliação além da DE e do CCG, a avaliação da 

diferenciação estomática entre diferentes genótipos induzidos à haploidia na cultura do milho. 

 O controle da formação estomática tem sido associada tanto a fatores genéticos 

quanto ambientais. Dessa forma, o comprimento de células-guarda de estômatos têm 

apresentado relação não apenas com o tamanho do genoma (BEAULIEU et al., 2008; 

LOMAX et al., 2009), como também às condições hídricas a que as plantas são submetidas 

(XU e ZHOU 2008; ABDEL e STUTZEL, 2016). A densidade de estômatos, em alguns 

casos, têm sido correlacionada de forma inversa à concentração de CO2 atmosférico (ROYER, 

2001; DOHENY-ADAMS et al., 2012).  

 Em recente estudo na cultura do milho, Zhao et al. (2015) observaram que novos 

estômatos foram gerados continuamente durante o crescimento e expansão foliar de plântulas 

sob condições normais de cultivo. Esse aumento no número de estômatos fez com que a 

densidade estomática se mantivesse relativamente estável, enquanto que o tamanho dos 

estômatos (largura e comprimento) permaneceu inalterado. Relataram também que as 

plântulas de milho que foram submetidas a condições de seca severa, estimularam 

significativamente a geração de estômatos, o que incluiu significativo incremento na 

densidade estomática e decréscimo no comprimento dos mesmos. Isso foi relacionado à 

premissa de que estômatos pequenos poderiam manter a abertura dos poros com menor 

pressão de turgor nas células-guarda, comparando com estômatos maiores. Assim uma maior 

densidade com tamanho de estômatos reduzido inibiria a perda de água garantindo o 

equilíbrio hídrico (BOSABALIDIS e KOFIDIS 2002). Resultados semelhantes quanto ao 
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comprimento de estômatos foram encontrados por Abdel e Stutzel (2016) em plantas de 

cevada. Eles observaram que plantas irrigadas durante todos os estádios de crescimento 

apresentaram maior comprimento dessas células, em comparação às plantas que foram 

submetidas a condições de estresse hídrico (seca) durante os períodos de floração e 

enchimento de grãos.  

Utilizando um híbrido de milho cultivado sob dois meios de cultivo com 

complementos na adubação, Orcen et al. (2013) também encontraram diferenças nas 

características estomáticas quando relacionadas aos parâmetros de crescimento das plantas. 

Diferente do dados publicados por Zhao et al. (2015), os autores relataram que a densidade de 

estômatos apresentou coeficientes significativos e negativos em relação ao comprimento e 

largura das folhas, elucidando que o número de estômatos por área nas folhas decresceu a 

medida que esses parâmetros de crescimento das folhas aumentaram. Observaram também 

que o comprimento de estômatos se mostrou correlacionado positivamente às mesmas 

características das plantas, apresentando tendência de aumento no comprimento a medida que 

houve incremento no crescimento das folhas.  

Diante dos resultados apresentados na literatura, as diferenças apresentadas no CCG e 

no DE, podem estar relacionadas tanto às diferenças genéticas envolvendo os diversos 

indutores de haploidia e híbridos utilizados nos cruzamentos de indução, quanto de forma 

menos provável, podem ter sido influenciadas por possíveis oscilações nas condições de 

cultivo a que foram submetidas, desde o transplante das plântulas em bandejas até o 

crescimento das plantas no campo. No caso das oscilações de cultivo, tratando-se das 

diferenças envolvendo o cruzamento dos mesmos genótipos-fonte em plantas de mesma 

ploidia. 

 

3.2 Uso do comprimento de células-guarda dos estômatos para detecção de diploides 

em meio a haploides putativos 

 A utilização da expressão do marcador morfológico de coloração por antocianina é 

amplamente difundida nos programas de melhoramento que utilizam duplo-haploides (DH). 

No entanto, o método pode acarretar na separação de altos números de diploides separados 

como haploides, os chamados falsos positivos (PRIGGE et al., 2011; MELCHINGER et al., 

2014; CHAIKAM et al., 2016; MILANI et al., 2016). Um método que pode auxiliar na 

avaliação de plantas, antes da duplicação, reduzindo o número de falsos positivos é a medida 

do comprimento de estômatos, uma vez que trabalhos têm mostrado que plantas com 
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diferentes ploidias diferem em relação ao tamanho dessas células em diversas espécies 

(CHOE et al., 2012; WU, et al., 2013; WANG et al., 2014; ZHANG et al., 2014). 

 Avaliando-se a relação entre comprimento de células-guarda (CCG) de estômatos e o 

nível de ploidia, independente do cruzamento estudado, por meio de uma regressão logística, 

foi possível observar que a probabilidade de encontrar um diploide real cresceu à medida em 

que o CCG aumentou (Figura 4) 

 

 

Figura 4. Regressão logística ajustada indicando o comprimento de células-guarda de 

estômatos (µm) em função da proporção de plantas diploides avaliadas a partir do cruzamento 

de três híbridos de milho com dez indutores de haploidia. 

 

 Quando foram avaliadas células-guarda com comprimentos entre 20 e 29 µm, a 

probabilidade foi mínima (0,011) de encontrar uma célula que pertencesse à uma planta 

diploide (Tabela 7). Numa faixa de 40 a 49 µm, o número e a probabilidade de encontrar uma 

célula diploide em meio a haploides aumentou consideravelmente e, acima desse valor de 

comprimento (≥50 µm) as posições entre haploide e diploide se inverteram, onde o número de 

células diploides encontradas passou a ser maior do que o número de células haploides, e a 

probabilidade subiu para 0,828. 
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Tabela 7. Probabilidade de encontrar um diploide baseado na faixa de comprimento de 

células-guarda (CCG) de estômatos, englobando as plantas avaliadas nos cruzamentos de 

indução de três híbridos de milho com dez indutores de haploidia. 

CCG 
Haploide Diploide Total 

Probabilidade 

(µm) p(diploide) 

20-29 406 10 416 0,011 

30-39 3947 192 4139 0,070 

40-49 4753 3124 7877 0,385 

50-59 1809 9136 10945 0,828 

60-69 228 6697 6925 0,974 

70-79 19 1888 1907 0,997 

80-89 5 400 405 0,999 

90-99 1 54 55 0,999 

>100 0 3 3 1,000 

 

No entanto, a utilização do comprimento de células-guarda na discriminação de 

ploidias só se torna possível após o estabelecimento de um threshold ou, simplesmente, ponto 

de corte na escala de medidas. O CCG é uma variável que possui distribuição contínua dos 

dados e a partir do estabelecimento de um ponto de corte nessa escala, ocorre a transformação 

da variável contínua em uma variável dicotômica (haploide ou diploide). Assim, valores de 

CCG encontrados acima do ponto de corte definido classificam células-guarda como de 

plantas diploides, e valores abaixo classificam as células como de plantas haploides. De posse 

da regressão logística ajustada e das probabilidades (Figura 4), um ponto de corte satisfatório 

para o conjunto de dados pôde ser estabelecido por meio da curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic Curve). Curvas ROC têm sido utilizadas em estatísticas binárias, e são capazes 

de introduzir uma informação prévia obtida dentro do processo de estimação (gold standard), 

o que reduz as incertezas sobre as inferências (GONÇALVES et al., 2014). Esse ponto é 

especialmente importante quando se tem posse de um teste referente à condição real, que 

detém a classificação correta do objeto de estudo, nesse caso a ploidia real da planta que pode 

ser haploide ou diploide.  

Desta forma, a curva ROC a seguir (Figura 5) foi obtida para o conjunto completo de 

CCGs relacionando-os ao gold standard, fenótipo real das plantas, independente dos 

cruzamentos quais as medidas foram obtidas.  
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Figura 5. Curva ROC gerada a partir do conjunto completo de dados para o comprimento de 

células-guarda (CCG) de estômatos em folhas de milho. O ponto de interseção das linhas 

pontilhadas demarca a probabilidade associada ao ponto de corte ideal e a linha diagonal 

contínua representa a relação das taxas existentes obtidas pelo modelo sem a adição da 

variável resposta avaliada. 

 

Para a construção da Curva ROC, são calculadas a sensibilidade e a especificidade 

considerando diferentes pontos de corte do modelo, e a curva é obtida registrando em um 

gráfico a sensibilidade, no eixo y, versus 1-especificidade, no eixo x. A curva é utilizada 

como auxílio na escolha do melhor ponto de corte que, em geral, é o ponto que maximiza 

tanto a sensibilidade quanto a especificidade, estando localizado no ponto que mais se 

distancia da linha diagonal de referência, ou próximo à esse ponto (GONÇALVES et al., 

2014). 

O ponto de interseção das retas pontilhadas demarcou um valor de probabilidade que, 

substituído na equação logística estimada possibilitou a obtenção do ponto de corte estimado 

(Figura 5). Nesse caso, a probabilidade adotada foi de 0,640 e quando substituída na fórmula 

foi obtido o valor de CCG de 50,0 µm. A partir do ponto de corte, foi estabelecido o limite em 

que medidas iguais ou superiores de CCG classificaram a planta como diploide, e 
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contrariamente medidas inferiores classificaram a planta como haploide, para o conjunto de 

dados em questão. O ponto de corte foi calculado conforme a equação a seguir, considerando 

os parâmetros para regressão logística obtida anteriormente (Figura 4): 

 

 

 

 

 

A sensibilidade diz respeito à proporção de plantas classificadas pelo modelo como 

diploides, dado que elas são realmente diploides, e a especificidade é a proporção de plantas 

classificadas pelo modelo como haploides, sendo que a ploidia real dessas plantas também é 

haploide. Os valores encontrados para sensibilidade de 82,50% e especificidade de 83,69% no 

ponto de corte estabelecido foram considerados satisfatórios, visto que classificaram altas 

proporções de verdadeiros positivos e negativos (Tabela 8). A tabela de contingência gerada a 

partir do conjunto de dados completo para CCG foi apresentada no APÊNDICE E.  

 

Tabela 8. Valores da probabilidade associada ao ponte de corte, SENS, ESP, VPP, VPN e 

AUC obtidos para a classificação de diploides putativos e haploides putativos, a partir do 

ponto de corte definido para o comprimento de células-guarda (CCG) dos estômatos em 

folhas de milho, por meio da curva ROC. 

Variável Probabilidade Ponto de 

corte (µm) 

SENS1 

(%) 

ESP2 

(%) 

VPP3 

(%) 

VPN4 

(%) 
AUC5 

CCG  0,640 50,00 82,50 83,69 90,69 71,29 0,91 
1SENS: sensibilidade. 2ESP: especificidade. 3VPP: valor preditivo positivo. 4VPN: valor 

preditivo negativo. 5AUC: area under curve (área abaixo da curva). 

 

Alta proporção de VPP (90,69%) e VPN (71,29) também foram obtidos (Tabela 8). 

Índices como VPP (valor preditivo positivo) e VPN (valor preditivo negativo) indicam, nessa 

ordem, a probabilidade de uma planta ser realmente diploide quando o resultado do teste é 

diploide, e a probabilidade de uma planta ser realmente haploide quando o resultado do teste 

também é haploide.  

A determinação do valor da área sob a curva ROC (AUC= Area Under Curve) é um 

método simples e rápido que indica o desempenho do teste diagnóstico em discriminar as 



 

 

85 

 

classes estudadas (GONÇALVES et al., 2014). Modelos com alto poder discriminatório 

concentram-se no canto superior esquerdo da curva ROC, pois à medida que a sensibilidade 

aumenta há pouca perda de especificidade. Já os modelos com menor poder discriminatório 

aproximam-se da diagonal, que revela a relação entre as taxas da sensibilidade (verdadeiros 

positivos) e da especificidade (falsos-positivos) que seriam obtidas pelo modelo sem a 

variável resposta CCG. Considerando a AUC obtida de 0,91 (Tabela 8), pôde-se inferir que o 

CCG foi um teste diagnóstico confiável para selecionar diploides e haploides neste estudo.  

Levando-se em conta a significância da interação entre indutor, híbrido e fenótipo e as 

diferenças nas médias obtidas para o CCG nos cruzamentos, a eficiência na classificação da 

ploidia poderia ser prejudicada caso um valor único de corte fosse adotado. Dessa forma, uma 

abordagem mais específica foi realizada gerando-se curvas ROC (APÊNDICE F) e adotando 

pontos de corte individuais para cada cruzamento. Os valores obtidos relacionados às curvas 

estão apresentados na Tabela 9. 

Os pontos de corte para separação de haploides e diploides variaram de 44,84 (AS 

1555 RR x P1) a 53,22 µm (DKB 240 PRO3 x N1 e N3) (Tabela 9). Os menores pontos de 

corte foram apontados, na sua quase totalidade, pelos cruzamentos do híbrido AS 1555 RR 

com os dez diferentes indutores, variando de 44,84 µm com P1 a 49,35 µm com N2. Esses 

últimos corroboram com os resultados apresentados na Figura 3, onde é facilmente 

visualizado que os menores valores obtidos para o CCG foram dos descendentes do AS 1555 

RR. Resultados anteriores também concordam com os maiores valores para o ponto de corte 

adotados para os cruzamentos com o híbrido DKB 240 PRO3, para esse híbrido as médias 

variaram de 49,35 µm (P2 e UH400/UH401) até 53,22 µm (N1 e N3) (Tabela 9). 

Mesmo em cruzamentos que não apresentaram diferenças significativas para CCG na 

interação tripla (Figura 3), como por exemplo os cruzamentos envolvendo o híbrido AS 1555 

RR com os indutores P1; P2; N1; P1/P2 e N5, pode-se perceber uma grande variação entre os 

pontos de corte. Com isso, é viável adotar cortes individuais por cruzamento garantindo assim 

resultados mais coerentes comparando-se ao gold standard.  
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Tabela 9. Valores da probabilidade associada ao ponte de corte, SENS, ESP, VPP, VPN e 

AUC obtidos para a classificação de diploides putativos e haploides putativos, a partir dos 

pontos de corte definidos para o comprimento de células-guarda (CCG) dos estômatos em 

folhas de milho, por meio de curvas ROC para o cruzamento de três híbridos de milho com 

dez indutores de haploidia. 

Indutor Híbrido Probab.1 

Ponto 

de corte 

(µm) 

SENS2 

(%) 

ESP3 

(%) 

VPP4 

(%) 

VPN5 

(%) 
AUC6 

P1 AS 1555 RR 0,592 44,84 75,87 78,01 84,60 67,00 0,87 

P1 P1630Hx 0,581 51,29 89,63 89,06 92,76 84,60 0,94 

P1 DKB 240 PRO3 0,516 52,58 83,87 84,72 86,77 81,47 0,93 

P2 AS 1555 RR 0,630 46,13 90,76 87,50 93,04 83,73 0,95 

P2 P1630Hx 0,569 50,64 90,71 87,74 91,33 86,90 0,95 

P2 DKB 240 PRO3 0,688 49,35 90,38 88,92 94,88 80,26 0,97 

N1 AS 1555 RR 0,594 45,48 90,69 90,85 94,55 84,79 0,97 

N1 P1630Hx 0,603 48,71 86,90 89,86 92,83 81,94 0,95 

N1 DKB 240 PRO3 0,650 53,22 80,07 82,19 89,27 69,03 0,88 

P3 AS 1555 RR 0,776 48,70 85,23 81,25 94,34 60,00 0,92 

P3 P1630Hx 0,627 51,29 77,68 81,73 88,91 66,02 0,89 

P3 DKB 240 PRO3 0,601 50,64 84,09 85,35 90,80 75,74 0,92 

UH400/

UH401 
AS 1555 RR 0,666 47,42 82,05 77,38 89,03 65,82 0,88 

UH400/

UH401 
P1630Hx 0,626 50,00 80,91 69,64 82,44 67,44 0,83 

UH400/

UH401 
DKB 240 PRO3 0,568 49,35 85,87 83,52 87,90 80,92 0,91 

P1/P2 AS 1555 RR 0,695 47,41 92,67 93,75 97,10 84,98 0,97 

P1/P2 P1630Hx 0,648 51,28 93,90 92,76 96,63 87,31 0,98 

P1/P2 DKB 240 PRO3 0,574 52,58 86,54 88,94 92,15 81,50 0,94 

N2 AS 1555 RR 0,830 49,35 87,87 83,13 96,37 57,33 0,94 

N2 P1630Hx 0,710 51,93 77,17 79,04 90,88 56,14 0,87 

N2 DKB 240 PRO3 0,666 51,93 85,73 84,64 92,49 72,87 0,92 

N3 AS 1555 RR 0,700 48,70 86,27 82,19 92,51 70,13 0,94 

N3 P1630Hx 0,523 50,64 83,93 79,34 82,58 80,88 0,90 

N3 DKB 240 PRO3 0,583 53,22 81,52 80,08 85,47 75,09 0,89 

N4 AS 1555 RR 0,795 48,70 87,90 80,73 94,70 63,01 0,93 

N4 P1630Hx 0,640 50,00 82,22 82,39 90,52 69,38 0,91 

N4 DKB 240 PRO3 0,579 51,93 85,82 82,76 87,56 80,50 0,90 

N5 AS 1555 RR 0,854 48,05 85,64 83,33 96,94 48,48 0,94 

N5 P1630Hx 0,584 51,29 76,92 78,01 83,48 70,06 0,86 

N5 DKB 240 PRO3 0,834 50,64 82,62 87,50 97,13 49,56 0,92 

Mínima 
  

44,84 75,87 69,64 82,44 48,48 0,83 

Média 
  

49,91 85,05 83,88 91,00 72,76 0,92 

Máxima 
  

53,22 93,90 93,75 97,13 87,31 0,98 
1Probab.: probabilidade. 2SENS: sensibilidade. 3ESP: especificidade. 4VPP: valor preditivo 

positivo. 5VPN: valor preditivo negativo. 6AUC: area under curve (área abaixo da curva). 
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Os valores de sensibilidade variaram de 75,87 (AS 1555 RR x P1) a 93,90% 

(P1630Hx x P1/P2) e de especificidade de 69,64 (P1630Hx x UH400/UH401) a 93,75% (AS 

1555 RR x P1/P2), inferindo que o teste CCG foi tanto sensível em detectar diploides, quanto 

específico em detectar haploides. Para o VPP e VPN as probabilidades encontradas foram de 

82,44 a 97,13%, e de 48,48 a 87,31%, respectivamente. Os valores de SENS e ESP não 

sofrem efeitos da prevalência, ou seja, a proporção de diploides não tem influência no cálculo 

dessas medidas. No entanto, os altos valores encontrados para VPP e VPN, provavelmente, se 

deram pelo número inicial de sementes para implantação do experimento serem semelhantes, 

na sua quase totalidade 50 sementes para haploides putativos e 50 sementes para diploides, de 

cada cruzamento. Caso fosse avaliada a produção total de sementes das espigas induzidas à 

haploidia os resultados poderiam ser diferentes, pois conforme Chaikam et al. (2016), na 

indução de haploidia, a proporção de diploides produzida é muito mais elevada do que a de 

haploides, ou seja, a prevalência de diploides é muito maior.  

Quanto aos valores mais baixos encontrados para VPN, pode ter sido pelo fato de que 

o maior número de plântulas mortas, que não chegaram ao estádio de florescimento, foram 

das frações haploides, ou ainda podem ser explicados porque em alguns cruzamentos que não 

produziram sementes haploides suficientes, a implantação do experimento foi realizada com 

maior proporção de sementes diploides. Esses são exemplos de casos, respectivamente, dos 

cruzamentos P1630Hx x N2 (VPN=56,14%) e AS 1555 RR x N5 (VPN=48,48%). Os valores 

relacionados à prevalência de diploides em cada cruzamento nesse estudo serão tratados mais 

adiante (Tabela 11). 

Quanto à AUC, o maior valor foi encontrado para o cruzamento P1630Hx x P1/P2 

(0,98). Cruzamentos deste mesmo híbrido com os indutores UH400/UH401, N5 e N2, e 

também o cruzamento AS 1555 RR x P1, foram os que apresentaram as menores áreas, com 

AUC de 0,83; 0,86; 0,87 e 0,87, nessa ordem. De modo geral, os valores de AUC variando de 

0,83 a 0,98 são considerados satisfatórios, indicando que o teste diagnóstico baseado no CCG 

é válido para quaisquer dos casos estudados. 

De posse dos pontos de corte ideais para cada cruzamento (Tabela 9) foram geradas 

tabelas de contingência contendo os valores TP (true positive), TN (false positive), FP (false 

positive) e FN (false negative). Os valores de TP e TN se referem às classificações corretas de 

diploides e haploides pelo teste diagnóstico, respectivamente. Enquanto que o valor de FP se 

refere, por sua vez, aos haploides verdadeiros identificados como diploide pelo comprimento 

de CG, e o FN aos diploides verdadeiros classificados como haploide. 
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A partir das tabelas de contingência (APÊNDICE G) foram calculadas as taxas de 

FDR (False discovery rate) e FNR (False negative rate), e o MCC (Matthews correlation 

coeficient). O FDR diz respeito à taxa de falsas descobertas, ou seja, é a proporção de 

sementes haploides, que, de forma equivocada, foi classificada na fração de sementes 

diploides, e o FNR é a proporção de verdadeiros diploides erroneamente classificada como 

sementes haploides putativas, ou simplesmente taxa de falsos negativos. O MCC indica a 

correlação entre o status de ploidia real (gold standard) e o predito baseado no ponto de corte 

do CCG, em que um valor de coeficiente igual a 1 indica concordância perfeita, o 0 representa 

ausência de concordância, e -1 uma relação inversamente proporcional forte (MATTHEWS, 

1975).  

As estatísticas relacionadas à classificação binária para o teste CCG associado ao teste 

gold standard, para a porção de haploides e diploides putativos identificados nos 30 

cruzamentos estão apresentadas na Tabela 10. A FDR variou de 2,87 a 17,56% entre todos os 

cruzamentos, e a média geral foi de 9,00%. Em boa parte dos cruzamentos estudados (19 de 

30) os valores de FDR foram menores do que 10%, indicando que baixa porcentagem de 

falsos positivos foram encontrados. A FNR variou de 6,10 a 24,13% nos 30 cruzamentos, com 

uma média geral de 14,95%. Descendentes dos cruzamentos com o híbridos P1630Hx 

aparecem na extremidade da tabela para os maiores valores de FDR, e também aparecem nas 

duas extremidades para FNR, tanto de maiores quanto para o menor valor obtido. É notável 

uma relação de FDR e FNR com a AUC, por exemplo os cruzamentos DKB 240 PRO3 x P2; 

AS 1555 RR x N1 e P1630Hx x P1/P2 que apresentaram taxas mais baixas e balanceadas para 

FDR e FNR, foram os que apresentaram maiores valores para AUC (Tabela 9). 

Contrariamente, os menores valores encontrados para AUC correspondem aos cruzamentos 

que apresentaram altas taxas para FDR e FNR, como por exemplo os cruzamentos do híbrido 

P1630Hx com os indutores UH400/UH401; N2 e N5.  
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Tabela 10. Taxas de FDR e FNR, MCC e acurácia do teste obtidos para a classificação de 

diploides putativos e haploides putativos, a partir dos pontos de corte definidos para o 

comprimento de células-guarda (CCG) dos estômatos, por meio de curvas ROC para o 

cruzamento de três híbridos de milho com dez indutores de haploidia. 

Indutor Híbrido FDR1 (%) FNR2 (%) MCC3 Acurácia4 

P1 AS 1555 RR 15,40 24,13 0,53 76,70 

P1 P1630Hx 7,24 10,38 0,78 89,41 

P1 DKB 240 PRO3 13,23 16,13 0,68 84,26 

P2 AS 1555 RR 6,96 9,24 0,78 89,61 

P2 P1630Hx 8,67 9,29 0,78 89,48 

P2 DKB 240 PRO3 5,12 9,63 0,77 89,93 

N1 AS 1555 RR 5,45 9,31 0,80 90,75 

N1 P1630Hx 7,17 13,10 0,76 88,08 

N1 DKB 240 PRO3 10,73 19,93 0,60 80,81 

P3 AS 1555 RR 5,66 14,77 0,60 84,38 

P3 P1630Hx 11,09 22,32 0,57 79,08 

P3 DKB 240 PRO3 9,20 15,91 0,68 84,55 

UH400/UH401 AS 1555 RR 10,97 17,95 0,57 80,61 

UH400/UH401 P1630Hx 17,56 19,09 0,50 76,83 

UH400/UH401 DKB 240 PRO3 12,10 14,13 0,69 84,89 

P1/P2 AS 1555 RR 2,90 7,33 0,84 93,00 

P1/P2 P1630Hx 3,37 6,10 0,85 93,55 

P1/P2 DKB 240 PRO3 7,85 13,46 0,75 87,50 

N2 AS 1555 RR 3,63 12,13 0,62 87,09 

N2 P1630Hx 9,12 22,83 0,51 77,68 

N2 DKB 240 PRO3 7,51 14,27 0,68 85,39 

N3 AS 1555 RR 7,49 13,73 0,65 85,12 

N3 P1630Hx 17,42 16,07 0,63 81,81 

N3 DKB 240 PRO3 14,53 18,48 0,61 80,93 

N4 AS 1555 RR 5,30 12,10 0,63 86,44 

N4 P1630Hx 9,48 17,78 0,62 82,28 

N4 DKB 240 PRO3 12,44 14,18 0,68 84,55 

N5 AS 1555 RR 3,06 14,36 0,56 85,32 

N5 P1630Hx 16,52 23,08 0,54 77,37 

N5 DKB 240 PRO3 2,87 17,38 0,57 83,42 

Mínima 

 

2,87 6,10 0,50 76,70 

Média 

 

9,00 14,95 0,66 84,69 

Máxima 

 

17,56 24,13 0,85 93,55 

 1FDR: false discovery rate (taxa de falsas descobertas). 2FNR: false negative rate (taxa de 

falsos negativos). 3MCC: Matthews correlation coefficient (coeficiente de correlação de 

Matthews). 4Acurária = (TP+TN)/total. 
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A média para o MCC foi de 0,66, com valores variando de 0,50 (P1630Hx x 

UH400/UH401) a 0,85 (P1630Hx x P1/P2). Os maiores valores obtidos de MCC são de 

cruzamentos que apresentaram também as menores taxas de FDR e FNR, tais resultados 

corroboram ainda com os maiores valores de AUC e acurácia do teste diagnóstico (Tabela 

10). Isso pode ser notado no cruzamento P1630Hx x P1/P2, o qual apresentou os maiores 

valores para todas as variáveis citadas.  

A acurácia do teste é definida pela proporção de acertos, tanto de TP (verdadeiros 

diploides) quanto de TN (verdadeiros haploides), classificados pelo ponto de corte definido 

para CCG. Os valores da acurácia variaram de 76,70% (AS 1555 RR x P1) a 93,55% 

(P1630Hx x P1/P2), e a média geral obtida para os cruzamentos foi de 84,69% (Tabela 10). 

Esses valores foram considerados altos e satisfatórios para detectar ploidias verdadeiras. 

Na Tabela 11 estão reunidos os valores de prevalência de diploides, levando em conta 

os valores obtidos tanto pelo gold standard quanto pelo CCG, e a taxa de indução de 

haploides baseadas nos dois testes. A prevalência é a fração de diploides (TP+FN) no total de 

amostras avaliadas, e foram encontrados valores variando de 53,85 a 86,05% para o gold 

standard e de 52,61 a 76,23% para o teste CCG. A média geral do teste CCG detectou uma 

prevalência de diploides 11,41% menor do que à real mostrada pelo gold standard. A menor 

prevalência detectada pelo CCG foi para o cruzamento DKB 240 PRO3 x P1, diferente da 

condição real que mostra que o cruzamento com menor prevalência é o P1630Hx x N3. 

Porém, esses cruzamentos apresentaram médias bem próximas nos dois testes. Entre os 

cruzamentos com maior prevalência de diploides, os resultados também diferiram, e se 

apresentaram com médias pouco mais distantes neste teste. Os valores de prevalência obtidos 

concordam com a relação existente com os valores de VPP e VPN discutidos anteriormente 

(Tabela 9). 
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Tabela 11. Médias relacionadas à taxa de indução de haploidia (HIR) e prevalência de 

diploides no teste gold standard, e taxa de haploides putativos e prevalência de diploides no 

teste diagnóstico de comprimento de células-guarda (CCG) de estômatos para o cruzamento 

de três híbridos de milho com dez indutores de haploidia. 

Indutor Híbrido N1 

HIR 

(%) 

Gold 

standard 

Prevalência 

de diploides 

(%)2  

Gold 

standard 

Taxa de 

haploides 

putativos 

(%) 

CCG 

Prevalência 

de diploides 

(%) CCG 

P1 AS 1555 RR 1120 38,57 61,43 44,91 55,09 

P1 P1630Hx 1312 39,02 60,98 41,08 58,92 

P1 DKB 240 PRO3 1264 45,57 54,43 47,39 52,61 

P2 AS 1555 RR 1136 35,21 64,79 36,80 63,20 

P2 P1630Hx 1008 41,27 58,73 41,67 58,33 

P2 DKB 240 PRO3 1152 30,56 69,44 33,85 66,15 

N1 AS 1555 RR 1232 36,36 63,64 38,96 61,04 

N1 P1630Hx 1040 39,81 60,19 43,65 56,35 

N1 DKB 240 PRO3 912 35,09 64,91 41,78 58,22 

P3 AS 1555 RR 896 21,43 78,57 29,02 70,98 

P3 P1630Hx 1200 34,67 65,33 42,92 57,08 

P3 DKB 240 PRO3 1392 36,78 63,22 41,45 58,55 

UH400/UH401 AS 1555 RR 1088 30,88 69,12 36,31 63,69 

UH400/UH401 P1630Hx 928 36,21 63,79 37,39 62,61 

UH400/UH401 DKB 240 PRO3 1264 41,77 58,23 43,12 56,88 

P1/P2 AS 1555 RR 1200 30,67 69,33 33,83 66,17 

P1/P2 P1630Hx 976 31,15 68,85 33,09 66,91 

P1/P2 DKB 240 PRO3 1040 40,00 60,00 43,65 56,35 

N2 AS 1555 RR 976 16,39 83,61 23,77 76,23 

N2 P1630Hx 1008 26,98 73,02 38,00 62,00 

N2 DKB 240 PRO3 1232 31,17 68,83 36,20 63,80 

N3 AS 1555 RR 1136 28,17 71,83 33,01 66,99 

N3 P1630Hx 1248 46,15 53,85 45,27 54,73 

N3 DKB 240 PRO3 1248 41,03 58,97 43,75 56,25 

N4 AS 1555 RR 944 20,34 79,66 26,06 73,94 

N4 P1630Hx 1072 32,84 67,16 38,99 61,01 

N4 DKB 240 PRO3 1120 41,43 58,57 42,59 57,41 

N5 AS 1555 RR 688 13,95 86,05 23,98 76,02 

N5 P1630Hx 1056 40,91 59,09 45,55 54,45 

N5 DKB 240 PRO3 784 16,33 83,67 28,83 71,17 

Mínima 
  

13,95 53,85 23,77 52,61 

Média 
  

33,36 66,64 37,90 62,52 

Máxima 
  

46,15 86,05 47,39 76,23 
1N: número total de amostras avaliadas. 2Prevalência de diploides = (TP+FN)/total. 
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 A taxa média de haploides obtida no teste CCG foi de 37,90%, em torno de 12% maior 

do que a real observada, que foi de 33,36% (Tabela 11). No teste gold standard as médias de 

indução variaram de 13,95 a 46,15% e no CCG de 23,77 a 47,39%. As taxas de indução de 

haploides e de prevalência de diploides são complementares, com isso cruzamentos que 

apresentam maior prevalência de diploides também têm a menor taxa de indução de haploidia, 

e vice-versa. 

 No que diz respeito à utilização de CCGs, Choe et al. (2012) propuseram a avaliação 

de células-guarda de estômatos para discriminação de ploidias após a duplicação 

cromossômica, em programas de duplo-haploides de milho. Resultados mostraram que já nos 

estádios iniciais (folha 2) foi possível discriminar plantas haploides de diploides e, amostras 

retiradas da folha 5 mostraram-se capazes em distinguir plantas haploides, diploides e duplo 

haploides. Os autores ainda comentam que a técnica pode ser mais eficiente do que a 

citometria de fluxo, na questão de que plantas DH possuem tecidos quiméricos que podem 

apresentar picos tanto haploides quanto diploides no gráfico, exigindo alto nível de 

experiência para a interpretação adequada dos resultados. Além disso a medição de estômatos 

mostrou-se uma técnica mais rápida e de menor custo comparado à citometria de fluxo.   

 Wang et al. (2014) também avaliaram o comprimento de células-guarda de estômatos 

após duplicação cromossômica de haploides. Eles induziram à haploidia ovúlos do 

alohexaploide Chrysanthemum morifolium por polinização cruzada, os óvulos foram 

cultivados in vitro e posteriormente foram induzidos à duplicação cromossômica com solução 

de colchicina. Os autores observaram que plantas duplicadas, ou duplo-haploides, 

apresentaram comprimento de estômatos em média 13% maior do que àquelas haploides, e as 

plantas heterozigotas foram as que superaram tanto haploides quanto duplo-haploides para 

essa mesma característica. 

O comprimento de células-guarda se mostrou eficiente em detectar diferenças entre 

haploides e diploides, podendo ser uma técnica promissora para utilização em conjunto com o 

marcador R1-nj, o qual possibilita um descarte prévio de boa parte das sementes diploides. O 

maior descarte de sementes diploides por R1-nj, com o posterior descarte de falsos positivos 

ainda quando plantas em estádios iniciais pelo CCG, maximizam a eficiência reduzindo a mão 

de obra, espaço e recursos em programas de melhoramento. O CCG pode ainda ser utilizado 

em programas onde a expressão do marcador por antocianina é dificultado ou suprimido pelos 

genótipos-fonte (CHAIKAM et al., 2014). 
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3.3 Uso da densidade de estômatos para detecção de diploides em meio a haploides 

putativos 

 Na relação entre densidade de estômatos (DE) e ploidia das plantas, ao contrário do 

que foi visto para o CCG, a probabilidade de se encontrar um diploide decresce a medida que 

o número de estômatos por área na folha aumenta (Figura 6 e Tabela 12). 

 

Figura 6. Regressão logística ajustada indicando o número de estômatos por área (N/mm2) 

em função da proporção de plantas diploides avaliadas a partir do cruzamento de três 

diferentes híbridos de milho com dez diferentes indutores de haploidia. 

 

Nota-se que, quando as folhas apresentaram de 1 a 10 estômatos por área (mm2), a 

probabilidade média de ser encontrada uma planta diploide foi de 0,988 (Tabela 12). Já para 

uma densidade de 31 estômatos/mm2 ou mais, a probabilidade decresceu abaixo de 0,0015. 
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Tabela 12. Probabilidade de encontrar um diploide baseado no número de estômatos por área 

(DE), englobando as plantas avaliadas nos cruzamentos de indução de três híbridos de milho 

com dez indutores de haploidia.  

DE 
Haploide Diploide Total 

Probabilidade 

(Nº/mm2) p(diploide) 

1-10 65 4458 4523 0,988 

11-20 3046 11256 14302 0,789 

21-30 4221 385 4606 0,088 

31-40 950 25 975 0,0015 

41-50 91 2 93 0,00002 

>50 3 2 5 0,00000002 

 

 Entre 11 e 20 estômatos/mm2, a probabilidade de achar um diploide em meio aos 

haploides foi de 0,789. Nesse ponto o número de plantas diploides ainda foi maior, mas o 

número de plantas haploides detectadas aumentou significativamente. Com isso explica-se o 

ponto de corte adotado de 18,60 estômatos/mm2, a partir da curva ROC a seguir (Figura 7): 
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Figura 7. Curva ROC gerada a partir do conjunto completo de dados para a densidade de 

estômatos (DE) em folhas de milho. O ponto de interseção das linhas pontilhadas demarca a 

probabilidade associada ao ponto de corte ideal e a linha diagonal contínua contínua 

representa a relação das taxas existentes obtidas pelo modelo sem a adição da variável 

resposta avaliada. 

 

 As linhas pontilhadas se cruzaram a uma probabilidade de 0,601. Esse valor quando 

substituído na fórmula da regressão logística ajustada, apontou o ponto de corte de 18,60/mm2 

para a densidade de estômatos, citado anteriormente. Tal ponto de corte estimado minimiza 

falsas descobertas (haploides classificados como diploides) e maximiza as descobertas 

positivas (diploides classificados como diploides). 
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 Foram encontrados altos valores de sensibilidade (90,30%) e especificidade (83,44%) 

a partir do ponto de corte definido para o conjunto total de dados obtidos para DE (Tabela 

13). O mesmo ocorreu para os valores preditivos indicando a probabilidade de detectar 

verdadeiros (positivo e negativo), que foram de 91,30 e 81,70%, respectivamente. A tabela de 

contingência para a curva ROC acima foi apresentada no APÊNDICE H. 

 

Tabela 13. Valores da probabilidade associada ao ponto de corte, SENS, ESP, VPP, VPN e 

AUC obtidos para a classificação de diploides putativos e haploides putativos, a partir do 

ponto de corte definido para a densidade de estômatos (DE) em folhas de milho, por meio da 

curva ROC. 

Variável Probabilidade 
Ponto de corte 

(Nº/mm2) 

SENS1 

(%) 

ESP2 

(%) 

VPP3 

(%) 

VPN4 

(%) 
AUC5 

DE 0,601 18,60 90,30 83,44 91,30 81,70 0,93 

1SENS: sensibilidade. 2ESP: especificidade. 3VPP: valor preditivo positivo. 4VPN: valor 

preditivo negativo. 5AUC: area under curve (área abaixo da curva). 

 

De acordo com a curva ROC a capacidade de discriminação do modelo foi de 0,93 

(AUC), assim a densidade de estômatos foi considerada confiável para detectar diferenças 

entre plantas haploides e diploides, o que pode auxiliar no descarte de plantas diploides em 

estágios iniciais da cultura. Os valores de AUC próximos a 1,0 indicam a existência de limites 

de decisão entre as classes capazes de discriminá-las com o máximo de desempenho, ou seja, 

resultam em valores de sensibilidade próximos a 100% e da taxa de falsos positivos próximos 

a 0%. Já os valores de AUC iguais ou menores a 0,5 indicam inviabilidade do método, pois 

nesse caso, a probabilidade de se obter verdadeiros positivos é igual ou menor a probabilidade 

de se obter falsos positivos para uma determinada classe (GONÇALVES et al, 2014).  

 Conforme dados apresentados anteriormente, o efeito da interação híbrido x fenótipo 

foi significativa. Sendo assim, foram realizados cortes individuais de DE para cada genótipo-

fonte em questão, a fim de aproximar os resultados àqueles obtidos através da avaliação gold 

standard. A proposta de adotar cortes individuais foi sugerida por Melchinger et al. (2013) 

quando avaliou o poder de discriminação de plantas haploides e diploides de milho por meio 

do conteúdo de óleo das sementes. Os autores afirmam que o sucesso da abordagem do teste é 

dependente: da taxa de indução de haploidia do indutor; que a diferença nas médias entre 

haploides e diploides sejam suficientemente discriminantes; da variância fenotípica da 

característica em questão dentro de cada uma das duas classes de sementes e da escolha de um 
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ponto de corte apropriado para detectar sementes haploides putativas e diploides. As curvas 

ROC obtidas para cada híbrido foram anexadas no APÊNDICE I, e os resultados obtidos 

apresentados na Tabela 14.  

 

Tabela 14. Valores da probabilidade associada ao ponto de corte, SENS, ESP, VPP, VPN e 

AUC obtidos na classificação de diploides putativos e haploides putativos, a partir dos pontos 

de corte definidos para a densidade de estômatos (DE) em folhas de milho, por meio de 

curvas ROC para cada híbrido. 

Híbrido Probab.1 

Ponto de 

corte 

(Nº/mm2) 

SENS2 

(%) 

ESP3 

(%) 

VPP4 

(%) 

VPN5 

(%) 
AUC6 

AS 1555 RR 0,690 18,69 88,60 84,74 93,64 74,54 0,93 

P1630Hx 0,617 18,63 90,40 89,05 93,32 84,58 0,95 

DKB 240 PRO3 0,507 18,51 91,96 77,13 87,38 84,79 0,92 

Média 
 

18,61 90,32 83,64 91,45 81,30 0,93 

1Probab.: probabilidade. 2SENS: sensibilidade. 3ESP: especificidade. 4VPP: valor preditivo 

positivo. 5VPN: valor preditivo negativo. 6AUC: area under curve (área abaixo da curva). 

 

 Os valores de ponto de corte variaram de 18,51 (DKB 240 PRO3) a 18,69 

estômatos/mm2 (AS 1555 RR). Os valores médios para os três híbridos foram de 90,32%, 

83,64%, 91,45% e 81,30%, respectivamente, para SENS, ESP, VPP e VPN. Os valores de 

VPP e VPN mostraram que o teste apontou alta probabilidade, tanto de uma planta ser 

classificada diploide quando o resultado do teste gold standard é esse mesmo, quanto de 

classificar uma planta haploide quando essa também é a sua condição real. Altos valores 

conseguidos de VPP e VPN neste caso, como comentado anteriormente para CCG, podem ter 

sido obtidos devido às proporções iniciais de haploides e diploides separadas para avaliação 

de DE serem semelhantes. A AUC com valores acima de 0,92 para todos os híbridos é 

indicativa da alta eficiência do teste diagnóstico DE na separação de fenótipos conforme a 

ploidia. Grandes variações não foram percebidas entre os pontos de corte obtidos, assim, 

nesse caso em especial poderia ser adotado um único ponto para todo o conjunto de dados, de 

forma que a classificação das ploidias não seria prejudicada. 

 Com os pontos de corte estabelecidos para cada genótipo-fonte (Tabela 14), geraram-

se as tabelas de contingência contendo os valores de TP (true positive), TN (false positive), 

FP (false positive) e FN (false negative) (APÊNDICE J). A partir destes valores foram obtidas 

as taxas FDR e FNR, bem como o MCC e a acurácia do teste DE (Tabela 15). 
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Tabela 15. Taxas de FDR e FNR, MCC e acurácia do teste obtidos na classificação de 

diploides putativos e haploides putativos, a partir dos pontos de corte definidos para a 

densidade de estômatos (DE) em folhas de milho, por meio de curvas ROC para cada híbrido.  

Híbrido FDR1 (%) FNR2 (%) MCC3 Acurácia4 

AS 1555 RR 6,36 11,40 0,71 87,51 

P1630Hx 6,68 9,60 0,79 89,90 

DKB 240 PRO3 12,62 8,04 0,71 86,51 

Média 8,55 9,68 0,73 87,97 

1FDR: false discovery rate (taxa de falsas descobertas). 2FNR: false negative rate (taxa de 

falsos negativos). 3MCC: Matthews correlation coefficient (coeficiente de correlação de 

Matthews). 4Acurária = (TP+TN)/total.  

 

 O FDR variou de 6,36% (AS 1555 RR) a 12,62% (DKB 240 PRO3), indicando que 

uma média de 8,55% das amostras haploides foram erroneamente classificadas como 

diploides, em relação ao número total de plantas classificadas diploides (Tabela 15). O FNR 

foi menor para o híbrido DKB 240 PRO3 (8,04%) e maior para o AS 1555 RR (11,40%), e a 

média geral foi de 9,68%. As taxas mais balanceadas para FDR e FNR foram encontradas 

para o genótipo P1630Hx. A maior AUC também foi encontrada para esse híbrido (0,95), o 

que indica a relação entre taxas mais baixas de falsas descobertas com boa eficácia do teste 

diagnóstico. 

 A média geral do MCC foi de 0,73, e os valores de 0,71 para os híbridos AS 1555 RR 

e DKB 240 PRO3, e 0,79 para o P1630Hx, mostraram boa concordância entre os testes gold 

standard e DE em discriminar plantas haploides e diploides. A proporção de acertos, tanto de 

verdadeiros positivos quanto verdadeiros negativos corretamente classificados pelos pontos 

de corte estabelecidos para DE foi alta, com acurácia média de 87,97%. O número de 

estômatos por área foi mais acurado em classificar corretamente os descendentes dos 

cruzamentos com o híbrido P1630Hx (89,90%), seguido do AS 1555 RR (87,51%) e depois o 

DKB 240 PRO3 (86,51%) (Tabela 15). 

 As taxas de indução de haploidia e prevalência de diploides para o teste DE ficaram 

muito próximas às do teste gold standard, com as médias gerais não distanciando mais do que 

3 e 2% uma da outra, respectivamente, entre eles (Tabela 16). A maior taxa de indução de 

haploidia foi encontrada para o híbrido P1630Hx tanto no gold standard quanto no teste DE e, 

consequentemente, também foi o que apresentou a menor prevalência de diploides. O híbrido 
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com maior prevalência e menor taxa de indução foi o AS 1555 RR. O DKB 240 PRO3 

apresentou valores intermediários para as variáveis em ambos os testes.  

 

Tabela 16. Médias relacionadas à taxa de indução de haploidia (HIR) e prevalência de 

diploides no teste gold standard, e taxa de haploides putativos e prevalência de diploides no 

teste diagnóstico de densidade de estômatos (DE) para cada híbrido. 

Híbrido N1 

HIR (%) 

Gold 

standard 

Prevalência de 

diploides (%)2 

Gold standard 

Taxa de 

haploides 

putativos (%) 

DE 

Prevalência de 

diploides (%) DE 

AS 1555 RR 7812 28,26 71,74 32,13 67,87 

P1630Hx 8136 37,17 62,83 39,13 60,87 

DKB 240 PRO3 8556 36,75 63,25 33,43 66,57 

Média 
 

34,06 65,94 34,90 65,10 

1N: número total de amostras avaliadas. 2Prevalência de diploides = (TP+FN)/total. 

 

 Wu et al. (2013) submeteram meristemas apicais da espécie diploide Clematis 

heracleifolia, à tetraploidia com solução de colchicina. Comparando folhas correspondentes 

ao mesmo nó, os autores observaram que folhas pertencentes aos mutantes tetraploides 

apresentaram estômatos maiores do que os das folhas de plantas do controle diploide. Em 

média os estômatos de tetraploides foram 16,7% maior em comprimento, ao mesmo tempo 

que as plantas diploides apresentaram uma frequência de estômatos em torno de 8% maior. 

Sugeriram que o tamanho e a frequência dos estômatos são bons indicadores indiretos para 

uma triagem inicial sobre a ploidia de plantas. 

Três peptídeos sinais conhecidos como EPFs (epidermal patterning factors) foram 

descritos como sinalizadores para o desenvolvimento de estômatos a partir de células 

protodérmicas (BERGMANN e SACK, 2007; ROWE e BERGMANN, 2010). Dois peptídeos 

atuam inibindo (LAMPARD, MACALISTER e BERGMANN, 2008; HARA et al., 2009; 

HUNT e GRAY, 2009) e o outro promovendo o desenvolvimento dos estômatos (HARA et 

al., 2007; KONDO et al., 2010). Os peptídeos EPF1 e EPF2 atuam para inibir a formação de 

precursores dos estômatos, sendo que o EPF1 está envolvido na orientação das divisões 

celulares e evita que estômatos se formem em grupos ou aos pares, e o EPF2 inibe a formação 

de meristemóides (células precursoras das células-guarda) e promove a formação de células 

epidérmicas comuns. O terceiro peptídeo EPFL9 tem funções opostas ao EPF1 e EPF2, 

atuando como promotor do desenvolvimento dos estômatos. Esse peptídeo é secretado pelas 
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células do mesófilo com a função de prevenir que os outros dois peptídeos se liguem ao seu 

receptor e inibam o desenvolvimento dos estômatos.  

Doheney-Adams et al. (2012) relataram que em Arabidopsis thaliana, as plantas 

dotadas de EPF1 ou EPF2 exibiram poucos estômatos e estômatos maiores, que mostraram 

também redução da transpiração, maiores taxas de crescimento e maior biomassa. Ao passo 

que plantas duplo mutantes “epf1epf2” mostraram densidades estomáticas aumentadas e 

emparelhamento dos estômatos, possuindo ainda células adicionais suspensas (estômatos não 

desenvolvidos). As plantas que super expressaram o EPF9 também tiveram alta densidade de 

estômatos com tamanho reduzido, enquanto que plantas manipuladas para reduzir os níveis de 

formação desse peptídeo, tiveram decréscimo do número de estômatos por área e maior 

tamanho de estômatos. Em resumo, plantas “epf1-epf2-EPF9” foram relacionadas à alta 

densidade de estômatos, menor tamanho estomático, e plantas com tamanho reduzido. Essas 

características são semelhantes às observadas em plantas haploides. 

 A densidade de estômatos, assim como o comprimento de células-guarda, se mostrou 

capaz de discriminar plantas haploides e diploides no presente experimento. Essas 

características poderiam ser usadas tanto de forma conjunta como individual, visto que são 

duas características correlacionadas, para auxiliar no descarte de plantas diploides, otimizando 

o processo de desenvolvimento de plantas duplo-haploides em milho. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Os testes diagnósticos avaliados a partir do comprimento de células-guarda e da 

densidade de estômatos, por meio de regressão logística, foram capazes de diferenciar plantas 

haploides e diploides em milho provenientes de genótipos-fonte adaptados ao clima 

subtropical em cruzamento com indutores de haploidia ambientados aos diferentes climas 

tropical e temperado, bem como indutores tropicalizados. Portanto ambos os testes podem ser 

utilizados como ferramenta no descarte de diploides em meio a haploides putativos, 

previamente selecionados por R1-nj, com segurança, nessas condições.  

O comprimento das células-guarda dos estômatos é variável de acordo com o 

cruzamento de indução de haploidia de origem, sendo assim, o ponto de corte ideal para 

estabelecer a classificação das ploidias deve ser individualizado para cada cruzamento. 

A variação na densidade de estômatos está mais ligada ao genótipo-fonte do que ao 

indutor de haploidia, sendo assim, o ponto ideal de corte para classificação de ploidias pode 

ser estabelecido tanto individualmente conforme cada cruzamento de origem, quanto de forma 

isolada para as plantas provenientes de cada genótipo-fonte. 
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APÊNDICE A - Modelo de disposição dos dados na tabela de contingência. D = Diploides, 

H = Haploides, TP = True positives, TN = True negatives, FP = False positives, FN = False 

negatives. 
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APÊNDICE B - Tabela de contingência do conjunto completo de dados, para o teste 

diagnóstico características de plântula na classificação de haploides e diploides em milho. 
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APÊNDICE C - Curvas ROC de cada cruzamento para as características de plântula em 

milho. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

AS 1555 RR x P1 P1630Hx x P1 DKB 240 PRO3 x P1 

AS 1555 RR x P2 P1630Hx x P2 DKB 240 PRO3 x P2 

AS 1555 RR x N1 P1630Hx x N1 DKB 240 PRO3 x N1 
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AS 1555 RR x UH400/UH401 P1630Hx x P4 DKB 240 PRO3 x UH400/UH401 

AS 1555 RR x P1/P2 P1630Hx x P1/P2 DKB 240 PRO3 x P1/P2 

AS 1555 RR x P3 P1630Hx x P3 DKB 240 PRO3 x P3 

P1630Hx x UH400/UH401 
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AS 1555 RR x N2 P1630Hx x N2 DKB 240 PRO3 x N2 

AS 1555 RR x N3 P1630Hx x N3 DKB 240 PRO3 x N3 

AS 1555 RR x N4 P1630Hx x N4 DKB 240 PRO3 x N4 
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AS 1555 RR x N5 P1630Hx x N5 DKB 240 PRO3 x N5 
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APÊNDICE D - Tabelas de contingência de cada cruzamento, para o teste diagnóstico 

características de plântula na classificação de haploides e diploides em milho. 
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APÊNDICE E - Tabela de contingência do conjunto completo de dados, para o teste 

diagnóstico comprimento de células-guarda (CCG) de estômatos na classificação de haploides 

e diploides em folhas de milho. 

 

 

 

 

 

  Gold standard 

  
D H 

C
C

G
 

D 17740 1822 

H 3764 9346 
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APÊNDICE F - Curvas ROC de cada cruzamento para o comprimento de células-guarda 

(CCG) de estômatos em folhas de milho. 

 

 

 

   
 
  

 

 

   
 

 

  

 

   

AS 1555 RR x P1 P1630Hx x P1 DKB 240 PRO3 x P1 

x I1 

AS 1555 RR x P2 P1630Hx x P2 DKB 240 PRO3 x P2 

x I1 

AS 1555 RR x N1 P1630Hx x N1 DKB 240 PRO3 x N1 
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AS 1555 RR x UH400/UH401 P1630Hx x UH400/UH401 DKB 240 PRO3 x UH400/UH401 

AS 1555 RR x P1/P2 P1630Hx x P1/P2 DKB 240 PRO3 x P1/P2 

AS 1555 RR x P3 P1630Hx x P3 DKB 240 PRO3 x P3 
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AS 1555 RR x N2 P1630Hx x N2 DKB 240 PRO3 x N2 

DKB 240 PRO3 x N3 

AS 1555 RR x N4 P1630Hx N4 DKB 240 PRO3 x N4 

AS 1555 RR x N3 P1630Hx x N3 
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P1630Hx x N5 DKB 240 PRO3 x N5 AS 1555 RR x N5 
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APÊNDICE G - Tabelas de contingência de cada cruzamento, para o teste diagnóstico 

comprimento de células-guarda (CCG) na classificação de haploides e diploides em milho. 

   
AS 1555 RR 

  
P1630Hx 

  
DKB 240 PRO3 

   Gold standard 
  Gold standard 

  Gold standard 

   
D H 

  
D H 

  
D H 

P1 

C
C

G
 

D 522 95 
 

D 717 56 
 

D 577 88 

H 166 337 
 

H 83 456 
 

H 111 488 

             
   D H 

  D H 
  D H 

P2 

C
C

G
 

D 668 50 
 

D 537 51 
 

D 723 39 

H 68 350 
 

H 55 365 
 

H 77 313 

             
   

D H 
  

D H 
  

D H 

N1 

C
C

G
 

D 711 41 
 

D 544 42 
 

D 474 57 

H 73 407 
 

H 82 372 
 

H 118 263 

             
   

D H 
  

D H 
  

D H 

P3 

C
C

G
 

D 600 36 
 

D 609 76 
 

D 740 75 

H 104 156 
 

H 175 340 
 

H 140 437 

             
   D H 

  D H 
  D H 

UH400/ 

UH401 C
C

G
 

D 617 76 
 

D 479 102 
 

D 632 87 

H 135 260 
 

H 113 234 
 

H 104 441 

             
   

D H 
  

D H 
  

D H 

P1/P2 

C
C

G
 

D 771 23 
 

D 631 22 
 

D 540 46 

H 61 345 
 

H 41 282 
 

H 84 370 

             
   

D H 
  

D H 
  

D H 

N2 

C
C

G
 

D 717 27 
 

D 568 57 
 

D 727 59 

H 99 133 
 

H 168 215 
 

H 121 325 

             
   

D H 
  

D H 
  

D H 

N3 

C
C

G
 

D 704 57 
 

D 564 119 
 

D 600 102 

H 112 263 
 

H 108 457 
 

H 136 410 

             
   D H 

  D H 
  D H 

N4 

C
C

G
 

D 661 37 
 

D 592 62 
 

D 563 80 

H 91 155 
 

H 128 290 
 

H 93 384 

             
   D H 

  D H 
  D H 

N5 

C
C

G
 

D 507 16 
 

D 480 95 
 

D 542 16 

H 85 80 
 

H 144 337 
 

H 114 112 
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APÊNDICE H - Tabela de contingência do conjunto completo de dados, para o teste 

diagnóstico densidade de estômatos (DE) na classificação de haploides e diploides em folhas 

de milho. 

 

 

 

 

  
Gold standard 

  
D H 

D
E

 

D 14563 1387 

H 1565 6989 
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APÊNDICE I - Curvas ROC de cada híbrido para a densidade de estômatos (DE) em folhas 

de milho. 

 

 

 

                
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

AS 1555 RR 

DKB 240 PRO3 

P1630Hx 



 

 

122 

 

APÊNDICE J - Tabelas de contingência de cada cruzamento, para o teste diagnóstico 

densidade de estômatos (DE) na classificação de haploides e diploides em folhas de milho. 

 

 

  AS 1555 RR 
  P1630Hx 

  DKB 240 PRO3 

  
Gold standard 

  
Gold standard 

  
Gold standard 

  
D H 

  
D H 

  
D H 

D
E

 D 4965 337 
 

D 4621 331 
 

D 4977 719 

H 639 1871 
 

H 491 2693 
 

H 435 2425 

 

 


