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RESUMO 

RIBEIRO, V. A. Caracterização genética de atributos do desenvolvimento radicular em 

algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L.). 2014. 64 f. Dissertação (Mestrado em 

Genética e Melhoramento de Plantas)–Escola de Agronomia, Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2014.1 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar e caracterizar o crescimento radicular em 

genótipos de algodoeiro, bem como identificar o tempo mais adequado para avaliação de 

caracteres relacionados, em sistema de rizotrons. Também buscou-se estimar parâmetros 

genéticos inerentes a esses caracteres, dentre os quais se incluíram comprimento total, área 

superficial, volume total e diâmetro médio de raízes. Para isso, foram conduzidos dois 

estudos independentes. O primeiro deles constituiu-se num experimento para a 

caracterização de dez genótipos de algodoeiro, em rizotrons, sob o delineamento de blocos 

ao acaso com parcelas subdivididas no tempo, e quatro repetições. Foram realizadas seis 

avaliações (medidas repetidas) por parcela, aos 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias da emergência das 

plântulas. Cada medida resultou da captura de uma imagem do sistema por rizotron (unidade 

experimental). Foi, então, realizada a análise da variância e aplicou-se o teste Scott & Knott 

para agrupamento das médias de genótipos. Também foi empregada análise de regressão 

para avaliar o efeito da fonte de variação “tempo” dentro de genótipos. Estimaram-se ainda 

as correlações fenotípica, genotípica e de ambiente entre os caracteres avaliados. Também 

avaliou-se a taxa de crescimento radicular diária por genótipo, aplicando-se o mesmo teste 

de agrupamento de médias para a discriminação genotípica. O outro estudo foi conduzido, 

também em rizotrons, visando estimar parâmetros genéticos associados aos mesmos 

caracteres. Realizaram-se dois cruzamentos envolvendo genitores contrastantes: CD 408 x 

CNPA GO 2008-1265 e CD 408 x CNPA GO 2007-423. Cada cruzamento correspondeu a 

um ensaio em delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos (os genitores e 

as gerações F1, F2, RC1 e RC2). A análise dos dados permitiu identificar genótipos superiores 

em relação aos caracteres avaliados, bem como um momento mais adequado para a sua 

avaliação. Houve correlações significativas e de elevada magnitude entre os caracteres 

avaliados. E a estimação de parâmetros genéticos permitiu inferir aproximadamente sobre o 

número mínimo de genes envolvidos no controle genético dos caracteres. As principais 

conclusões foram: i) há variabilidade genética nos caracteres avaliados inerentes ao 

crescimento e desenvolvimento radicular do algodoeiro; ii) a avaliação desses caracteres aos 

35 dias após a emergência possibilita melhor discriminação genotípica para fins de seleção; 

iii) as linhagens CNPA GO 2008-1265 e CNPA GO 2002-2043 são predominantemente 

superiores aos demais genótipos avaliados, sobretudo no caráter comprimento total de raízes; 

iv) na época de avaliação indicada (35 dias) o genótipo CNPA GO 2007-423 destaca-se pelo 

seu maior volume total de raízes; v) há alto grau de associação genética entre os caracteres 

comprimento total de raízes, área total de raízes, volume total de raízes e diâmetro médio de 

raízes; e vi) o número estimado de gene envolvidos no controle genético dos caracteres 

                                                           
1 Orientador: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA-UFG. 

   Co-orientador: Dr. Giovani Greigh de Brito. Embrapa Algodão. 
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sugere herança oligogênica, embora haja também indícios de forte influência ambiental, o 

que abre a possibilidade de herança poligênica ou, até mesmo, herança mista (genes de 

efeitos maiores e poligenes). 

Palavras-chave: algodão, raiz, rizotron, herança, herdabilidade, correlação genética. 

 



 

ABSTRACT 

RIBEIRO, V. A. Characterization of genetic traits of root development in upland cotton 

(Gossypium hirsutum L.). 2014. 64 p. Dissertation (Master degree in Genetics and Genetics 

and Plant Breeding)–Agronomy College, Federal University of Goiás, Goiânia, 2014.2   

The objective of this study was to evaluate and characterize root growth in cotton 

genotypes, and identify the most appropriate time to evaluate the related traits in rhizotrons 

systems. It was also tried to estimate the genetic parameters inherent in these traits, among 

which were included the total length, surface area, total volume and average diameter of 

roots. Thus, two different studies were developed. The first consisted in an experiment to 

characterize ten cotton genotypes, in rhizotrons. This experiment was conducted in 

randomized block design with split plot in time, and four replications. Six evaluations were 

made per plots, at 7, 14, 21, 28, 35 and 42 days after seedling emergence. Each measure was 

resulted of the image captured from a rhizotron (experimental unit). The variance analysis 

was made, and Scott & Knott test was used to cluster the genotype means. Linear regression 

analysis was performed to evaluate the time effect within genotypes. The phenotypic, 

genotypic and environmental correlations between each pair of traits were also estimated. 

The daily root growth per genotype was also observed, applying the same method of mean 

grouping for the genotypic discrimination. The second study was also conducted in 

rhizotrons system, in order to estimate the genetic parameters related to the same traits. Two 

crosses were performed involving contrasting parents: CD 408 x CNPA GO 2008-1265 and 

CD 408 x CNPA GO 2007-423. Each cross was assessed in a different experiment conducted 

as completely randomized design with six treatments (parents, and F1, F2, RC1 and RC2 

generations). The data analysis allowed identifying outstanding genotypes for each trait, as 

well as the most appropriate time for the respective assessment. It was found high 

correlations among the evaluated traits. The estimation of genetic parameters allowed 

approximate inferences about the minimal number of genes involved in the genetic control 

of these traits. The main conclusions were: i) there is genetic variability in the evaluated 

characters related to development and growth of root in cotton upland; ii) the evaluation of 

these traits at 35 days after seedling emergence enables better genetic discrimination for 

selection purposes; iii) the lines CNPA GO 2008-1265 and CNPA GO 2002-2043 are 

predominantly superior than other genotypes, especially in the total length root; iv) CNPA 

GO 2007-423 genotype is outstanding in relation to others by its higher total volume of roots; 

v) there are high genetic associations among the traits total length, total area, total volume, 

and total diameter of roots; and vi) the estimated number of genes involved in the genetic 

control of these traits indicate oligogenic inheritance, although there is also evidence of 

strong environmental influence, suggesting also the possibility of polygenic or mixed 

inheritance (major genes and polygenes). 

Key-words: cotton, root, rhizotron, inheritance, heritability, genetic correlation. 

                                                           
2 Adviser: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA-UFG.  

  Co-adviser: PhD. Giovani Greigh de Brito. Embrapa Algodão. 



 

 
 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O algodão herbáceo (Gossypium hirsutum L.) é uma das cinco principais culturas 

agrícolas do Brasil. Destacou-se principalmente nos últimos dez anos, quando houve 

reconhecimento da qualidade de pluma produzida. Isto conduziu o país à condição de 

terceiro maior exportador desta commodity. O Brasil ocupa a quinta posição no ranking 

mundial dos países produtores de algodão, atrás apenas de China, Índia, Estados Unidos e 

Paquistão (Icac, 2014).  

A cultura do algodoeiro vem se tornando cada vez mais importante no cenário 

agrícola nacional, tendo como destaque de produção a região do Cerrado. Nessa região os 

principais produtores são os estados do Mato Grosso, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul. A 

área plantada de algodão no Brasil, na safra 2012/2013, foi de 894 mil hectares, sendo esses 

estados responsáveis por 93% (Conab, 2014). Para atender à demanda crescente do mercado 

interno e externo, são necessários aumentos contínuos na produtividade. Assim, o 

melhoramento genético da cultura, juntamente, com a aplicação de novas tecnologias 

permitem suplantar os desafios, rumo a maiores produtividades. 

O melhoramento genético, historicamente, concentrou seus esforços em 

aumento de produtividade. Nesse sentido, a relevância do sistema radicular como agente 

sinergético para alcançar grandes produtividades não foi objeto de seleção direta em 

programas de melhoramento. Isto, apesar do consenso de que o desenvolvimento satisfatório 

do sistema radicular é de suma importância para as plantas, sobretudo para atingirem seu 

crescimento ideal. Estudos em diversas espécies vegetais evidenciam essa importância 

(Reynolds et al., 2009; Hochholdinger & Tuberosa, 2009; Coudert et al., 2010). 

Em algodoeiro, como em outras espécies, o desenvolvimento de cultivares 

melhoradas é um processo longo, que demanda cerca de dez a doze anos; desde o cruzamento 

até a disponibilização das cultivares. E, da mesma forma, os estudos aprofundados em sobre 

os aspectos genéticos acerca do crescimento e desenvolvimento do sistema radicular 

representa um segmento subestimado e pouco explorado como estratégia para melhorar a 

produtividade da cultura. Acrescenta-se que os custos com mão de obra e o tempo 



10 

demandado para tais avaliações, sobretudo em nível de campo, dificultam o lançamento de 

cultivares com desenvolvimento radicular vigoroso, e que proteja a cultura dos episódios 

críticos relacionadas aos estresses nutricional e hídrico.  

A fenotipagem tornou-se a maior limitação em programas de melhoramento 

genético, sobretudo quando se trata de sistema radicular. Há também dificuldades em relação 

à avaliação não destrutiva e rápida desse sistema. Nesse sentido, os rizotrons ou rhizotrons 

têm representado uma alternativa viável para a caracterização do crescimento e 

desenvolvimento radicular em plantas (Huck & Taylor, 1982). Registros desse tipo de 

utilização em plantas são numerosos (Voorhees, 1976; Taylor et al., 1990; Glinski, 1993). 

Apesar de sua potencialidade, ainda não há, na literatura, relatos sobre esse tipo de uso em 

algodoeiro.  

No contexto do melhoramento genético, o objetivo deste trabalho foi aplicar o 

método de rizotrons para avaliar crescimento e desenvolvimento radicular em algodoeiro 

herbáceo, buscando-se fornecer subsídios para a caracterização e discriminação de 

genótipos. Também procurou fornecer estimativas de parâmetros genéticos para caracteres 

relacionados ao desenvolvimento do sistema radicular do algodoeiro, visando apoiar 

decisões a serem tomadas por melhoristas em programa de seleção.  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  A CULTURA DO ALGODÃO 

 

O algodoeiro é uma planta dicotiledônea que pertencente à família Malvaceae, 

gênero Gossypium. Este gênero é composto por 46 espécies diploides (genomas A-B-C-D-

E-F-G-K), cinco espécies bem estabelecidas e uma suposta espécie alotetraploides (genoma 

AD). As espécies diploides são originárias de regiões tropicais e subtropicais na África, Ásia, 

América e Austrália. As espécies alotetraploides têm sua origem em regiões tropicais e 

subtropicais nas Américas (Fryxell, 1992; Wendel et al., 2009).  

O algodoeiro cultivado no mundo é quase, em sua totalidade (95%) oriundo de 

duas espécies: Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense. A espécie G. hirsutum, 

também conhecida como algodoeiro herbáceo ou algodoeiro upland, é a mais plantada no 

mundo, responsável por 90% da produção mundial. A espécie G. barbadense, conhecida 

como algodoeiro pima ou algodoeiro egípcio, responde por 5% da produção mundial, uma 

vez que existem nichos de mercado específicos (Cia et al., 1999). Existem duas espécies 

diploides que possuem valor comercial Gossypium arboreum e o Gossypium herbaceum, no 

entanto pouco cultivadas (Farias, 2005). 

O algodoeiro herbáceo possui porte subarbustivo e crescimento indeterminado 

e, para fins comerciais, foi adaptado como planta anual. Suas folhas possuem nectários em 

sua face inferior e na base das flores, além de glândulas produtoras de gossipol, uma 

substância tóxica a insetos e animais não ruminantes (Penna, 2005). Suas flores são 

hermafroditas e possuem os filetes das anteras ligadas à coluna estaminal que envolve o 

estilete até a base do estigma. Os ovários possuem de três a cinco carpelos, cada um contendo 

vários óvulos. Os grãos de pólen são liberados pelas anteras no momento da antese floral, 

permanecendo viáveis por doze horas; são relativamente grandes e permanecem aderidos 

uns aos outros, impossibilitando sua dispersão pelo vento. Assim, a polinização cruzada 

ocorre por meios de insetos polinizadores, sendo que no Brasil o principal agente polinizador 

é a abelha (Apis mellifera). 
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O algodoeiro possui número variável de capulhos, entretanto, nos sistemas de 

produção de alto nível tecnológico preconiza-se dez capulhos por planta. Cada capulho 

possui de três a cinco carpelos que contém em média 32 sementes. Suas sementes são 

cobertas por dois tipos de células diferenciadas que constituem as fibras longas (fiáveis) e as 

curtas (não fiáveis) (Farias et al., 1996; Penna, 2005). O comprimento de fibras fiáveis varia 

de acordo com a espécie. Em G. hirsutum o comprimento da fibra varia de 25,4 mm a 34,9 

mm; em G. barbadense o comprimento da fibra fiável é maior que 35 mm (Fuzatto, 1999; 

Carvalho, 2009). 

O algodoeiro se reproduz por autofecundação, existindo uma taxa de fecundação 

cruzada que depende, da quantidade de insetos polinizadores presentes nas condições de 

cultivo e das condições ambientais. As taxas de fecundação cruzada foram estimadas por 

diversos autores, variando de 5% a 75%. Dessa maneira, em programas de melhoramento 

genético do algodoeiro há como regra básica a polinização controlada, seja pelo amarrio de 

botões florais, utilização de barreiras físicas ou isolamento espaço-temporal. Essa atividade 

é imprescindível na manutenção da pureza genética de linhagens e cultivares; em lavouras 

para produção de sementes, onde muita das vezes há cultivares diferentes em distancias 

inferiores a trezentos metros, adota-se o descarte de bordaduras (Gridi-Papp, 1965; Moresco, 

2001; Freire, 2002; Barroso et al., 2005; Farias, 2005). 

 

2.2  MELHORAMENTO GENÉTICO DO ALGODOEIRO 

 

2.2.1 Histórico do melhoramento no Brasil 

 

No Brasil, a pesquisa agronômica com o algodoeiro começou em 1915, com a 

criação do Serviço do Algodão, no Ministério da Agricultura. Os trabalhos de melhoramento 

genético propriamente ditos começaram 1924, com a criação da Seção do Algodão no 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Segundo Freire et al. (2011), nesta época também 

foram iniciados os programas de melhoramento do algodoeiro (herbáceo e arbóreo) no 

Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e Sergipe. Em 1930 já existia 

uma adequada rede de pesquisa de melhoramento do algodoeiro no Brasil, amparadas 

principalmente em estações experimentais alocadas nas regiões Nordeste e Sudeste. A 

maioria dessas estações funcionaram até a década de 1980, quando o bicudo do algodoeiro 

foi introduzido no Brasil. A introdução dessa praga arruinou os plantios comerciais de 
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algodoeiro arbóreo, levando à desativação da maioria dos programas de melhoramento. De 

todos eles apenas os programas de algodão herbáceo da Embrapa Algodão e do IAC ainda 

funcionam sem interrupção. 

No Estado do Paraná, o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) também tem 

desenvolvido pesquisas com melhoramento do algodoeiro, desde 1975. Ademais, a 

Cooperativa Central Agropecuária de Desenvolvimento Tecnológico (Coodetec), em 

parceria com o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o 

Desenvolvimento (Cirad), desenvolveu outro programa de melhoramento do algodoeiro até 

o ano de 2007 (Oliveira, 2009). Neste ano, foi criado o Instituto Matogrossense do Algodão 

(IMAmt), que adquiriu os programas de melhoramento do algodoeiro da Salles Sementes, 

Coodetec e LD Melhoramento. O instituto atua com ênfase no estado do Mato Grosso.  

Na região Centro-Oeste, as pesquisas com melhoramento iniciaram na década 

de 1980, mais precisamente no Estado de Goiás, através de parceria do IAC com o Grupo 

Maeda. Nessa época, os grandes produtores da região de Cerrado no Mato Grosso iniciaram 

a busca por novas alternativas agropecuárias, impulsionados pela crise de rentabilidade da 

soja. Acresce-se a isto, os problemas fitossanitários advindos da exploração contínua dos 

solos com a soja, como cancro da haste, mancha olho-de-rã e o nematoide de cisto. Com a 

crise da soja, o algodão ganhou espaço e as pesquisas voltadas para o melhoramento de 

algodoeiro se intensificaram. Em 1989, foi estabelecido um convênio entre a Embrapa 

Algodão e a Fazenda Itamarati Norte com o objetivo de geração de tecnologia para a 

exploração do algodão nessa região de Mato Grosso, incluindo introdução, avaliação e 

desenvolvimento de cultivares. A partir de 1998 a Embrapa Algodão estabeleceu parcerias 

com a Fundação GO e Fundação Bahia, passando a atuar no mesmo sentido nos Estados de 

Goiás e Bahia. Dessas parcerias foram liberadas mais de dez cultivares adaptadas às 

condições do cerrado e do oeste baiano (Farias, 2005; Freire et al., 2011). 

Com o mercado cotonicultor em franca expansão na região do cerrado, novas 

empresas de melhoramento passaram a investir no setor. A Fundação Mato Grosso 

estabeleceu fortes parceria com a Embrapa Algodão, o IAC e o IAPAR, e durante cinco anos 

deu suporte a esses programas no Estado do Mato Grosso; só então tornou-se independente, 

criando uma nova empresa, a Tropical Melhoramento Genético (TMG) para administrar a 

pesquisa, nessa área (Beltrão & Azevedo, 2008; Freire, 2011). 

A cotonicultura tomou espaço importante no cenário agrícola brasileiro, 

despertando interesse de empresas multinacionais e associações de produtores. A Deltapine 
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Land Corporation, uma das maiores empresas de melhoramento do algodoeiro no mundo 

com atuação em treze países, iniciou um programa de melhoramento no Brasil. Mais 

recentemente a empresa teve seus direitos adquiridos pela Monsanto, embora a marca 

Deltapine Land continua atuando no mercado mundial de sementes convencionais e 

transgênicas de algodão. A Bayer Cropscience, por meio de uma parceria com a Cotton Seed 

Distributors (CSD) criou outra empresa denominada Bayer Cotton Seed International 

(BCSI), que possibilitou intercâmbio de germoplasma e, concomitantemente, iniciou 

programa de melhoramento de algodoeiro no país. Desde 2010, a marca FiberMax vinculada 

à Bayer é líder no mercado de sementes de algodão no Brasil. 

Merece destaque a implantação da Lei de Proteção de Cultivares no Brasil, em 

1997, que alavancou investimentos significativos, sobretudo por empresas multinacionais, 

em programas de melhoramento genético do algodoeiro. Em razão disso, atualmente existe 

no país um amplo portfólio de genótipos disponíveis para comercialização, com 

características diversas em relação a ciclo, arquitetura de plantas, resistência a doenças, 

potencial produtivo e de qualidade de fibra.  

 

2.2.2 Objetivos, métodos de melhoramento e progresso genético 

 

Os programas de melhoramento conduzidos no Brasil sempre foram 

direcionados para o desenvolvimento de cultivares que atendessem aos produtores, 

beneficiadores e à indústria têxtil. Assim, buscou-se obter cultivares produtivas, com bom 

rendimento no beneficiamento e características tecnológicas de fibra compatíveis com as 

exigências dessa indústria. Ao longo dos anos, esse setor sofreu grandes transformações nos 

processos de fiação e, por isso, passou-se a demandar cultivares com padrões de fibra 

compatíveis com essas mudanças. Buscam-se cultivares com as seguintes características de 

fibra: porcentagem de fibra (> 42%); uniformidade de comprimento (> 80%); resistência de 

fibra (> 30 gf/tex); comprimento em high volume instrument - HVI (> 30 mm); micronaire 

(3,9 a 4,2) (Carvalho, 2008). 

Existem, ainda, várias doenças de importância econômica na cultura do algodão 

e de ocorrência frequente na região do Cerrado. Por esse motivo, o melhoramento genético 

do algodoeiro tem como um de seus principais objetivos, além da qualidade da fibra, a 

criação de variedades resistentes a doenças. Entre elas destacam-se, pela importância 

econômica e ocorrência frequente: ramulária, virose, bacteriose, alternaria, fusariose, 
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nematoides e ramulose. As cultivares são selecionadas visando a resistência múltipla a essas 

doenças, ou, pelo menos, às que causam maior dano. Além disso, sempre se procurou 

incorporar nas cultivares a resistência a fatores adversos do ambiente, como tolerância ao 

déficit hídrico (Farias, 2005; Carvalho, 2008; Freire et al., 2008; Freire et al., 2011). 

Esse conjunto de caracteres a serem trabalhados ao mesmo tempo tem, 

naturalmente, controle genético específico por caráter com reflexos no método de 

melhoramento adotado. Grande parte dos caracteres de interesse são quantitativos, ou seja, 

de herança complexa, poligênica e, muitas vezes, altamente responsivos às condições 

ambientais de disponibilidade hídrica, luminosa e nutricional. Dessa forma, deve-se utilizar 

métodos de melhoramento e técnicas experimentais específicas, para minimizar os efeitos 

do ambiente na seleção, permitindo a obtenção de ganhos genéticos significativos (Freire et 

al., 2011). Apesar da taxa de fecundação cruzada em algodoeiro ser maior que 5%, o 

melhoramento é conduzido como se tratasse de uma espécie autógama. Ao longo dos anos 

programas de melhoramento obtiveram resultado expressivos em diferentes regiões do 

mundo (Carvalho, 2008). As cultivares melhoradas podem ser originadas de uma única 

planta ou da mistura de linhagens superiores, processo importante na produção de semente 

matriz. 

O método genealógico modificado ou método pedigree modificado é o principal 

esquema empregado em programas de melhoramento de algodoeiro. Consiste na seleção 

individual de plantas, baseando-se nas características fenotípicas, com posterior avaliação 

das progênies autofecundadas. A seleção de progênies é realizada a partir da geração F2. Nas 

gerações F3 a F8, as linhagens selecionadas são conduzidas em ensaios com repetições e 

novamente submetidas a seleção. Nessa fase, a seleção passa a ser realizada apenas entre 

linhagens. As linhagens finais são testadas em experimentos multilocais e, após a análise dos 

experimentos, o melhorista e sua equipe tomam a decisão de quais genótipos serão lançados 

comercialmente como cultivares (Freire et a., 2008; Freire et al., 2011). A maioria das 

cultivares latino-americanas foram obtidas por esse método. 

Com o início da liberação de eventos transgênicos para a cultura do algodoeiro 

no Brasil, em 2005, o método de retrocruzamento também passou a ser utilizado 

rotineiramente em programas para a introgressão desses eventos. Atualmente, existem no 

mundo nove eventos transgênicos comerciais registrados para uso na cultura do algodão: 

Bolgard I® e II®, Wide Strike®, VipCot®, CPTI® e TwinLink® todos para resistência a 

lepdopteros; e Roundup®, Roundup Flex®, GlyTol® e Liberty Link®, para tolerância a 
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herbicidas (Barroso & Hoffman, 2011). Destes apenas a tecnologia CPTI® não possui 

registro e liberação para comercialização no país. 

Em relação a ganhos genéticos anuais, Meredith Jr (1993), nos Estados Unidos, 

estimou o progresso genético médio para produtividade em 6,78 kg/ha ou 0,64% ao ano, a 

partir do ensaio nacional de cultivares conduzido entre 1960 e 1996. Moresco (2003), usando 

dados de doze anos de experimentos varietais conduzidos pela Embrapa Algodão, em Mato 

Grosso, estimou ganhos médios anuais de 3,93%, para produtividade de algodão em caroço, 

e 2,11% para rendimento de fibra. No programa da Epamig, Machado et al. (2005) estimaram 

ganhos genéticos de 1,62% ao ano para produtividade, avaliando-se quatorze anos de 

pesquisa em Minas Gerais. Ainda merece destaque o trabalho realizado pela Seção de 

Algodão do IAC, que alcançou aumento de 26% no índice médio de resistência a doenças 

do algodoeiro, em dez anos de pesquisa (Gridi-Papp et al., 1994) 

O melhoramento genético para a cultura do algodoeiro contribuiu para evolução 

do plantio mundial desta cultura. Proporcionou melhorias significativas em comprimento e 

resistência da fibra, peso de capulhos, produtividade, além de resistência as principais 

doenças. Esses resultados confirmam que o melhoramento genético contribuiu para obtenção 

de resultados expressivos para o algodoeiro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. 

 

2.3  ESTUDOS DE HERANÇA EM ALGODOEIRO 

 

Para o desenvolvimento de programas de melhoramento genético, que alcancem 

resultados em curto, médio e/ou longo prazo, há necessidade de avaliação da natureza e 

magnitude dos efeitos gênicos que controlam os caracteres de interesse (Cruz et al., 2012). 

O tipo de ação gênica predominante é indicativo da estratégia a ser adotada no programa. 

Assim, caracteres com predomínio de efeitos genéticos aditivos poderão ser avançados, via 

seleção, por meio do aumento da frequência de alelos favoráveis. Por outro lado, em 

caracteres com predomínio de efeitos de dominância, o melhoramento deve enfocar 

metodologias que maximizam efeitos heteróticos e conduzam à obtenção de híbridos (Freire 

et al., 2011). 

Em algodão, foram realizados muitos estudos de herança ao longo do tempo. 

Alguns dos caracteres de interesse possuem herança complexa e outra parte deles possuem 

herança simples. De maneira geral, a herança da resistência a diversos patógenos causadores 
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de doenças é simples, no entanto é importante evidenciar que resultados variáveis são 

observados dependendo dos cruzamentos estudados.  

A herança da resistência à mancha de ramulária foi estudada por dois grupos de 

pesquisadores. Lucena et al. (2007) realizaram cruzamento entre os genitores Guazuncho-2 

(suscetível) e VH8-4602. Os indivíduos das gerações F1 e F2 foram inoculados e avaliada a 

severidade através da esporulação. Na geração F1 os indivíduos tiveram sintoma de 

esporulação semelhante ao genitor suscetível e na geração F2 observou-se distribuição 

contínua do número de esporos, e este número foi superior ao do genitor suscetível. Segundo 

os autores esses resultados indicam que a herança para mancha de ramulária em algodoeiro 

é poligênica, com segregação transgressiva. Zandoná et al. (2012) realizaram cruzamento 

entre os genitores FMT 701 (suscetível) e CNPA BA 2003-2059 (resistente). Foram 

inoculados indivíduos das gerações F1, F2, RC1 e RC2, tendo sido avaliados em relação à 

área foliar infectada. Na geração F1 observaram-se plantas com resistência completa, e em 

F2 as plantas segregaram entre resistentes e suscetíveis em proporção de 3:1. Todas as plantas 

de RC1 (retrocruzamento com o genitor resistente) foram resistentes e as plantas de RC2 

segregaram entre resistentes e suscetíveis em proporção de 1:1. Zandoná et al. (2005), 

estudando o controle genético de mancha angular em algodoeiro, avaliaram as gerações F1 

e F2 de três populações derivadas dos cruzamentos Delta Opal x BRS Ita 90, Epamig Liça x 

BRS Ita 90 e Fibermax 986 x BRS Ita 90; em que o genitor BRS Ita 90 é suscetível e os 

demais resistentes. Concluíram então que a resistência a Xanthomonas axonopodis pv. 

Malvacearum, bactéria causadora da doença, é controlada por alelos dominantes de um ou 

dois genes. 

Algumas doenças em algodoeiro apresentam herança simples. Luders et al. 

(2008) estudaram a herança da resistência a Verticillium. Avaliaram o cruzamento entre a 

cultivar Delta Opal e a linhagem IAC 02-2190, observaram que dois ou três genes estão 

envolvidos na resistência do caráter, havendo ainda, predomínio de efeitos gênicos aditivos. 

Pupim Jr et al. (2007) avaliaram as populações F2 dos cruzamentos CD 401 x FM 966, Delta 

Opal x BRS Ita 90 e Delta Opal x Makina com intuito de identificar o controle genético da 

resistência à doença azul do algodoeiro. Concluíram que o caráter é condicionado por um 

alelo dominante, denominado Rghv 1. 

Outras doenças apresentam controle genético complexo. Ulloa et al. (2013) 

estudaram o controle genético de Fusatium oxysporum f. sp. vasifectum raça 4. Para isso 

avaliaram cruzamentos interespecíficos entre G. hirsutum e G. barbadense, e cruzamentos 
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intraespecíficos de G. barbadense. Concluíram que há um gene dominante de efeito 

principal que governa o caráter e encontraram vários QTL’s (quantitative trait loci) de menor 

efeito que explicaram de 5% a 19% da variação na severidade da doença.  Em estudos de 

herança da resistência à ramulose, Carvalho et al. (1994), Zandoná (2006) e Oliveira et al. 

(2010) não chegaram a um consenso sobre o número de genes que controlam o caráter, uma 

vez que a variação no número deles foi grande entre os estudos e considerando os diferentes 

cruzamentos avaliados. 

Caracteres agronômicos e relacionados à qualidade de fibra também tem sido 

amplamente estudados. De maneira geral, possuem herança complexa, com predominância 

dos efeitos gênicos aditivos. Aguiar et al. (2007) avaliaram os efeitos gênicos de quatorze 

caracteres agronômicos e de qualidade de fibra em 28 combinações híbridas entre genótipos 

comerciais de algodão. Concluíram que para maior parte dos caracteres os efeitos gênicos 

aditivos têm maior importância no controle genético e os efeitos de dominância são não 

significativos. Apesar disso, os caracteres produtividade de algodão em caroço, 

produtividade de fibra, índice de sementes e índice de produção além de precocidade, 

possuem efeitos de dominância significativos. Portanto, tais efeitos têm importância no 

controle genético de certos caracteres; resultados que são corroborados por Tang et al. 

(1996). Khan & Hassan (2011) também avaliaram gerações F1 e F2 de 36 populações 

oriundas de seis cultivares de algodão. Da mesma forma, constataram efeitos significativos 

de dominância para produtividade de algodão em caroço. 

 

2.4 CORRELAÇÃO ENTRE CARACTERES EM ALGODOEIRO 

 

O conhecimento da associação entre caracteres é de grande importância nos 

trabalhos de melhoramento, principalmente se a seleção em um deles apresenta dificuldades, 

em razão de baixa herdabilidade, ou devido a problemas relacionados à sua identificação e 

observação. Assim, as correlações genéticas, fenotípicas e ambientais são usadas para se 

estimar o grau de associação entre caracteres agronômicos em populações de interesse. As 

correlações, estimadas utilizando-se dados de F1 são consideradas ambientais; aquelas 

usando dados de F2, fenotípicas. Já as correlações genéticas são estimadas levando-se em 

consideração as correlações fenotípicas e ambientais (Falconer, 1987).  

A correlação que pode ser diretamente mensurada a partir de medidas de dois 

caracteres, em certo número de indivíduos da população, é a fenotípica. Essa correlação tem 
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causas genéticas e ambientais; porém só as causas genéticas envolvem associação de 

natureza herdável, podendo, por conseguinte, ser utilizada na orientação de programas de 

seleção. Assim, em estudos genéticos é indispensável distinguir e quantificar os graus de 

associação genética e ambiental entre caracteres (Cruz, 2012). 

A causa da correlação genética é, principalmente, a pleiotropia. Ligações gênicas 

são causas transitórias, especialmente em populações derivadas de cruzamento entre 

linhagens divergentes. Se dois caracteres apresentam correlação genética favorável, é 

possível obter ganhos para um deles por meio de seleção indireta no outro caráter associado. 

Em alguns casos, a seleção indireta, com base na resposta correlacionada, pode levar a 

progressos mais rápidos do que a seleção direta feita no caráter desejado. Entretanto, se um 

caráter correlacionar-se negativamente com uns e positivamente com outros, deve-se tomar 

cuidado, ao selecioná-lo, para não provocar mudanças indesejáveis em outros (Falconer, 

1987; Cruz 2012). Tais correlações podem indicar caracteres úteis durante a seleção em 

programas de melhoramento, auxiliando também na identificação de caracteres que têm 

pouca influência sobre os demais (Kenga et al., 2006). 

O ambiente torna-se causa de correlação quando dois caracteres são 

influenciados pelas mesmas diferenças de condições ambientais. Valores negativos dessa 

correlação indicam que o ambiente favorece um caráter em detrimento do outro; e valores 

positivos, que os dois caracteres são beneficiados ou prejudicados pelas mesmas causas de 

variação ambiental (Falconer, 1987). 

Geralmente, as correlações genéticas e ambientais apresentam o mesmo sinal. 

No entanto, há casos em que isso não ocorre, indicando de que as causas da variação genética 

e da variação ambiental influenciam os caracteres por meio de mecanismos fisiológicos 

diferentes. Os sinais dos coeficientes de correlação fenotípica e genotípica podem, 

eventualmente, ser diferentes, fato este geralmente atribuído a erros de amostragem 

(Kempthorne, 1969; Cruz et al., 2012). 

Em algodoeiro são comuns os estudos de correlação, sobretudo aqueles 

relacionados a produtividade e qualidade de fibra. Isso ocorre, pois, o melhoramento do 

algodoeiro tem dois objetivos principais: obter genótipos com maior porcentagem de fibra, 

com qualidade requerida pela indústria têxtil, e produtividade, que é um caráter complexo e 

resultante da expressão e associação de diferentes componentes (Carvalho et al., 2001).  

Dessa maneira, o conhecimento das correlações entre esses caracteres é importante para o 

melhoramento do algodoeiro, sobretudo quando se realiza o desdobramento das correlações 
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em efeitos diretos e indiretos das variáveis em estudo sobre uma variável básica. Essa 

técnica, denominada análise de trilha, mede a influência direta de uma variável sobre outra, 

que é independente das demais. A análise de trilha pode ser feita a partir de correlações 

fenotípicas, genotípicas ou ambientais (Wright, 1923; Cruz et al., 2012). Segundo Silva et 

al. (2005), o estudo de correlações é uma medida de associação que não permite tirar 

conclusões sobre relações de causa e efeito; com isso, a análise de trilha justifica-se pela 

existência de correlações positivas e/ou negativas, de alta e de baixa magnitude, entre os 

caracteres estudados. Devido às características desse tipo de abordagem, a análise de trilha, 

é muito utilizada em algodoeiro relacionando produtividade com qualidade de fibra (Iqbal 

et al., 2003; Rauf et al., 2004; Muthu et al., 2004). 

Hoogerheide et al. (2007) estimaram os coeficientes de correlação fenotípica, 

genotípica e ambiental para produtividade de fibra, finura, resistência, comprimento, 

uniformidade, alongamento e índice de fiabilidade. Os caracteres que apresentaram 

correlações significativas com produtividade foram: finura (0,77); uniformidade (0,58); e 

índice de fiabilidade (-0,70). As correlações observadas indicaram que pode haver 

dificuldade em selecionar genótipos com elevada produtividade de fibra, finura e 

uniformidade de comprimento com bom índice de fiabilidade.  

Vinodhana et al. (2013) avaliaram as correlações entre caracteres inerentes a 

qualidade de fibra em linhagens de G. hirsutum, G. barbadense e um híbrido interespecífico 

entre estas espécies. Os caracteres comprimento de fibra e resistência de fibra tiveram 

correlação de alta magnitude e positiva (0,64), ao passo que finura e comprimento tiveram 

correlação de alta magnitude e negativa (-0,73). As correlações indicam que é possível 

selecionar genótipos que possuam fibras compridas, resistentes e finas, combinação desejada 

pela indústria têxtil.  

Ekinci et al. (2010) avaliaram as correlações entre produtividade de algodão em 

caroço e outros caracteres agronômicos em algodoeiro. A produtividade correlacionou-se 

negativamente com número de nós (-0,57). O número de ramos monopodiais (vegetativos), 

também se correlacionou negativamente com produtividade (-0,48). Pode-se observar que o 

número de ramos simpodiais (reprodutivos) correlacionou-se positivamente com 

produtividade (0,70). O número de maças também correlacionou-se positivamente com 

produtividade (0,68). 
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2.5 ESTUDOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR  

 

2.5.1 Abordagem geral em plantas 

 

A agricultura tem sido direcionada para se tornar uma atividade sustentável e, 

nesse sentido, a preservação dos recursos naturais é uma vertente dentro do novo conceito 

de se produzir alimentos. A utilização desgovernada de agroquímicos e, principalmente, de 

fertilizantes tem sido questionada. Dessa maneira, surgem demandas para o melhoramento 

genético em relação à eficiência de absorção de nutrientes e água pela planta. E, o foco para 

o desenvolvimento desse tipo de plantas deve estar centrado na melhoria de seus sistemas 

radiculares (Herder et al., 2010). 

No passado, o melhoramento das espécies cultivadas concentrou seus esforços 

em aumento de biomassa e produtividade. Logo a relevância do sistema radicular visando 

produtividade tem sido parcialmente negligenciada. Apesar disso, esse sistema possui 

funções indispensáveis, tais como a absorção de nutrientes e água, sustentação da planta e a 

interação simbiótica com microrganismos. Seu desenvolvimento é de suma importância para 

a planta, atingir o crescimento ideal e bons níveis de produtividade. Recentemente, passou-

se a evidenciar, em várias espécies o impacto das raízes no crescimento de plantas, como 

arabidopsis, trigo, arroz e milho (Reynolds et al., 2009; Hochholdinger & Tuberosa, 2009; 

Coudert et al., 2010). Além disso, estudos de simulações sugerem que mudanças na 

arquitetura da raiz podem afetar fortemente a produtividade (Hammer et al., 2009). Isto 

indica que o crescimento e o desenvolvimento radicular pode representar um segmento 

subestimado e pouco explorado na estratégia para melhorar a produtividade em espécies 

cultivadas. 

Os manejos adotados para se aumentar a produtividade usando mais fertilizantes 

e agroquímicos não são mais viáveis, não só por causa do maior risco para a saúde pública 

e os problemas ambientais, mas também por causa dos efeitos negativos sobre a 

produtividade, ocasionados principalmente pelo desequilíbrio do ecossistema (Pimentel, 

1996). Para o sistema radicular atender às demandas vindouras, uma série de desafios precisa 

ser enfrentada; entre eles temos: a melhor compreensão do desenvolvimento das raízes e sua 

interação com os fatores bióticos e abióticos; análises mais detalhadas do impacto do 

desenvolvimento da raiz sobre a planta; e criar modelos que implementem o 
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desenvolvimento radicular sob a influência de diferentes condições ambientais (Mavromatis 

et al., 2002). 

Hipoteticamente é simples pensar em um sistema radicular com uma raiz 

principal de rápido crescimento, com maior número de raízes laterais e maior número de 

pelos radiculares para absorver água e nutrientes. Ao longo dos anos, os efeitos de fatores 

genéticos, hormônios vegetais e nutrientes sobre o crescimento de raízes foram estudados 

detalhadamente em várias espécies de plantas (Gilroy & Jones, 2000; Lynch et al., 2006; 

Benfey et al., 2010). Atualmente, o fitormônio mais investigado em relação ao crescimento 

radicular é a auxina. Estudos indicam (De Smet et al., 2003; Lambers et al., 2006) que o 

aumento dos níveis de auxina resulta em maior número de raízes laterais, mas também 

conduz a um crescimento limitado da raiz principal; esta estratégia dá origem a um sistema 

radicular altamente ramificado, mas superficial. Por outro lado, a perda de resposta à auxina 

ou acúmulo deste fitormônio na planta causa redução drástica na ramificação, e a falta de 

raízes resulta em fraco desenvolvimento da planta (De Smet et al., 2003). A partir dessas 

observações, fica claro que a interferência direta nos níveis de auxina ou nos mecanismos de 

resposta à auxina não são adequados para o ajuste refinado do desenvolvimento radicular, 

tornando-se necessárias abordagens mais sofisticadas.  

Ao lado dos estudos com auxina, há aqueles que enfocam diretamente no 

aumento da divisão celular, para melhorar o sistema radicular. Mas tem-se evidenciado que 

maior número de células não significa necessariamente mais raízes laterais ou maior 

comprimento da raiz principal (Vanneste et al., 2005; De Smet et al., 2003). Neste contexto, 

vale ressaltar que mesmo pequenas mudanças na angulação das raízes afeta a arquitetura do 

sistema radicular e a captação de água, podendo ter grandes efeitos sobre sua eficiência do 

sistema radicular (Hammer et al., 2009). É provável que não haja um componente que 

controle o desenvolvimento radicular em todos os estágios de desenvolvimento das plantas. 

Dessa forma, exige-se o controle sobre a maior parte dos aspectos avaliados do 

desenvolvimento radicular. Isto deve acontecer desde o início do crescimento, na pós-

emergência, até o momento em que as raízes cessam seu crescimento; demandando estudos 

cada vez mais específicos e refinados, em relação ao desenvolvimento radicular. 

Alternativamente, podem ser desenvolvidos organismos geneticamente 

modificados (OGM) para maximizar o desenvolvimento radicular. Essas modificações no 

genoma das plantas são realizadas através da inserção de genes de outras plantas ou 

organismos a elas associados. Essa técnica exige alto investimento financeiro e alguns anos 
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de pesquisa. Os eventos transgênicos criados são altamente valiosos, porém, ainda não são 

aceitos em todo o mundo, sobretudo na União Europeia, em razão de receios quanto à 

segurança alimentar dos OGM’s. Por outro lado, há variabilidade genética para capacidade 

adaptativa a ambientes desfavoráveis no próprio “pool” gênico da espécie, seja decorrente 

de mutações pontuais ou até mesmo devido à seleção natural associada a fatores coevolutivos 

diversos. Isso significa que, possivelmente, haja variabilidade genética também para 

caracteres relacionados ao desenvolvimento do sistema radicular (Gerald et al., 2006; 

Coudert et al., 2010; Eeuwijk et al., 2010). Assim, pode-se fazer uso da diversidade genética 

existente em populações naturais ou melhoradas, buscando-se locos responsáveis pelo 

controle de características quantitativas importantes – QTL’s (quantitative trait loci). Esses 

locos podem, posteriormente, ser inseridos via melhoramento clássico. No futuro, segundo 

Eeuwijk et al. (2010), várias melhorias facilitarão a identificação e a clonagem de QTL’s 

associados a características complexas. 

Uma desvantagem do melhoramento de caracteres pouco explorados ao longo 

dos ciclos de seleção é que, muitas vezes, a seleção nesses caracteres afeta negativamente 

outros caracteres. Por exemplo, a seleção para maior desenvolvimento radicular em condição 

de déficit hídrico pode favorecer, de maneira indireta, plantas de menor porte; e, assim, estas 

plantas podem não ter estruturas vegetativas suficientes para garantir altas produtividades. 

Para resolver isso, é necessário combinar características desejáveis e evitar as indesejáveis, 

e fazer uso de abordagens de modelos de predição para combinar fenótipos complexos e 

prever as combinações mais favoráveis. Isto exige dados fenotípicos de alta qualidade, e a 

variabilidade do sistema radicular deve ser capturada com detalhes, por exemplo, incluindo-

se número total de raízes, número de raízes laterais, padrão de ramificação e comprimento 

total de raízes. Tecnologias já desenvolvidas permitem a geração desses dados para o estudo 

do sistema radicular (Robinson, 1996; Tardieu & Tuberosa, 2010; Iyer-Pacuzzi et al., 2010). 

Finalmente, ainda surgem questionamentos em relação aos estudos realizados 

sob condições controladas; se estes são representativos das situações de campo. Segundo 

Gonzales et al. (2009), em laboratório as raízes das plantas podem ser submetidas a várias 

condições de estresse, porém raramente serão sujeitas para várias dessas condições ao 

mesmo tempo. Obviamente este não será o caso no ambiente de cultivo, no qual haverá 

combinação de estresses bióticos e abióticos que afetam o desenvolvimento radicular. Em 

primeira instância, condições de crescimento uniformes são muito importantes para 

comparar resultados iniciais, e tão ou mais importantes para determinar se as diferenças de 
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crescimento radicular serão também observadas sob condições ambientais variáveis. De 

maneira análoga, é importante ressaltar que os genes que expressam certas características 

são, provavelmente, responsáveis por produzir efeitos fenotípicos comparáveis em 

condições de campo menos favoráveis. Há, portanto, necessidade de avançar nesses estudos. 

Assim, a implementação de modelos que contabilizem não apenas aspectos genéticos, mas 

também aspectos ambientais será tendência futura nesse contexto (Mavromatis et al., 2002; 

Leitner et al., 2009). 

 

2.5.2  Fenotipagem de raízes em plantas 

 

Devido à ausência de informações na literatura científica sobre plataformas de 

fenotipagem em plantas, esse tema será abordado no contexto de fenotipagem de raízes. A 

fenotipagem tornou-se a maior limitação em programas de melhoramento genético que 

visam à seleção de genótipos que mantenham ou aumentem seu desempenho produtivo em 

condições climáticas adversas ou de baixa disponibilidade de nutrientes (Gouis & Tardieu, 

2013). Nesse sentido, as ciências fenotípicas ainda estão em desenvolvimento, ao mesmo 

tempo em que surgem enormes expectativas e demandas por tecnologias neste segmento. 

Isso proporciona um bom ambiente para desenvolvimento de infraestrutura relacionada, 

tornando-se também um desafio desenvolver tecnologia sustentável que atenda a essas 

expectativas e demandas do mercado. 

Os avanços tecnológicos contínuos são elementos essenciais para o 

desenvolvimento futuro da fenotipagem em plantas, também são ótimos recursos para 

fornecerem informações adequadas e relevantes sobre a interação genótipos por ambiente. 

Assim, deve-se enxergar a fenotipagem como elemento importante de uma abordagem 

sistêmica para a compreensão da interação genótipo-fenótipo-ambiente. 

Existem várias plataformas de fenotipagem de raízes atualmente em utilização 

no mundo. No entanto, muito pouco se sabe sobre essas plataformas, devido à ausência de 

publicações científicas sobre seus funcionamentos. Segundo informações disponibilizadas 

no sítio da European Plant Phenotyping Network (EPPN), na internet, merecem destaque as 

plataformas: PPHD, ABER IPC, SRLP (screen root large plants), SRSP (Screen root small 

plants), RSDS e SCREENGlasshouse (EPPN, 2013). Os rizotrons utilizados para a 

fenotipagem de raízes no contexto do presente estudo são similares aos utilizados na 

plataforma SRLP.  
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Nesta plataforma (SRLP) a fenotipagem é realizada em estufa com controle de 

temperatura, umidade e fotoperíodo, e são analisadas estruturas do sistema radicular em 

relação ao comprimento total de raízes, comprimento de raízes laterais, ângulos de 

ramificação, frequência de ramificação e taxas de crescimento das raízes. Além disso, podem 

ser medidos o crescimento e a matéria seca das raízes. Na plataforma comercial, o sistema é 

automatizado e possibilita manipular até 72 rizotrons, com dimensões de 100 cm de altura, 

80 cm de largura e 5 cm de espessura, suportando plantas com até 80 cm de altura. Os 

rizotrons podem ser preenchidos com substratos diferentes, em níveis distintos de 

compactação. Após a condução das plantas, suas raízes são lavadas e digitalizadas em 

scanner, e, na sequência, capturam-se suas imagens, que são analisadas em software 

específico (ex. WinRhizo e GiaRoots), para a geração dos dados. Informações sobre as 

demais plataformas são também disponíveis no sítio da EPPN: <http://www.plant-

phenotyping-network.eu/eppn/select_installation>.



 

 

 

 
 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RADICULAR DE 

GENÓTIPOS DE ALGODOEIRO 

 

3.1.1 Delineamento experimental 

 

Os genótipos utilizados neste estudo foram escolhidos por representar o grupo 

de linhagens elite do programa de melhoramento genético da Embrapa Algodão voltado para 

o Cerrado; e, também por serem genótipos considerados importantes nesse mesmo contexto. 

Foram eles: Guazuncho 2, CNPA GO 2005-809, BRS 269 – Buriti, CNPA GO 2002-2043, 

CNPA GO 2007-419, CNPA GO 2007-423, CNPA GO 2007-592, CNPA GO 2008-1265, 

FMT 701 e CD 408. Exceto os genótipos Guazuncho 2 e CD 408, para os quais havia 

informação empírica de baixo desenvolvimento radicular, os demais foram tomados de 

forma aleatória, unicamente para representar o germoplasma elite do respectivo programa 

de melhoramento. 

Foi conduzido um experimento em casa de vegetação climatizada, com controle 

de temperatura e manutenção da umidade relativa do ar, em delineamento experimental de 

blocos completos casualizados com quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se nos 

dez genótipos anteriormente mencionados. A blocagem foi motivada pela posição dos 

rizotrons na casa de vegetação, buscando-se controlar, sobretudo, o efeito da ventilação 

interna.  

Para visualizar o desenvolvimento radicular, em algodoeiro, utilizaram-se 

rizotrons em formato retangular, com altura de 120 cm, largura 60 cm e espessura de 2 cm, 

perfazendo volume útil de 7.755 cm3. Os rizotrons foram constituídos de duas placas de 

vidro com 120 cm x 60 cm x 4 mm, apoiadas em estrutura composta por três canaletas de 

alumínio (duas com 120 cm de comprimento, 2,5 cm de largura e 1,2 cm de espessura, e uma 

canaleta de 60 cm de comprimento, 2,5 cm de largura e 1,2 cm de espessura). Os vidros 

foram apoiados na estrutura de alumínio e fixados por seis prendedores de papel de 51 mm. 
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Foram preenchidos com substrato a base de turfa, esterco bovino, calcário, fosfato natural e 

vermiculita (marca comercial Terral Solo), adubado com 1,0 kg N-P-K, 0,4 kg Nitrato de 

amônio e 0,2 kg de cloreto de potássio para 100 kg de substrato. Os rizotrons ficaram 

apoiados cavaletes com 60º de angulação. Tal inclinação favorece o crescimento e o 

desenvolvimento das raízes na face interna do vidro, permitindo a visualização e captura de 

imagens para se realizar a estimação dos caracteres inerentes ao desenvolvimento radicular 

(Figura1). 

 

       

Figura 1. Vista de rizotrons utilizados no estudo, ilustrando suas posições em relação a 

superfície do solo (A) e suas dimensões em largura e altura (B). 

 

Cada rizotron foi umedecido incialmente de forma a manter o substrato próximo 

à capacidade de campo. Em seguida, foi realizada semeadura, em que cada rizotron recebeu 

cinco sementes, conforme o tratamento estabelecido. As sementes foram dispostas 

cuidadosamente em contato com a face interna do vidro, na região central do rizotron. Estes 

foram cobertos com lona dupla face, para evitar aquecimento das placas. Quatro dias após a 

emergência das plântulas foi realizado o desbaste, deixando-se apenas uma planta por 

rizotron (unidade experimental).   

Realizaram-se seis avaliações, com início aos sete dias após a emergência das 

plântulas e realizadas com intervalos de sete dias até quarenta e dois dias após a emergência 

(7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias). A inclusão deste fator (avaliações) configura um ensaio de 

medidas repetidas, caracterizando, portanto, um delineamento de blocos ao acaso com 

parcelas subdivididas no tempo. As avalições se constituíram na captura de imagens de cada 

unidade experimental, utilizando-se câmera fotográfica digital semiprofissional. Em 

(A) 

60° 

(B) 

1
2

0
 c

m
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seguida, as imagens passaram por processo de triagem, para a escolha da melhor imagem 

por unidade experimental. Cada imagem passou ainda por processo de edição (Figura 2), de 

modo que pudessem ser analisadas. Após este processo foram analisadas no software 

WinRhizo, que, por associação, determina a quantidade de pixels relacionados às raízes (cor 

branca), em cada imagem. Por meio de calibração, o aplicativo converte a quantidade de 

pixels brancos em uma unidade métrica, expressa em centímetros. A partir destas 

estimativas, o próprio aplicativo estima os seguintes caracteres: comprimento total de raízes 

(cm), volume total de raízes (cm³), área superficial de raízes (cm²) e diâmetro médio de raízes 

(mm). 

 

           

Figura 2. Imagen do sistema radicular do algodoeiro em rizotron, capturada em casa de 

vegetação (A) e editada para análise em software específico (B). 

 

3.1.2 Análise estatística 

Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), considerando-se 

o modelo de delineamento em blocos ao acaso com parcelas subdivididas no tempo (Steel 

& Torrie, 1980): 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝐵𝑗 + 𝐺𝑖 + 𝜀𝑖𝑗
𝑎 + 𝑇𝑘 + (𝐺𝑇)𝑖𝑘 + (𝐵𝑇)𝑗𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘

𝑏  

em que: 

(A) (B) 
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 𝑌𝑖𝑗𝑘: é a observação na parcela correspondente ao i-ésimo genótipo no k-ésimo tempo 

(avaliação), no j-ésimo bloco; 

𝜇: é a média geral; 

𝐵𝑗: é o efeito do j-ésimo bloco; 

𝐺𝑖: é o efeito do i-ésimo genótipo; 

𝜀𝑖𝑗
𝑎 : é o efeito aleatório do erro experimental em nível de parcelas (“erro a”); 

𝑇𝑘: é o efeito do k-ésimo tempo; 

𝐺𝑇𝑖𝑘: é o efeito da interação do i-ésimo genótipo com o k-ésimo tempo; 

𝐵𝑇𝑗𝑘: é o efeito da interação do j-ésimo bloco com k-ésimo tempo; 

𝜀𝑖𝑗𝑘
𝑏 : é o erro aleatório associado a ijk-ésima observação (erro b) associado às subparcelas, 

assumido i.i.d.~N (0,𝜎𝑏
2). 

 

A inclusão no modelo do termo associado à  interação entre bloco e tempo (BTjk) 

é uma alternativa recomendada por Steel & Torrie (1980), para compensar a dependência 

intrínseca às sucessivas avaliações nas subparcelas. 

Após constatação de efeitos significativos nas fontes de variação, de acordo com 

o teste F de Snedecor em nível 5% de probabilidade, realizou-se o teste de agrupamento de 

médias por Scott-Knott, também a 5% de significância. Isto teve como objetivo a 

discriminação entre genótipos para cada caráter avaliado. Também foi realizada análise de 

regressão polinomial, para a determinação do tempo mais adequado para avaliação de cada 

caráter inerente ao desenvolvimento radicular. Ademais, realizou-se o desdobramento dos 

efeitos da interação “genótipo x tempo” (GxT), via regressão (tempo dentro de genótipo) e 

pelo teste de Scott-Knott (genótipo dentro de tempo). Assim, foi possível identificar sob 

interação GxT significativa, os melhores genótipos dentro de cada tempo e os tempos em 

que houve maior discriminação dos genótipos. 

 

3.1.3 Análise de correlação entre caracteres 

 

Estimativas de correlações fenotípica, genotípica e ambiental entre os pares de 

caracteres foram calculadas visando avaliar o grau de associação entre eles. Isso foi feito a 

partir das estimativas de variâncias e covariâncias estimadas, segundo Kempthorne (1969), 

de acordo com as seguintes expressões: 
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a) Correlação fenotípica (𝑟𝐹): 

𝑟𝐹 =  
𝑃𝑀𝐺𝑥𝑦

√𝑄𝑀𝐺𝑥𝑄𝑀𝐺𝑦

 

em que: 

𝑃𝑀𝐺𝑥𝑦: produto médio de genótipos associados aos caracteres X e Y; 

𝑄𝑀𝐺𝑥 e 𝑄𝑀𝐸𝑦: quadrados médios de genótipos associados aos caracteres X e Y, 

respectivamente. 

 

b) Correlação de ambiente (𝑟𝐴): 

𝑟𝐴 =  
𝑃𝑀𝐸𝑥𝑦

√𝑄𝑀𝐸𝑥𝑄𝑀𝐸𝑦

 

em que: 

𝑃𝑀𝐸𝑥𝑦: produto médio dos erros associados aos caracteres X e Y; 

𝑄𝑀𝐸𝑥 e 𝑄𝑀𝐸𝑦: quadrado médio dos erros, associados aos caracteres X e Y, 

respectivamente. 

 

c) Correlação genotípica (𝑟𝐺): 

𝑟𝐺 =  
�̂�𝑔𝑥𝑦

√�̂�𝑔𝑥
2  �̂�𝑔𝑦

2
 

sendo: 

�̂�𝑔𝑥𝑦 =  
𝑃𝑀𝐺𝑥𝑦 − 𝑃𝑀𝐸𝑥𝑦

𝑟
 

 

�̂�𝑔𝑥
2 =  

𝑄𝑀𝐺𝑥 − 𝑄𝑀𝐸𝑥

𝑟
 

 

�̂�𝑔𝑦
2 =  

𝑄𝑀𝐺𝑦 − 𝑄𝑀𝐸𝑦

𝑟
 

em que: 

�̂�𝑔𝑥𝑦: estimador da covariância genotípica entre os caracteres X e Y; 

�̂�𝑔𝑥
2  e �̂�𝑔𝑦

2 : estimadores das variâncias genotípicas dos caracteres X e Y, respectivamente. 
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A significância dos coeficientes de correlação estimados (Ho: ρ=0; a 5% de 

probabilidade) foi avaliada pelo teste t de Student: 

𝑡 =  
𝑟

√1 − 𝑟²
 √𝐺𝐿𝐸 

 

em que:  

𝐺𝐿𝐸: é o número de graus de liberdade do erro nas análises de variância dos caracteres 

envolvidos no cálculo do coeficiente de correlação r (rF, rG e rA); 

 

3.1.4 Taxa de crescimento diário por genótipo 

 

Com o intuito de conhecer a dinâmica do crescimento diário dos genótipos 

estudados, foi calculada a taxa de crescimento diário em cada parcela (𝑇𝐶𝐷𝑖𝑗): 

 𝑇𝐶𝐷𝑖𝑗 =  
𝑌𝑖𝑗(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)− 𝑌𝑖𝑗(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

em que: 

𝑌𝑖𝑗(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙): observação do i-ésimo genótipo no tempo final de avaliação; 

𝑌𝑖𝑗(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙): observação do i-ésimo genótipo no tempo inicial de avaliação; 

𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙: tempo final; e 

𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙: tempo inicial. 

 

Essa taxa de crescimento foi calculada para os caracteres: comprimento total de 

raízes (cm), área superficial de raízes (cm²), volume total de raízes (cm³) e diâmetro médio 

de raízes (mm). Após sua obtenção, os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) de acordo com o seguinte modelo: 

 

𝑇𝐶𝐷𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝐵𝑗 + 𝐺𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 

em que: 

 𝑇𝐶𝐷𝑖𝑗: é a observação na parcela correspondente ao i-ésimo genótipo no j-ésimo bloco; 

 𝜇: é a média geral; 

 𝐵𝑗: é o efeito do j-ésimo bloco; 

𝐺𝑖: é o efeito do i-ésimo genótipo; 

 𝜀𝑖𝑗: é o erro experimental associado a ij-ésima parcela, assumido i.i.d.~N (0, σ2). 
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Uma vez constatada a significância nas fontes de variação da ANOVA, foi 

realizado o teste de agrupamento de médias por Scott-Knott, a 5% de probabilidade, com o 

intuito de discriminar os genótipos em classes, quanto à taxa de crescimento radicular. 

 

3.2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS RELACIONADOS AO 

DESENVOLVIMENTO RADICULAR EM ALGODOEIRO 

 

3.2.1 Escolha de genitores e obtenção de gerações segregantes 

 

Foram selecionados três genitores contrastantes para os caracteres inerentes ao 

desenvolvimento radicular. Esta escolha baseou-se em análise do comportamento prévio 

desses genótipos. Assim, os genitores foram: a linhagem CNPA GO 2008-1265, que possui 

maior comprimento total de raízes; outra linhagem, CNPA GO 2007-423, que possui maior 

volume de raízes; e a cultivar CD 408, que possui baixo volume e comprimento total de 

raízes. Então, realizaram-se os seguintes cruzamentos: “CD 408 x CNPA GO 2008-1265” e 

“CD 408 x CNPA GO 2007-423”. Em ambos, a cultivar CD 408 foi utilizada como genitor 

feminino.  

A obtenção das gerações segregantes foi conduzida em casa de vegetação, com 

controle de temperatura e manutenção da umidade relativa do ar. O plantio foi realizado em 

tubos de PVC (policloreto de vinila), com medidas de 1,00 m de altura e 0,25 m de diâmetro 

(colunas), apoiados em recipientes plásticos e preenchidos com solo. Inicialmente, foram 

semeadas duas colunas de cada genitor com oito sementes por coluna. Após a emergência 

das plântulas foi realizado o desbaste, deixando-se duas plantas por coluna. Vinte dias após, 

foram semeadas duas novas colunas de cada genitor, a fim de proporcionar sincronismo 

durante o florescimento e garantir maior tempo para realizar as hibridações. Durante o 

florescimento foram realizadas as hibridações e, desta maneira, obteve-se as sementes F1.  

Para obtenção da geração F2 e dos retrocruzamentos (RC1 e RC2), foram 

semeadas quatro colunas com sementes do híbrido F1, e quatro colunas de cada genitor, 

ambos divididos em duas épocas de semeadura, para sincronizar o florescimento. Quando as 

plantas F1 atingiram a época de floração, foram realizadas autopolinizações de flores dos 

híbridos F1, a fim de obter a geração F2. Nessa ocasião, realizaram-se também os 

retrocruzamentos: RC1, proveniente o cruzamento entre o F1 e o genitor com maior expressão 
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do caractere de interesse e RC2, proveniente do cruzamento entre o F1 e o outro genitor, 

contrastante para o caractere de interesse. 

 

3.2.2 Delineamento experimental 

 

Este estudo também foi conduzido em casa de vegetação climatizada, com 

controle de temperatura e umidade relativa do ar. Cada cruzamento correspondeu a um 

ensaio em delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos: os dois genitores 

(P1 e P2), e as gerações F1, F2, RC1 e RC2, com número de repetições sendo 8, 8, 10, 81, 31 

e 31, respectivamente. O número de repetições foi relativamente pequeno devido a 

limitações na estrutura física disponível na estação experimental. 

Para visualizar o desenvolvimento radicular em algodoeiro, utilizou-se rizotrons 

com as seguintes medidas: 60 cm de altura, 120 cm de largura e 2 cm de espessura. Cada 

rizotron foi dividido em três células, cada célula com 60 cm de altura, 40 cm de largura e 

2cm de espessura; cada célula correspondeu a uma unidade experimental. Os rizotron foram 

dispostos em cavaletes de madeira com angulação de 60º (Figura 3). Os rizotrons foram 

preenchidos com substrato e, apoiados em cavaletes.  

 

     

Figura 3. Rizotron na posição horizontal, com as medidas de altura e largura (A), e visão 

lateral dos rizotrons, cobertos com lona dupla face, apoiados nos cavalestes (B).  

 

Cada rizotron foi umedecido, incialmente, de forma a manter o substrato 

próximo à capacidade de campo. Em seguida, foi realizada semeadura, em que cada rizotron 

recebeu cinco sementes dos respectivos tratamentos sorteados. As sementes foram dispostas 

cuidadosamente em contato com a face interna do vidro, alocadas na região central; os 

rizotrons então foram cobertos por lona dupla face, para se evitar o superaquecimento das 

(A) (B) 

40 cm 
40 cm 

40 cm 

120 cm 

6
0

 c
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placas de vidro. Quatro dias após a emergência das plântulas foi realizado desbaste, deixando 

apenas uma planta por rizotron.   

Foi realizada avaliação aos 26 dias, constituída da captura de imagens de cada 

unidade experimental, utilizando-se câmera fotográfica digital semiprofissional. Em seguida 

as imagens passaram por processo de triagem (escolha da melhor imagem por unidade 

experimental). Cada imagem selecionada ainda passou pelo processo de edição (Figura 4), 

de modo que pudessem ser analisadas via software GiaRoots (Galkovskyi et al., 2012). Após 

essa edição, as imagens foram analisadas no mesmo software, sendo então, estimados o 

comprimento total de raízes (cm), a área superficial de raízes (cm²), o volume total de raízes 

(cm³) e o diâmetro médio de raízes (mm). 

 

             

Figura 4. Imagens do sistema do radicular do algodoeiro em rizotron (A: imagem capturada; 

B: imagem edidata análise em software específico). 

 

3.2.3 Estimação de parâmetros genéticos 

 

Para a estimação aproximada de parâmetros genéticos foram utilizados dados de 

apenas um cruzamento (CD 408 x CNPA GO 2007-423) e dos genitores e gerações F1 e F2. 

Os retrocruzamentos não foram utilizados em razão de inconsistência nos resultados (maior 

variância fenotípica do que a geração F2). Os parâmetros genéticos estimados foram: 

variância fenotípica, variância genotípica, variância ambiental, herdabilidade em sentido 

amplo, heterose, grau médio de dominância e número mínimo de genes que controlam o 

(A) (B) 



35 

caráter. As análises foram realizadas com base nas estimativas de variância amostral dentro 

de gerações (tratamentos), resultando nos seguintes estimadores:  

a) Variância ambiental (�̂�𝑒
2): 

�̂�𝑒
2 =  

�̂�𝑃𝑥
2 + �̂�𝑃𝑦

2 + 2�̂�𝐹1𝑥𝑦
2

4
 

em que: 

�̂�𝑃𝑥
2 : variância do genitor X; 

�̂�𝑃𝑦
2 : variância do genitor Y; 

�̂�𝐹1𝑥𝑦
2 : variância na geração F1, do cruzamento entre os genitores X e Y. 

 

b) Variância fenotípica (�̂�𝑓
2): 

�̂�𝑓
2 =  �̂�𝐹2

2  

em que:  

�̂�𝐹2
2 : variância estimada na geração F2, do cruzamento entre os genitores X e Y. 

 

c) Variância genotípica (�̂�𝑔
2): 

�̂�𝑔
2 =  �̂�𝑓

2 − �̂�𝑒
2 

 

d) Herdabilidade no sentido amplo (ℎ𝑎
2): 

ℎ𝑎
2 =  

�̂�𝑔
2

�̂�𝑓
2 

 

e) Grau médio de dominância baseado em média (𝑔𝑚𝑑): 

𝑔𝑚𝑑 =
2�̅�1𝑥𝑦 − (�̅�𝑥 + �̅�𝑦)

�̅�𝑥 − �̅�𝑦

 

em que: 

�̅�1𝑥𝑦: média da geração F1, do cruzamento entre os genitores X e Y; 

�̅�𝑥: média do genitor X; 

�̅�𝑦: média do genitor Y. 

 

f) Número mínimo de genes envolvidos na determinação do caráter (𝑘𝑚): 
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𝑘𝑚 =
𝑅²(1 + 0,5𝐾𝑚

2 )

8�̂�𝑔
2

 

em que: 

𝑅: amplitude entre as médias dos genitores (𝑅 = �̅�𝑥 − �̅�𝑦); 

 

g) Heterose (h): 

ℎ =  �̅�1 −
�̅�𝑥 − �̅�𝑦

2
 

 

h) Heterose em porcentagem, h(%): 

ℎ(%) =  
100ℎ

(�̅�𝑥 + �̅�𝑦)/2
 

 

Os cálculos estatísticos foram implementados no aplicativo computacional 

Genes (Cruz, 1998). 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RADICULAR DE 

GENÓTIPOS DE ALGODOEIRO 

 

4.1.1 Análise da variação fenotípica 

 

A análise de variância (Tabela 1) exibiu efeito significativo de genótipos, para 

os caracteres avaliados: comprimento total de raízes (p<0,01), área superficial de raízes 

(p<0,01), volume total de raízes (p<0,01) e diâmetro médio de raízes (p<0,05). Houve 

também efeito significativo (p<0,01) do tempo (avaliações) para todos caracteres. O controle 

local (blocos), mesmo sendo o experimento conduzido em casa de vegetação, mostrou-se 

relevante para as variáveis comprimento total e área superficial de raízes; mas não foi 

significativo para volume total e diâmetro médio de raízes. O efeito da interação de maior 

interesse, entre os genótipos e as avaliações espaçadas no tempo (GxT), também foi 

altamente significativo (p<0,01). 

O efeito significativo de genótipos era esperado, pois, pertencem a diferentes 

programas de melhoramento de algodoeiro, os quais, provavelmente, não compartilham do 

mesmo pool gênico. A fonte de variação tempo, em função de serem medidas realizadas de 

modo equidistante, também resultou em variação significativa, pois o crescimento radicular 

em algodoeiro é muito vigoroso em estágios iniciais de desenvolvimento da planta. Segundo 

Taylor & Klepper (1978), o crescimento de raízes em algodoeiro ocorre até o início da 

formação das primeiras maçãs, fato que ocorre por volta dos 65 dias. A presença da interação 

“GxT” é importante no contexto de fenotipagem de raízes, pois indica que os genótipos 

possuem comportamento diferencial em relação ao tempo de avaliação. Estudos dessa 

natureza contribuem de forma ampla para elucidar o comportamento dos caracteres em 

função dos genótipos e dos tempos avaliados. Sendo assim, é possível identificar melhores 

épocas de avaliação do desenvolvimento radicular em algodoeiro e, sobretudo, identificar 

genótipos com maior aceleração ou “arranque” inicial do crescimento radicular. 
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O coeficiente de variação experimental (CV) é uma estimativa do erro 

experimental em relação à média geral do caráter. Considera-se que, quanto menor a 

estimativa de CV maior é a precisão do experimento (Cargnelutti & Storck, 2009). As 

estimativas deste coeficiente estiveram entre 10% e 20% (Tabela 1), e segundo a 

classificação proposta por Pimentel-Gomes (2000), essas estimativas são consideradas 

médias, indicando que a precisão experimental poderia ser melhor; embora, neste caso, não 

tenha prejudicado a estimação dos parâmetros. Sugere-se, portanto, maior atenção acerca de 

possíveis fatores de variação local na casa de vegetação, como, por exemplo, a proximidade 

das plantas à parede de argila e ao fluxo de ar promovido pelos exautores, que podem 

influenciar nessa precisão, visando diminuir os seus efeitos e as estimativas do coeficiente 

de variação experimental. 

 

Tabela 1. Quadrados médios da análise de variância para os caracteres comprimento total 

de raízes (cm), área superficial de raízes (cm²), volume total de raízes (cm³)e 

diâmetro médio de raízes (mm), com informações adicionais de coeficiente de 

variação experimental (CV) e herdabilidade no sentido amplo. 

FV GL 
QM 

Comprimento Área Volume Diâmetro 

Blocos (B) 3 141479 ** 14787 * 3,56  0,0025  

Genótipos (G) 9 273236 ** 42758 ** 47,58 ** 0,0229 * 

Erro a 27 27079   3872   4,28   0,0098   

Tempos (T) 5 31266832 ** 3840567 ** 2870,18 ** 1,8064 ** 

Interação G x T 45 109360 ** 9966 ** 21,79 ** 0,0126 ** 

Interação B x T 15 24683  3042  3,71  0,0187 ** 

Erro b 135 20103  2992  3,63  0,0079  

CV (%) - 11,57   14,14   19,82   9,41   

ℎ𝑎
2  - 0,90  0,91  0,91  0,57  

*’**: valores significativos a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, segundo o teste F de Snedecor, 

respectivamente. 

 

A herdabilidade reflete a proporção da variação fenotípica que pode ser herdada 

(Falconer, 1987); dessa maneira, quantifica a confiabilidade do valor fenotípico como guia 

para o valor genético. Jacquard (1983) fez uma importante consideração sobre este 

parâmetro genético, ressaltando que a herdabilidade não caracteriza o caractere, mas sim a 

estrutura da população estudada. Portanto, o mesmo caractere pode ter herdabilidades 

diferentes, dependendo da população avaliada. No presente caso, observa-se que as 

estimativas de herdabilidade foram maiores que 0,90, exceto para diâmetro médio de raízes 
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(ℎ𝑎
2=0,57), indicando que a seleção pode ser realizada com confiabilidade; ou seja, os efeitos 

genéticos relativos a cada fenótipo serão selecionados com precisão. 

Na Tabela 2, são apresentadas as médias dos genótipos para os caracteres de 

desenvolvimento radicular avaliados. Observa-se que os genótipos diferiram entre si, 

segundo teste de Scott-Knott, para os caracteres. Os genótipos CNPA GO 2008-1265 e 

CNPA GO 2002-2043 tiveram maior comprimento total de raízes e se diferiram dos demais 

genótipos. As cultivares FMT 701 e CD 408 tiveram, para este caráter, os menores valores 

entre os genótipos avaliados. Em relação ao caráter área superficial de raízes, os melhores 

genótipos foram CNPA GO 2008-1265, CNPA GO 2002-2043 e CNPA GO 2005-809, que 

diferiram dos demais genótipos. A cultivar CD 408 teve o menor valor médio observado 

para área superficial de raízes. Quanto ao volume total de raízes destacaram-se CNPA GO 

2008-1265, CNPA GO 2002-2043 e CNPA GO 2007-423, que tiveram as maiores médias 

do caráter. A cultivar CD 408, novamente, teve o pior desempenho em volume de raízes. No 

que tange ao diâmetro médio de raízes, os genótipos CNPA GO 2008-1265, CNPA GO 

2007-423, BRS 269, CNPA GO 2002-2043 e CNPA GO 2005-809 apresentaram as maiores 

médias observadas. 

Os resultados descritos possibilitam constatar que os genótipos CNPA GO 2008-

1265 e CNPA GO 2002-2043 sempre estiveram entre os melhores genótipos, quanto aos 

descritores de desenvolvimento radicular. Já a cultivar CD 408 esteve entre os piores, 

independentemente do caráter considerado. Essa concordância entre os resultados dos 

diferentes caracteres, provavelmente decorra da correlação que existe entre eles, e que é 

objeto de análise em tópicos subsequente. 

Sabe-se que em estudos realizados em casa de vegetação há maior controle de 

condições ambientais como temperatura, umidade do substrato, grau de compactação do 

substrato; enfim, é possível detectar com maior confiabilidade o comportamento diferencial 

dos genótipos avaliados. Em condições de campo, fatores como compactação, textura, 

temperatura e umidade do solo interagem com o genótipo, podendo dificultar a 

discriminação dos comportamentos diferenciais entre os genótipos. No entanto, os genótipos 

CNPA GO 2008-1265 e CNPA GO 2002-2043, possivelmente, terão melhor capacidade de 

desenvolvimento radicular em condições de campo, pois os genes que expressam essas 

características são, provavelmente, responsáveis por produzir efeitos fenotípicos 

comparáveis também nessas condições. 
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Tabela 2. Médias dos genótipos para os caracteres comprimento total de raízes (cm) , área 

superficial de raízes (cm²), volume total de raízes (cm³) e diâmetro médio de raízes 

(mm) em algodoeiro. 

Genótipo Comprimento Área Volume Diâmetro 

BRS 269 1195 c1 388 b 9,15 c 0,897 a 

CD 408 1058 d 313 c 6,81 d 0,829 b 

CNPA GO 2002-2043 1335 a 443 a 11,17 a 0,880 a 

CNPA GO 2005-809 1205 c 427 a 9,95 b 0,876 a 

CNPA GO 2007-419 1208 c 373 b 9,91 b 0,860 b 

CNPA GO 2007-423 1115 d 358 b 11,03 a 0,908 a 

CNPA GO 2007-592 1227 c 374 b 9,52 b 0,843 b 

CNPA GO 2008-1265 1403 a 444 a 11,31 a 0,913 a 

FMT 701 1091 d 350 b 8,35 c 0,860 b 

Guazuncho 2 1263 b 395 b 9,82 c 0,825 b 
1 Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si, segundo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. 

 

Na Figura 5, podem ser observadas as representações gráficas da análise de 

regressão polinomial, por caráter em função dos tempos de avaliação. De maneira geral, os 

modelos se ajustaram bem à distribuição dos valores observados, o que pode ser observado 

pelos valores de R² acima de 0,92. Ressalta-se a alta dependência dos valores no eixo y em 

relação aqueles no eixo x. Isso ocorre devido às leituras realizadas contabilizarem o efeito 

acumulado em função do tempo. Dessa forma, sugere-se a estimação de índices de 

crescimento diário, para melhor visualizar o comportamento dos caracteres relacionados ao 

crescimento radicular em algodoeiro.  

Observa-se também que os erros associados às observações de y, em relação aos 

respectivos valores preditos (�̂�), foram maiores até 28 dias (Figura 5). Essa informação é 

importante para a fenotipagem de raízes em algodoeiro, pois sugere que se devem evitar 

avaliações radiculares antes de 28 dias. Um fator que pode prejudicar avaliações precoces 

(antes de 28 dias) é o vigor diferenciado de sementes, pois implicará em plantas com maior 

ou menor desenvolvimento inicial de raízes, independentemente de seus genótipos. Por outro 

lado, o melhorista precisa conhecer atributos desse desenvolvimento inicial; logo, é 

necessário rigoroso controle do material experimental, no sentido de se garantir sementes 

com vigor e germinação uniformes para todos os genótipos em teste.   
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Figura 5. Regressões polinomiais dos caracteres comprimento total de raízes (cm), área superficial de raízes (cm²), volume total de raízes (cm³) 

e diâmetro médio de raízes (mm), em algodoeiro, relacionados ao desenvolvimento do sistema radicular, ao longo de um período de 

42 dias (tempo). 
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Os resultados do desdobramento dos efeitos de genótipos dentro de tempo são 

apresentados no Apêndice A. De modo geral, nos tempos iniciais, até 28 dias, o teste de 

agrupamento de médias não teve capacidade de discriminação de maneira eficiente quanto 

nos tempos finais de avaliação, sobretudo, aos 35 dias. A partir desta informação, sugere-se 

que as avaliações dos caracteres aqui avaliados e inerentes ao sistema radicular do algodoeiro 

sejam feitas aos 35 dias após a emergência das plântulas. 

Observa-se, ainda, que há inconsistências nas observações ao longo do tempo 

(Apêndice A), uma vez que é improvável ocorrer decréscimo no comprimento radicular; a 

menos que tenham ocorrido erros na fenotipagem das raízes. Por exemplo, houve redução 

no tamanho das raízes entre os tempos de avaliação nos caracteres volume total de raízes e 

diâmetro médio de raízes, os quais, provavelmente, são erros de fenotipagem.  

Existem duas possíveis fontes de erros desse tipo. Para melhor entendê-las é 

importante informar o mecanismo que softwares como o WinRhizo utilizam para converter 

uma imagem em valor numérico. Como já foi mencionado, há um processo de edição das 

imagens, de modo que haja contraste entre o substrato e as raízes; de preferência o substrato 

deve ter cor escura e as raízes cores claras. O algoritmo implantado detecta os pixels claros 

e os contabilizam como raízes; posteriormente, outro algoritmo converte os pixels captados 

como raízes em unidade métrica inerente ao caráter avaliado. Desta maneira, qualquer 

interferência na captura exata dos pixels pode ocasionar erros de fenotipagem. Assim, torna-

se importante que se capture as imagens com a mesma câmera, em mesma resolução, a uma 

distância padronizada, e que se realize as edições sempre do mesmo modo. Os erros 

observados podem ter ocorrido porque, em algum momento, alguns destes requisitos não 

foram cumpridos. 

A inspeção das curvas de resposta genotípica do crescimento radicular revela, 

além do comportamento diferenciado entre os genótipos (interação GxT significativa, já 

comentado), que houve interação do tipo complexa (Figuras 6 e 7). Isso porque há 

cruzamentos nítidos entre as curvas dos diferentes genótipos. Segundo Cruz et al. (2012), a 

interação complexa indica inconsistência na superioridade dos genótipos à variação 

ambiental; ou seja, haverá genótipos com desempenho superior em um tempo de avaliação, 

mas não em outro, tornando, assim, mais difícil a seleção. Dessa maneira, reforça-se a 

sugestão de avaliação dos genótipos a partir 35 dias, embora sabendo-se que também a partir 

daí as respostas se diferenciam entre os genótipos. 
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 Figura 6. Gráficos com valores observados e preditos relativos à análise dos efeitos de 

tempo dentro de genótipos, para os caracteres comprimento total de raízes (cm), 

área superficial de raízes (cm²). 
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Figura 7. Gráficos com valores observados e preditos relativos à análise dos efeitos de 

tempo dentro de genótipos, para os caracteres volume total de raízes (cm3) e 

diâmetro médio de raízes (mm). 
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Taylor & Klepper (1978), as raízes do algodoeiro crescem até os 65 dias. Hipoteticamente, 

esta observação poderia ser confirmada via estimação da taxa de crescimento diário em 

função do tempo. Observa-se ainda no caráter volume total de raízes, que a linhagem CNPA 

GO 2007-423 apresenta curva de crescimento exponencial, este comportamento garantiu 

superioridade em relação aos demais genótipos. 

 

4.1.2 Análise de correlação entre caracteres 

 

As estimativas das correlações fenotípica, genotípica e ambiental se encontram 

descritos na Tabela 3. Verifica-se que as correlações fenotípicas e genotípicas apresentaram 

sempre o mesmo sinal, e as fenotípicas são de menor valor absoluto que as genotípicas. 

Segundo Kempthorne (1969), a correlação fenotípica pode refletir pouco sobre a correlação 

genotípica, em função do erro ambiental associado a esta estimativa. Assim, a correlação 

fenotípica tenderá a ser de mesmo sinal, mas menor em valor absoluto que a correlação 

genotípica. De fato, no presente estudo, as magnitudes das correlações fenotípicas tiveram 

boa aproximação com as correlações genotípicas.  

 

Tabela 3. Estimativas de coeficientes de correlação fenotípica (F), genotípica (G) e 

ambiental (A) entre os caracteres relacionados ao desenvolvimento radicular de 

genótipos de algodoeiro (comprimento total de raízes, área superficial de raízes 

volume total de raízes e diâmetro médio de raízes). 

Caráter r Comprimento Área Volume 

Área 

F 0,90**   

G 0,94**   

A 0,53**   

Volume 

F 0,68** 0,75**  

G 0,71** 0,79**  

A 0,41* 0,36  

Diâmetro 

F 0,34 0,49* 0,75** 

G 0,50** 0,62** 0,95** 

A -0,07 0,18 0,32 
*’**: valores significativos a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, segundo teste t de Student. 

 

Esses resultados se justificam também pelas estimativas de herdabilidade destes 

caracteres, que mede o quanto da variação fenotípica de cada caráter ocorre devido à 

variação genotípica. Os caracteres comprimento total de raízes, área superficial de raízes, 

volume total de raízes, e diâmetro médio de raízes tiveram herdabilidades altas (Tabela 1). 
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Esse comportamento evidencia maior contribuição do efeito genotípico na expressão do 

fenótipo e, consequentemente, pequeno efeito ambiental na expressão do caráter. Segundo 

Falconer (1987), o ambiente torna-se causa de correlações quando dois caracteres são 

influenciados pelas mesmas variações nas condições ambientais. As correlações ambientais 

observadas foram significativas entre alguns caracteres, indicando que estes são 

influenciados pelas mesmas condições ambientais, porém com magnitudes médias; outros 

caracteres apresentaram correlações ambientais.  

Analisando-se a correlação genética entre os caracteres, observa-se que 

comprimento total de raízes correlacionou-se positivamente com área superficial de raízes 

(0,94**) e volume total de raízes (0,71**), revelando que as plantas com maior comprimento 

de raízes também possuíam, em média, maior área e maior volume de raízes. Entre área de 

raízes e volume de raízes também foi positiva e de alta magnitude (0,79**) indicando que 

plantas com maior área radicular tendem a apresentar também maior volume de raízes. 

Correlações positivas e de similar magnitude entre estes caracteres também foram 

encontradas em trigo, por Bai et al. (2013). Verificou-se ainda correlação positiva e de alta 

magnitude entre volume total de raízes e diâmetro médio de raízes (0,95**), o que, entretanto, 

deriva de própria relação matemática direta entre diâmetro e volume de raízes. 

 

4.1.3 Taxa de crescimento radicular por genótipo 

 

As taxas de crescimento radicular mostraram efeitos significativos (p<0,05) de 

genótipos para todos os caracteres em estudo (Tabela 4). Já a fonte de variação “blocos” não 

teve efeito significativo para essas taxas de crescimento diário. Os coeficientes de variação 

(CV) estimados foram baixos (6,9%, 9,8% e 9,8%), com exceção das taxas associados ao 

caráter diâmetro médio de raízes (21,9%). 

As médias da taxa de crescimento radicular por genótipo nos diferentes 

caracteres estudados estão na Tabela 5. Observa-se que para comprimento total de raízes a 

taxa de crescimento diário foi maior nos genótipos CNPA GO 2008-1265 e CNPA GO 2002-

2043, que diferiram significativamente (p<0,05; teste de Scott-Knott) dos demais genótipos. 

Para o caráter área superficial de raízes novamente destacaram os genótipos CNPA GO 

2002-2043 CNPA GO 2008-1265, acrescidos de CNPA GO 2005-809 e Guazuncho 2, no 

grupo de médias superiores. 
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Tabela 4. Quadrados médios da análise de variância das taxas de crescimento radicular 

diário  dos caracteres comprimento total de raízes (cm), área superficial de raízes 

(cm²), volume total de raízes (cm³) e diâmetro médio de raízes (mm) em 

algodoeiro. 

FV GL 
QM 

Comprimento Área Volume Diâmetro 

Blocos 3 21,82  8,20  0,0011  0,000012  

Genótipos 9 221,00 ** 20,76 ** 0,0554 ** 0,000020 * 

Erro 27 22,12   5,07   0,0035   0,000009  

CV (%)   6,9   9,84   9,79   21,99   
*’**: significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, segundo teste F de Snedecor. 

 

Para volume total de raízes o genótipo CNPA GO 2007-423 teve maior taxa de 

crescimento diário, diferindo-se estatisticamente de todos os outros, segundo teste de 

agrupamento de médias empregado. Genótipos com maior taxa crescimento de raízes podem 

ser mais tolerantes ao déficit hídrico. Uma vez que, há maior quantidade de raízes que 

exploram o solo, possibilitando maior capacidade de absorção de água. Como hipótese, esses 

genótipos também podem apresentar, por exemplo, maior tolerância a nematoides; pois, 

maiores taxas de crescimento radicular podem atuar como mecanismo de escape da planta à 

região de maior incidência de nematoides no perfil do solo. 

 

Tabela 5. Médias da taxa de crescimento radicular diário por genótipo para os caracteres 

comprimento total de raízes (cm), área superficial de raízes (cm²), volume total de 

raízes (cm³) e diâmetro médio de raízes (mm) em algodoeiro. 

Genótipo/Caráter Comprimento Área Volume Diâmetro 

BRS 269 64,39 b1 21,76 b 0,511 c 0,0097 b 

CD 408 63,67 b 19,61 b 0,428 d 0,0106 b 

CNPA GO 2002-2043 79,19 a 26,59 a 0,704 b 0,0135 a 

CNPA GO 2005-809 66,80 b 24,94 a 0,546 c 0,0154 a 

CNPA GO 2007-419 68,15 b 21,45 b 0,719 b 0,0145 a 

CNPA GO 2007-423 62,26 b 21,59 b 0,823 a 0,0170 a 

CNPA GO 2007-592 69,25 b 22,31 b 0,563 c 0,0144 a 

CNPA GO 2008-1265 83,38 a 25,84 a 0,655 b 0,0137 a 

FMT 701 64,02 b 21,03 b 0,565 c 0,0148 a 

Guazuncho 2 60,63 b 23,60 a 0,534 c 0,0158 a 
1: Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si, segundo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. 

 

Nota-se que houve maior capacidade de discriminação dos genótipos nas 

observações realizadas sobre o caráter volume total de raízes, pois este evidenciou maior 
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quantidade de grupos de médias distintas, pelo teste estatístico de Scott-Knott (Tabela 5). 

Na sequência veio o caráter comprimento total de raízes. Já os caracteres área total de raízes, 

e, sobretudo, diâmetro médio de raízes mostraram menor capacidade de discriminação 

genotípica. 

 

4.2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS RELACIONADOS AO 

DESENVOLVIMENTO RADICULAR EM ALGODOEIRO 

 

4.2.1 Análise exploratória 

 

Os resultados parciais do estudo das gerações de dois cruzamentos são 

apresentados na Tabela 6. Observa-se que as médias entre os tratamentos avaliados possuem 

proximidade. Isso não era esperado, uma vez que, os genitores foram escolhidos por serem 

contrastantes para os caracteres em questão, como foi observado no estudo reportado em 4.1. 

As variâncias também apresentaram valores próximos, tanto que houve homogeneidade de 

variância em relação aos tratamentos, resultado que não sustenta as prerrogativas de 

genitores contrastantes e de segregação genética em F2, bem como nos retrocruzamentos. As 

maiores variâncias deveriam ser observadas nestas gerações, fato que não se concretizou. 

 

Tabela 6. Médias e variâncias de cruzamentos entre genótipos de algodoeiro para os 

caracteres comprimento total de raízes (cm), área superficial de raízes (cm2) e 

volume total de raízes (cm3). 

  CD 408 x CNPA GO 2008-1265  CD 408 x CNPA GO 2007-423 

Tratamentos Comprimento Área Volume 

   �̅�(x103) �̂�2(x106) �̅�(x103) �̂�2(x103) �̅�(x103) �̂�2(x106) 

P1 8,14 1,3 3,32 5,27 16,93 52,43 

P2 6,87 7,87 3,58 387,59 17,47 58,39 

F1 8,91 2,49 3,5 125,28 22,53 94,43 

F2 8,08 1,63 3,23 160,06 15,96 48,65 

RC1 9,20 4,69 3,38 342,66 17,93 57,42 

RC2 9,17 3,27 3,31 108,11 17,87 56,95 

 

A partir desses resultados ficou evidenciado, portanto, que os efeitos captados 

na época de avaliação adotada neste estudo (26 dias) foram decorrentes basicamente de 

efeitos ambientais. Fica clara também a importância de se evitar desvios metodológicos, uma 

vez que, na avaliação destes ensaios os rizotrons foram colocados na posição horizontal, 
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admitindo-se três unidades experimentais por rizotron; diferentemente do que se fez no 

primeiro estudo, em que cada rizotron disposto na vertical constituiu-se numa unidade 

experimental. Essa modificação apresentou-se necessária devido à falta de capacidade 

operacional para se conduzir vários ensaios na mesma casa de vegetação. Assim, quando o 

rizotron foi utilizado na horizontal, triplicou-se o número de plantas avaliadas e, 

consequentemente, com as menores dimensões da unidade experimental houve também 

necessidade de se antecipar a avaliação. Isto para não comprometer a captura de diferenças 

entre os tratamentos, devido ao espaço diminuto para crescimento radicular. Com a 

antecipação da avaliação não houve, portanto, tempo para que os efeitos genéticos se 

sobressaírem em relação aos efeitos ambientais. 

 

4.2.2 Estimativas de parâmetros genéticos - uma aproximação 

 

A título de aproximação as estimativas de parâmetros genéticos foram obtidas 

excluindo-se valores discrepantes dos genitores e da geração F1. Baseando-se no score Z, as 

observações que se encontravam além de 1,5 desvio padrão em relação à média foram 

excluídas, desde que o número de exclusões também não ultrapassasse 30% do total de 

indivíduos avaliados. As estimativas de variâncias fenotípica, genotípica e ambiental, 

herdabilidade no sentido amplo, heterose, grau médio de dominância e número mínimo de 

genes que controlam os caracteres são apresentados na Tabela 7. Verifica-se que, após o 

ajuste dos dados, a variância genotípica foi superior à ambiental, representando assim a 

maior parte da variância fenotípica. Vale ressaltar que estas estimativas são apenas 

aproximadas, em razão da eliminação de informações, ficando, ainda na dependência das 

condições ambientais impostas na avaliação (temperatura, umidade, disponibilidade hídrica, 

tipo de substrato e adubação).  

A herdabilidade no sentido amplo expressa o quanto da variação total observada 

ocorre em função dos efeitos genotípicos. Devido à sua importância, a herdabilidade dos 

principais caracteres de interesse deve ser conhecida, pois, muitas decisões práticas são 

tomadas em função de sua magnitude. Essa herdabilidade, para os caracteres comprimento 

total de raízes, área superficial de raízes e diâmetro médio de raízes foi de alta magnitude, 

73,5%, 84,2% e 92,1%, respectivamente. Herdabilidades de alta magnitude indicam que há 

possibilidade de ganhos genéticos para o caráter com a seleção, sobretudo, em gerações 

precoces. Para o caráter volume total de raízes o componente de variância ambiental foi 
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maior, ocasionando menor herdabilidade do caráter avaliado (50%). Segundo Falconer 

(1987), o valor da herdabilidade pode ser afetado se houver alteração em qualquer um dos 

componentes da variância fenotípica. Quanto mais o caráter for influenciado pelo meio 

ambiente, menor será a sua herdabilidade. Quando a herdabilidade é alta, a seleção nas 

gerações iniciais de autofecundação é alta. 

A heterose manifestada na geração F1 foi positiva (9,88%; 14,87%; 39,97%; 

9,33%), indicando que houve incremento na geração híbrida em relação à média dos 

genitores, nos caracteres estudados. Devido à presença de diversidade fenotípica entre os 

genitores, são esperados valores mais altos de dominância, sobretudo, para os caracteres 

cujos genitores são mais contrastantes, podendo-se resultar em combinações híbridas 

superiores, principalmente devido à complementariedade gênica. No entanto, deve-se 

ressaltar que o vigor híbrido, apesar de positivo para os caracteres estudados, não tem sido 

objetivo nos programas de melhoramento de algodoeiro no Brasil, pois esta espécie apesar 

de ser uma planta de sistema de reprodução misto, apresenta mecanismos que dificultam a 

obtenção de sementes híbridas. Em algodão, este processo ainda seria muito oneroso e 

inviável, diante do sistema de produção adotado no país. 

 

Tabela 7. Estimativas de parâmetros genéticos associados aos caracteres comprimento total 

de raízes (cm), área superficial de raízes (cm2), volume total de raízes (cm3) e 

diâmetro médio de raízes (cm) em algodoeiro. 

Parâmetro1 Comprimento Área Volume Diâmetro 

𝜎𝑓
2 1.913.822,05 148.832,47 58.649.773,44 0,0828 

𝜎𝑔
2 1.406.678,75 1.25.364,83 29.411.406,04 0,0763 

𝜎𝑒
2 507.143,31 23.467,64 29.238.367,41 0,0065 

ℎ̂𝑎
2 73,50 84,23 50,15 92,11 

ℎ% 9,88 14,87 39,97 9,33 

𝑔𝑚𝑑 745,39 -3,58 22,78 -1,86 

𝑘𝑚 10 3 7 6 
1 𝜎𝑓

2: variância fenotípica; 𝜎𝑔
2: variância genotípica; 𝜎𝑒

2: variância ambiental; ℎ̂𝑎
2 : herdabilidade no 

sentido amplo; ℎ%: heterose em porcentagem; 𝑔𝑚𝑑: grau médio de dominância; 𝑘𝑚: número 

mínimo de genes que controlam os caracteres. 

 

O grau médio de dominância foi positivo para comprimento total de raízes 

(745,4) e volume total de raízes (22,8), e negativo para área superficial de raízes (-3,6) e 
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diâmetro médio de raízes (-1,86). Isso indica que os efeitos não-aditivos são importantes no 

controle dos caracteres. Valores positivos indicam que os efeitos não-aditivos ocorrem em 

direção à manifestação de maior grandeza do caráter, ao passo que, valores negativos das 

estimativas indicam que os efeitos não-aditivos ocorrem em direção à manifestação de 

menor grandeza (Cruz et al., 2012). Nesse sentido, torna-se necessário aumentar o número 

de indivíduos avaliados para os caracteres com grau médio de dominância negativo, pois, de 

modo geral, caracteres controlados por genes recessivos dificultam o trabalho do melhorista 

durante a seleção. 

O número mínimo de genes estimados controlando os caracteres avaliados 

aponta a presença de, pelo menos, três a dez genes, indicando que a herança destes caracteres 

pode ser oligogênica, ou até poligênica. Apesar das altas herdabilidades observadas nos 

caracteres estudados e possíveis ganhos em gerações precoces, a seleção em gerações 

posteriores não deve ser descartada, pois há possibilidade de obter genótipos que apresentam 

maior frequência dos genes de interesse. Reitera-se, entretanto, que as estimativas 

apresentadas nesta seção são meras aproximações, que ficam por merecer confirmações 

posteriores de estudos mais robustos. As estimativas apresentadas nesta seção, apesar de 

serem uma aproximação, são importantes porque estudos de herança do desenvolvimento 

radicular ainda não foram relatados na literatura.  

 

4.2.3 Recomendações 

 

A condução deste trabalho nos permitiu grande aprendizado. Mediante isso, são 

sugeridas aqui algumas recomendações para estudos futuros similares, que envolvam 

avaliação de crescimento e desenvolvimento radicular do algodoeiro em sistema de 

rizotrons.  

Em primeiro lugar, no que tange à questão da escolha de genitores para a 

condução mais segura de estudos dessa natureza, deve-se, preliminarmente, realizar 

experimentos de caracterização dos genótipos, a fim de se identificar os potenciais genitores 

mais contrastantes em função dos caracteres a serem avaliados. No presente estudo, isto 

corresponde à experimentação abordada no item 4.1 deste trabalho. A escolha de genitores 

é um processo, muitas vezes, longo e que exige investigação de maior número de acessos do 

germoplasma disponível. Acresce-se o fato de os caracteres avaliados ainda não terem sido 

objeto de seleção nos atuais programas de melhoramento da cultura. Por isso, uma 
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caracterização de maior número de genótipos, seguramente, permitirá a identificação de 

indivíduos mais contrastantes do que aqueles aqui avaliados. Esse processo é importante 

também para assegurar ganhos genéticos relacionados ao crescimento e desenvolvimento 

radicular em seleções subsequentes. Vale registrar, ainda, que em relação ao germoplasma 

melhorado disponível, os resultados obtidos corroboraram como adequadas as escolhas de 

genótipos realizadas para esta pesquisa; haja vista que alguns deles, além de já possuírem 

boa  qualidade  de  fibra  e  alta  produtividade,   também  apresentaram  performances 

satisfatórias em relação aos caracteres de crescimento e desenvolvimento radicular.  

Outra questão está relacionada ao domínio dos procedimentos metodológicos a 

serem adotados. Experimentos com plantio de algodoeiro em rizotrons não estão ainda 

descritos na literatura. Assim, houve necessidade de se realizar ensaios para a definição dessa 

metodologia. Nesses experimentos buscou-se, entre outros aspectos, padronizar a distância 

de captura das imagens a partir do rizotron; pois, imagens coletadas de distâncias diferentes 

possuem quantidade e tamanho de pixels relacionados às raízes também diferentes, 

acarretando em erros na fenotipagem. Segundo Zobel (2003), pixels de tamanho 0,009 mm 

são suficientes para a mensuração acurada de caracteres relacionados ao desenvolvimento 

radicular.  

Verificou-se, ainda, que nas avaliações iniciais houve interação complexa 

(cruzada) entre genótipos e tempo (GxT), e isto, provavelmente, ocorreu devido ao vigor 

diferenciado entre sementes, com repercussão nos estágios iniciais do crescimento radicular. 

Assim, indica-se a utilização de sementes de alto vigor e, sobretudo, que estas passem por 

análise prévia para identificação e uniformização do vigor dos lotes de sementes a serem 

utilizados. 

Por último, vale comentar sobre os instrumentos ou softwares utilizados para as 

análises de imagens. Existem vários aplicativos disponíveis para esta finalidade, e deve-se 

avaliar a consistência dos dados produzidos por diferentes aplicativos, para, então, se 

escolher a melhor opção. Neste estudo foram utilizados dois aplicativos WinRhizo e 

GiaRoots. O primeiro é já consolidado, talvez, o mais utilizado em estudos de raízes até 

momento. O segundo, na sua versão gratuita, ainda é um aplicativo recente, que traz boa 

operacionalidade, no entanto, apresenta um algoritmo de conversão de pixels para 

centímetros que não correspondeu rigorosamente à realidade das observações; uma vez que 

gerou valores muito altos, improváveis de serem obtidos em rizotrons com as dimensões 

adotadas no estudo. Alguns destes valores podem ser visualizados na Tabela 6. Logo, deve-



53 

se tomar cuidado com o uso de aplicativos para este fim, sobretudo ao se utilizar a referida 

opção de conversão. 

 



 

 

 
 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

i) Há variabilidade genética em caracteres relacionados ao crescimento e 

desenvolvimento radicular do algodoeiro, especificamente no que tange ao 

comprimento total, área superficial, volume total e diâmetro médio de raízes, avaliados 

em sistema de rizotrons. 

ii) O tempo de avaliação desses caracteres aos 35 dias após a emergência possibilita 

melhor discriminação genotípica na seleção para caracteres de crescimento e 

desenvolvimento radicular. 

iii) Os genótipos CNPA GO 2008-1265 e CNPA GO 2002-2043 são predominantemente 

superiores aos demais genótipos avaliados, sobretudo no caráter comprimento total de 

raízes. 

iv) Na época de avaliação indicada (35 dias) o genótipo CNPA GO 2007-423 destaca-se 

pelo seu maior volume total de raízes. 

v) Dos caracteres avaliados, a maior discriminação genotípica ocorre na avaliação do 

volume total de raízes, e a menor em diâmetro médio de raízes.  

vi) Há correlação genética positiva, mas apenas moderada, entre os caracteres 

comprimento total de raízes e diâmetro médio de raízes. 

vii) O número mínimo de genes que controlam os caracteres relacionados ao 

desenvolvimento radicular sugere herança oligogênica; entretanto, há possibilidade de 

a herança ser poligênica ou, até mesmo, mista (genes de efeitos maiores e poligenes). 
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Apêncide A. Desdobramento da interação genótipos dentro de tempo para os caracteres 

comprimento total de raízes, área total de raízes, volume total de raízes e 

diãmetro médio de raízes. 

Genótipo/ Tempo 7   14   21   28   35   42   

Comprimento total de raízes 

BRS 269 63 a1 702 a 734 a 1589 a 1766 c 2316 c 

CD 408 58 a 637 a 712 a 1189 b 1463 d 2286 c 

CNPA GO 2002-2043 56 a 690 a 844 a 1316 b 2278 a 2828 a 

CNPA GO 2005-809 61 a 755 a 874 a 1293 b 1849 b 2399 b 

CNPA GO 2007-419 64 a 631 a 581 b 1622 a 1899 b 2449 b 

CNPA GO 2007-423 68 a 802 a 542 b 1336 b 1697 c 2247 c 

CNPA GO 2007-592 72 a 590 a 802 a 1456 a 1946 b 2496 b 

CNPA GO 2008-1265 57 a 550 a 934 a 1474 a 2425 a 2975 a 

FMT 701 48 a 326 b 784 a 1342 b 1759 c 2288 c 

Guazuncho 2 80 a 719 a 884 a 1670 a 2024 b 2202 c 

Área superficial de raízes 

BRS 269 11,51 a 143,23 b 240,38 a 533,53 a 625,83 c 773,00 b 

CD 408 11,10 a 139,44 b 153,90 b 435,19 b 440,53 d 697,27 b 

CNPA GO 2002-2043 10,83 a 235,36 a 264,41 a 444,03 b 760,54 a 941,54 a 

CNPA GO 2005-809 14,33 a 189,62 a 272,92 a 488,78 b 706,26 a 887,26 a 

CNPA GO 2007-419 9,88 a 124,52 b 221,49 a 542,48 a 579,55 c 760,55 b 

CNPA GO 2007-423 11,39 a 167,44 a 118,76 b 440,38 b 643,67 b 767,14 b 

CNPA GO 2007-592 12,62 a 94,09 b 240,82 a 489,79 b 612,43 c 793,43 b 

CNPA GO 2008-1265 12,99 a 113,05 b 282,70 a 585,50 a 753,44 a 917,19 a 

FMT 701 8,80 a 59,10 b 227,39 a 498,54 b 563,75 c 744,75 b 

Guazuncho 2 12,63 a 153,96 a 235,26 a 472,52 b 657,66 b 838,66 a 

Volume total de raízes 

BRS 269 0,24 a 2,35 a 5,93 a 14,67 a 10,65 d 18,12 c 

CD 408 0,19 a 0,84 a 2,87 b 11,14 c 13,59 c 15,18 d 

CNPA GO 2002-2043 0,17 a 4,85 a 5,97 a 10,96 c 20,28 a 24,81 b 

CNPA GO 2005-809 0,21 a 3,12 a 5,72 a 12,92 b 18,41 b 19,32 c 

CNPA GO 2007-419 0,16 a 1,98 a 3,43 b 14,46 a 14,15 c 25,32 b 

CNPA GO 2007-423 0,15 a 2,79 a 2,19 b 10,16 c 21,95 a 28,96 a 

CNPA GO 2007-592 0,19 a 1,12 a 5,90 a 12,82 b 17,19 b 19,89 c 

CNPA GO 2008-1265 0,20 a 1,72 a 6,39 a 17,23 a 19,20 b 23,12 b 

FMT 701 0,14 a 0,97 a 4,75 a 8,96 c 15,37 c 19,90 c 

Guazuncho 2 0,16 a 2,63 a 5,50 a 12,20 b 13,56 c 18,84 c 

Continua... 
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Apêndice A. Continuação. 

Genótipo/ Tempo 7   14   21   28   35   42   

Diâmetro médio de raízes 

BRS 269 0,728 a 0,645 a 0,935 a 1,018 a 0,988 a 1,068 a 

CD 408 0,680 a 0,503 b 0,750 b 0,978 a 1,015 a 1,050 a 

CNPA GO 2002-2043 0,605 b 0,668 a 0,948 a 0,985 a 0,998 a 1,078 a 

CNPA GO 2005-809 0,518 b 0,655 a 0,970 a 1,028 a 1,028 a 1,058 a 

CNPA GO 2007-419 0,570 b 0,558 b 0,910 a 1,055 a 0,995 a 1,075 a 

CNPA GO 2007-423 0,528 b 0,670 a 0,958 a 1,050 a 1,118 a 1,123 a 

CNPA GO 2007-592 0,590 b 0,560 b 0,778 b 1,025 a 1,013 a 1,093 a 

CNPA GO 2008-1265 0,610 b 0,688 a 0,958 a 1,120 a 1,010 a 1,090 a 

FMT 701 0,590 b 0,568 b 0,928 a 0,943 a 1,028 a 1,108 a 

Guazuncho 2 0,498 b 0,680 a 0,858 b 0,898 a 0,970 a 1,050 a 
1: Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si, segundo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. 


