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RESUMO GERAL 
 

OLIVEIRA, M.A.C. Controle genético da resistência ao agente causal da ramulose no 
algodoeiro herbáceo. 2009. 119 f. Tese (Doutorado em Agronomia: Genética e 
Melhoramento de Plantas)–Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2009.1 
 

O objetivo deste trabalho foi estudar o controle genético da resistência ao 
agente causal da ramulose (Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides) do algodoeiro 
herbáceo (Gossypium hirsutum L.), buscando-se identificar o tipo de ação gênica 
predominante. Para este fim, utilizaram-se diferentes abordagens estatísticas: análises de 
componentes de médias e de variâncias de gerações; testes de aderência de proporções 
fenotípicas em F2; testes de modelos de herança mista (com ação de gene principal e 
poligenes); e análise dialélica de Hayman. Foram realizados dois experimentos, um deles 
envolvendo cruzamentos dirigidos apenas entre genitores resistentes e suscetíveis, e o 
outro em esquema de cruzamento dialélico completo. No primeiro deles, foram realizados 
cruzamentos entre dois grupos de linhagens contrastantes para o caráter – cada grupo com 
três genitores, totalizando-se nove cruzamentos (somente entre genitores resistentes e 
suscetíveis). O experimento teve 42 tratamentos (gerações F1, F2, Rc1 e Rc2 de cada 
cruzamento, mais os seis genitores), tendo sido conduzido em campo, no delineamento de 
blocos completos casualizados com três repetições. As parcelas foram de duas linhas de 
5,0 m, para os genitores e cada uma das gerações F1 e de retrocruzamentos (270 plantas por 
parcela), e de quatro linhas de 5,0 m para as gerações F2 (540 plantas por parcela). As 
plantas foram artificialmente inoculadas com suspensão de inóculo calibrada em 
aproximadamente 5,0 x 104 conídios/mL. A avaliação da severidade da doença foi 
realizada em nível de planta individual, por meio de escala de notas de 1 (sem sintomas) a 
5 (maior nível de severidade), tendo totalizado 10.720 observações. O segundo 
experimento tratou-se de um dialelo completo, para o qual foram realizados todos os 
cruzamentos, incluindo-se recíprocos, entre e dentro dos mesmos grupos de genitores 
utilizados no primeiro experimento. O experimento foi conduzido em condições 
controladas de temperatura e umidade, em delineamento de blocos casualizados, com 36 
tratamentos e três repetições. As parcelas foram constituídas de quatro plantas, cultivadas 
em dois vasos com duas plantas cada, totalizando 432 unidades de observação (avaliação 
de plantas individuais). A inoculação e a avaliação neste ensaio foram realizadas da mesma 
forma que no primeiro experimento. A análise dos dados permitiu constatar que as 
diferentes abordagens metodológicas adotadas, nem sempre, produzem resultados 
concordantes. Isto reforçou a necessidade de adoção dessa estratégia de análise, buscando-
se identificar resultados mais confiáveis, em função de sua repetibilidade nas diferentes 
abordagens. Neste sentido, os seguintes resultados e conclusões foram mais consistentes: i) 
o controle genético da resistência à ramulose é, predominantemente, determinado por 
efeitos aditivos de genes, o que garante níveis medianos a elevados para o coeficiente de 
determinação genotípica; ii)  os efeitos de dominância têm participação menor nesse 
controle, com grau médio de dominância inferior à unidade (dominância parcial); iii)  a 
direção predominante da dominância é no sentido de aumentar a resistência à ramulose, 
embora haja evidência de que esta dominância não seja unidirecional; iv) as estimativas do 
número de genes envolvidos nesse controle genético (entre um e vinte um genes) indicam 

                                                 
1 Orientador: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA-UFG. 
  Co-orientador: Dr. Camilo de Lelis Morello. Embrapa Algodão. 
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que o caráter é oligogênico para a maioria dos cruzamentos avaliados; v) em certos 
cruzamentos, o controle genético mostrou-se condicionado por genes duplicados – 
segregação 15:1, na F2 (Delta Opal x Facual e CNPA 2161 x Facual), ou por espistasia 
recessiva dominante – segregação 13:3, na F2 (Delta Opal x CNPA 2043); e vi) noutros 
cruzamentos a herança do caráter mostra ser, provavelmente, determinada por efeitos 
combinados de gene maior e poligenes (Delta Opal x CNPA 2043), com efeitos aditivos 
predominantes e presença de epistasia (Delta Opal x CNPA 2043, CNPA 2161 x Facual, 
CNPA 999 x CNPA 2984). 
 
Palavras-chave: herança genética, Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides, dialelo, 
componentes de médias, componentes de variâncias, herança mista. 
 



 

 

10  

GENERAL ABSTRACT 
 

OLIVEIRA, M.A.C. Genetic control of resistance to Colletotrichum gossypii var. 
cephalosporioides in the herbaceous cotton. 2009. 119 f. Thesis (Doctorate in 
Agronomy: Genetics and Plant Breeding)–Escola de Agronomia e Engenharia de 
Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2009.1 
 

The objective of this research was to study the genetic control of resistance to 
Colletotrichum gossypii in the herbaceous cotton (Gossypium hirsutum L.) crop, aiming to 
identify the type of predominant gene action in the character inheritance. For this purpose, 
different statistical approaches were used: analyses of generation mean and variance 
components; adherence tests of phenotypic proportions in F2; tests of mixed inheritance 
models (with major gene and polygenes effects); and Hayman diallel analysis. Two 
experiments were performed, one of them involving controlled crossings only between 
resistant and susceptible parental lines, and the other in a scheme of complete diallel 
crossings. In the first of them, crossings between two groups of contrasting lines, as 
regarding the character– each group with three parental lines, totalizing nine crossings 
(only between resistant and susceptible parents). The experiment assessed 42 treatments 
(F1, F2, Rc1 and Rc2 generations from each crossing, plus the six parents lines), and was 
performed in the field at randomized complete block design with three replications. The 
plot was two rows of 5.0 m long for the parental lines and each of the F1 and backcross 
generations (270 plants per plot), and four rows of 5.0 m long for the F2 generation (540 
plants per plot). The plants was artificially inoculated with suspension of inoculum, 
calibrated at approximately 5.0 x 104 conidia/mL. The evaluation of disease severity was 
performed at individual plant level, by means of a scale with scores varying from 1 (no 
symptoms) to 5 (highest level of severity), totalizing 10,720 observations. The second 
experiment was a complete diallel, for which all crosses between and within the parental 
groups used in the first experiment, including reciprocals, were performed. The experiment 
was carried out in controlled conditions of temperature and humidity, also in the 
randomized complete blocks design, with 36 treatments and three replications. The plots 
were composed of four plants, cultivated in two pots with two plants each, totalizing 432 
units of observation (assessment of individual plants) . Inoculation and evaluation of this 
experiment were performed in the same way as in the first experiment. Data analyses 
allowed showing that the different methodological approaches used do not always provide 
coinciding results. This reinforced the need to adopt this analysis strategy, aiming to 
identify more trustworthy results as related to their repeatability in the different 
approaches. In this sense, the following results and conclusions were more consistent: i) 
the genetic control of resistance to ramulosis is predominantly determined by the additive 
gene effects, which guarantees medium and high levels for the genotypic determination 
coefficient; ii)  the effects of dominance have less participation in this genetic control, with 
an average dominance degree lower than the unity (partial dominance); iii)  the 
predominant direction of dominance is to increase the resistance to ramulosis, although 
there is evidence that this dominance is not unidirectional; iv) estimates of the number of 
genes involved in this genetic control (one to twenty-one genes) indicate that the character 
is oligogenic for most of the evaluated crossings; v) in some crossing there was evidence 
that genetic control was conditioned by duplicated genes – 15:1 segregation, in F2 (Delta 
                                                 
1Adviser: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA-UFG. 
 Co-adviser: Dr. Camilo de Lelis Morello. Embrapa Algodão. 



 

 

11  

Opal x Facual and CNPA 2161 x Facual crosses), or by dominant recessive epistasis – 13:3 
segregation (Delta Opal x CNPA 2043); and vi) in other crossings the character inheritance 
is probably determined by the combined effects of major gene and polygenes, with 
predominant additive effects and presence of the epistasis. 

 
Key words: genetic inheritance, Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides, diallel, 
mean components, variance components, mixed inheritance. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Nos últimos quinze anos, a cotonicultura vem se tornando cada vez mais 

importante no cenário brasileiro e mundial, tendo firmado raízes nas imensas regiões do 

Cerrado. A atividade projetou novos pólos econômicos no Brasil e, à medida que atraia os 

produtores de algodão no âmbito nacional e internacional, quanto à qualidade de pluma, 

elevou o país, mais uma vez, à condição de grande exportador mundial de fibra desde a 

entrada do século XXI. O algodão é cultivado comercialmente em mais de setenta países, 

em uma área anual superior a 30 milhões de hectares. O Brasil ocupa a quinta posição do 

ranking mundial em produção de algodão, perdendo apenas para a China, Estados Unidos, 

Índia e Paquistão. Estes cinco países dividem 74,9% da produção, sendo a China 

responsável por 31%, enquanto o Brasil contribui com 5,32% (FAO, 2008). Para atender à 

demanda crescente de algodão, são necessários aumentos contínuos da produtividade. 

Aliada à aplicação de novas tecnologias para a condução da lavoura algodoeira, uma da 

maneira de alcançar elevadas produtividades é pelo uso de cultivares melhoradas.  

A produção nacional de algodão deverá ficar entre 3,5 milhões e 3,6 milhões de 

toneladas, para safra 2008/2009. A produção nacional está concentrada, principalmente, 

nos Estados de Mato Grosso (48,8%), Bahia (32,4%), Goiás (6,4%), Mato Grosso do Sul 

(4,2%), Minhas Gerais (1,9), São Paulo (1,4%) e Piauí (1,2%), que já respondem por mais 

de 96% da produção brasileira (Conab, 2008). De acordo com levantamento realizado pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em novembro de 2008, o algodão no 

Brasil teve redução em sua área cultivada. Tal redução é justificada pelas baixas cotações 

do produto no mercado, sua concorrência com a soja e pela elevação de preços dos 

insumos agrícolas. A região Centro-Oeste teve decréscimo de 5,4%, com redução em todos 

os seus Estados. Por outro lado, a região Norte-Nordeste apresentou crescimento de 7,6%, 

com crescimento significativo nas regiões de Cerrado dos Estados da Bahia, Maranhão e 

Piauí (Conab, 2008).  

Na região Centro-Oeste, as lavouras de algodão já ocupam, aproximadamente, 

550 mil hectares, o que corresponde a 57,8% da área e 59,6% da produção de pluma no 
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Brasil. Isso porque os produtores vislumbraram grande oportunidade de negócio com a 

cultura do algodoeiro, utilizando-a como alternativa para a rotação com a cultura da soja. 

Nesse contexto, a região assume importante papel, sendo a primeira colocada no ranking 

nacional, com produções estimadas, para safra 2008/2009 de 981 mil toneladas de algodão 

em pluma (Conab, 2008). Apesar da elevada produção, a cultura tem sido afetada por 

inúmeros fatores de origem biótica e abiótica, que podem reduzir a produtividade e a 

qualidade da fibra, além de onerar os custos de produção, devido à necessidade de uso de 

defensivos agrícolas.  

Entre esses fatores, as doenças têm ocupado lugar de destaque por ocasionarem 

danos econômicos significativos ao algodoeiro cultivado na região do Cerrado. As doenças 

mais importantes são: o mosaico das nervuras, forma “Ribeirão Bonito” (virose CLRDV); 

a ramulose, provocada pelo fungo Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides; a 

ramulária, pelo fungo Ramularia areola; e o complexo Fusarium-nematóide (Fusarium 

oxysporum f.sp. vasinfectum, Meloidogyne incognita, Rotylenchulus reniformis, 

Pratylenchus brachiurus). Devido à elevada ocorrência principalmente de ramulose, 

ramulária e do mosaico das nervuras, o volume de aplicações de fungicidas na cultura tem 

aumentado substancialmente nos últimos anos, onerando ainda mais o seu já elevado custo 

de produção. E, muitas vezes, o risco inerente à cultura faz com que essas aplicações sejam 

realizadas sem avaliações adequadas de custo-benefício (Cia & Mehta, 2001).  

A ramulose é uma doença que ocorre em todas as áreas produtoras de algodão 

na região Centro-Oeste. Seu agente etiológico incide em toda a parte aérea do algodoeiro, 

acarretando redução na produção de fibra. As perdas podem ultrapassar 80% (Lima et al., 

1999). Essa doença pode ser controlada pelo uso de práticas culturais, como deslintamento 

com ácido sulfúrico, rotação de cultura e eliminação de restos culturais; controle químico e 

pela resistência genética das plantas. O emprego da resistência genética tem merecido 

especial destaque no sistema integrado de controle a doenças, pois onera menos os custos 

de produção e não acarreta impactos prejudiciais diretos à natureza, ao agricultor e ao 

consumidor. 

O melhoramento do algodoeiro visando resistência ao agente causal da 

ramulose vem sendo realizado mediante a identificação de fontes de resistência e sua 

introgressão em linhagens elites. Esse trabalho tem encontrado limitações, uma vez que 

ainda são escassas as informações sobre o controle genético dessa resistência. O 

conhecimento do tipo predominante de ação gênica é de fundamental importância para se 
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direcionar um programa de melhoramento, a fim de se obterem ganhos genéticos 

satisfatórios com o processo de seleção. Estudos sobre a herança da resistência à ramulose 

têm sido realizados (Carvalho et al., 1988; Carvalho et al., 1994; Zandoná et al., 2006). 

Contudo, não tem havido consenso, sobretudo, acerca do número de genes envolvidos e se 

a resistência é controlada por alelos dominantes ou recessivos.  

O objetivo deste trabalho foi estudar o controle genético da resistência à 

ramulose do algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L.), buscando-se, sobretudo, 

identificar o tipo de ação gênica, incluindo-se o número de genes envolvidos neste 

controle. Dessa forma, será possível subsidiar tecnicamente os programas de 

melhoramento genético da cultura, que se encontram em desenvolvimento na região do 

Cerrado do Brasil Central, e que, naturalmente, visam obter cultivares com resistência a 

essa importante doença. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 O ALGODOEIRO 

 

O algodoeiro pertence ao gênero Gossypium (tribo Gossypieae, família 

Malvaceae e ordem Malvales). Nesse gênero podem ser observados sete genomas (A – B – 

C – D – E – F – G), sendo que o algodoeiro anual ou herbáceo, objeto deste trabalho, é um 

alotetraplóide com genoma AADD. Das espécies alotetraplóides, apenas G. hirsutum, com 

origem no México e Guatemala, e G. barbadense, originária do Peru e Bolívia, são 

cultivadas. Das espécies diplóides, apenas G. aboreum e G. herbaceum, também 

cultivadas, têm importância comercial (Stephens, 1967). Entretanto, cerca de 90% das 

fibras de algodão comercializadas no mundo são provenientes da espécie G. hirsutum. 

Fryxell (1992) relata que, das cinquenta espécies do gênero Gossypium, 44 são 

diplóides (2n=2x=26 cromossomos) e seis alotetraplóides (2n=4x=52 cromossomos). As 

espécies diplóides são oriundas de zonas tropicais e subtropicais no Velho Mundo (África, 

Ásia e Austrália). Por sua vez, as espécies alotetraplóides são originárias das zonas 

tropicais e subtropicais do Novo Mundo (América). Estudos citogenéticos, com ênfase na 

morfologia dos cromossomos, revelam que os algodoeiros tetraplóides originaram-se de 

cruzamento entre uma espécie diplóide cultivada, sendo G. herbaceum a hipótese mais 

aceita, com uma diplóide selvagem, provavelmente G. raimondii, seguido de duplicação no 

número de cromossomos do híbrido resultante (Endrizzi et al., 1985).  

O algodoeiro herbáceo (G. hirsutum) é um arbusto perene com hábito de 

crescimento indeterminado, que, para fins comerciais, foi adaptado como planta anual. 

Geralmente apresenta nectários na face inferior das folhas e na base das flores, além de 

glândulas produtoras de gossipol, uma substância tóxica a certos insetos e animais não 

ruminantes. Suas sementes são cobertas por dois tipos de células diferenciadas, as fibras 

longas e fiáveis e as fibras curtas ou “línter”, que proporcionam grande valor comercial à 

cultura (Penna, 1999a). Suas flores são hermafroditas, com cinco pétalas de cores variando 

de branco a creme, tornando-se violáceas com a maturidade fisiológica (Rosolem, 2007). 
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As anteras são ligadas por meio de um filete à coluna estaminal, que envolve o estilete até 

a base do estigma. O ovário súpero possui três a cinco unidades carpelares, contendo, cada 

uma, vários óvulos (Gridi-Papp, 1965). O grão de pólen é liberado pelas anteras, logo após 

a abertura da flor, permanecendo viável por aproximadamente doze horas. Este é 

relativamente grande, com 81 a 143 mícrons, e viscoso. Isso faz com que os grãos fiquem 

aderidos uns aos outros e recobertos com grande quantidade de espículas, não sendo, 

praticamente, transportados pelo vento. Por isso, para que haja a fecundação cruzada é 

necessário a presença de insetos. No Brasil, os insetos polinizadores mais frequentemente 

encontrados, em associação com esse processo, são os apídeos, dos quais a abelha (Apis 

mellifera) é considerada a mais importante (Moresco et al., 2001).  

O algodoeiro é considerado uma espécie de sistema reprodutivo intermediário 

entre as plantas autógamas e alógamas (Crisóstomo, 1989; Vencovsky et al., 2001). As 

taxas de polinização variam muito entre e dentro de espécies, dependendo, principalmente, 

da atividade dos insetos polinizadores e, assim, variam também entre regiões. Nos Estados 

Unidos, essas taxas variam de 5%, no Texas, a 75% na Califórnia, passando por 47% no 

Tennessee e pouco mais de 50% na Carolina do Norte. No Brasil, há registros de 33%, em 

São Paulo, e taxas que variaram de 2% a 22% em regiões do Paraná. Em Pernambuco, a 

variação registrada é de 35% a 59%, no algodoeiro herbáceo, enquanto taxas de até 100% 

foram observadas no algodoeiro arbóreo, G. hirsutum var. marie galante (Crisóstomo, 

1989). Em Minas Gerais, Penna et al. (1991) verificaram a taxa de 25%, em Uberaba, e 

Resende & Fallieri (1995), a de 10,1% em Janaúba. Em Mato Grosso, Moresco et al. 

(2001) estimaram taxas de cruzamento entre 6,5% a 68,8%. Os autores atribuíram essa 

diferença marcante à atividade diferencial dos insetos polinizadores, causada pela presença 

maior ou menor de vegetação nativa, pelas diferenças no tipo de agricultura praticada e 

pelo tempo em que o algodão é explorado de modo extensivo na região. 

Enfim, são vários os fatores que afetam a taxa de cruzamento no algodoeiro, 

dos quais Crisóstomo (1989) elegeu as três classes mais importantes. A primeira é a 

diferença entre genótipos, principalmente considerando-se a morfologia floral. Por 

exemplo, mutantes para flores amarelas apresentam maior taxa de cruzamento do que 

aqueles de flores vermelhas ou de cor creme. O maior porte do algodoeiro arbóreo e a sua 

morfologia floral, com flores de estilete mais longo, que expõe o estigma e o distancia do 

androceu, na mesma flor, devem favorecer o cruzamento em relação ao algodoeiro 

herbáceo. A segunda relaciona-se aos agrossistemas, em que, nas lavouras consorciadas e 
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com baixo uso de inseticidas, se esperam maior frequência de polinizadores e, por 

conseguinte, maior taxa de cruzamento. Por último, estão as condições ambientais, sendo 

que em regiões de florestas, com maior precipitação pluviométrica, o cruzamento é 

favorecido. Além disso, temperaturas baixas reduzem a presença de insetos no campo, 

sobretudo de abelhas, o que diminui a taxa de cruzamento. 

Em razão dessa grande variação na taxa de cruzamento, os trabalhos com 

melhoramento genético exigem, como regra, a polinização controlada. Da mesma forma, 

para a manutenção da pureza genética de cultivares, os campos de multiplicação de 

sementes devem ser isolados por barreiras físicas ou de distância ou de tempo. Segundo 

Barroso et al. (2005), uma barreira de cem metros com a cultura do milho é capaz de 

conter cruzamentos entre genótipos de algodoeiro; e, em lavouras de algodão plantadas 

lado a lado, a taxa de cruzamento é mais alta nas plantas próximas ao limite das duas 

lavouras, o que se reduz com o aumento da distância. 

 

2.2 MELHORAMENTO DO ALGODOEIRO NO BRASIL  
 
2.2.1 Histórico 

 

O desenvolvimento da cultura do algodão está intimamente relacionado aos 

trabalhos de melhoramento genético. A pesquisa agronômica com a cultura, no Brasil, teve 

início em 1915, com a criação do Serviço do Algodão, no Ministério da Agricultura, e 

ganhou expressão algum tempo depois, em 1924, com a criação da Seção Algodão, do 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) (Carvalho, 1999). Nesta época foram iniciados 

também os programas de melhoramento genético do algodoeiro herbáceo e arbóreo no 

Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e Sergipe (Freire et al., 

2007). Em 1930, já existia uma rede brasileira de pesquisa com melhoramento do 

algodoeiro, sob a coordenação do Serviço Federal e dos Serviços Estaduais, principalmente 

nos Estados do Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Minas 

Gerais, e em São Paulo. Com a introdução do bicudo do algodoeiro (Anthomonus grandis), 

no início da década de 1980, a maioria das estações experimentais foi desativada (Freire et 

al., 2007). Apenas o da Embrapa Algodão, o da Seção do Algodão (IAC) e, também, do 

Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) ainda funcionam sem interrupção. No decorrer 

desse período, diversas cultivares foram desenvolvidas com características que buscavam 
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atender às demandas, tanto dos produtores, como da indústria têxtil e dos beneficiadores. 

Dessa forma, os objetivos dos programas de melhoramento foram mudando, de acordo com 

essas demandas e com a região produtora. 

Em 1924/1925, as atividades com melhoramento do algodoeiro iniciaram-se 

também em Minas Gerais, no extinto Instituto de Pesquisa Agropecuária do Centro-Oeste 

(Ipeaco), sediado em Sete Lagoas. Na década de 1970, a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) assumiu esse trabalho em Minas Gerais, 

transferindo a coleção de germoplasma de Sete Lagoas para a Fazenda Getúlio Vargas, em 

Uberaba, sede do Centro de Pesquisa do Triângulo e Alto Paranaíba (Penna, 1999a).  

No Estado do Paraná, o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) tem 

desenvolvido pesquisas com melhoramento do algodoeiro desde 1975. A Cooperativa 

Central Agropecuária de Desenvolvimento Tecnológico e Econômico (Coodetec), 

mediante Convênio com o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica 

para o Desenvolvimento (Cirad), sediado na França (Penna, 1999a) desenvolveu programa 

de melhoramento do algodoeiro até o ano de 2007. 

No Estado de Goiás, as pesquisas com melhoramento do algodoeiro 

começaram na década de 1970, por meio da parceria entre o Instituto Agronômico de 

Campinas e a extinta Emgopa (Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária), e na década de 

1980, o IAC também estabeleceu parceria com o Grupo Maeda. Nessa época, os grandes 

produtores da região do Cerrado iniciaram a busca por alternativas agrícolas, 

impulsionados pela crise de rentabilidade da cultura da soja, proveniente, sobretudo, dos 

problemas fitossanitários decorrentes do seu monocultivo, como o cancro da haste, a 

mancha olho-de-rã e o nematóide de cisto (Freire et al., 2007). Com isso, a cultura do 

algodão ganhou novo impulso na região, bem como as pesquisas visando o seu 

melhoramento genético. 

Em 1989, com o convênio Embrapa Algodão/Itamarati Norte, teve início o 

programa de melhoramento do algodoeiro da Embrapa, voltado para as condições do 

Cerrado, cujas atividades foram iniciadas no Estado do Mato Grosso e, para intensificar as 

pesquisas nesse Estado, foi criado em 2007 o Instituto Matogrossense do Algodão (IMA). 

Em 1998, o programa foi expandido para o Estado de Goiás e, em 2000, para o Estado da 

Bahia (Freire et al., 2007). No Estado de Goiás, em 2001, foi ainda estabelecida a parceria 

entre a extinta Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário (AgenciaRural), 

atual Seagro (Secretaria da Agricultura e Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás), o 
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Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), para 

intensificar a pesquisa com algodoeiro nas diferentes sub-regiões do Estado. Desse modo, 

tem sido possível compartilhar resultados e tecnologias desenvolvidas nos Estados de 

Goiás, São Paulo e Paraná. Vale mencionar que essa parceria tem apoio financeiro do 

Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão em Goiás (Fialgo). 

De forma geral, as pesquisas com algodoeiro, no Brasil, iniciaram-se com 

ênfase no manejo cultural e na introdução de cultivares, sendo que, em 1927, a Seção de 

Algodão do IAC já distribuía sementes selecionadas para multiplicação. Devido às 

exigências da indústria têxtil, na década de 1940, foi dada atenção especial aos caracteres 

tecnológicos, sobretudo ao comprimento de fibras, o que resultou na elevação de seus 

valores médios, de 28-30 mm para a faixa de 30-32 mm (Cavaleri & Gridi-Papp, 1993). 

As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas pelo aparecimento de patógenos, 

que causaram grandes prejuízos aos cotonicultores. Devido à incidência de Xanthomonas 

axonopodis pv. malvacearum, agente causal da mancha angular, e de Fusarium oxysporum 

f.sp. vasinfectum, o sucesso da cultura foi colocado em risco. Com isso, os programas de 

melhoramento sofreram reestruturação, pois as cultivares disponíveis até aquele momento 

eram suscetíveis. Em 1962, foi obtida a primeira cultivar resistente à murcha de Fusarium 

e, quinze anos depois, a primeira cultivar resistente, simultaneamente, a X. axonopodis pv. 

malvacearum e Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum, além de agregar boas 

características agronômicas (Cavaleri & Gridi-Papp, 1993). 

Em meados de 1970, com a crise mundial do petróleo e o consequente aumento 

no custo de produção das lavouras, a atenção foi direcionada para a obtenção de cultivares 

mais produtivas e que atendessem às exigências da indústria, em uniformidade, finura e 

resistência de fibra. Nessa fase houve uma evolução significativa da indústria têxtil, que 

passou a utilizar equipamentos modernos de maior rendimento industrial. As cultivares 

desenvolvidas até 1975, eram em sua maioria, de ciclo tardio. Com o surgimento do 

bicudo, em 1983 foi constatada a vantagem das cultivares precoces sobre esta praga. Com 

isso, os programas de melhoramento foram direcionados à obtenção de cultivares mais 

precoces sem se esquecer, obviamente, das características agronômicas e tecnológicas 

(Botelho, 2001). O rápido desenvolvimento da cotonicultura mecanizada e empresarial, 

além da implantação da Lei de Proteção de Cultivares, em 1997, despertou o interesse de 

grandes empresas estrangeiras em consolidar, no país, a pesquisa para desenvolvimento 

varietal. 
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Nas décadas de 1980 e 1990, os trabalhos com melhoramento do algodoeiro 

executados no Cerrado da região central do Brasil eram restritos à avaliação de cultivares 

desenvolvidas pelo IAC, Iapar e Embrapa Algodão; isto é, oriundas dos Estados de São 

Paulo, Paraná e da região Nordeste do país. As cultivares que apresentassem potencial 

produtivo eram indicadas para plantio e procuravam-se adquirir sementes produzidas nos 

Estados de origem.  

No início de 1990 houve uma mudança dos pólos produtores de algodão no 

Brasil, saindo-se das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, em direção à região Centro-Oeste. 

Dessa forma, os programas de melhoramento sofreram nova reestruturação, objetivando a 

obtenção de cultivares adaptadas a esta região. Os trabalhos intensificaram-se a partir de 

1995, com esforços destacados pela Embrapa Algodão, Fundação MT, Coodetec, Iapar e 

IAC. Posteriormente, outras empresas, sobretudo do setor privado, passaram a investir 

também no melhoramento genético da cultura para a região do Cerrado (Freire, 2007). 

Atualmente, estão estabelecidas na região, a Bayer CropScience, que se associou à CSD-

Csiro da Austrália, e a Monsanto, que já atuava no município de Primavera do Leste-MT e 

se expandiu com a compra da Delta and Pine Land. 

Com a liberação do cultivo comercial e pesquisa dos organismos 

geneticamente modificados (OGM), em março de 2005, pelo Governo Federal, uma nova 

etapa iniciou-se na cotonicultura nacional. Com o advento da transgenia, tornou-se 

possível incorporar características especiais oriundas de outros organismos, em cultivares 

de algodão, o que seria impossível por meio do melhoramento clássico, devido às barreiras 

reprodutivas entre as espécies. Atualmente, existem no mundo oito eventos comerciais 

registrados para uso na cultura do algodão: Bollgard I® e II®, Wide Strike®, VipCot® e 

CPTI®, para resistência a lepidópteros, e Roundup®, RoundupFlex® e Liberty Link®, para 

tolerância a herbicidas (Barroso & Hoffmann, 2007). Dois destes eventos (Bollgard I® e 

Roundup®) já se encontram liberados para o uso no Brasil. 

No Registro Nacional de Cultivares (MAPA, 2008), atualmente encontram-se 

listadas 25 cultivares provenientes de programas públicos de melhoramento como, por 

exemplo, Embrapa, IAC, Iapar e Epamig, desenvolvidas entre setembro de 1988 e 

setembro de 2008. Verifica-se que grande parte destas cultivares possui indicação para a 

região do Cerrado. Entre as características incorporadas ao longo dos anos de seleção 

genética, essas cultivares possuem alto potencial produtivo e de rendimento de pluma; 

resistência a doenças como viroses (mosaico comum e mosaico das nervuras), mancha 
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angular e ramulose; elevados níveis de tolerância à ramulariose e ao complexo Fusarium – 

nematóides; arquitetura e porte favoráveis à mecanização; e excelente qualidade de fibra. 

Enfim, as principais contribuições do melhoramento genético para a cultura do algodoeiro, 

no Brasil, foram os aumentos em comprimento de fibra, peso de capulho e produtividade, a 

maior precocidade das cultivares e sua resistência a doenças. 

Em termos de ganhos genéticos, as estimativas variam entre caracteres e 

regiões. Carvalho (1999) verificou um ganho genético de 290 kg.ha-1 (20,71%), no 

Nordeste, em um período de quinze anos de pesquisa. Moresco (2003) estimou um 

progresso genético anual médio de 3,93%, em produtividade, e de 0,96% em rendimento 

de fibra, no programa de melhoramento do algodoeiro da Embrapa, voltado para as 

condições de Mato Grosso. Verificou também que a taxa de substituição de genótipos foi 

de 55,92%, nos últimos doze anos. No programa de melhoramento da Epamig, 

considerando-se os últimos quatorze anos, Machado et al. (2005) estimaram ganhos 

genéticos anuais de 0,18% para porcentagem de fibra, e de 1,62% para produtividade, o 

que equivale a 40,87 kg.ha-1 por ano. 

O programa de resistência múltipla a doenças desenvolvido pelo IAC, em 

quinze anos, produziu ganhos expressivos de 31% para mancha angular, 40% para murcha 

de Fusarium, 11% para murcha de Verticillium, 28% para nematóides e 83% para 

ramulose (Cia et al., 2001; Cia et al., 2003). Em síntese, em dez anos de pesquisa, a equipe 

da Seção de Algodão do IAC alcançou um aumento de 26% no índice médio de resistência 

(Gridi-Papp et al., 1994). 

Por outro lado, embora tenha sido possível obter ganhos significativos a partir 

dos programas de seleção, é necessário considerar a baixa diversidade genética entre as 

cultivares plantadas no Brasil. A falta de diversidade caracteriza-se, por exemplo, pelo uso 

contínuo de descendentes de Auburn 56 e de Tamcot SP 37, ambos de germoplasmas 

oriundos dos Estados Unidos (Carvalho, 1999). Atualmente, é notória a preocupação de se 

incluir novos genótipos nos programas de cruzamentos e introduzir a seleção recorrente 

como método de melhoramento, para se aumentar essa variabilidade genética. Neste 

processo cíclico de seleção estão envolvidos a obtenção de famílias, a sua avaliação e o 

intercruzamento das melhores famílias. O uso deste método pela Embrapa Algodão, para a 

busca de resistência à ramulose, já proporcionou ganhos de 20,56% no final do terceiro 

ciclo de seleção. Além deste ganho, as populações melhoradas apresentam potencial para 
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novos ciclos seletivos e, também, para a obtenção de linhagens como fonte de resistência à 

ramulose (Lima et al., 1996). 

 

2.2.2  Melhoramento visando resistência a doenças 

 

É importante mencionar que uma doença resulta da interação entre, pelo 

menos, três fatores: Presença do hospedeiro suscetível, presença de um patógeno virulento 

e existência de condições ambientais favoráveis. Essas três condições ocorrem, 

principalmente, em populações selvagens do hospedeiro. Em cultivo, inclui-se um quarto 

fator, que é a presença do homem, que interfere nos três outros fatores (Kimati & 

Bergamim Filho, 1995). 

O controle da doença é conseguido por meio do manejo da cultura e depende 

também da participação do homem no manejo do ambiente, do parasita e do hospedeiro. 

Para se controlar o parasita, podem-se lançar mão de produtos químicos, porém o seu 

efeito é efêmero devido às mudanças na população do parasita, além do que este método é 

caro e requer conhecimento técnico do usuário para se evitar danos à saúde e ao meio 

ambiente. Assim, o uso de alterações no ambiente, desfavorecendo o desenvolvimento da 

doença, é uma prática cultural importante para se reduzir a taxa inicial de infecção sobre a 

cultura (Vale et al., 2001). 

O manejo do hospedeiro pode ser genético ou não. O controle não genético 

consta de práticas culturais como, por exemplo, a rotação de culturas e o uso de culturas 

consorciadas. O manejo genético é feito pelo melhoramento de plantas, visando resistência 

ao parasita. O emprego da resistência genética tem merecido especial destaque num 

sistema integrado de controle de doenças, porque não onera o custo e nem prejudica 

diretamente a natureza e o produtor. Em um programa de melhoramento genético visando a 

obtenção de cultivares resistentes, algumas informações são necessárias, tais como, o 

controle genético da reação ao patógeno, a existência de variabilidade genética e de 

alternativas metodológicas para avaliação do germoplasma (Botelho, 2001; Maranha et al., 

2002). 

Na região do Cerrado a importância das doenças do algodoeiro tem sido 

intensificada. Isso ocorre devido ao aumento do potencial de inóculo nas lavouras e à 

utilização de cultivares suscetíveis, já que a maioria das cultivares plantadas na região 
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foram selecionadas em outras condições, relevando aspectos fitossanitários de suas regiões 

de origem. Segundo Almeida (2007), o uso em grande escala e continuado de tais 

cultivares ou de linhagens derivadas tem oferecido condições para o agravamento de 

doenças até então secundárias.  

Entre os cotonicultores, há relatos de elevação no custo de produção da cultura, 

devido à aplicação de fungicidas, o que pode chegar a 13%, dependendo do produto, 

número de aplicações, doença em questão e cultivar utilizada. Para uma cultura que já tem 

um custo elevado, estimado em U$ 1500,00 por hectare, um aumento de U$ 195,00 é 

bastante representativo (Lüders & Cia, 2007). Por isso, tem-se exigido resistências 

múltiplas às principais doenças causadas por vírus (doença azul), bactéria (mancha 

angular), fungos (ramulose, ramulária, fusariose) e nematóides das galhas (Cia et al., 

2003).  

Apesar de esses patógenos causarem sérios prejuízos à cultura do algodoeiro, 

ainda são escassas as informações sobre o controle genético da resistência à maioria dessas 

doenças. Esse tipo de informação é muito importante para o bom direcionamento dos 

programas de melhoramento, pois existem formas diferenciadas de se conduzir um 

programa de seleção se, por exemplo, a resistência genética for do tipo vertical ou 

horizontal. A resistência vertical envolve mecanismos cuja herança é controlada por 

poucos genes, geralmente dominantes, sendo, assim, mais fácil de ser manipulada em 

programas de melhoramento. Por outro lado, a resistência horizontal é governada, na 

maioria das vezes, por muitos genes de ação combinada, sendo de difícil identificação 

individual. Isso porque nenhum deles tem efeito suficientemente grande que possa ser 

seguido ou localizado (Vale et al., 2001). 

Para fins de melhoramento, na resistência vertical normalmente tem-se um 

trabalho mais fácil, pois, por meio de retrocruzamentos, procede-se à introgressão gênica 

da resistência. Porém, esse tipo de resistência é menos duradoura devido à ocorrência de 

novas raças do patógeno. Por outro lado, a resistência horizontal, por ser, na maioria das 

vezes, poligênica, geralmente é mais difícil de ser quantificada e, mais ainda, de ser 

manipulada nos programas de seleção. Pelas suas propriedades, essa resistência é muito 

influenciada por fatores ambientais, embora seja mais difícil de ser superada (Vale et al., 

2001). 

O tipo de ação gênica predominante é indicativo da estratégia a ser adotada 

pelo programa de melhoramento. Assim, caracteres com predomínio de efeitos genéticos 
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aditivos poderão ter avanços, via seleção, por meio do aumento na frequência de alelos 

favoráveis. Por outro lado, em caracteres com predomínio de efeitos de dominância, o 

melhoramento deve enfocar metodologias que maximizem os efeitos heteróticos e 

conduzam à obtenção de híbridos (Freire et al., 2007). 

Em geral, tem-se verificado que a resistência do algodoeiro a diversas doenças 

apresenta padrão de herança simples, porém variável conforme o cruzamento investigado. 

Zandoná et al. (2005), avaliando gerações F2 derivadas dos cruzamentos Delta Opal x BRS 

Ita 90 e Epamig Liça x BRS Ita 90, verificaram que a resistência à bactéria Xanthomonas 

axonopodis pv. malvacearum é controlada por um alelo dominante; entretanto, ao 

avaliarem plantas F2 resultantes de outro cruzamento, Fibermax 986 x BRS Ita 90, 

constataram que a resistência é condicionada por alelos dominantes de dois genes. Mehta 

& Arias (2001), ao avaliarem populações F2 e F2:3 provenientes de três cruzamentos (PR 

94-82 x Iapar 71, PR 94-215 x Iapar 71 e CNPA Precoce 2 x Iapar 71), concluíram que a 

resistência a Stemphylium solani, nos cruzamentos PR 94-82 x Iapar 71 e CNPA Precoce 2 

x Iapar 71, é determinada, individualmente, por um alelo dominante; já no cruzamento PR 

94-215 x Iapar 71, mostra ser governada por alelos dominantes de dois genes, com efeitos 

epistáticos complementares (9:6:1).  

Outras doenças ratificam o padrão de herança simples. Lüders et al. (2008), ao 

analisarem as gerações F1, F2, Rc1 e Rc2, provenientes do cruzamento entre a cultivar Delta 

Opal e a linhagem IAC 02-2190, constataram que um a três genes estão envolvidos na 

determinação da resistência a Verticilium, com predomínio de efeitos gênicos aditivos no 

controle do caráter. A herança da resistência à doença azul (mosaico das nervuras) foi 

avaliada por Pupim Jr. et al. (2007), em populações F2 derivadas dos cruzamentos CD 401 

x FM 966, Delta Opal x CNPA ITA 90 e Delta Opal x Makina. Os autores concluíram que 

essa resistência é condicionada por apenas um alelo dominante, o qual foi por eles 

denominado Rghv1. 

Pinto et al. (2007), por meio de análise genética fenótipica e molecular, 

avaliaram a resistência do algodoeiro CD 401 ao mosaico das nervuras, forma Ribeirão 

Bonito, utilizando-se plantas F1, provenientes do cruzamento CD 401 x FM 966, bem 

como o genitor recorrente e plântulas Rc1F1:2. Concluíram, primeiramente, que o uso de 

marcadores moleculares é eficiente para se detectar plantas F2 verdadeiras (plantas que 

apresentavam 100% de genótipo homozigoto materno, em pelo menos seis locos, foram 

consideradas como produto de autofecundação do genitor feminino, enquanto plantas 
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heterozigotas ou homozigotas para o genitor masculino, em pelo menos um loco, foram 

consideradas F2 verdadeiras). Observaram também a segregação fenótipica de três plantas 

resistentes para uma suscetível (3R:1S), com probabilidade de 89,32% de que a resistência 

seja condicionada por um único gene dominante. Por último, concluíram que se não fosse a 

aplicação de marcadores moleculares ter-se-ia persistido a hipótese de segregação 15R:1S, 

levantada em estudos anteriores, que leva a acreditar em resistência condicionada por dois 

genes.  

Lucena et al. (2007) caracterizaram a genética da resistência à mancha de 

ramulária, procedendo-se ao cruzamento entre os genótipos contrastantes, Guazuncho-2 

(suscetível) e VH8-4602 (resistente). Posteriormente, os indivíduos das gerações F1 e F2 

foram inoculados e a severidade foi avaliada pela esporulação. Os indivíduos F1 

desenvolveram sintomas de esporulação semelhante ao pai suscetível, caracterizando a 

resistência como recessiva. Na geração F2, observaram distribuição contínua do número de 

esporos e este número superou, em quantidade, aquele do genitor suscetível. Com isso, 

concluíram haver herança poligênica e ocorrência de segregação transgressiva. 

O melhoramento do algodoeiro para resistência à ramulose vem sendo feito 

pela identificação de fontes de resistência e sua introgressão em linhagens elites. 

Entretanto, ainda há grande carência de informações sobre o controle genético dessa 

resistência. Estudos acerca de sua herança foram realizados por Carvalho et al. (1988), 

Carvalho et al. (1994) e Zandoná et al. (2006). Porém, não houve consenso entre esses 

estudos acerca do número de genes envolvido e, também, se a resistência é controlada por 

alelo(s) dominante(s) ou recessivo(s). Assim, pesquisas dessa natureza ainda se justificam 

para apoiar os programas de melhoramento genético, no que se refere ao processo seletivo 

de progênies e escolha de métodos de condução das populações segregantes. 

Em trabalhos realizados para a identificação dos mecanismos de herança de 

caracteres tecnológicos e agronômicos, constataram-se a predominância de efeitos gênicos 

aditivos para a maioria deles. Efeitos de dominância significativos foram encontrados para 

produtividade de pluma, comprimento e finura de pluma, rendimento de algodão em 

caroço, indíce de produção e precocidade (Tang et al., 2006; Vieira, 2006; Carvalho et al., 

2007a, 2007b). 

Segundo Suassuna et al. (2007), é possível encontrar germoplasma com 

diferentes níveis de resistência a quase todas as doenças do algodoeiro. Assim, cabe aos 

melhoristas “vencer/quebrar” as correlações negativas que existem entre as diferentes 
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doenças e os caracteres de interesse, tais como, produtividade e qualidade de fibra, de 

modo que a selecionar e disponibilizar aos cotonicultores novas cultivares com resistência 

ao maior número das doenças possíveis e que sejam competitivas no mercado. Esse 

processo é lento e laborioso, exigindo a realização de diferentes cruzamentos, seguidos de 

inúmeras recombinações, a fim de se quebrar as possíveis ligações e gerar populações com 

indivíduos recombinantes que conciliem resistência às doenças tropicais, arquitetura de 

planta, precocidade, além de alta produtividade e qualidade de fibra (Freire et al., 2007). 

 

2.3 RAMULOSE DO ALGODOEIRO 

 

A ramulose ou superbrotamento do algodoeiro tem como agente etiológico o 

fungo Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides (A. S. Costa). Foi constatada pela 

primeira vez em 1936, no Estado de São Paulo (Costa & Fraga, 1939). Atualmente, o 

patógeno encontra-se distribuído em todos os Estados produtores de algodão no Brasil, 

constituindo-se, em alguns deles (MT, MS, MG, GO, PR), numa das principais doenças 

fúngicas da cultura. Além do Brasil, a ramulose ocorre também na Venezuela e no 

Paraguai (Cia & Salgado, 2005). Até hoje, os danos causados pelo agente causal da 

ramulose variam de 38% a 78%, dependendo das cultivares utilizadas e da intensidade dos 

sintomas (Lüders & Cia, 2007). As razões para o aumento da intensidade de ramulose, nos 

últimos cinco anos, podem ser atribuídas à intensificação da cultura e à expansão da área 

cultivada com algodoeiro, em curto espaço de tempo, sujeitas a práticas culturais sem 

rotação de culturas e ao uso de sementes contaminadas (Araújo, 2004). 

 

2.3.1 Sintomas e disseminação 

 

Os sintomas da doença iniciam-se nas folhas mais novas, localizadas no 

ponteiro da planta, com o aparecimento de pequenas lesões necróticas, muitas vezes, em 

forma estrelada. No pecíolo da folha ou na haste principal da planta, ocorrem lesões 

escuras que provocam a queda da folha ou a quebra do ponteiro. Posteriormente, 

observam-se ramificações dos galhos, internódios curtos e intumescidos, que deixam a 

planta com aspecto ramalhudo (Cia & Salgado, 2005). Segundo Mehta et al. (2005), a 

correlação entre o índice de mancha das folhas e o superbrotamento é relativamente baixa 
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(r = 0,13), indicando que a mancha e o superbrotamento podem ser controlados por genes 

distintos.  

A manifestação tardia dos sintomas da doença, denominada ramulose tardia, 

caracteriza-se pelo superbrotamento apenas no ápice, o que muitas vezes não afeta as 

estruturas reprodutivas e a produtividade. Com isso, a ramulose tardia é, também, 

responsável pela transmissão do patógeno, uma vez que o seu principal meio de 

disseminação é pelas sementes contaminadas (Iamamoto, 2007). A disseminação do fungo 

também pode ser feita por restos culturais, especialmente em áreas onde não se pratica a 

rotação de culturas. A sobrevivência do fungo em restos de cultura, no solo, pode chegar a 

120 dias (Lima et al., 1988; Pizzinatto et al., 1991; Tanaka & Menten, 1992; Araújo et al., 

2003). 

As condições favoráveis ao desenvolvimento da doença são a alta pluviosidade 

e a boa fertilidade do solo. E, segundo Monteiro et al. (2007), a temperatura ótima para a 

ocorrência da doença é de 27ºC, e a máxima severidade ocorre sob cerca de 24 horas de 

molhamento.  

 

2.3.2  Controle da doença 

 

O controle dessa doença pode ser feito pelo uso de práticas culturais, tais como 

eliminação de restos culturais e deslintamento com ácido sulfúrico, o que reduz a sua fonte 

de inóculo (Chitarra et al., 2002). Em virtude de a ramulose ser transmitida pela semente, 

esta não deve ser utilizada para plantio, caso seja proveniente de campos infestados pela 

moléstia. O controle químico com óxido cuproso ou oxicloreto de cobre ou com hidróxido 

de cobre tem sido eficiente (Lima et al., 1999). Produtos à base de benzimidazóis, estano-

orgânico, triazóis e estrubirulina e suas respectivas misturas prontas também são relatados 

como eficientes no controle da ramulose (Iamamoto, 2003). Apenas os fungicidas 

carbendazim (Derosal 500 SC), thiabendazol (Tecto 100), oxicloreto de cobre (Agrinose), 

captam (Orthocide), tolifluanida (Euparen M), quintozeno (Plantacol), tiram (Mayran) e 

carboxina (Vitavax-Thiram) são registrados para o controle da doença (Araújo & Menten, 

2007; Suassuna & Coutinho, 2007). Apesar dessa disponibilidade de produtos, o uso de 

cultivares resistentes, provavelmente, ainda representa o método mais eficiente, econômico 

e ecologicamente mais aceito.  
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As cultivares atualmente distribuídas aos cotonicultores brasileiros apresentam 

variações quanto à resistência. Podem ser classificadas como: i) resistentes - CNPA ITA 

96, BRS Antares, BRS Aroeira, BRS Araçá, IAC 20RR, IAC 23 e IAC 24; ii ) 

medianamente resistentes - CNPA ITA 90, Deltapine Acala 90, Delta Opal, Deltapenta, 

SureGrow 821, FiberMax 966, FMX 977, FMX 993, FMX 910, CD 406, CD 407, CD 408, 

FMT 702, PR 0277, PR 136 e MG 316; e iii ) suscetíveis - CNPA PRECOCE 2; CNPA 7H, 

IAPAR 71 PR 3, IPR 94, IPR 95, IPR 96, CD 401, CD 402, CD 403, CD 404, CD 405, CD 

409, CD 410, IAC 22, Deltapine 4049, Deltapine 4028, Makina, Fabrika e Stoneville 474 

(Araújo & Menten, 2007; Iamamoto, 2007; Lüders & Cia, 2007). Atualmente, 80% da área 

plantada com algodão, no Brasil, correspondem a cultivares que se apresentam como 

moderadamente suscetíveis à ramulose (FMT 701, FiberMax 993, FiberMax 910 e 

DeltaOpal). 

 

2.3.3  Estudos da resistência genética 

 

Com o intuito de compreender a herança da resistência à ramulose do 

algodoeiro, Carvalho et al. (1988) realizaram cruzamentos entre uma linhagem avançada 

(F4), oriunda de HR21 T 16 e resistente, e o genótipo SU 0450-8909, altamente suscetível. 

Após obterem dados de severidade para as gerações F1, F2, Rc1 e Rc2, estimaram a 

herdabilidade e o grau de dominância, de acordo com Allard (1978). Concluíram que essa 

resistência é condicionada por um par de alelos e a suscetibilidade mostra-se parcialmente 

dominante, com 0,95 de grau médio de dominância e herdabilidade igual a 0,51. Outro 

resultado importante obtido nesse trabalho foi que a pilosidade da folha correlaciona-se 

positivamente com a suscetibilidade à doença. Assim, genótipos glabros ou com pouca 

intensidade de pêlos são mais resistentes. 

Carvalho et al. (1994) corroboraram os resultados anteriores, utilizando-se 

quatro cultivares de G. hirstum var. latifolium (Hutch). Cruzamentos de uma variedade 

resistente (HR 102) com três suscetíveis (SU04508909, CNPA 3H, IAC 20) foram 

realizados e, por análise dialélica pelo modelo de Hayman (1954), evidenciaram que a 

suscetibilidade é controlada por alelos dominantes. Verificaram também que a resistência é 

regulada por mais de um gene, que estão sujeitos à ação de alelos modificadores. Ademais, 

não foi detectado efeito de fatores genéticos extranucleares e a influência ambiental sobre a 

variação fenotípica também foi relativamente reduzida. 
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Zandoná et al. (2006) também estudaram o mecanismo de herança da 

resistência à ramulose, em duas cultivares resistentes (BRS Antares e IAC 23), quando 

cruzadas com a cultivar suscetível STO 474. Após as avaliações das populações F2 e das 

populações de retrocruzamento, os dados foram submetidos ao teste de aderência. 

Verificaram que no cruzamento envolvendo a cultivar BRS Antares, a resistência é 

condicionada por um alelo dominante, enquanto naquele com IAC 23, é governada por 

alelos dominantes de dois genes , independentes e de efeito duplicado.  

Uma característica comum aos trabalhos anteriormente mencionados é que a 

estimativa de parâmetros associados a poligenes e a genes de efeito maior foi feita de 

maneira independente. No entanto, quando a característica em questão tem distribuição 

contínua, é interessante verificar se ocorre um gene principal ou se a herança é 

essencialmente poligência. Modelos que estimam, conjuntamente, a ação de genes de 

efeito maior e a de poligenes (genes de pequeno efeito) são denominados modelos de 

misturas ou modelos de herança mista, sendo descritos em Changjian et al. (1994), 

Gonçalves (2004) e Bearzoti (2004). 

 

2.3.4 Variabilidade patogênica 

 

Vários fenômenos são responsáveis pelo aumento da variabilidade genética em 

fungos, entre eles a mutação, a recombinação sexual, a heterocariose, a parassexualidade, 

os transposons e os fatores citoplasmáticos. Mais recentemente, tem sido descrito também 

o polimorfismo cromossômico (PCr). A transferência de material genético entre várias 

estruturas do patógeno, inclusive entre conídios, tem sido relatada como um mecanismo de 

ampliação da variabilidade em Colletotrichum (Rocca et al., 2003; Rocca et al., 2004). 

Com isso, surgem novos alelos nas populações, os quais sofrem seleção e são rearranjados 

graças à recombinação genética, sendo dispersos quando ocorre migração de indivíduos de 

um local a outro. 

Alguns estudos evidenciam a existência de variação na resistência de genótipos 

de algodoeiro à ramulose. Essas variações podem ser observadas de acordo com as 

variações entre as culturas monoconidiais, quanto à pigmentação, ao tipo de micélio aéreo, 

à esporulação e à taxa de crescimento (Lima & Chaves, 1992). Observa-se, ainda, que 

certas cultivares e linhagens possuem reações distintas a determinados isolados 

monoconidiais de C. gossipii var. cephalosporioides, sugerindo a existência de raças 
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fisiológicas (Lima & Chaves, 1992; Tanaka & Menten, 1992; Silva-Mann et al., 2002; 

Nascimento et al., 2006).  

Nascimento et al. (2006) avaliaram a variabilidade de C. gossypii var. 

cephalosporioides, utilizando-se dez isolados do patógeno e nove genótipos. Mediante 

análise de agrupamento, separaram os isolados em dois grupos, virulentos e de baixa 

virulência, corroborando a hipótese da existência de raças fisiológicas. O isolado MTRM 

14, proveniente do Mato Grosso, teve baixa virulência, já o isolado RAV, de Minas Gerais, 

foi o mais virulento. 

Diante disso, surge a necessidade de viabilizar um conjunto de cultivares 

diferenciadoras, para posterior levantamento das raças. Com essa preocupação, Suassuna 

(2005) selecionou seis genótipos, sendo dois deles resistentes (HR21 T-16 e HR 102), dois 

suscetíveis (Cooker 304 e BRS Cedro) e dois com reações intermediárias (Texas 700 e 

Clevewilt). Nesse estudo, os isolados foram alocados em ordem fixa, conforme o sistema 

de nomenclatura de Habgood (1970). De acordo com essa proposta, cada cultivar do 

conjunto de diferenciadoras recebe um valor igual a 2i-1, em que 2 é o número de classes de 

reações consideradas (resistente ou suscetível) e i é o número de ordem da cultivar, 

segundo seu grau de resistência (1 é o número de ordem da cultivar mais suscetível). A 

reação de resistência ou suscetibilidade apresentada pelas cultivares diante de cada isolado 

recebe, respectivamente, os valores 0 ou 1. Assim, a identificação de uma raça é obtida 

pelo somatório dos valores das cultivares 







Σ −12i

i
que se mostraram suscetíveis. O 

conhecimento da variação na população do patógeno pode contribuir grandemente para 

melhor se entender as mudanças na reação das cultivares, viabilizando, assim, o uso 

estratégico de cultivares resistentes.  

 

2.4 MÉTODOS UTILIZADOS PARA DETERMINAÇÃO DO 
CONTROLE GENÉTICO  

 

2.4.1 Caracteres qualitativos 

 

Estudos de herança genética são relativamente simples quando a característica é 

qualitativa, isto é, quando, apresenta distribuição discreta. Em geral, faz-se uso de testes de 

aderência para julgar hipóteses sobre o número de genes e, ou, alelos, e sobre a epistasia 

(Bearzoti, 2004). Nessa abordagem, geralmente, avalia-se a segregação fenotípica nas 
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gerações F2 e de retrocruzamentos, determinando-se o controle genético com base nas leis 

mendelianas (Zandoná et al., 2006).  

Arias et al. (1994) propuseram uma alternativa ao teste de aderência de qui-

quadrado tradicional, para verificar a herança monogênica para resistência a doenças em 

plantas. Nessa proposta, os dados correspondem às notas de severidade da doença 

(geralmente expressas numa escala de 1 a 5). Dessa forma, apesar de a resistência ser uma 

variável contínua, o uso de notas promove uma categorização dos dados. Com isso, as 

frequências observadas absolutas podem ser contabilizadas. O método pressupõe que, sob 

o controle de um único gene, as frequências em cada classe da geração F2 deveriam ser 

função das frequências nas gerações P1, F1 e P2, com proporções esperadas 1:2:1, 

respectivamente. Dessa forma, frequências absolutas esperadas na classe j da geração F2 

podem ser calculadas por meio da expressão: 

4
2 .4

.2

2

.3

3

.1

1 N

N

N

N

N

N

N
fe jjj

j 







++=  

em que: 

N1j: número de indivíduos da geração parental Pl observados na classe j; 

N1.: total de indivíduos referentes a geração parental Pl; 

N3j: número de indivíduos da geração F1 observados na classe j; 

N3.: total de indivíduos referentes à geração F1; 

N2j: número de indivíduos da geração parental P2 observados na classe j; 

N2.: total de indivíduos referentes à geração parental P2; e 

N4.: total de indivíduos referentes à geração F2. 

Com tais frequências, uma estatística qui-quadrado pode ser calculada: 
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Sob a hípotese de nulidade, esta estatística tem distribuição aproximada de qui-

quadrada com k-1 graus de liberdade, sendo k igual ao número de classes (número de 

categorias da escala de notas). Freitas et al. (2002) propuseram um teste de aderência que 

utiliza diferentes graus de liberdade para verificação da herança monogênica. Nesse 

método, é estabelecido um ponto de truncagem (PT), de maneira a discriminar os genitores 

contrastantes. Admite-se que a característica em estudo tenha distribuição normal. O 

método considera a possibilidade de diferentes valores para o grau médio de dominância 
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(GMD). Assim, inicialmente são estimadas, de maneira usual, a média e a variância das 

gerações parentais. De posse destes valores, calculam-se as frequências esperadas, 

conforme a distribuição normal, abaixo e acima de PT, nas gerações parentais (P1 e P2). 

Utilizando-se um primeiro valor de GMD, estima-se a média da geração F1: 

( ) ( )21
21

1 2
PPGMD

PP
F +++= , 

sendo: 1P  e 2P  as médias das gerações parentais P1 e P2. A variância de F1 é estimada 

calculando-se a variância amostral entre plantas desta geração. Com essas estimativas, 

frequências esperadas abaixo e acima de PT na geração F1 são calculadas a partir da 

distribuição normal. Frequências esperadas abaixo e acima de PT, para geração F2, são 

também calculadas a partir das frequências esperadas para as gerações P1, P2 e F1, com 

pesos que mantêm as proporções relativas 1:2:1 (Arias et al., 1994).  

As frequências observadas e esperadas são confrontadas mediante uma 

estatística de qui-quadrado, e um teste de aderência é aplicado. Essa estatística é 

novamente calculada considerando diferentes valores de GMD. A hipótese da existência de 

um gene principal não deve ser rejeitada quando o valor dessa estatística estiver abaixo do 

valor tabelado (
2

1; −kαχ ), correspondente a um nível nominal de significância (α). O grau 

médio de dominância é estimado como o valor GMD que confere um qui-quadrado 

mínimo. O número de graus de liberdade utilizado é um valor entre 0 e 2. Freitas et al. 

(2002) utilizaram valor 1 (um).   

 

2.4.2  Caracteres quantitativos 

 

Quando a característica a ser avaliada possui distribuição contínua, é frequente 

a utilização de modelos de genética quantitativa, os quais assumem um grande número de 

genes secundários. Uma das abordagens mais utilizadas é o teste de escala conjunto, 

descrito por Mather & Jinks (1984). O método consiste em ajustar um modelo aditivo-

dominante estabelecido previamente, a partir das médias de todos os tipos de família a 

disposição, seguindo-se uma comparação destas médias observadas com os seus valores 

preditos a partir do modelo e de suas estimativas de parâmetros (exemplo: m, a, d). 

Geralmente são utilizadas as linhagens parentais contrastantes fenotipicamente para o 

caráter considerado, sendo, então, obtidas as gerações F1, F2 e os respectivos 
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retrocruzamentos. Estas são avaliadas com as linhagens, em um mesmo experimento, que 

produzirá as médias fenotípicas observadas. Outros tipos de populações também podem ser 

empregadas (F3, F4 etc.). Os dados obtidos com estas gerações permitem estimar, por 

quadrados mínimos, os componentes de média, componentes de variância, herdabilidades, 

grau médio de dominância e o progresso esperado com a seleção. 

Para análise dos dados, propõe-se, inicialmente, testes de escala individuais, 

em que são estimados alguns contrastes que testam, por exemplo, se a relação entre as 

gerações depende somente de efeitos aditivos e dominantes. Posteriormente, Cavalli (1952) 

propôs o teste de escala conjunto, no qual se avaliam todos os contrastes de uma só vez, 

permitindo, assim, estimar os componentes de média com maior precisão. 

Nessa abordagem, deve-se considerar, entretanto, que uma distribuição 

fenotípica contínua não é garantia de herança poligênica. Assim, a validade do método é 

grandemente comprometida se genes de efeito maior também contribuírem para a 

expressão do caráter. Caso a variação ambiental seja suficientemente grande em relação ao 

efeito individual de qualquer gene, efeitos de genes maiores podem ser completamente 

confundidos com efeitos poligênicos (Lynch & Walsh, 1998). Portanto, quando um caráter 

tem distribuição contínua, é interessante verificar se ocorre um gene principal ou se a 

herança é essencialmente poligênica.  

Considerando-se a segregação de um gene principal e assumindo-se que a 

distribuição fenotípica de cada genótipo resultante (AA, Aa e aa) seja normal, a 

distribuição conjunta, ou seja, a mistura de distribuições normais é geralmente não normal. 

Entretanto, a simples rejeição de normalidade não é suficiente para inferir sobre a presença 

de um gene principal. Assim, uma abordagem mais poderosa é testar se a distribuição 

fenotípica resulta da mistura de duas ou mais distribuições normais (Lynch & Walsh, 

1998). Nesta abordagem, cada genótipo do gene principal corresponde a um valor 

genotípico esperado, em torno do qual ocorre uma variação. Esta variação é devida a 

efeitos ambientais, somados, ou não, à ação de poligenes. O método considera diferentes 

modelos de maneira hierárquica, partindo-se de um modelo simples que inclui apenas 

efeitos ambientais, até um modelo mais complexo que inclui tanto o gene principal, quanto 

poligenes (Silva, 2003). 

Silva (2003) propôs um método para modelar e estimar parâmetros relativos ao 

efeito de gene maior e poligenes, utilizando-se dados de gerações derivadas de linhagens 

contrastantes, baseado no método de estimação por máxima verossimilhança. A função de 
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máxima verossimilhança é constituída considerando que a característica pode ser 

controlada por um gene principal, com variação entre indivíduos de mesmo genótipo, 

devido à ação de efeitos ambientais, e, ou, vários genes de efeitos secundários. A partir das 

funções de verossimilhança para cada modelo é possível compor testes de interesse, 

considerando diferentes hipóteses. Este método é uma generalização da proposta feita por 

Changijian et al. (1994), que considera apenas a condição de dominância completa para um 

ou dois genes principais. Na proposta de Silva (2003) essa condição é extrapolada para 

qualquer grau de dominância (GD).  

Esse método foi avaliado estatisticamente por Gonçalves (2004), quanto à taxa 

de erro tipo I e poder dos testes de razão de verossimilhança associados. A autora concluiu 

que, embora a distribuição empírica da razão de verossimilhança se desvie daquela de qui-

quadrado, há bom controle do erro tipo I (sob o nível de 5% de significância), e o poder do 

teste é elevado para detectar poligenes e gene principal. Esse poder reduz quando a 

proporção da variação genética explicada pelo gene principal é baixa. Apesar desse 

potencial, a abordagem não considera a possibilidade de dois ou mais genes de efeitos 

maiores estarem envolvidos na expressão do caráter, o que, de certa forma, restringe a sua 

aplicação. 

Resende (2004) utilizou essa abordagem na análise genética da resistência à 

antracnose foliar em milho. Os resultados indicaram que a resistência a Colletotrichum 

graminicola é controlada por um gene principal, com efeito aditivo e de dominância, tendo 

o efeito aditivo se mostrado mais importante, em todos os cruzamentos. Esse resultado é 

concordante com os de outros autores citados no próprio trabalho, o que lhe permitiu 

inferir sobre o poder do método de análise utilizado. 

A herança do teor de acilaçúcares em genótipos de tomateiro e sua relação com 

tricomas foliares e repelência ao ácaro Tetranychus evansi foi determinada por Gonçalves 

(2006). Para isso, utilizaram-se testes de hipótese de herança monogênica sob diferentes 

graus de dominância (Gomes et al., 2000) e, ainda, testes de modelos genéticos baseados 

em misturas distribucionais, conforme a proposta de Silva (2003). Para os diferentes GD 

testados, na faixa compreendida entre – 0,7 e – 0,4, a hipótese de herança monogênica não 

pôde ser descartada, indicando possível ação de alelo recessivo com dominância 

incompleta na expressão de alto teor de acilaçúcares. Os testes de razão de verossimilhança 

associados aos modelos genéticos possíveis confirmaram a hipótese de herança 
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monogênica. Para a cultura do algodoeiro, entretanto, não foram encontrados relatos de 

estudo de herança utilizando essa abordagem. 

Outra forma de estudar a herança de caracteres é pelo uso de análise dialélica. 

Um sistema de cruzamento dialélico pode ser definido como o conjunto de n2 possíveis 

genótipos, obtidos a partir de “n” linhagens puras. Estão contidos nesse conjunto de n2 

combinações: i) as próprias “n” linhagens puras; ii ) o conjunto de (1/2)n(n-1) híbridos F1; e 

iii ) o conjunto de (1/2)n(n-1) híbridos F1 recíprocos. Por sua vez, uma tabela dialélica é 

considerada como o conjunto de n2 médias obtidas a partir do cruzamento dialélico ou de 

gerações avançadas decorrentes deste cruzamento (Jinks & Hayman, 1953). 

Existem vários modelos biométricos para a análise dialélica. A escolha de um 

deles dependerá dos objetivos do estudo. Entre os modelos mais difundidos estão os de 

Jinks & Hayman (1953), adequado para estudos de herança; o de Griffing (1956), utilizado 

em estudos de capacidade de combinação; e o de Gardner & Eberhart (1966), usado em 

estudos de heterose (Cruz & Regazzi, 1997). O método desenvolvido por Griffing (1956) 

avalia as capacidades geral e específica de combinação dos materiais em cruzamento. A 

partir das capacidades de combinação, podem-se determinar as variâncias aditivas e de 

dominância e fazer as inferências de interesse.  

Apesar das diferenças entre os procedimentos de análise dialélica de Griffing e 

de Gardner & Eberhart, Cruz & Vencovsky (1989) demonstraram como os seus vários 

parâmetros se inter-relacionam, concluindo que os dois métodos se equivalem. Ademais, 

verificaram, por exemplo, que a estimativa de gi (capacidade geral de combinação do 

genitor i) ainda é o melhor critério para a seleção de genitores, e que o parâmetro sii 

(capacidade específica de combinação de um genitor com ele mesmo) é um importante 

indicador da existência de dominância unidirecional e de heterose varietal. 

O método originalmente proposto por Jinks & Hayman (1953) baseia-se na 

decomposição da variância genética presente na tabela dialélica, em diversos componentes 

de variância. Assim, possibilita: estimar o grau médio de dominância dos genes 

controladores do caráter; classificar as linhagens puras empregadas, segundo a quantidade 

de alelos dominantes que cada uma possui; identificar a presença de interação epistática; 

determinar o número mínimo de genes envolvidos no controle do caráter; avaliar a maneira 

(simétrica ou não) como os alelos dominantes estão distribuídos nas linhagens puras, isto é, 

se há acúmulo de alelos de efeito positivo ou de alelos de efeitos negativos nas linhagens; 

detectar a presença de dominância e verificar se esta é unidirecional ou não; estimar 
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componentes genéticos da variabilidade fenotípica; e determinar o limite de seleção que 

pode ser atingido, se esta for aplicada em gerações segregantes a partir das linhagens 

testadas. 

Para se obter todas essas informações e expressar os parâmetros genéticos em 

função de frequências e efeitos genotípicos, as seguintes condições devem ser satisfeitas: i) 

segregação diplóide; ii) comportamento idêntico de cruzamentos recíprocos; iii ) ausência 

de efeitos epistáticos; iv) ausência de alelismo múltipo; v) homozigose dos tipos parentais; 

e vi) distribuição independente dos genes nas linhagens parentais. Por causa das restrições 

impostas, existem críticas quanto à validade desse modelo genético.  

Analisando-se essas restrições para estudos de herança em algodoeiro, 

primeiramente, quanto à segregação, pode-se dizer que, embora a espécie seja 

alotetraploide (2n=4x=52), esta exibe meiose normal e, assim, pode-se admitir que tal 

condição é atendida (Endrizzi et al., 1985). Considerando-se a segunda e a quarta 

condições, estudos não verificaram a presença de efeito materno e nem de alelismo 

múltiplo (Carvalho et al., 1988; Carvalho et al., 1994; Mehta & Arias, 2001; Zandoná et 

al., 2006; Lucena et al., 2007; Pinto et al., 2007; Pupim Jr. et al., 2007; Lüders et al., 2008). 

Cruzamentos recíprocos estão sendo utilizados no presente estudo, para confirmar ou não a 

suposição de inexistência de efeito materno. A ausência de efeitos epistáticos é testada pela 

aplicação do próprio método, o qual, contudo, não pode ser utilizado, caso se detectem 

efeitos epistáticos. Isso porque, na ausência de espistasia e com distribuição independente 

dos genes entre os genitores, a covariância entre os genitores e a i-ésima linha da tabela 

dialélica (Wi) relaciona-se com a variância de cada linha ou coluna desta mesma tabela 

(Vi), por meio de uma reta de inclinação unitária. Relato de epistasia é feito em estudo da 

resistência a Stemphylium solani, na cultivar PR 94-215, por Mehta & Arias (2001). 

Quanto à restrição referente à homozigose, como o algodoeiro normalmente 

tem sido tratado como planta autógoma, esta condição é razoavelmente atendida ao se 

utilizarem linhagens homozigóticas como cultivares. Já a condição da distribuição 

independente dos genes constitui, de maneira geral, a principal causa de falhas nessa 

análise dialélica. Nas espécies consideradas como autógamas é difícil admitir a distribuição 

independente dos genes nos genitores, porque estes raramente representam uma amostra ao 

acaso das linhagens endogâmicas, uma vez que a maioria dos materiais de interesse é 

escolhida pelos seus caracteres de importância econômica. No entanto, segundo Hayman 
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(1954), quando entre os genitores ocorrem várias diferenças gênicas, a presente restrição é 

obedecida. 

A espistasia e a correlação gênica nos genitores produzem alterações 

específicas e distintas na regressão do método de Hayman. Entretanto, apenas o gráfico de 

regressão produzido não permite identificar o efeito de diferentes restrições, 

principalmente quando se trata de herança poligênica, pois os efeitos de várias restrições 

podem se cancelar (Santos, 1984). Outros testes para avaliar a validade do modelo 

genético, foram desenvolvidos por Hayman (1954) e Mather & Jinks (1984), e constituem 

em se fazer análise de variância a partir das variâncias e covariâncias estimadas na tabela 

dialélica. 

O método de Hayman (1960), para análise de cruzamentos dialélicos com 

amostras de linhagens puras, é, segundo ele, superior ao que se baseia na capacidade geral 

e específica de combinação. Isso porque fornece outras informações como: estimativa do 

grau médio de dominância dos genes, que é, em certos casos, independente das frequências 

gênicas; desdobramento da variância genética aditiva em duas partes, uma devida só aos 

locos em homozigose e outra devido aos locos em heterozigose. Por outro lado, esse 

método foi criticado por Kempthorne (1956), por empregar um modelo inerentemente não 

ortogonal e devido às condições exigidas serem muito rigorosas. 

Na literatura, existem poucos relatos da aplicação desta abordagem em 

comparação aos demais tipos de análise dialélica, principalmente em algodoeiro. Vieira 

(2006) utilizou esse método para o estudo do controle genético de caracteres como: 

rendimento de algodão em caroço, porcentagem de fibra, peso de cem sementes, 

rendimento de algodão em pluma, índice de fibras curtas, elongação de fibras, índice de 

fiabilidade e grau de reflectância. O autor verificou que a maioria dos caracteres 

apresentou ação gênica aditiva. Os maiores valores encontrados para herdabilidade, nos 

sentidos amplo e restrito, foram para as características porcentagem de fibra e peso de cem 

sementes.  

Carvalho et al. (2007a, 2007b), também em algodoeiro e com análise dialélica 

de Jinks & Hayman (1953), avaliaram parâmetros genéticos para os seguintes caracteres: 

rendimento de algodão em caroço, produtividade, precocidade, finura de fibra e resistência 

de fibra. Verificaram a predominância de efeitos aditivos para os caracteres de tecnologia 

de fibra (finura e resistência de fibra) e, para os demais, destacaram-se os componentes 

associados aos efeitos de dominância. 
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3 COMPONENTES DE MÉDIAS E DE VARIÂNCIAS DE 

GERAÇÕES NO ESTUDO DE HERANÇA DA RESISTÊNCIA À 
RAMULOSE  

 
RESUMO 

 
O objetivo do presente trabalho foi analisar o padrão de herança genética da 

resistência à ramulose do algodoeiro (Gossypium hirsutum L.). Para este fim, utilizaram-se 
diferentes abordagens estatísticas: análises de componentes de médias e de variâncias de 
gerações; testes de aderência de proporções fenotípicas em F2; testes de modelos de 
herança mista (com ação de gene principal e poligenes). Para isso, foram realizados 
cruzamentos entre dois grupos de linhagens contrastantes para o caráter. Os genitores 
suscetíveis à doença foram as linhagens/cultivares Delta Opal, CNPA 999 e CNPA 2161, e 
aqueles com elevado nível de resistência, Facual, CNPA 2043 e CNPA 2984. Assim, nove 
cruzamentos foram obtidos, sempre entre um genitor resistente e um suscetível, 
totalizando-se 42 tratamentos (gerações F1, F2, Rc1 e Rc2 para cada cruzamento, mais os 
seis genitores). O delineamento experimental foi em blocos completos casualizados com 
três repetições. As parcelas foram de duas linhas de 5,0 m, para os genitores e cada uma 
das gerações F1 e de retrocruzamentos (270 plantas por parcela), e de quatro linhas de 5,0 
m para as gerações F2 (540 plantas por parcela). A avaliação da severidade da doença foi 
realizada em experimento de campo, inoculando-se as plantas artificialmente, com 
suspensão de inóculo calibrada em cerca de 5,0 x 104 conídios/mL. Essa avaliação foi 
realizada em nível de planta individual, por meio de escala de notas de 1 (sem sintomas) a 
5 (maior nível de severidade), tendo totalizado 10.720 observações. Verificou-se que o 
controle genético da resistência à ramulose é predominantemente oligogênico, podendo 
ainda, resultar de efeitos combinados de gene principal e poligenes (Delta Opal x CNPA 
2043). A interação alélica predominante é do tipo dominância parcial, especialmente no 
sentido de aumentar a resistência à doença, mas com indícios de não ser unidirecional. Para 
os cruzamentos Delta Opal x Facual e CNPA 2161 x Facual, a segregação fenotípica na 
geração F2 não diferiu daquela esperada sob a hipótese de genes duplicados (15:1); 
enquanto no cruzamento Delta Opal x CNPA 2043, não diferiu daquela esperada sob 
espistasia recessiva dominante (13:3). No caso de poligenes, os efeitos genéticos aditivos 
são importantes em todos os cruzamentos, enquanto os efeitos de dominância e epistáticos 
dependem do cruzamento.  

 

Palavras-chave: doença do algodoeiro, componentes de médias, componentes de 
variâncias, herança mista. 
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ABSTRACT 

 
COMPONENTS OF GENERATIONS MEANS AND VARIANCES IN THE 
GENETIC CONTROL OF RESISTANCE TO Colletotrichum gossypii var. 
cephalosporioides IN COTTON CROP 

 
The objective of this study was to analyse the pattern of genetic e of resistance 

to ramulosis in cotton plants (Gossypium hirsutum L.). For this purpose, different statistical 
approaches were used: analyses of generation mean and variance components; adherence 
tests of phenotypic proportions in F2; tests of mixed inheritance models (with major gene 
and polygenes effects). In order to do this, crossings between two groups of contrasting 
genotypes as regards the character were performed. The susceptible parental genotypes 
were the cultivar Delta Opal and the experimental lines CNPA 999 and CNPA 2161, and 
those with a high level of resistance were the cultivar Facual and the experimental lines 
CNPA 2043 e CNPA 2984. Thus, nine crossings were obtained, always between a pair of 
resistant and susceptible parental genotypes, totalizing 42 treatments (F1, F2, Rc1 e Rc2 
generations for each crossings, plus the six parental genotypes). Evaluation of the severity 
of the disease was performed in a field experiment artificially inoculated with suspension 
of inoculum calibrated at approximately 5.0 x 104 conidia/mL. The desing was randomized 
complete blocks design with three replications. The plot was two rows of 5.0 m long for 
the parental lines and each of the F1 and backcross generations (270 plants per plot), and 
four rows of 5.0 m long for the F2 generation (540 plants per plot). The experimental field 
was artificially inoculated with suspension of inoculum, calibrated at approximately 5.0 x 
104 conidia/mL. The evaluation of disease severity was performed at individual plant level, 
by means of a scale with scores varying from 1 (no symptoms) to 5 (highest level of 
severity), totalizing 10,720 observations. It was verified that the genetic control of 
ramulosis resistance is predominantly oligogenic and, may also result from the combined 
effects of major gene and polygenes in some crossings. The predominant allelic interaction 
is the partial dominance, especially in the direction of increasing the resistance to the 
disease, but with evidences of not being unidirectional. For the Delta Opal x Facual and 
CNPA 2161 x Facual crossings, the phenotypic segregation in the F2 generation did not 
differ from that expected on the hypothesis of duplicated genes (15:1); while in the Delta 
Opal x CNPA 2043 crossing these segregation did not differ from that expected in 
dominant recessive epistasis (13:3). In the case of polygenes, the additive genetic effects 
are important in all crossings, while the dominance and epistasis effects are dependent of 
the crossing.  

 

Key words: cotton disease, mean components, variance components, mixed inheritance. 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO 
 

O algodoeiro pode ser infectado por mais de 250 agentes patogênicos, dentre 

eles fungos, bactérias, vírus, nematóides e micoplasmas. Na busca do melhor manejo de 

doenças é necessário considerar a listagem das doenças que ocorrem na região, o 
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conhecimento dos sintomas e prejuízos causados, as informações sobre a existência e o 

grau de resistência nas cultivares disponíveis e o conhecimento de métodos alternativos ou 

complementares à resistência genética (Cia & Fuzatto, 1999). Entretanto, é sabido que o 

método mais econômico e seguro ainda é o uso de cultivares resistentes e, se possível, com 

resistência múltipla. 

Na região Centro-Oeste, atual líder em produção nacional de algodão, observa-

se grande importância das doenças no sistema produtivo, principalmente ramulose, 

ramulária, mosaico das nervuras e mancha angular. Apenas a murcha de Fusarium ainda 

não é problema muito sério, embora já mereça estudos devido ao aparecimento de focos 

associados a nematóides. Por outro lado, torna-se clara a grande incidência e severidade, 

principalmente, da mancha de ramulária e da ramulose, além de outras doenças foliares 

como as manchas de alternaria e de mirotécio, além do mosaico-das-nervuras (Iamamoto, 

2007).  

Nesse contexto, a ramulose é uma doença que ocupa espaço importante, pois 

ocorre em todas as áreas produtoras de algodão na região Centro-Oeste e, segundo Lima et 

al. (1999), provoca perdas que podem ultrapassar 80%. O agente etiológico infecta toda a 

parte aérea da planta, acarretando redução na produção de fibra. A doença pode ser 

controlada pelo uso de práticas culturais, controle químico e pela resistência genética. O 

melhoramento do algodoeiro visando resistência à ramulose vem sendo feito por meio da 

identificação de fontes de resistência e sua introgressão em linhagens elites. Assim, estudos 

sobre a herança dessa resistência são de grande relevância para apoiar os programas de 

melhoramento genético que buscam cultivares resistentes à doença.  

Algumas pesquisas com esse objetivo já têm sido realizadas (Carvalho et al., 

1988, Carvalho et al., 1994; Zandoná et al., 2006). Entretanto, não tem havido consenso 

acerca do número de genes envolvidos no controle do caráter, nem se a resistência é 

controlada por alelo(s) dominante(s) e,ou recessivo(s). Assim, o objetivo deste trabalho foi 

analisar o padrão de herança genética da resistência à ramulose do algodoeiro herbáceo, 

utilizando-se a abordagem proposta por Mather & Jinks, entre outras, para confirmar ou 

refutar hipóteses atualmente existentes acerca do assunto.  
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3.2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1  Hibridações e gerações obtidas 

 
As hibridações foram realizadas na estação experimental da Seagro, em 

Senador Canedo-GO, localizada a 49,1º W de longitude, 16,7º S de latitude e altitude de 

801 m. Foram realizados cruzamentos entre dois grupos de linhagens/cultivares 

contrastantes para o caráter. As polinizações controladas basearam-se no método 

apresentado por Penna (1999b), com adaptações. Os genitores suscetíveis à ramulose 

foram a cultivar Delta Opal (P1) e as linhagens experimentais CNPA 999 (P2) e CNPA 

2161 (P3). O grupo com elevado nível de resistência à doença foi constituído da cultivar 

Facual (P4) e as linhagens experimentais CNPA 2984 (P5) e CNPA 2043 (P6). Assim foram 

realizados nove cruzamentos, apenas entre genitores resistentes e suscetíveis, isto é: P1 x 

P4, P1 x P5, P1 x P6, P2 x P4, P2 x P5, P2 x P6, P3 x P4, P3 x P5, P3 x P6.  

Para a obtenção das gerações F1, F2, Rc1 e Rc2, para cada cruzamento, foram 

utilizados quatro vasos plásticos de 8,0 L, para cada genitor, semeando-se dez sementes 

por vaso, para posterior desbaste, buscando-se manter quatro plantas por vaso. Os 

genitores masculinos foram semeados cinco dias antes dos genitores femininos, por razão 

de sincronismo de florescimento. Com isso, foi possível proceder às hibridações entre os 

genitores suscetíveis e resistentes, obtendo-se as gerações F1. Posteriormente, colheu-se 

um capulho F1 de cada cruzamento, cujas sementes foram semeadas para proceder a 

autofecundação e gerar indivíduos F2. Nessa mesma ocasião, realizaram-se também os 

retrocruzamentos, Rc1 e Rc2. Dessa forma, totalizaram-se 42 tratamentos (gerações F1, F2, 

Rc1 e Rc2 para cada cruzamento, mais os seis genitores), os quais foram avaliados quanto à 

severidade da doença. 

 

3.2.2 Avaliação de campo 
 

Após a obtenção das gerações, citadas acima, foi instalado um experimento de 

campo, na estação experimental da Fundação-GO, em Santa Helena de Goiás (50,6º W de 

longitude e 17,8º S de latitude, altitude 485 m). O experimento foi delineado em blocos 

completos casualizados com os 42 tratamentos, em três repetições. A semeadura foi 

realizada em 28/dez./2007. As parcelas experimentais foram de tamanhos diferenciados de 

acordo com a geração em teste e sua respectiva variabilidade genética esperada. Assim, 
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foram utilizadas parcelas de duas linhas de 5,0 m, para os genitores e cada uma das 

gerações F1 e de retrocruzamentos, e parcelas de quatro linhas de 5,0 m para as gerações 

F2. O espaçamento entre fileiras de plantas foi de 0,9 m e a densidade de plantas foi de 

nove plantas por metro. Os tratos culturais foram os recomendados para a cultura do 

algodoeiro (Silva et al., 1995)  

As plantas foram inoculadas artificialmente, no dia 12/fev./2008, com 

suspensão de inóculo proveniente de três diferentes isolados de C. gossypii var. 

cephalosporioides, oriundos dos municípios de Acreúna – GO (CNPA 0095), Santa Helena 

de Goiás – GO (CNPA 0104) e Campo Verde – MT (CNPA 0116). Os isolados foram 

cultivados em meio de batata, dextrose e ágar (BDA), em placas de Petri. As placas foram 

mantidas em incubadora a 25ºC, sob fotoperíodo de 12 h. Após dez dias, 10 mL de água 

destilada e esterilizada foram adicionados a cada placa, retirando-se conídios, suavemente, 

com o auxílio de um pincel. Suspensões calibradas em aproximadamente 5 x 104 

conídios/mL foram usadas para inocular as plantas. Após a inoculação inicial, o mesmo 

campo foi inoculado mais quatro vezes, em intervalos semanais, para se garantir a 

infestação do agente causal. 

A avaliação dos sintomas da ramulose foi realizada dia 13/abr./2008, 

avaliando-se todas as plantas da parcela, que totalizou 10.720 observações. A severidade 

da doença foi quantificada com base em escala de notas proposta por Araújo et al. (2003), 

em que: 1= sem sintomas; 2= lesões necróticas nas folhas jovens; 3= lesões nas folhas, 

encurtamento dos internódios e início de emissão de brotos laterais (até três novos brotos); 

4= lesões nas folhas, encurtamento dos internódios, emissão de brotos laterais (entre três e 

dez brotos), pouco desenvolvimento vegetativo; e 5= lesões nas folhas, encurtamento dos 

internódios, emissão de brotos laterais (mais de dez brotos) e nanismo.  

Considerando-se que a variável em análise trata-se de uma escala discreta de 

notas, avaliou-se a possibilidade de utilizar-se uma transformação dos dados baseada no 

índice de intensidade de infecção (w), proposto por Czermainski (1999). O valor de w, 

para cada parcela, fica determinado por: w = k1 arcsen √f1 + k2 √p1,3 arcsen √f2 + k3 √p2,3 

arcsen √f3; em que fj (j=1,2,3) são frequências relativas que representam frações das 

frequências absolutas (Fj), tal que: f1= (F1+F2+F3)/n, f2= (F2+F3)/ (F1+F2+F3) e f3=F3/ 

(F2+F3); p1,3=p1+p2+p3 e p2,3=p2+p3 e p1, p2 e p3 são as probabilidades de infecção fraca 

(x1=1), regular (x2=2) e forte (x3=3), respectivamente, por indivíduo da parcela. Essas 

probabilidades são estimadas pelas frequências relativas correspondentes Fj/n. As 
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constantes k1, k2 e k3 são pesos determinados a partir da atribuição do valor teórico 

máximo de I correspondente a cada nota da escala (Czermainski, 1999).  

Os dados resultantes do ensaio foram submetidos à análise de variância, utilizando-

se o seguinte modelo estatístico:  

Y ijk = m + bj + ti + eij + p(k) ij 

em que: 

Y ijk: valor observado na planta k, do tratamento i, no bloco j; 

m: média geral do experimento; 

ti: efeito fixo do tratamento i; 

bj: efeito aleatório do bloco j; 

eij: erro experimental associado à ij-ésima parcela, assumido i.i.d.~ N(0, σ2); e 

p(k) ij: efeito da planta k dentro da ij-ésima parcela. 

Para detalhar os efeitos de tratamentos, os graus de liberdade (GL) e somas de 

quadrados (SQ) associados a estes efeitos foram ortogonalmente desdobrados em efeitos 

de “cruzamentos” e de “geração dentro de cruzamentos”. Os primeiros foram, ainda, 

desdobrados em efeitos de “genitores”, “genitores vs descendentes” e “descendentes”. Já 

os efeitos de “geração dentro de cruzamentos” foram desdobrados para cada um dos 

cruzamentos, os quais, individualmente, foram ainda investigados nos seguintes contrastes: 

“F1 vs F2”, “F1 vs Rc1”, “F1 vs Rc2”. Estes contrastes dão informações relacionadas à 

herança do caráter, podendo apoiar o entendimento do seu controle genético. Esta análise 

foi implementada no aplicativo computacional SAS® (SAS, Institute, 2002).  

 

3.2.3 Estimação de componentes de médias e de variâncias 

 

O modelo estatístico completo utilizado para estimar os efeitos gênicos 

aditivos (a) e de dominância (d), incluindo-se efeitos de epistasia (aa, ad, dd), foi aquele 

proposto por Mather & Jinks (1984). Este foi ajustado, para cada cruzamento, com base no 

método de quadrados mínimos ponderados, conforme a seguinte expressão, descrita em 

Rowe & Alexander (1980): 

 

( ) ( )YNSCCNSC 111 ''ˆ −−−=β  

em que: 
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β : vetor dos parâmetros a serem estimados, 

              

dd

ad

aa

d

a

m

=β ; 

 

C : matriz de incidência dos efeitos no modelo, 

           m     a      d       aa        ad         dd 

25,025,025,05,05,01

25,025,025,05,05,01

25,0005,001

100101

001011

001011

−−

−

=C ; 

 

N e S : matrizes do número de plantas avaliadas e de variâncias das respectivas gerações, 

  N = 
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n00000

0n0000

00n000

000n00

0000n0

00000n
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; 

em que: n1, n2, n3, n4, n5 e n6 são os números de plantas e 
2
1Pσ̂ , 

2
2ˆ Pσ , 

2
1ˆ Fσ , 

2
2ˆ Fσ , 

2
1ˆ Rcσ , 

2
2ˆ Rcσ  

são as variâncias entre plantas (dentro de parcelas) para os genitores P1 e P2 e as 
gerações F1, F2, Rc1 e Rc2, respectivamente; 

 

Y : vetor de médias observadas para as respectivas gerações ( 1P , 2P , 1F , 2F , 1Rc  e 2Rc ); 

            Y = 

2

1

2

1

2

1

Rc

Rc

F

F

P

P

. 
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Nota: as médias que compõem o vetor Y foram aquelas ajustadas a partir do modelo de 

análise de variância, segundo o delineamento adotado. 

Na estimação dos componentes de médias, inicialmente ajustou-se o modelo 

completo (m, a, d, aa, ad, dd) para cada um dos cruzamentos. Em seguida, excluíram-se os 

efeitos genéticos que não se mostraram significativamente diferentes de zero. 

Posteriormente, vários modelos foram ajustados e testados para se avaliar a contribuição de 

cada parâmetro, separadamente, e, por último, fez-se o cálculo das estimativas dos 

parâmetros, considerando-se apenas o modelo genético aditivo-dominante reduzido (m, a, 

d, aa). Os resultados deste ajuste, entretanto, somente foram considerados após a avaliação 

do modelo completo e a constatação da ausência de efeitos epistáticos, pois modelos 

genéticos que negligenciam epistasias podem ser viesados (Cockerham, 1954). Para 

avaliação do ajuste do modelo, usou-se o teste de escala conjunto, que testa os desvios 

entre as médias observadas de famílias e suas respectivas predições, e, também, alguns 

testes de escala individuais (Mather & Jinks, 1984).  

Os componentes da variância genética (σg
2=  σA

2 +σD
2), sendo σA

2 a variância 

aditiva associada aos efeitos médios dos genes e 
2
Dσ  a variância de dominância associada 

aos efeitos de interação alélica), bem como a variância ambiental (
2
eσ ), foram estimados 

utilizando-se o método de quadrados mínimos ponderados, porém, por procedimento 

iterativo, devido ao uso de uma matriz de pesos no sistema de equações normais, os quais 

são funções das variâncias e covariâncias entre e dentro de progênies (Ferreira & 

Zambalde, 1997). A solução do sistema de equações normais é dada pela seguinte 

expressão (Rowe & Alexander, 1980): 

  ( ) ( )YWCCWC 111 ''ˆ −−−=β , 

na qual os vetores e matrizes anteriormente nominados são redefinidos como: 

 

β: vetor de parâmetros a serem estimados, 

             
2

2

2

e

D

A

σ
σ
σ

β = ; 
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W : matriz de peso envolvendo as variâncias das estimativas de variância, com gl1 para 
2
1Pσ , gl2 para 

2
2Pσ , gl3 para 

2
1Fσ , gl4 para 

2
2Fσ , gl5 para 

2
1Rcσ  e gl6 para 

2
2Rcσ , 

 
 
 

 

 ; 

 

 

 

 

 

 

 

C : matriz de incidência dos efeitos a serem estimados, 

                 
2ˆ Aσ  

2ˆ Dσ  
2ˆ eσ  
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; 

 

Y : vetor das variâncias observadas dentro de cada população, 
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= . 

A estimação dos componentes de médias e de variâncias foi implementada no aplicativo 

computacional Mapgen (Ferreira & Zambalde, 1997). 
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3.2.4 Estimação de outros parâmetros genéticos 

O grau médio de dominância (GMD) foi estimado por meio de duas expressões, 

conforme descrevem Cruz & Regazzi (1997): 

2

2

ˆ

ˆ2

A

D
vGMD

σ
σ

=   e  
( )

21

2112

PP

PPF
GMDm −

+−=  

Nota: o uso das duas expressões, a partir de variâncias (GMDv) e de médias (GMDm), 

justifica-se em razão de a primeira, conceitualmente mais difundida, não informar 

sobre a direção de dominância e, também, impossibilitar o cálculo de GMD em 

casos de estimativa negativa de uma das variâncias envolvidas. 

 

Foram obtidas, ainda, as estimativas de coeficiente de determinação, nos 

sentidos amplos e restritos, com os respectivos erros-padrão, pelas expressões descritas 

também por Cruz & Regazzi (1997): 
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Por último, estimou-se o número de genes (k) envolvidos no controle genético 

do caráter, pela expressão proposta por Burton (1951) e citada por Lima (2006), haja vista 

a provável existência de efeitos de dominância: 

 

( )
2

2
2

2
12

2

4

3

4

1

eF

PP

k
σσ

µµ

−

−






 +−
= ; em que: 

( )
12

212 234

PP

/PPF

−
−−=µ . 

 

A utilização deste estimador exige algumas pressuposições tais como: 

genitores completamente contrastantes; ausência de epistasia; ausência de ligação; 
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avaliação em condições ambientais similares (Ramalho et al., 1993). Assim, diante de 

possíveis desvios nestas suposições, os resultados obtidos não devem ser tomados como 

definitivos.  

 

3.2.5 Testes de aderência para proporções Mendelianas 
 

Testes de aderência foram aplicados para se avaliar algumas hipóteses de 

segregação fenotípica na geração F2 de cada cruzamento possíveis desvios da proporção 

(9-3-3-1), no caso de apenas um ou dois genes estarem envolvidos no controle do caráter. 

Para isso, inicialmente, foi obtida uma tabela com a frequência de plantas em cada classe 

de notas, que variou de 1 a 5. Admitindo-se segregação em apenas duas classes fenotípicas, 

as notas 1, 2 e 3 foram reunidas na classe de plantas resistentes (R) e as notas 4 e 5, na 

classe de plantas suscetíveis (S). Dessa forma, foi possível realizar testes para as seguintes 

situações: i) interação alélica de dominância completa do alelo para resistência (R) em 

relação ao alelo para suscetibilidade, considerando-se herança monogênica (3R:1S); ii)  

interação gênica do tipo epistasia recessiva dupla (9R:7S); iii)  epistasia recessiva 

dominante (13R:3S); e iv) herança governada por genes duplicados sem interação dos 

dominantes (15R:1S). Outras inferências foram feitas admitindo-se segregação em três 

classes fenotípicas. Neste caso, foram consideradas resistentes as plantas com notas de 1 e 

2; moderadamente resistentes, aquelas com nota 3; e suscetíveis, aquelas com notas 4 e 5. 

Dessa forma, foi possível avaliar ainda: i) interações alélicas do tipo dominância 

incompleta e, ou, sobredominância (1R:2MR:1S); ii)  interações gênicas do tipo epistasia 

recessiva (9R:3MR:4S); iii)  epistasia dominante (12R:3MR:1S); e iv) herança governada 

por genes duplicados com interação dos dominantes (9R:6MR:1S). 

Com isso, foram realizadas comparações entre as frequências observadas e 

aquelas esperadas sob cada uma das hipóteses anteriores. Posteriormente, verificou-se a 

significância dos desvios entre as respectivas frequências, com o uso da estatística qui-

quadradro (χ2), a qual é uma medida padronizada da magnitude destes desvios.  

 

3.2.6 Testes de modelos de herança mista 
 

Para avaliar o possível envolvimento simultâneo de gene principal e poligenes 

no controle do caráter, foi utilizada a abordagem de modelos de misturas ou modelos de 
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herança mista, preconizada por Changjian et al. (1994) e adaptada por Silva (2003). Esse 

método pressupõe que, sob normalidade, haja uma única função densidade em cada uma 

das gerações P1, P2 e F1, enquanto nas gerações F2, Rc1 e Rc2 ocorrem misturas de 

distribuições normais, com proporções definidas conforme a frequência esperada de 

genótipos resultantes da segregação do gene maior, em cada geração (Bearzoti, 2004). 

Assim, com a distribuição de probabilidade dos dados, para cada modelo considerado 

(Tabela 3.1), é possível compor testes que avaliam diferentes hipóteses. Esses testes, 

envolvendo modelos hierárquicos, são feitos mediante um teste de razão de 

verossimilhanças (LR), dado por: 

)M(L

)M(L
LR

j

iln 2−=  

em que: L(Mi) e L(Mj) são funções de verossimilhança dos modelos i e j, sendo o modelo i 

hierárquico ao modelo j. Esta estatística tem distribuição assintótica de qui-quadrado, 

com o número de graus de liberdade dado pela diferença entre os números de 

parâmetros estimados nos modelos i e j (Mood et al., 1974). 

Nessa abordagem, considera-se como modelo geral aquele que descreve o 

controle genético como resultante da ação de um gene principal mais poligenes, com seus 

efeitos aditivos e de dominância, sob uma variância ambiental homogênea. Isso 

corresponde ao modelo completo (1), com nove parâmetros, descrito na Tabela 3.1 

(Bearzoti, 2004). Considerando-se a hierarquização dos modelos (diferentes modelos 

reduzidos), neste trabalho foram confrontados, primeiramente, os pares de modelos (1 e 5) 

e (1 e 7). Suas estatísticas LR permitem avaliar, respectivamente, a hipótese de controle 

genético exclusivo por um gene principal (com dois graus de liberdade) e a hipótese de 

controle genético determinado exclusivamente por poligenes (com cinco graus de 

liberdade). Com a finalidade de se avaliar efeitos de dominância no gene principal ou nos 

poligenes, o teste ainda foi aplicado, respectivamente, aos pares de modelos (7 e 8) e (5 e 

6). Para a realização desta análise foi utilizado o aplicativo Monogen v.1, desenvolvido por 

Silva (2003).  
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Tabela 3.1 Modelos genéticos e respectivos parâmetros, para avaliação de herança mista, 
determinada por efeitos de gene principal e poligenes, de forma isolada ou 
simultânea, a partir de dados de gerações obtidas de cruzamentos controlados 
(adaptado de Silva, 2003). 

 

Modelo Herança Gene Maior Poligenes Parâmetros 1 

1 
Gene Maior + 

Poligenes 
Aditivo e 

Dominância 
Aditivo e 

Dominância µ, A, D, [a], [d], 
2
Aσ , 

2
Dσ , SAD, 

2
eσ  

2 
Gene Maior + 

Poligenes 
Aditivo e 

Dominância 
Aditivo 

 µ, A, D, [a], 
2
Aσ , 

2
eσ  

3 
Gene Maior + 

Poligenes 
Aditivo 

 
Aditivo e 

Dominância µ, A, [a], [d], 
2
Aσ , 

2
Dσ , SAD, 

2
eσ  

4 
Gene Maior + 

Poligenes 
Aditivo 

 
Aditivo 

 µ, A, [a], 
2
Aσ , 

2
eσ  

5 Poligenes 
- 
 

Aditivo e 
Dominância µ, [a], [d], 

2
Aσ , 

2
Dσ , SAD, 

2
eσ  

6 Poligenes 
- 
 

Aditivo 
 µ, [a], 

2
Aσ , 

2
eσ  

7 Gene Maior 
Aditivo e 

dominância 
- µ, A, D, 

2
eσ 2 

8 Gene Maior 
Aditivo 

 
- µ, A, 

2
eσ  

9 Nenhum - 
- 
 µ, 

2
eσ  

1
 µ: constante de referência; A: efeito aditivo do gene principal; D: efeito de dominância do gene principal; 

[a]: efeito aditivo dos poligenes; [d]: efeito de dominância dos poligenes; 
2
Aσ : variância aditiva dos 

poligenes; 2
Dσ : variância de dominância dos poligenes; SAD: soma dos produtos dos efeitos aditivos e 

dominantes; e 2
eσ : variância ambiental. 

 
 
3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.3.1 Análise da variância 

 

A análise de resíduos associada à análise de variância do modelo ajustado 

indicou não haver problemas na distribuição dos erros; isto é, os resíduos mostraram 

distribuição aproximadamente normal, homogeneidade de variância e independência 

(Figura 3.1). Dessa forma, o uso do índice de intensidade de infecção proposto por 

Czermainski (1999) e recomendado para o caso das escalas de notas, ou outro tipo de 

transformação de dados, não foi necessário. Isso ocorreu em razão do número de plantas 

avaliadas por parcela ter sido grande (mínimo de trinta), o que garantiu, sobretudo, a 

normalidade dos resíduos (Teorema do Limite Central) associados às observações de 

parcela. O coeficiente de variação experimental (CV) foi de 15,9%, o que foi similar ao 

valor obtido por Carvalho et al. (1994), 12,0%, também em estudo de herança à ramulose.  
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Figura 3.1. Gráficos dos resíduos das notas de severidade à ramulose (Box-plot, Q-Q plot, 
histograma e dispersão de resíduos em função dos valores preditos) e testes de 
normalidade, considerando o modelo de análise de variância em nível de médias de 
parcelas. 

 
 

Os genótipos avaliados diferiram quanto à severidade à ramulose (Tabela 3.2), 

indicando a existência de ampla variação genética entre os tratamentos (p≤0,01), quanto à 

reação à C. gossypii var. cephalosporioides. A nota média obtida foi 2,09, o que revela 

predomínio de genótipos com algum nível de resistência à doença (escala de 1 a 5, sendo a 

nota 1 correspondente à ausência de sintomas, e 5 à sua máxima manifestação). Isso, muito 

provavelmente, ocorreu em razão da escolha dos genitores utilizados, a qual foi composta 

de cultivares comercial e linhagens promissoras; isto é, alguns materiais já melhorados 

(adaptados) e, naturalmente, com certo grau de resistência às doenças do algodoeiro na 

região. Este fato, embora possa ser desejável do ponto de vista de aproveitamento dos 

resultados deste estudo, pelo respectivo programa de melhoramento, poderia representar 

restrição definitiva ao estudo da herança do caráter. Isso porque os cruzamentos poderiam 

não produzir as segregações genotípicas esperadas e necessárias para se testar as possíveis 

hipóteses de herança. Apesar disso, o contraste entre médias de genótipos suscetíveis (S) e 

resistentes (R), embora de pequena magnitude (0,675), revelou-se positivo e altamente 

significativo (p<0,01), indicando que a escolha foi suficiente para a discriminação da 

maioria dos genitores.  
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Tabela 3.2. Resumo da análise de variância para a variável nota de severidade à ramulose, em 
estudo de herança da sua resistência genética em algodoeiro, incluindo estimativas de 

contrastes de médias (Ŷ ) e probabilidades de significâncias de testes estatísticos (F-
Snedecor para as fontes de variação com mais de um grau de liberdade, e t-Student, 
para aquelas com apenas um grau de liberdade). 

Fonte de Variação  GL QM Ŷ  p-valor 
Blocos 2 2,899 - 0,0118 
Tratamentos 41 17,284 - <0,0001 
  Cruzamentos (inclusive genitores) 14 20,685 - <0,0001 
   Genitores vs Descendentes  1 3,858 -0,0682 0,0037 
   Genitores (G) 5 29,806  <0,0001 
     Suscetíveis (S) 2 19,399  <0,0001 
     Resistentes (R) 2 18,084  <0,0001 
     S vs R 1 105,022 0,675 <0,0001 
   Descendentes (D) 8 29,806  <0,0001 
  Geração (Cruzamento) 27 13,172  <0,0001 
    Delta Opal x Facual 3 9,430  <0,0001 
      F1 vs F2 1 4,622 -0,182 0,0015 
      F1 vs Rc1 1 9,497 -0,302 <0,0001 
      F1 vs Rc2 1 2,498 0,153 0,0196 
    Delta Opal x CNPA 2043 3 31,256  <0,0001 
      F1 vs F2 1 73,791 -0,704 <0,0001 
      F1 vs Rc1 1 1,956 -0,137 0,0389 
      F1 vs Rc2 1 11,708 -0,341 <0,0001 
    Delta Opal x CNPA 2984 3 8,374  <0,0001 
      F1 vs F2 1 3,723 -0,161 0,0044 
      F1 vs Rc1 1 20,288 -0,457 <0,0001 
      F1 vs Rc2 1 0,008 -0,010 0,8948 
    CNPA 999 x Facual 3 15,613  <0,0001 
      F1 vs F2 1 21,302 0,362 <0,0001 
      F1 vs Rc1 1 2,669  -0,165 0,0158 
      F1 vs Rc2 1 9,683 0,296 <0,0001 
    CNPA 999 x CNPA 2043 3 14,543  <0,0001 
      F1 vs F2 1 39,980 -0,574 <0,0001 
      F1 vs Rc1 1 26,635 -0,544 <0,0001 
      F1 vs Rc2 1 14,017 -0,369 <0,0001 
    CNPA 999 x CNPA 2984 3 18,558  <0,0001 
      F1 vs F2 1 44,501 -0,557 <0,0001 
      F1 vs Rc1 1 9,029 -0,284 <0,0001 
      F1 vs Rc2 1 0,893 -0,093 0,1629 
    CNPA 2161 x Facual 3 13,475  <0,0001 
      F1 vs F2 1 17,524 -0,363 <0,0001 
      F1 vs Rc1 1 0,002  -0,005 0,9401 
      F1 vs Rc2 1 0,778  0,091 0,1928 
    CNPA 2161 x CNPA 2043 3 3,452  <0,0001 
      F1 vs F2 1 1,727 -0,105 0,0523 
      F1 vs Rc1 1 0,574  0,072 0,2634 
      F1 vs Rc2 1 5,137 -0,220 0,0008 
    CNPA 2161 x CNPA 2984 3 3,846  <0,0001 
      F1 vs F2 1 2,653 -0,139 0,0162 
      F1 vs Rc1 1 7,348 -0,276 <0,0001 
      F1 vs Rc2 1 0,075  0,028 0,6851 
Erro (entre) 82 8,592 - - 
Planta/Parcela/Bloco 10719 0,458 - - 
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Para os demais contrastes avaliados, verificam-se diferenças estatisticamente 

significativas em quase todos eles (Tabela 3.2). As exceções foram os cruzamentos CNPA 

2161 x Facual, CNPA 2161 x CNPA 2043, considerando-se o contraste F1 vs Rc1, e os 

cruzamentos Delta Opal x CNPA 2984, CNPA 999 x CNPA 2984, CNPA 2161 x Facual e 

CNPA 2161 x CNPA 2984, considerando-se o contraste F1 vs Rc2. No cruzamento CNPA 

2161 x CNPA 2043, o contraste F1 vs F2 também não atingiu significância a 5% de 

probabilidade, porém, também neste caso o resultado (p = 0,0523) esteve muito próximo 

disso, tal como nos demais cruzamentos. Diferenças entre algumas destas gerações são, de 

fato, esperadas devido às diferentes segregações alélicas ocorridas em cada uma delas. 

Alguns cruzamentos, entretanto, por não envolverem genitores tão contrastantes (ex. 

CNPA 2161 x CNPA 2043) ou por sofrerem efeitos ambientais (erro experimental) de 

maior magnitude, podem não discriminar estatisticamente certos pares de médias, mesmo 

que isso seja esperado sob alguma provável hipótese de herança.  

Considerando-se apenas um loco com dois alelos (A e a) e supondo a condição 

de dominância completa, na geração F1 de cruzamentos entre linhagens contrastantes, em 

espécies diplóides, esperam-se indivíduos heterozigóticos que terão um dos alelos do 

genitor dominante Pi (alelo A) e o outro do genitor recessivo Pj (alelo a); isto é, uma 

constituição genotípica Aa. Admitindo-se, ainda, que o alelo para resistência (A) domine o 

alelo para suscetibilidade (a), pode-se explicar a ocorrência de apenas um fenótipo na 

geração F1 e dois fenótipos na F2, com proporção genotípica de 3A_:1aa. Quando se tem o 

resultado do cruzamento teste (primeiro retrocruzamento para o genitor que possui alelos 

recessivos), a proporção esperada é de 1Aa:1aa. Neste caso, o fenótipo da descendência 

depende apenas da expressão dos alelos presentes nos gametas dos indivíduos 

heterozigóticos da geração F1 (Ramalho et al., 2004).  

Diante do exposto, e considerando-se o primeiro genitor (P1) como suscetível, 

ao se testar o contraste de médias F1 vs Rc1, sob a hipótese preconizada esperam-se 

estimativas de diferenças negativas ( 0RcF 11 <− ). Esse resultado foi estatisticamente 

confirmado em sete dos cruzamentos e, nos outros dois, também não houve inversão de 

expectativa, mas tão somente a não detecção de significância para o contraste. Conforme já 

comentado, isso pode ser decorrente de efeitos ambientais e, ou, de menor discrepância 

entre os genitores nestes cruzamentos. Tomando-se o outro contraste, F1 vs Rc2, cuja 

expectativa sob a hipótese anterior (Aa x AA => 1AA:1Aa) é a de não significância da 

diferença entre médias, observa-se que, dos nove cruzamentos, quatro produziram o 
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resultado esperado (p > 0,05). Três destes envolveram a linhagem CNPA 2984, o genitor 

mais resistente, em cruzamento com Delta Opal, CNPA 999 e CNPA 2161, e o outro foi 

entre CNPA 2161 e Facual. Outros três resultaram em contrastes positivos (p<0,05) e os 

outros dois, em contrastes negativos (p<0,05). Essa relativa discordância de resultados, de 

certa forma, também confirma a dificuldade esperada de se discriminar as médias 

fenotípicas de plantas nas gerações F1 e Rc2, sob a hipótese de dominância para o segundo 

genitor (P2), mais resistente. Por outro lado, isso pode revelar que a herança em estudo não 

esteja sob a ação de dominância completa, ou ainda, que se tenha um maior número de 

genes envolvidos no controle do caráter. 

Por outro lado, ao se analisar as estimativas dos contrastes de médias entre as 

gerações F1 e F2, observa-se que sete delas foram estatisticamente negativas (p<0,05). Isso 

indica que, nestes cruzamentos, as plantas F1, em média, são mais resistentes do que as 

plantas F2, o que também é esperado sob a hipótese de herança monogênica, com o alelo 

dominante determinando a resistência. Por outro lado, isso pode revelar também alguma 

depressão endogâmica na expressão da resistência, em gerações com maior nível de 

homozigose. Young & Murray1, citado por Pedrosa et al. (2007), atribuíram a ocorrência 

de depressão endogâmica no algodoeiro ao seu caráter poliplóide e ao desenvolvimento de 

genomas típicos de plantas autógamas durante o processo de domesticação. Estudos sobre 

depressão endogâmica em algodoeiro, envolvendo caracteres agronômicos e tecnológicos, 

mostraram que a porcentagem de fibra foi o caráter com a menor depressão (1,6%), 

enquanto o peso de capulho foi o que apresentou a mais alta depressão (12,7%). De 

qualquer modo, ambos os caracteres exibem efeitos de endogamia aquém do que é 

observado em populações alógamas (Vencovsky et al., 2001). No estudo de Pedrosa et al. 

(2007), foi verificado que apenas os caracteres peso de capulho, índice de fibras curtas e 

elongação de fibra apresentaram depressão endogâmica, o que eles atribuíram como 

reflexo da baixa pressão de seleção.  

Os resultados distintos observados nos cruzamentos CNPA 999 x Facual e 

CNPA 2161 x CNPA 2043, para o contraste entre as médias das gerações F1 e F2, podem 

representar efeitos ambientais mais pronunciados nos fenótipos destas gerações, nestes 

cruzamentos, ou mesmo desvios significativos dessa hipótese de herança (Tabela 3.2).  

                                                 
1   YOUNG, J.R.; MURRAY, E.F. Heterosis and inbreeding depression in diploid and tetraploid cottons. 

Crop Science, Madison ,v.6, p.436-438, 1966. 
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Vale enfatizar que os efeitos ambientais, ao confundirem a diferenciação das 

classes fenotípicas e, por conseguinte, das classes genotípicas, podem encobrir evidências 

em favor de um tipo de herança, sobretudo em cruzamentos cujos genitores não são 

suficientemente contrastantes. Como já mencionado, este foi o caso do cruzamento CNPA 

2161 x CNPA 2043, cuja estimativa da diferença entre as médias de severidade à doença 

dos dois genitores foi não significativa (Tabela 3.3). Isso indica que tais genitores não se 

mostraram contrastantes para o caráter, resultando em cruzamento inadequado para esse 

tipo de estudo. Em razão disso, os dados deste cruzamento foram desconsiderados nas 

análises que se seguem, sobre componentes de médias e de variâncias, uma vez que o 

princípio básico destas análises é partir-se de genitores contrastantes.  

 

Tabela 3.3. Frequências de plantas de algodoeiro com as diferentes notas de severidade à 
ramulose (1 a 5) nas gerações de nove cruzamentos entre genitores suscetíveis 

(S) e resistentes (R) e médias por geração (Y ), média dos genitores (PY ) e 

diferença entre elas ( PjPi YY − ) por cruzamento. 

Geração 1 2 3 4 5 Total Y  PY  PjPi YY − 1 

Delta Opal (S) 7 123 78 27 1 236 2,54 
1,98 

1,12 
(p<0,0001) Facual (R) 60 26 7 0 0 93 1,42 

F1 52 131 16 3 2 204 1,88   
F2 92 258 75 21 2 448 2,06   
Rc1 30 130 45 10 1 216 2,18   
Rc2 84 123 17 2 0 226 1,73   
Delta Opal (S) 7 123 78 27 1 236 2,54 

2,21 
0,67 

(p<0,0001) CNPA 2043 (R) 60 124 30 2 0 216 1,87 
F1 39 156 19 1 0 215 1,92   
F2 23 234 146 68 14 485 2,62   
Rc1 34 132 27 8 1 202 2,06   
Rc2 42 83 48 14 3 190 2,26   
Delta Opal (S) 7 123 78 27 1 236 2,54 

2,11 
0,87 

(p<0,0001) CNPA 2984 (R) 98 76 21 4 1 200 1,67 
F1 58 134 11 2 1 206 1,78   
F2 133 277 70 19 0 499 1,94   
Rc1 21 117 43 13 1 195 2,26   
Rc2 47 92 15 7 0 161 1,79   
CNPA 999 (S) 5 63 26 13 3 110 2,48 

1,95 
1,06 

(p<0,0001) Facual (R) 60 26 7 0 0 93 1,42 
F1 20 145 52 21 2 240 2,33   
F2 141 257 92 18 3 511 1,97   
Rc1 35 78 53 29 5 200 2,50   
Rc2 52 114 31 10 0 207 2,04   
          
          
         Continua ... 
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Tabela 3.3. Continuação. 

Geração 1 2 3 4 5 Total Y  PY  PjPi YY − 1 

CNPA 999 (S) 5 63 26 13 3 110 2,48 
2,16 

0,61 
(p<0,0001) CNPA 2043 (R) 60 124 30 2 0 216 1,87 

F1 47 104 29 6 1 187 1,87   
F2 24 245 140 43 1 453 2,45   
Rc1 3 127 58 15 0 203 2,42   
Rc2 24 182 63 16 0 285 2,24   
CNPA 999 (S) 5 63 26 13 3 110 2,48 

2,08 
0,81 

(p<0,0001) CNPA 2984 (R) 98 76 21 4 1 200 1,67 
F1 71 112 34 4 0 221 1,87   
F2 35 220 128 35 2 420 2,42   
Rc1 29 145 46 8 0 228 2,15   
Rc2 49 118 22 10 0 199 1,96   
CNPA 2161 (S) 26 156 18 1 0 201 1,97 

1,70 
0,55 

(p<0,0001) Facual (R) 60 26 7 0 0 93 1,42 
F1 53 109 19 7 1 189 1,91   
F2 46 272 122 22 1 463 2,27   
Rc1 52 132 18 5 1 208 1,91   
Rc2 63 109 19 2 0 193 1,82   
CNPA 2161 (S) 26 156 18 1 0 201 1,97 

1,92 
0,10 

(p=0,1456) CNPA 2043 (R) 60 124 30 2 0 216 1,87 
F1 40 162 35 0 0 237 1,97   
F2 64 325 74 13 0 476 2,08   
Rc1 66 118 24 5 2 215 1,90   
Rc2 35 107 39 10 3 194 2,19   
CNPA 2161 (S) 26 156 18 1 0 201 1,97 

1,82 
0,30 

(p<0,0001) CNPA 2984 (R) 98 76 21 4 1 200 1,67 
F1 62 119 17 0 0 198 1,77   
F2 100 316 37 9 1 463 1,91   
Rc1 32 121 32 4 0 189 2,05   
Rc2 61 116 13 1 0 191 1,74   
1 Probabilidade de significância associada à hipótese da diferença nula entre as médias, pelo teste t-Student. 

 

Observando-se as notas médias de severidade da doença nos genitores e 

gerações derivadas de seus cruzamentos (Tabela 3.3), reitera-se a constatação de que não 

houve ocorrência de material altamente suscetível (médias próximas a cinco). Tomando-se 

apenas os genitores, constata-se que a discriminação entre eles ficou determinada, 

basicamente, pela maior frequência de plantas com a nota 1 (sem sintomas) no grupo 

resistente (R). Os genitores suscetíveis (S), embora com menor frequência, também sempre 

tiveram plantas sem os sintomas da doença e a nota 2 (lesões necróticas apenas nas folhas 

jovens) foi a mais frequente em todos eles. Isso pode revelar certo nível de escape, mas, 

pode indicar também que a escolha dos genitores não tenha sido a ideal para esse tipo de 

estudo. Estes fatos, conforme já comentado a respeito dos genitores, podem ter contribuído 
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para confundir as classes fenotípicas esperadas nas gerações F2 e nos retrocruzamentos, 

dificultando, por exemplo, a confirmação da hipótese de herança monogênica.  

Como era de se esperar, as médias das gerações F2 e de retrocruzamentos 

ficaram um pouco mais distantes daquelas dos genitores resistentes, pois em F2 há o efeito 

da segregação dos genes e em Rc1 ocorre a expressão de alelos recessivos. Além disso, em 

média, a geração F1 foi mais resistente que a média dos pais, exceto nos cruzamentos 

CNPA 999 x Facual, CNPA 2161 x Facual, CNPA 2161 x CNPA 2043 (Tabela 3.3). Isso é 

indicativo de que há dominância no sentido de aumentar a expressão da resistência à 

ramulose, o que corrobora os resultados já discutidos a partir da Tabela 3.2 e, também, a 

hipótese sustentada por Zandoná et al. (2006).  

Observa-se também uma tendência de as médias das notas em F1 serem 

maiores do que a média do genitor resistente (Tabela 3.3), o que, de certa forma, exclui a 

possibilidade de interações alélicas dos tipos dominância completa e sobredominância 

estarem envolvidas no controle genético do caráter. Isso porque, sob dominância completa, 

a média de F1 não deveria diferir da média do genitor resistente (R), e, no caso de 

sobredominância, a média de F1 deveria ser inferior à média do respectivo genitor 

resistente. Ademais, observa-se tendência de a média de F1 ser inferior à média dos 

genitores, o que exclui também a possibilidade da ausência de dominância. O único 

cruzamento que, a menos de desvios aleatórios, sustentaria a hipótese de dominância 

completa seria CNPA 999 x CNPA 2043, cujas médias do genitor resistente e de F1 foram 

iguais. Contudo, mesmo neste caso, a média da geração Rc2 não ratificou tal possibilidade. 

Portanto, na hipótese de um único gene estar envolvido no controle genético do caráter, a 

interação alélica mais provável é a dominância parcial. Esse tipo de herança, contudo, só 

poderia ser confirmado se os genitores fossem completamente contrastantes (Ramalho et 

al., 2004).  

Ao se calcular o contraste de médias entre as duas gerações de retrocruzamento 

( 2Rc – 1Rc ), tem-se informação sobre a concentração de alelos favoráveis nos genitores. 

Assim, para o caráter em estudo, se este contraste resultar em valor negativo, isso indica 

que os alelos favoráveis à resistência estão mais concentrados no genitor P2 (aquele com 

menor média e menor manifestação de sintomas da doença). Este fato foi constatado para 

quase todos os cruzamentos (Tabela 3.3), à exceção de Delta Opal x CNPA 2043 e CNPA 

2161 x CNPA 2043 (cruzamento entre genitores não contrastantes), o que também 

corrobora a hipótese de dominância em favor do genitor mais resistente (P2). Neste caso, 
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uma menor variância dentro da geração Rc2 também é esperada, o que foi confirmado 

pelas estimativas pontuais desta variância, nos três cruzamentos com maior discrepância de 

médias entre genitores resistentes e suscetíveis (Tabela 3.3 e 3.4).  

Analisando-se as variâncias dentro de cada geração, que correspondem aos 

quadrados médios das notas atribuídas às plantas dentro de parcelas e blocos, verifica-se 

que nenhuma variância diferiu estatisticamente uma da outra, uma vez que todos os 

intervalos de confiança estimados estão sobrepostos (Tabela 3.4). Problemas com a análise 

genética de variância foram apontados também por Fuzatto et al. (2006) e por Lüders et al. 

(2008), sugerindo, como cabe também no presente estudo, cautela na interpretação dos 

resultados. Vale mencionar que as variações entre plantas dentro das gerações Pi, Pj e F1 

são de natureza puramente ambiental, uma vez que, dentro delas, as plantas supostamente 

possuem o mesmo genótipo. Por outro lado, as gerações F2, Rc1 e Rc2 são denominadas 

segregantes, tendo os maiores valores de variância, pois, nestes casos, além da variância 

ambiental, está também presente a variância genética (Ramalho et al., 2004). 

Enfim, embora os resultados até aqui apresentados não forneçam evidências 

conclusivas acerca da herança do caráter, haja vista a insuficiência de informação nos 

contrastes avaliados e certa variação entre os cruzamentos, pode-se afirmar que, na 

hipótese de um único gene estar envolvido no controle genético, a interação alélica mais 

provável é a do tipo dominância parcial. Ademais, essa dominância, em média (isto é, 

mesmo admitindo-se maior número de genes controlando o caráter), ocorre no sentido de 

aumentar a resistência à doença. Continuam abertas, entretanto, outras hipóteses de padrão 

de herança, o que requer análises mais específicas, como é o caso dos estudos de 

componentes de médias e de variâncias de gerações. 
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Tabela 3.4. Desdobramento da variância entre plantas dentro de parcela e bloco, para cada 
geração Pi, Pj, F1, F2, Rc1 e Rc2, com os respectivos graus de liberdade e 
intervalo de confiança. 

 

Fonte de Variação GL QM 
IC (%) 1 

LI LS 
   Dentro P1 (Delta Opal) 233 0,442 0,417 1,068 
   Dentro P2 (CNPA 999) 107 0,660 0,606 1,105 
   Dentro P3 (CNPA 2161) 198 0,240 0,225 1,075 
   Dentro P4 (Facual) 90 0,356 0,325 1,116 
   Dentro P5 (CNPA 2043) 213 0,362 0,340 1,072 
   Dentro P6 (CNPA 2984) 197 0,541 0,508 1,075 
   Dentro F1 (Delta Opal x Facual) 201 0,429 0,403 1,074 
   Dentro F2  445 0,570 0,546 1,048 
   Dentro Rc1  213 0,538 0,506 1,072 
   Dentro Rc2  223 0,343 0,323 1,070 
   Dentro F1 (Delta Opal x CNPA 2043) 212 0,277 0,260 1,072 
   Dentro F2  483 0,593 0,569 1,046 
   Dentro Rc1  199 0,429 0,403 1,074 
   Dentro Rc2  187 0,617 0,578 1,077 
   Dentro F1 (Delta Opal x CNPA 2984) 203 0,356 0,334 1,074 
   Dentro F2  496 0,445 0,427 1,046 
   Dentro Rc1  192 0,436 0,409 1,076 
   Dentro Rc2  158 0,411 0,383 1,085 
   Dentro F1 (CNPA 999 x Facual) 237 0,618 0,583 1,068 
   Dentro F2  508 0,590 0,566 1,045 
   Dentro Rc1  168 0,485 0,453 1,082 
   Dentro Rc2  204 0,423 0,397 1,073 
   Dentro F1 (CNPA 999 x CNPA 2043) 184 0,454 0,425 1,078 
   Dentro F2  450 0,517 0,495 1,048 
   Dentro Rc1  200 0,407 0,382 1,074 
   Dentro Rc2  282 0,471 0,446 1,062 
   Dentro F1 (CNPA 999 x CNPA 2984) 218 0,374 0,352 1,071 
   Dentro F2  417 0,569 0,544 1,050 
   Dentro Rc1  225 0,431 0,406 1,070 
   Dentro Rc2  196 0,525 0,492 1,075 
   Dentro F1 (CNPA 2161 x Facual) 186 0,468 0,438 1,077 
   Dentro F2  460 0,501 0,480 1,047 
   Dentro Rc1  205 0,444 0,417 1,073 
   Dentro Rc2  190 0,371 0,348 1,076 
   Dentro F1 (CNPA 2161 x CNPA 2043) 234 0,312 0,294 1,068 
   Dentro F2  473 0,384 0,368 1,047 
   Dentro Rc1  212 0,431 0,405 1,072 
   Dentro Rc2  191 0,505 0,473 1,076 
   Dentro F1 (CNPA 2161 x CNPA 2984) 195 0,338 0,317 1,075 
   Dentro F2  460 0,384 0,368 1,047 
   Dentro Rc1  186 0,410 0,384 1,077 
   Dentro Rc2  188 0,299 0,280 1,077 
Total 10719 - - - 

1 IC: intervalo de confiança que possibilita inferir, com 95% de confiança, se variância de cada geração 
encontra entre limite inferior (LI) e superior (LS). 
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3.3.2 Análise de componentes de médias de gerações 

 
O modelo genético aditivo-dominante completo, envolvendo interações alélicas 

e epistáticas, usado para descrever as médias de gerações, é de grande importância para o 

conhecimento mais abrangente das causas e magnitudes dos componentes genéticos que 

controlam um caráter. Entretanto, deve-se também avaliar o modelo aditivo-dominante 

reduzido, que, além de mais simples, tem sido rotineiramente utilizado em programas de 

melhoramento, por prover informações indispensáveis na avaliação dos métodos 

empregados e da sua eficiência (Cruz & Regazzi, 1997).  

Diante do exposto e analisando-se inicialmente a significância das estimativas 

de parâmetros do modelo genético completo, verifica-se que, para os cruzamentos Delta 

Opal x CNPA 2043, CNPA 2161 x Facual e CNPA 999 x CNPA 2984, o mais indicado é o 

uso deste modelo, contendo interações alélica e gênicas. Isso porque, nestes casos, todos os 

parâmetros tiveram estimativas significativamente diferentes de zero. Por outro lado, 

considerando-se os cruzamentos Delta Opal x Facual, Delta Opal x CNPA 2984, CNPA 

999 x CNPA 2043 e CNPA 2161 x CNPA 2984, o modelo genético simplificado com dois 

parâmetros, m e a, foi satisfatório. De qualquer modo, verifica-se que o efeito genético 

aditivo esteve presente em todos os cruzamentos e o efeito de dominância, ausente em 

metade dos cruzamentos (Tabela 3.5).  

Tabela 3.5. Estimativas de parâmetros genéticos para o modelo aditivo-dominante 
completo, com base nas médias de notas de severidade à ramulose, em 
cruzamentos entre linhagens de algodoeiro herbáceo, com respectivo erro 
padrão, grau de liberdade e probabilidade de significância da hipótese de que 
os parâmetros sejam nulos, pelo teste t-Student.  

Parâmetros Estimativa (x)  Erro padrão t GL p-valor 
Delta Opal x Facual 

m 2,40 0,19 12,30 1204 p< 0,0001 
a 0,56 0,04 14,71 323 p< 0,0001 
d -0,84 0,49 -1,71 1405 p< 0,09 
aa -0,42 0,19 -2,19 881 p< 0,03 
ad -0,22 0,15 -1,48 759 p< 0,14 
dd 0,32 0,32 1,02 1405 p< 0,32 

Delta Opal x CNPA 2043 
m 4,04 0,21 19,67 1315 p< 0,0001 
a 0,34 0,03 11,20 446 p< 0,0001 
d -3,58 0,53 -6,72 1527 p< 0,0001 
aa -1,84 0,20 -9,05 869 p< 0,0001 
ad -1,07 0,16 -6,73 832 p< 0,0001 
dd 1,45 0,34 4,27 1527 p< 0,0001 

Continua... 
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Tabela 3.5. Continuação. 

Parâmetros Estimativa (x)  Erro padrão t GL p-valor  
Delta Opal x CNPA 2984  

m 1,76 0,19 9,45 1276 p< 0,0001  
a 0,43 0,03 12,80 430 p< 0,0001  
d 0,69 0,49 1,39 1479 p< 0,20  
aa 0,34 0,18 1,85 846 p< 0,65  
ad 0,07 0,15 0,45 780 p< 0,65  
dd -0,67 0,32 -2,08 1479 p< 0,037  

CNPA 999 x Facual  
m 0,75 0,20 3,71 1077 p< 0,0001  
a 0,53 0,50 10,59 197 p< 0,0001  
d 3,3 0,53 6,27 1314 p< 0,0001  
aa 1,2 0,20 6,13 880 p< 0,0001  
ad -0,14 0,17 -0,81 569 p< 0,50  
dd -1,72 0,34 -5,01 1314 p< 0,0001  

CNPA 999 x CNPA 2043  
m 2,65 0,19 14,18 1252 p< 0,0001  
a 0,31 0,04 6,91 320 p< 0,0001  
d -0,04 0,48 -0,07 1436 p< 0,10  
aa -0,48 0,18 -2,64 932 p< 0,010  
ad -0,25 0,15 -1,66 802 p< 0,10  
dd -0,75 0,31 -2,43 1436 p< 0,02  

CNPA 999 x CNPA 2984  
m 3,53 0,21 17,19 1142 p< 0,0001  
a 0,41 0,05 8,61 304 p< 0,0001  
d -0,28 0,52 -5,35 1360 p< 0,0001  
aa -1,46 0,20 -7,29 832 p< 0,0001  
ad -0,43 0,16 -2,61 725 p< 0,0010  
dd 1,13 0,33 3,40 1360 p< 0,0001  

 CNPA 2161 x Facual 
 m 4,32 0,19 23,04 1143 p< 0,0001 
 a 0,28 0,04 7,69 288 p< 0,0001 
 d -5,78 0,48 -12,01 1329 p< 0,0001 
 aa -2,62 0,18 -14,26 855 p< 0,0001 
 ad -1,37 0,15 -9,34 683 p< 0,0001 
 dd 3,37 0,31 10,76 1329 p< 0,0001 
 CNPA 2161 x CNPA 2984 
 m 1,88 0,17 10,96 1229 p< 0,0001 
 a 0,15 0,03 4,78 395 p< 0,0001 
 d 0,23 0,45 0,51 1424 p< 0,10 
 aa -0,06 0,17 -0,36 834 p< 0,10 
 ad 0,32 0,14 2,32 769 p< 0,01 
 dd -0,34 0,29 -1,17 1424 p< 0,10 

 

Para avaliar a contribuição de cada efeito, foi realizada uma decomposição 

não-ortogonal, segundo o método de Gauss, descrito em Cruz & Regazzi (1997). Apesar da 

decomposição não ser ortogonal, a contribuição relativa (CR) provê informação da 

importância de um efeito genético particular sobre a variabilidade disponível nos 
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caracteres estudados (Tabela 3.6). Assim, não se considerando o efeito da média, o efeito 

genético aditivo foi o mais importante na determinação do caráter severidade à ramulose, 

em todos os cruzamentos, exceto em CNPA 2161 x Facual, que apresentou o efeito 

epistático aditivo-aditivo como o mais importante (15,37%). Isso evidencia a possibilidade 

de obtenção de genótipos homozigóticos superiores, por meio de seleção, a partir das 

gerações F2, e que os ganhos nos ciclos de seleção a partir desses cruzamentos serão 

satisfatórios, devido à elevada magnitude do efeito aditivo. Considerando-se ainda os 

cruzamentos em que prevaleceu a ação aditiva, verifica-se que, pelo menos uma das 

interações espistáticas foi significativamente diferente de zero, exceto no cruzamento Delta 

Opal x CNPA 2984 (Tabela 3.6). Lüders et al. (2008), pesquisando a herança da resistência 

do algodoeiro à murcha de Verticilium, também verificaram o predomínio de efeitos 

aditivos dos genes, sendo os de dominância, praticamente nulos.  

Avaliando-se os três métodos de análise (modelo completo, modelo reduzido e 

o método de Gauss), verifica-se que o modelo aditivo-dominante reduzido oferece uma 

base adequada para a compreensão dos parâmetros genéticos, considerando-se os 

cruzamentos Delta Opal x Facual (2,22%)1, Delta Opal x CNPA 2984 (2,93%), CNPA 999 

x CNPA 2043 (5,98%) e CNPA 2161 x CNPA 2984 (4,47%). Isso, em razão da baixa 

contribuição dos efeitos epistáticos, avaliados pelo método de Gauss (Tabela 3.6), e, 

também, devido à não significância das estimativas desses parâmetros obtidas com o uso 

do modelo completo (Tabela 3.6). Com isso, média (m) foi o parâmetro em que se obteve a 

maior contribuição relativa, em comparação aos parâmetros (a) e (d). O efeito aditivo foi 

verificado nos cruzamentos Delta Opal x Facual, Delta Opal x CNPA 2984 e CNPA 999 x 

Facual, embora para o último cruzamento, o modelo genético completo excluindo o efeito 

epistático ad seja o mais indicado. O efeito genético de dominância foi significativamente 

diferente de zero (p<0,05), pelo teste 
2χ , apenas no cruzamento Delta Opal x CNPA 2984 

(Tabela 3.7). Entretanto, de maneira geral, em seis dos oito cruzamentos, a estimativa de 

(d) foi negativa, indicando que a dominância ocorre no sentido de reduzir a nota de 

severidade da doença, ou seja, de aumentar a resistência à ramulose.  

 

 

                                                 
1 Contribuição relativa considerando o somatório de todos os efeitos epistáticos, de acordo com a Tabela 3.6 
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Tabela 3.6. Decomposição não-ortogonal das somas de quadrados de parâmetros para o modelo aditivo-dominante com efeitos epistáticos 
(m,a,d,aa,ad,dd), pelo método de Gauss, para o caráter severidade à ramulose, em cruzamentos entre linhagens de algodoeiro herbáceo, com 
respectiva soma de quadrado dos desvios (SQd) e contribuição relativa de cada parâmetro (CR%).  

Parâmetros1 
Delta Opal x Facual   Delta Opal x CNPA 2043   Delta Opal x CNPA 2984   CNPA 2161 x Facual 
SQd CR (%)   SQd CR (%)   SQd CR (%)   SQd CR (%) 

m/a,d,aa,ad,dd 142,96** 41,96  298,23** 54,51  71,04** 32,65  299,58** 61,94 
a/m,d,aa,ad,dd 187,478** 55,02  101,298** 18,51  138,63** 63,71  54,88** 11,35 
d/m,a,aa,ad,dd 2,735ns 0,80  34,94** 6,39  1,5293ns 0,70  31,34** 6,48 
aa/m,a,d,ad,dd 4,568* 1,34  62,98** 11,51  2,72 ns 1,25  74,34** 15,37 
ad/m,a,d,aa,dd 2,018ns 0,59  35,42** 6,47  0,163 ns 0,07  5,87* 1,21 
dd/m,a,d,aa,ad 0,973ns 0,29  14,29** 2,61  3,502 ns 1,61  17,65* 3,65 
Total  340,73 100   547,158 100   217,5843 100   483,66 100 
Parâmetros CNPA 999 x Facual   CNPA 999 x CNPA 2043   CNPA 999 x CNPA 2984   CNPA 2161 x CNPA 2984 
  SQd CR (%)   SQd CR (%)   SQd CR (%)   SQd CR (%) 
m/a,d,aa,ad,dd 11,96** 5,92  191,36** 77,07  280,134** 63,47  115,021** 80,56 
a/m,d,aa,ad,dd 101,22** 50,13  42,08** 16,95  66,47** 15,06  21,13** 14,80 
d/m,a,aa,ad,dd 33,85** 16,76  0,005 ns 0,00  27,05** 6,13  0,25 ns 0,18 
aa/m,a,d,ad,dd 32,55** 16,12  6,65** 2,68  50,58** 11,46  0,12 ns 0,08 
ad/m,a,d,aa,dd 0,57 ns 0,28  2,63 ns 1,06  6,37** 1,44  4,97* 3,48 
dd/m,a,d,aa,ad 21,76** 10,78  5,58* 2,25  10,73** 2,43  1,29 ns 0,90 
Total  201,91 100   248,305 100   441,33 100   142,78 100 
:* e **: valores significantes pelo teste qui-quadrado, em nível de 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, e "ns", valores não significantes a 5% de probabilidade (χ2

.05(1)). 
1 A barra indica que o parâmetro que a antecede foi ajustado para os demais parâmetros que o sucedem. 
 

Tabela 3.7. Estimativa dos parâmetros genéticos para o modelo aditivo-dominante sem efeitos epistáticos, m, a, d, com base nas médias de notas de 
severidade à ramulose, em cruzamentos entre linhagens de algodoeiro herbáceo. 

Parâmetros 
 

Delta Opal Delta Opal Delta Opal CNPA 999 CNPA 999 CNPA 999 CNPA 2161 CNPA 2161 
Facual CNPA 2043 CNPA 2984 Facual CNPA 2043 CNPA 2984 Facual CNPA 2984 

m 2,02** 2,32** 2,10** 1,93** 2,36** 2,22** 1,82** 1,86* 
a 0,52** 0,26 ns 0,44** 0,49* 0,36 ns 0,38 ns 0,19 ns 0,17ns 

d -0,02ns -0,23 ns -0,32* 0,39 ns -0,12 ns -0,18 ns 0,30 ns -0,0001ns 

** significativo a 1% de probabilidade, pelo teste t; * significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t; ns: não significativo.
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Outra forma de testar a adequação do modelo aditivo-dominante é pelo uso de 

testes de escala individuais. Os contrastes testados foram: 02 111 =−−= FPRcA ; 

02 122 =−−= FPRcB ; 024 2112 =−−−= PPFFC ; além da relação 22

21 RcRcF σσ −= , 

na qual 2

1Rcσ  e 2

2Rcσ  são as variâncias fenotípicas das respectivas gerações de 

retrocruzamentos. Para o cruzamento Delta Opal x CNPA 2984, os desvios foram não 

significativos, a 5% de probabilidade, pelo teste t-Student (Tabela 3.8), indicando ausência 

de efeitos epistáticos, o que corrobora os resultados do teste de escala conjunto. 

Tabela 3.8. Testes de escala individuais para verificar a adequação do modelo aditivo-
dominante, sem efeitos epistáticos (m, a, d), com base nas médias de notas de 
severidade à ramulose, em cruzamentos entre linhagens de algodoeiro herbáceo. 

 

Teste de escala1 Delta Opal x Facual   Delta Opal x CNPA 2043 
Estimativa Prob   Estimativa Prob 

A -0,06 0,613  -0,34 0,0018 
B 0,16 0,147  0,73 p<0,0001 
C 0,52 0,05  2,23 0 
F1 0,00098 -  -0,00114 - 

Teste de escala Delta Opal x CNPA 2984   CNPA 999 x Facual 
Estimativa Prob   Estimativa Prob 

A 0,2 0,076  0,19 0,182 
B 0,13 0,286  0,33 0,006 
C -0,01 0,95  -0,68 0,0006 
F -0,00034 -  0,0008 - 

Teste de escala CNPA 999 x CNPA 2043   CNPA 999 x CNPA 2984 
Estimativa Prob   Estimativa Prob 

A 0,49 0,0002  -0,05 0,688 
B 0,74 p<0,0001  0,38 0,0021 
C 1,71 0  1,79 0 
F 0,00036 -  -0,00076 - 

Teste de escala CNPA 2161 x Facual   CNPA 2161 x CNPA 2984 
Estimativa Prob   Estimativa Prob 

A -1,06 0  0,36 0,0009 
B 0,31 0,0095  0,04 0,7 
C 1,87 0  0,46 0,0032 
F 0,00021 -   0,00061 - 

1 02 111 =−−= FPRcA ; 02 122 =−−= FPRcB ; 024 2112 =−−−= PPFFC ; e 22

21 RcRcF σσ −=  (nesta 

expressão, 2

1Rcσ  e 2

2Rcσ são as variâncias fenotípicas das respectivas gerações de retrocruzamentos; logo, 

se F > 0, P1 é mais recessivo que P2; e se F < 0, os genes de P1 mostram preponderância de dominância 
sobre os de P2). 
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Por outro lado, avaliando-se os cruzamentos Delta Opal x CNPA 2043, CNPA 

999 x CNPA 2043 e CNPA 2161 x Facual, verifica-se que as relações A, B e C diferiram 

significamente do valor zero esperado (Tabela 3.8). Nestes casos, o modelo envolvendo 

apenas os três parâmetros (m, a, d) não foi adequado, sendo que isso também foi 

confirmado pelo teste de escala conjunto; isto é, para os cruzamentos Delta Opal x CNPA 

2043, CNPA 2161 x Facual, o modelo completo (m, a, d, aa, ad, dd) foi o mais indicado, 

de acordo com o teste de escala conjunto (Tabela 3.5). Ao considerar o cruzamento CNPA 

999 x CNPA 2043, verifica-se na Tabela 3.6 que os efeitos epistáticos se manifestaram, 

porém com baixa contribuição relativa (aa com 2,68% e dd com 2,25%). Para os demais 

cruzamentos, pelo menos uma das três relações foi significativamente diferente de zero, 

sugerindo a presença de interações gênicas epistáticas, as quais podem ser confirmadas nas 

Tabelas 3.5 e 3.6.  

Avaliando-se o contraste 22

21 RcRcF σσ −= , pode-se fazer inferência sobre a 

concentração de alelos recessivos e dominantes nos respectivos genitores. Assim, quando 

se tem F >0, verifica-se que o genitor P1 é mais recessivo que P2. Este resultado foi 

verificado em cinco dos oito cruzamentos (Tabela 3.8), indicando que a suscetibilidade à 

ramulose está relacionada a alelos recessivos, já que os genitores (P1) apresentavam maior 

nível de suscetibilidade.  

Deve ser levado em consideração que o emprego dos componentes de média 

possui alguns aspectos negativos. Tanto os efeitos aditivos, quanto os de dominância, 

podem se anular. Assim, em caracteres governados por vários genes, alguns locos podem 

assumir valores positivos para esses efeitos e outros negativos; com isso, o valor médio de 

“a”  e, ou, de “d”, poderá ser muito pequeno, igual a zero ou até mesmo negativo (Ramalho 

et al., 1993). Por esses motivos e pela complexidade das informações, torna-se necessário 

proceder ao estudo combinado dos componentes de médias e de variância, o que 

proporciona conhecimentos mais detalhados acerca do controle genético do caráter (Cruz 

& Regazzi, 1997). Apesar disso, tais componentes permitiram obter algumas evidências 

quanto ao controle genético da resistência à ramulose, inclusive confirmando resultados da 

análise preliminar baseada apenas em contrastes de médias, via decomposição dos efeitos 

de tratamentos na análise da variância (Tabela 3.2). Assim, pode-se inferir que, nos 

cruzamentos avaliados, a herança do caráter é condicionada por genes de efeitos aditivos, 

verificando-se também a presença de efeito genético de dominância, no sentido de 
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aumentar a resistência à ramulose, e, ainda, os efeitos epistáticos estiveram presentes em 

sete dos oito cruzamentos, embora em pequena magnitude. 

 

3.3.3 Análise de componentes de variâncias de gerações 

 
Na literatura é reportado que a análise de componentes de variâncias apresenta 

a vantagem de permitir a estimação de parâmetros genéticos (ex. herdabilidade e ganho por 

seleção), eliminando-se a possibilidade de efeitos individuais de magnitude significativa, 

em cada loco, se anularem (desvantagem presente na análise de componentes de médias). 

Isso porque na análise de componentes de variâncias estes desvios são elevados ao 

quadrado e a magnitude de seus efeitos é preservada (Ramalho et al., 1993). Por outro 

lado, apresenta a desvantagem de os erros associados às estimativas obtidas serem, 

geralmente, muito maiores do que aqueles das estimativas derivadas dos componentes de 

médias. Isso ocorre porque a variância é resultado do somatório dos quadrados dos desvios 

em relação à média; assim, os erros também são elevados ao quadrado . 

As estimativas dos componentes de variância das gerações estão apresentadas 

na Tabela 3.9. O modelo ajustado teve como parâmetros as variâncias aditiva, de 

dominância e ambiental. Em cada cruzamento, houve tendência de a estimativa pontual da 

variância de dominância ser inferior à da variância aditiva, o que corrobora boa parte dos 

resultados discutidos anteriormente. Entretanto, os valores negativos para as estimativas da 

variância de dominância sugerem que esta variância possa ser parametricamente nula 

(
2
Dσ = 0). Resultado semelhante foi encontrado por Teixeira et al. (1999), no estudo do 

caráter grau de ramificação em feijoeiro comum, o que foi atribuído a elevado erro 

experimental. Esta explicação, de fato, pode ser o caso, contrariamente à hipótese de 

nulidade paramétrica, que foi refutada na análise de componentes de médias para metade 

dos cruzamentos. Deve-se admitir que, embora o coeficiente de variação obtido (15,9%) 

possa parecer aceitável para análises tradicionais, cujo objetivo principal é a estimação e 

comparação de médias de tratamentos, numa análise para estimação de variâncias, é 

necessário maior controle da variação local para se gerarem estimativas com nível razoável 

de precisão. Os limites dos intervalos de confiança das variâncias fenotípicas dentro cada 

geração evidenciam tal deficiência (Tabela 3.4).  
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Tabela 3.9. Estimativa dos componentes de variância e seus respectivos erros padrão, do 
grau médio de dominância (GMD), do número de genes e do coeficiente de 
determinação genotípica, nos sentido amplo e restrito (h2

a e h2
r), obtidas para o 

caráter reação a C. gossypii var. cephalosporioides. 

Parâmetro Estimativa Erro Prob > t 
Delta Opal x Facual 

σ
2
A 0,259 0,115 0,265 

σ
2
D -0,103  0,089 0,429 

σ
2
e 0,414 0,031 0,046 

h2
a (%) 27 0,515 - 

h2
r (%) 45 2,084 - 

GMD -0,181 - - 
nº genes (k) 2,48 - - 

Delta Opal x CNPA 2043 
σ

2
A 0,140 0,364 0,766 

σ
2
D 0,113 0,294 0,811 

σ
2
e 0,339 0,068 0,117 

h2
a (%) 43 0,771 - 

h2
r 26 1,007 - 

GMD -0,851 ; 1,27 - - 
nº genes (k) 0,25 - - 

Delta Opal x CNPA 2984 
σ

2
A 0,043 0,252 0,892 

σ
2
D -0,022 0,219 0,876 

σ
2
e 0,424 0,073 0,104 

h2
a (%) 5 0,071 - 

h2
r (%) 10 0,372 - 

GMD -0,751 - - 
nº genes (k) 21,39 - - 

CNPA 999 x Facual 
σ

2
A 0,272 0,291 0,521 

σ
2
D -0,245 0,250 0,492 

σ
2
e 0,563 0,113 0,124 

h2
a 5 0,074 - 

h2
r 46 1,952 - 

GMD 0,721 - - 
nº genes (k) 14,83 - - 

CNPA 999 x CNPA 2043 
σ

2
A 0,156 0,347 0,731 

σ
2
D -0,122 0,281 0,786 

σ
2
e 0,48 0,112 0,153 

h2
a (%) 7 0,093 - 

h2
r (%) 30 1,331 - 

GMD -1,001 - - 
nº genes (k) 1,37 - - 

CNPA 999 x CNPA 2984 
σ

2
A 0,182 0,376 0,713 

σ
2
D -0,100 0,302 0,780 

σ
2
e 0,487 0,111 0,141 

h2
a (%) 15 0,239  

h2
r (%) 32 1,470  

GMD -0,511   
nº genes (k) 1,05   

Continua... 

 



 

 

68  

Tabela 3.9. Continuação. 

Parâmetro Estimativa Erro Prob > t 
CNPA 2161 x Facual 

σ
2
A 0,187 0,396 0,718 

σ
2
D -0,069 0,317 0,923 

σ
2
e 0,383 0,102 0,180 

h2
a (%) 23 0,594  

h2
r (%) 37 1,679  

GMD 0,781   
nº genes (k) 1,08   

CNPA 2161 x CNPA 2984 
σ

2
A 0,059 0,413 0,911 

σ
2
D -0,039 0,352 0,909 

σ
2
e 0,364 0,125 0,203 

h2
a (%) 5 0,063  

h2
r (%) 15 0,620  

GMD -0,331   
nº genes (k) 0,75   

1 : Grau médio de dominância determinado por ( )[ ] ( )21211 /2 PPPPFGMDm ++−= , em razão das estimativas 

negativas de σ2
D, em cada cruzamento; no cruzamento Delta Opal x CNPA 2043, utilizou-se também a 

expressão tradicional 22 ˆˆ2 ADvGMD σσ= .  

 

Com isso, deve-se ter cautela na interpretação destes resultados, uma vez que 

as variâncias genéticas e ambiental não diferiram significativamente de zero, pelo teste t 

(Tabela 3.9). Outro fato a mencionar é que, segundo Bernardo (2002), o método dos 

quadrados mínimos tende a minimizar a variância de dominância, sendo praticamente 

impossível identificar o seu verdadeiro valor; assim, como se observou na presente 

pesquisa, a variância aditiva será maior que a de dominância. Verificou-se, ainda, por meio 

da variância ambiental, que o ambiente exerceu considerável influência na expressão do 

caráter em estudo (em média 54%), prejudicando a estimação de número de genes, que é 

uma estatística sensível à variação ambiental.  

Pedrosa et al. (2007) avaliaram dois tipos de progênies na população original 

da cultivar de algodoeiro BRS 200, com o objetivo de estimar parâmetros genéticos entre 

progênies oriundas de autopolinização (AP) e de polinização livre (PL). Os autores 

verificaram valores mais elevados de variância genética em progênies autopolinizadas, 

refletindo endogamia e resultando em incremento da variância genética aditiva. Esses 

valores superiores indicam que a seleção praticada nesse tipo de progênie é mais eficiente. 

De fato, as técnicas de melhoramento que se beneficiam da alta variância aditiva e da 

interação aditiva-aditiva, para a obtenção de ganhos genéticos, têm sido mais importantes 

no melhoramento do algodoeiro, em razão de a espécie ser tratada como autônoma, embora 

seja classificada como parcialmente autônoma ou de sistema misto de reprodução. 



 

 

69  

Os valores de coeficiente de determinação encontrados nesse estudo (entre 5% 

e 46%) foram inferiores aos relatados na literatura para doenças do algodoeiro: 89% 

(Carvalho et al., 1994), 72% (Fuzatto et al., 2006) e 69% (Ludders et al., 2008). Para o 

cruzamento Delta Opal x CNPA 2043, o coeficiente de determinação no sentido restrito foi 

inferior ao coeficiente de determinação no sentido amplo, o que evidencia também a 

existência de dominância na expressão do caráter, corroborando os resultados da análise de 

componentes de médias. Para os demais cruzamentos, o coeficiente de determinação no 

sentido restrito foi maior que no sentido amplo, o que pode ser interpretado como 

contribuição relevante da variância genética aditiva para a variação fenotípica. 

Consequentemente espera-se sucesso com a seleção fenotípica com base nas médias do 

caráter em gerações iniciais. No presente caso, entretanto, essa inversão de expectativa é 

decorrente, sobretudo, do efeito algébrico das estimativas negativas de 
2
Dσ , que fazem as 

estimativas de 
2
Aσ  serem maiores do que as de 

2
gσ .  

O número de genes envolvido no controle do caráter, segundo esta abordagem, 

variou entre 1 e 21, sugerindo tratar-se de herança genética oligogênica, ou ainda 

poligênica. Entretanto, sabe-se que o uso do estimador de Burton (1951) para o número de 

genes, embora seja recomendável na presença de dominância, não é indicado quando se 

tem espistasia (Ramalho et al. 1993). Desta forma, tais estimativas são confiáveis apenas 

para os cruzamentos Delta Opal x Facual (2 genes), Delta Opal x CNPA 2984 (21 genes), 

CNPA 999 x CNPA 2043 (1 gene) e CNPA 2161 x CNPA 2984 (1 gene). A divergência no 

número de genes controladores do caráter, de um cruzamento para outro, embora possa ter 

origem metodológica, pode também ocorrer devido à fixação diferenciada de alelos nos 

genitores que entram em determinado cruzamento. Isto é, certo par de genitores (ex. CNPA 

2161 e CNPA 2984) pode compartilhar apenas um loco não fixado e com alelos distintos 

entre si, enquanto outros pares (ex. Delta Opal e Facual ou Delta Opal e CNPA 2984) 

podem compartilhar um número maior destes locos. Para os demais cruzamentos, as 

estimativas de número de genes não são confiáveis, uma vez que nestes casos foram 

constatados efeitos epistáticos (Tabelas 3.5).  

Quanto ao grau médio de dominância (GMD), para quase todos os cruzamentos 

encontraram-se estimativas com valores absolutos entre 0 e 1 (Tabela 3.9). Isso ratifica os 

resultados de análises anteriores, que apontam para a presença de dominância parcial nos 

genes que controlam o caráter. O sinal negativo, também presente nas estimativas de GMD 



 

 

70  

da maioria dos cruzamentos, indica que a dominância ocorre, predominantemente, em 

direção à manifestação fenotípica de menor grandeza do caráter (Cruz & Regazzi, 1997); 

ou seja, no sentido das menores notas de severidade da doença e, consequentemente, na 

direção dos genótipos mais resistentes.  

A discordância na magnitude das estimativas de GMD produzidas pelos dois 

estimadores utilizados, no caso do cruzamento Delta Opal x CNPA 2043, indica que, 

possivelmente, os desvios de dominância não sejam unidirecionais (Cruz & Regazzi, 

1997). Esta hipótese pode ser reforçada pelas estimativas positivas de GMD, obtidas nos 

cruzamentos CNPA 999 x Facual e CNPA 2161 x Facual, dentro dos quais os genitores 

podem diferir entre si, sobretudo, em locos cuja dominância ocorra no sentido da expressão 

das maiores notas, ou seja, em direção aos genótipos mais suscetíveis. Esta explicação 

pode justificar também as contradições existentes em resultados reportados na literatura. 

Por exemplo, Carvalho et al. (1994) observaram dominância no sentido da suscetibilidade 

à ramulose, enquanto Zandoná et al. (2006) concluíram que a dominância ocorre no 

sentido da resistência à doença, tal como predominou na maior parte dos cruzamentos 

avaliados na presente pesquisa. Enfim, há fortes evidências de que exista dominância 

parcial, predominantemente no sentido de aumentar a resistência à doença; no entanto, há 

também indícios de que tais efeitos não sejam unidirecionais.  

 

3.3.4 Testes de aderência para proporções Mendelianas 
 

Em razão da indicação de o caráter ser provavelmente oligogênico, foram 

testadas, em cada cruzamento, algumas proporções fenotípicas esperadas na geração F2, 

admitindo-se que apenas um ou dois genes estão envolvidos no seu controle genético. 

Considerando-se o número de genes estimados (Tabela 3.9), a aplicação desses testes 

justificou-se para seis dos oito cruzamentos; ou seja, as segregações avaliadas apenas não 

se aplicariam aos cruzamentos Delta Opal x CNPA 2984 (21 genes) e CNPA 999 x Facual (14 

genes), que exigiriam testes de hipóteses mais complexas.  

De acordo com os testes de aderência realizados (Tabela 3.10), as hipóteses de 

herança monogênica com dominância completa ou incompleta (parcial) não puderam ser 

aceitas em quaisquer dos cruzamentos, já que a segregação fenotípica observada em F2 não 

se ajustou à proporção 3R:1S e, tão pouco, à 1R:2MR:1R. Dessa forma, parte da discussão 

feita na seção 3.3.1, assumindo herança monogênica, fica superada. Por outro lado, 
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Carvalho et al. (1988), aplicando o teste de 
2χ  para notas de severidade à ramulose, em 

população F2 do cruzamento HR 21 T–16 – RR x SU 0450 – 8909, concluíram que os 

valores observados ajustaram-se à segregação 3S:1R, só que com pequena probabilidade 

(0,05 – 0,10). A partir disso, conforme já reportado, concluíram que herança do caráter é 

monogênica e com dominância parcial no sentido da suscetibilidade. Ambas as 

constatações, entretanto, contrariam os resultados predominantes na presente pesquisa.  

 

Tabela 3.10. Significância do teste de χ2 para padrões de segregação de plantas F2, 
baseados em notas de severidade à ramulose em cruzamentos entre 
linhagens de algodoeiro herbáceo, admitindo-se apenas um ou dois genes 
envolvidos no controle do caráter. 

Cruz.      Razão teórica 3:1 1:2:1 9:7 9:3:4 12:3:1 13:3 15:1 9:6:1 

Delta Opal x Facual  ** ** ** ** ns ** ns ** 

Delta Opal x CNPA 2043 ** ** ** ** ** ns ** ** 

Delta Opal x CNPA 2984 ** ** ** ** ** ** * ** 

CNPA 999 x Facual ** ** ** ** ns ** ns ** 

CNPA 999 x CNPA 2043 ** ** ** ** ** ** ** ** 

CNPA 999 x CNPA 2984 ** ** ** ** ** ** * ** 

CNPA 2161 x Facual ** ** ** ** ** ** ns ** 

CNPA 2161 x CNPA 2984 ** ** ** ** ** ** * ** 

** significativo a 1% de probabilidade,  pelo teste χ2;  ns: não significativo 

 

Na manifestação de caracteres complexos como a resistência à ramulose, além 

de interações alélicas, possivelmente exista também ação combinada de diferentes genes; 

ou, ainda, como mostrado no estudo de componentes de variâncias, provavelmente trata-se 

de herança oligogênica ou até mesmo poligênica com efeitos epistáticos. Admitindo-se 

dois genes envolvidos no controle do caráter, quando estes estão localizados em 

cromossomos diferentes, esperam-se distribuições independentes, que resultam na 2ª Lei 

de Mendel (9-3-3-1), ou, em função da maneira como estes genes se interagem, esta 

proporção pode ser modificada para, por exemplo, 12:3:1, 9:6:1, 9:7, 9:3:4, 15:1, 13:3 

(Ramalho et al., 2004).  

Partindo-se deste pressuposto, a interação gênica do tipo epistasia dominante 

(12R:3MR:1S) não foi rejeitada, pelo teste χ2, nos cruzamentos Delta Opal x Facual e 

CNPA 999 x Facual (Tabela 3.10). Esse resultado indica a possível participação de dois 

genes, com distribuição independente, sendo que ocorre um alelo dominante (A) 
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responsável pela manifestação do fenótipo moderadamente resistente (MR), enquanto o 

recessivo (a) simplesmente não produz alguma proteína para condicionar a resistência e a 

planta fica suscetível (S). Em outro loco, o alelo dominante B (epistático) impede a 

expressão de ‘A’ e ‘a’ e a planta manifesta-se resistente (R). Dessa forma, tem-se a 

proporção esperada de 12 (9 A_B_ + 3 aaB_): 3 (A_bb): 1 (aabb). Este resultado, 

entretanto, deve ser avaliado com cautela, já que para o primeiro cruzamento os efeitos 

epistáticos e de dominância estiveram ausentes, de acordo com as estimativas de médias e 

variâncias, e para o segundo cruzamento, foram constatados 21 genes no controle dessa 

resistência. A dificuldade na determinação do número de genes pode estar associada à 

possível ocorrência de epistasia do parasitismo, em decorrência do uso de mistura de 

isolados. 

Para o cruzamento Delta Opal x CNPA 2043, a hipótese não rejeitada foi a de 

epistasia recessiva e dominante (13R:3S). Neste caso, admite-se a participação de dois 

genes de distribuição independente, também com dois alelos cada, indicando que a 

resistência é devida aos genótipos A_B_ (9), A_bb (3) e aabb (1); e a suscetibilidade, ao 

genótipo aaB_ (3). Isso ocorre porque o alelo A é epistático dominante e b é epistático 

recessivo, sendo que A inibe B. Esse resultado corrobora as análises anteriores que 

verificaram presença de efeitos epistáticos neste cruzamento (Tabela 3.5, 3.6).  

Existem, entretanto, outras formas de interação gênica que não, 

necessariamente, implicam em bloqueio de vias metabólicas, conversões ou mesmo 

alterações estruturais. Um dos exemplos mais conhecidos é aquele denominado genes 

duplicados (Ramalho et al., 2004), que pode estar associado ao controle genético do 

caráter, nos cruzamentos Delta Opal x Facual e CNPA 999 x Facual e CNPA 2161 x 

Facual (Tabela 3.10). Nestes casos, genes com funções idênticas podem estar 

representados mais de uma vez no genoma, alterando as proporções mendelianas 

esperadas. Considerando-se, por exemplo, dois genes A e B, sob este tipo de interação 

alélica espera-se a seguinte proporção: 15 (9 A_B_ + 3 A_bb + aaB_): 1 (aabb). Para o 

cruzamento Delta Opal x Facual essa hipótese mostra-se mais coerente do que a de 

controle genético determinado por interação gênica do tipo epistasia dominante, pelo fato 

já mencionado da ausência de epistasia. Essa proporção já foi relatada em estudo da 

resistência à ramulose, por Zandoná et al. (2006), que utilizaram, em suas análises, as 

frequências observadas em genótipos F2 oriundos de cruzamentos entre as cultivares IAC 
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23 e STO 474. Para os demais cruzamentos, não foi possível identificar qualquer padrão de 

herança relacionado às hipóteses testadas por esta abordagem. 

Resultados conflitantes ocorrem também em outros estudos de herança de 

resistência a doenças em algodoeiro. Pinto et al. (2007), pesquisando a resistência ao 

mosaico das nervuras, forma Ribeirão Bonito, por meio de análise fenotípica da geração F2 

(cruzamento CD 401 x FM 966), também mostraram que a hipótese de segregação 15:1 foi 

aceita com 8,14% de probabilidade, pelo teste de 
2χ . Entretanto, após “purificarem” a 

geração F2, com o uso de marcadores microssatélites, constataram que praticamente a 

metade das plantas classificadas como F2 eram, na verdade, plantas CD 401. Assim, após a 

eliminação destas plantas, obtiveram uma segregação fenotípica 3:1, sustentando, com 

probabilidade de 89,32%, que a resistência ao mosaico das nervuras é condicionada por um 

único gene dominante. Pupim Jr. et al. (2007) corroborou esse resultado, ao avaliar uma 

população F2 proveniente dos cruzamentos CD 401 x FM 966, Delta Opal x Makina e 

Delta Opal x CNPA ITA 90.  

 

3.3.5 Testes de modelos de herança mista  
 

De acordo com os testes de razão de verossimilhança (LR) aplicados aos pares 

de modelos (1 vs. 5) e (7 vs. 8), as respectivas hipóteses, de que há um gene principal no 

controle genético do caráter e este apresente efeito de dominância, apenas puderam ser 

admitidas no cruzamento Delta Opal x CNPA 2043 (Tabela 3.11). Este resultado é 

concordante com a estimativa do número de genes obtida para este cruzamento (k = 0,25) e 

corrobora, mais uma vez, a presença do efeito de dominância no controle genético do 

caráter. Para os demais cruzamentos, não houve evidências suficientes de que esse controle 

possa ser determinado por apenas um gene de efeito principal, seja pela não significância 

do teste, por este apresentar valor negativo ou, ainda, devido à impossibilidade de cálculos. 

Valores negativos para a estatística LR ocorrem devido a problemas de convergência no 

cálculo das funções de verossimilhança. Este é um problema intrínseco ao método de 

análise, que ocorre quando não são encontrados valores para os parâmetros, que atinjam o 

ponto de máxima verossimilhança (Resende, 2004). 

O teste confrontando os modelos 1 e 7 foi significativo, a 5% de probabilidade, 

nos cruzamentos CNPA 999 x CNPA 2043, Delta Opal x CNPA 2043 e CNPA 999 x 

CNPA 2984. Assim, rejeita-se a hipótese de nulidade, de que poligenes não estejam 
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presentes no controle da resistência à ramulose, no caso destes cruzamentos. O teste 

envolvendo os modelos 5 e 6 fornece informação sobre a dominância para os poligenes. 

Dessa forma, constatou-se que, nos três cruzamentos, há evidências de que os poligenes 

envolvidos no controle do caráter apresentam efeitos de dominância. Isso também ratifica 

os resultados anteriormente já comentados. Segundo Resende (2004), uma limitação desta 

análise é o fato de ela não considerar o delineamento experimental utilizado e, portanto, 

não remover componentes de variação ambiental. Outra limitação circunstancial está 

relacionada ao fato de o método utilizado ainda não avaliar a presença de mais de um gene 

principal, em associação com poligenes.  

Tabela 3.11. Valores de qui-quadrado e respectivas probabilidades em testes de razão de 
verossimilhança para diferentes hipóteses de modelos hierárquicos de herança 
mista, em estudo de resistência à ramulose no algodoeiro herbáceo. 

 

Modelos sob teste1 Delta Opal x Facual  Delta Opal x CNPA 2043 
Estimativa2 Prob  Estimativa Prob 

1 vs 5 3,20 0,20  41,65 <0,0001 
1 vs 7 0,18 0,99  12,08 0,033 
7 vs 8 18,44 <0,0001  175,19 <0,0001 

5 vs 6 11,27 0,01  111,27 <0,0001 

Modelos sob teste 
Delta Opal x CNPA 2984  CNPA 999 x Facual 
Estimativa Prob  Estimativa Prob 

1 vs 5 5,03 0,08  - - 
1 vs 7 1,51 0,91  - - 
7 vs 8 24,82 <0,0001  Vn - 
5 vs 6 18,07 0,0004  9,64 0,02 

Modelos sob teste 
CNPA 999 x CNPA 2043  CNPA 999 x CNPA 2984 
Estimativa Prob  Estimativa Prob 

1 vs 5 vn -  Vn - 
1 vs 7 16,75 0,0052  11,27 0,05 
7 vs 8 42,17 <0,0001  50,01 <0,0001 
5 vs 6 59,05 <0,0001  64,26 <0,0001 

Modelos sob teste 
CNPA 2161 x Facual  CNPA 2161 x CNPA 2984 

Estimativa Prob  Estimativa Prob 
1 vs 5 vn -  - - 
1 vs 7 0,64 0,98  - - 
7 vs 8 7,13 0,076  Vn - 
5 vs 6 7,85 0,049  9,64 0,022 

1 Hipóteses testadas: 1 vs 5: gene principal; 1 vs 7: poligenes; 7 vs 8: dominância para o gene maior; 5 vs 6: 
dominância para poligenes; 2 vn: valor negativo: não foi possível obter a estimativa do teste de razão de 
verossimilhança. 
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De qualquer modo, os resultados obtidos com essa abordagem foram úteis para 

complementar as informações provenientes dos outros procedimentos, como as análises de 

componentes de médias e de variâncias. Por exemplo, combinando-se as diversas 

informações obtidas, pode-se inferir que a presença de poligenes identificada pela 

abordagem de modelos de herança mista pode, na realidade, referir-se aos vários genes de 

efeito maior, identificados na análise de componentes de variância. Isso porque a análise 

de mistura distribucionais utilizada só avalia efeito de um gene maior por vez e, pela 

análise de componentes de variâncias, verificou-se, para a maior parte dos cruzamentos, a 

ocorrência de mais de um gene envolvido no controle do caráter.  

Por último, deve-se registrar que diferentes abordagens metodológicas podem 

produzir conclusões distintas acerca do padrão de herança de um caráter complexo, como a 

resistência à ramulose do algodoeiro. Logo, tal como realizado na presente pesquisa, em 

razão de dificuldades em se produzir conclusões seguras a partir de um procedimento 

padrão (ex. estimação de componentes de médias pelo método de Mather & Jinks) e de 

cruzamentos não tão contrastantes, recomenda-se que, em estudos dessa natureza, sejam 

aplicados diferentes métodos de análise, incluindo, se possível, até mesmo informações 

obtidas de marcadores moleculares. Isto permitirá corrigir equívocos interpretativos 

decorrentes do possível enviezamento das estimativas de cada método e, por conseguinte, 

identificar resultados de maior confiabilidade, em razão de sua repetibilidade e 

consistência nas diferentes abordagens.  

 
3.4 CONCLUSÕES 

 

i) O controle genético da resistência à ramulose do algodoeiro herbáceo é 

predominantemente oligogênico, sendo que o número de genes é dependente dos genitores 

que participam em cada cruzamento, haja vista a possibilidade de fixação diferenciada de 

locos entre eles. 

ii) Há efeitos de dominância parcial (GMD < 1) no controle genético do caráter, 

predominantemente no sentido de aumentar a resistência à doença, porém, com indícios de 

que esta interação alélica não seja unidirecional. 

iii) Em alguns cruzamentos (CNPA 999 x CNPA 2043, Delta Opal x CNPA 2043 e CNPA 

999 x CNPA 2984), o controle genético do caráter pode resultar de efeitos combinados de 

gene principal e poligenes, com efeitos aditivos predominantes e presença de epistasia.  
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iv) Nos cruzamentos Delta Opal x Facual e CNPA 2161 x Facual, o controle genético da 

resistência à ramulose é provavelmente condicionado por genes duplicados (segregação 

15:1 em F2), enquanto em Delta Opal x CNPA 2043, por espistasia recessiva dominante 

(segregação 13:3). 

v) As estimativas do coeficiente de determinação genotípico (h2’) associado ao caráter 

tendem a ser reduzidas (entre 5% e 45%); além disso, as estimativas de h2’ no sentido 

restrito, em geral, foram maiores que as no sentido amplo, indicando contribuição 

relevante da variância genética aditiva para a variação fenotípica. 

vi) As diferentes abordagens metodológicas adotadas neste estudo nem sempre produzem 

resultados concordantes. Isso pode estar relacionado à escolha de genitores não 

suficientemente contrastantes ou a vícios inerentes às estimativas oriundas de cada método. 
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4 HERANÇA DA RESISTÊNCIA À RAMULOSE DO 

ALGODOEIRO ESTIMADA PELO DIALELO DE HAYMAN 
 

RESUMO 
 

O objetivo do presente trabalho foi investigar o controle genético da resistência 
à ramulose do algodoeiro, utilizando-se o dialelo de Hayman. Para isso, foram realizados 
cruzamentos entre e dentro de dois grupos de genitores contrastantes para o caráter. Os 
genitores suscetíveis à doença foram as linhagens/cultivares Delta Opal, CNPA 999 e 
CNPA 2161, e aqueles com elevado nível de resistência, Facual, CNPA 2043 e CNPA 
2984. Todos os possíveis cruzamentos foram realizados em esquema de dialelo completo 
(incluindo-se os recíprocos), totalizando-se trinta híbridos. Estes e os respectivos genitores 
foram avaliados quanto à severidade da doença no delineamento de blocos completos 
casualizados, com 36 tratamentos e três repetições. O experimento foi instalado em casa de 
vegetação, localizada na área experimental da Embrapa Algodão, em Campina Grande-PB. 
As parcelas foram constituídas por dois vasos (5,0 L), cada um com duas plantas. Os vasos 
foram preenchidos com substrato esterilizado e as sementes, deslintadas. A inoculação foi 
realizada aos 25 dias após a emergência das plântulas, com suspensão de inóculo calibrada 
em aproximadamente 5,0 x 104 conídios/mL. A avaliação foi realizada em nível de planta 
individual, totalizando-se 432 unidades de observação. Os resultados indicaram maior 
importância dos componentes genéticos associados aos efeitos aditivos dos genes 
controladores do caráter, em relação àqueles associados aos efeitos de dominância. Há 
pelos menos dois genes com dominância envolvidos na herança do caráter, sendo esta 
dominância parcial e, muito provavelmente, não unidirecional.A linhagem CNPA 2984 
mostrou ser a mais promissora entre os genitores, uma vez que possui nota reduzida para 
severidade e, também, alta concentração de alelos dominantes.  

 
Palavras-chave: Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides, herança genética, análise 
dialélica.  
 

ABSTRACT 
 
 

INHERITANCE OF RESISTANCE TO Colletotrichum gossypii var. 
cephalosporioides IN COTTON STUDIED BY HAYMAN DIALLEL 

 
 

The objective of this research was to investigate the genetic control of 
resistance to Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides in cotton crop, using the 
Hayman diallel. Crossings were performed between and within of two groups of 
contrasting genotypes as regards the character. The parents genotypes susceptible to 
disease were the lines/cultivar Delta Opal, CNPA 999 and CNPA 2161, and those with a 
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high level of resistance were Facual, CNPA 2043 and CNPA 2984. All possible crossings 
were performed in a complete diallel scheme (including the reciprocal crosses), totalizing 
thirty hybrids. These hybrids and their parental lines were evaluated to disease severity in 
the randomized complete blocks design with 36 treatments and three replications. The 
experiment was conducted in a greenhouse at Embrapa Algodão, in Campina Grande-PB, 
Brazil. The plots were composed of four plants, cultivated in pots (volume 5, 0 L) with two 
plants each. Inoculation was performed 25 days after the emergency, with suspension of 
inoculum calibrated at approximately 5.0 x 104 conidia/mL. The evaluation was performed 
for individual plants, totalizing 432 observations units. The results indicated more 
importance of the genetic components associated with additive effects of the genes 
controlling the character than the components associated with dominance effects. There are 
at least two genes with dominance involved in the character inheritance, and this 
dominance is partial and, quite probably, not unidirectional. The genotypic determination 
coefficient is high (93%), indicating to be easy the selection of resistant plants. The CNPA 
2984 line shown to be the more promisingparental, as it has a reduced score of severity and 
also high concentration of dominant alleles. 

 

Key words: Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides, genetic inheritance, dialelic 

analysis. 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura do algodoeiro na região do Cerrado do Brasil Central é afetada por 

uma série de doenças, que têm ocasionado danos econômicos consideráveis. Entre elas 

estão a ramulose, causada pelo fungo Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides (A. 

S. Costa), que tem importância econômica de destaque, assim como a ramulária 

(Ramularia areola), o mosaico das nervuras – forma “Ribeirão Bonito” (virose) e o 

complexo Fusarium-nematóide.  

A ramulose, também conhecida como superbrotamento do algodoeiro, tem seu 

agente etiológico amplamente distribuído em todos os estados produtores de algodão no 

Brasil, constituindo-se, em alguns deles, numa das principais doenças fúngicas da cultura. 

As razões para o aumento de sua ocorrência podem ser atribuídas, principalmente, à 

intensificação da cultura e à expansão da área cultivada com algodoeiro, em curto espaço 

de tempo (Cia & Salgado, 2005). Aliado a isso, o cultivo do algodoeiro no Brasil ainda 

está sujeito a práticas culturais sem rotação de culturas e ao uso de sementes contaminadas. 

Em razão disso, o volume de aplicações de fungicidas na cultura, para o controle de 

doenças, tem aumentado substancialmente nos últimos anos. Assim, cada vez mais, têm-se 
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buscado alternativas de maior viabilidade econômica e que garantam maior proteção ao 

meio ambiente, entre as quais se incluem as fontes de resistência genética a múltiplas 

doenças. Por outro lado, embora pesquisas com esse tipo de motivação sejam facilmente 

justificadas, as informações sobre o controle genético da resistência à maioria das doenças 

do algodoeiro ainda são escassas. 

Existem maneiras alternativas de se estudar o controle genético de um caráter e, 

entre elas, um método importante é aquele originalmente proposto por Jinks & Hayman 

(1953) e formalizado em Hayman (1954). Esse método decompõe a variância fenotípica 

observada numa tabela dialélica, em diversos componentes relacionados ao controle 

genético do caráter, possibilitando: estimar o grau médio de dominância dos genes 

controladores do caráter; classificar as linhagens puras empregadas, segundo a quantidade 

de alelos dominantes presentes em cada uma; identificar a presença de interação epistática; 

determinar o número mínimo de genes envolvidos no controle do caráter; avaliar a maneira 

(simétrica ou não) como os alelos dominantes estão distribuídos nas linhagens puras, isto é, 

se há acúmulo ou não de alelos de efeitos positivos ou negativos nas linhagens; detectar a 

presença de dominância e verificar se esta é unidirecional ou não; estimar diversos 

componentes genéticos da variabilidade fenotípica; e determinar o limite de seleção que 

pode ser atingido, se esta for aplicada em gerações segregantes a partir das linhagens 

avaliadas. 

Estudos sobre o controle genético da resistência à ramulose do algodoeiro têm 

sido realizados, entretanto, os resultados atualmente disponíveis são conflitantes (Carvalho 

et al., 1988; Carvalho et al., 1994; Zandoná et al., 2006). Em razão disso, este trabalho foi 

proposto para investigar o padrão de herança dessa resistência, considerando-se cultivares 

atualmente recomendadas para o cultivo e linhagens utilizadas em progama específico de 

mehoramento genético, na região central do Brasil. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Hibridações 

 

As hibridações foram realizadas na estação experimental da Seagro, em 

Senador Canedo-GO, localizada a 49,1º W de longitude, 16,7º S de latitude e altitude de 



 

 

80  

801 m. As polinizações controladas basearam-se no método apresentado por Penna 

(1999b), com adaptações. Nos cruzamentos, foram utilizados genitores suscetíveis à 

ramulose, que compreenderam a cultivar Delta Opal e as linhagens experimentais CNPA 

999 e CNPA 2161, e genitores com elevado nível de resistência à doença, constituídos pela 

cultivar Facual e as linhagens experimentais CNPA 2984 e CNPA 2043.  

Todos os possíveis cruzamentos foram realizados em esquema de dialelo 

completo (incluindo-se os recíprocos), totalizando-se trinta híbridos. Para a obtenção das 

gerações F1 de cada cruzamento, foram utilizados quatro vasos plásticos de 8,0 L para cada 

genitor, semeando-se dez sementes por vaso, para posterior desbaste, buscando-se manter 

quatro plantas por vaso. Os genitores masculinos foram semeados cinco dias antes dos 

genitores femininos, por razão de sincronismo do florescimento. Dessa forma, totalizaram-

se 36 tratamentos (trinta híbridos mais os seis genitores), os quais foram avaliados quanto à 

severidade da doença. 

 

4.2.2 Avaliação experimental e análise preliminar 

 

A avaliação dos tratamentos foi feita em experimento de casa de vegetação, 

instalado na Embrapa Algodão, em Campina Grande-PB, no dia 08 de agosto de 2007. O 

delineamento experimental foi de blocos completos casualizados, com os 36 tratamentos 

em três repetições. As parcelas foram constituídas por quatro plantas, sendo duas plantas 

por vaso (volume de 5,0 L), totalizando 432 unidades de observação. Previamente, três 

diferentes isolados de C. gossypii var. cephalosporioides, oriundos dos municípios de 

Acreúna – GO (CNPA 0095), Santa Helena de Goiás – GO (CNPA 0104) e Campo Verde 

– MT (CNPA 0116), foram cultivados em meio de batata, dextrose e ágar (BDA), em 

placas de Petri. As placas foram mantidas em incubadora a 25ºC, sob fotoperíodo de 12 h. 

Após dez dias, 10 mL de água destilada e esterilizada foram adicionados à cada placa, 

retirando-se conídios, suavemente, com o auxílio de um pincel. A inoculação foi realizada 

aos 25 dias após a emergência das plântulas, com suspensão de inóculo calibrada em 

aproximadamente 5,0 x 104 conídios/mL. A suspensão foi atomizada sobre as plantas até o 

ponto de escorrimento. Após a inoculação, as plantas foram submetidas a condições 

ambientais com 100% de umidade, e assim permaneceram por uma semana, dentro de 

câmara úmida sob condições controladas. Vinte dias após a inoculação, procedeu-se a 

quantificação da severidade da ramulose em cada planta, com base em escala de notas 
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proposta por Araújo et al. (2003), em que: 1= sem sintomas; 2= lesões necróticas nas 

folhas jovens; 3= lesões nas folhas, encurtamento dos internódios e início de emissão de 

brotos laterais (até três novos brotos); 4= lesões nas folhas, encurtamento dos internódios, 

emissão de brotos laterais (entre três e dez brotos), pouco desenvolvimento vegetativo; e 

5= lesões nas folhas, encurtamento dos internódios, emissão de brotos laterais (mais de dez 

brotos) e nanismo.  

Os dados referentes à severidade da doença em cada parcela, obtidos pela 

média das quatro plantas avaliadas, totalizaram 108 observações, que foram submetidas à 

análise de variância, segundo o modelo estatístico:  

 

Y il = µ + bl + gi + eil 

em que: 

Y il: observação na parcela que recebeu o i-ésimo genótipo (i = 1, 2, ..., g), no l-ésimo 

bloco (l = 1, 2, ..., b); 

µ: média geral do ensaio; 

bl: efeito aleatório do bloco l, assumindo-se bl ~ N(0,σ2
b); 

gi: efeito fixo do tratamento i; e 

eil: erro experimental associado à il -ésima parcela, assumido i.i.d. ~ N(0,σ2
e). 

Esta análise foi implementada no aplicativo computacional SAS®, mediante 

uso de seu procedimento General Linear Models – GLM (SAS Institute, 2002). 

 

4.2.3 Análise dialélica 

 

Utilizando-se ainda os dados de parcelas, realizou-se uma decomposição da 

soma de quadrados de tratamentos para se testar a significância dos efeitos aditivos e de 

dominância, além dos efeitos de cruzamentos recíprocos (Hayman,1954; Santos, 1984; 

Carvalho et al., 1995). Nesta análise são avaliados vários contrastes, denominados fontes 

de variação “a”, “b”, “c” e “d”. A fonte “a” testa a significância dos efeitos aditivos dos 

genes; “b”, os efeitos de dominância; e “c” e “d”, os efeitos de cruzamentos recíprocos. O 

termo “b” ainda é decomposto nas fontes “b1”, “b2” e “b3”, sendo que “b1” testa o desvio 

de todas as médias dos genitores em relação à média dos cruzamentos, o qual é 

significativo se os desvios de dominância forem predominantes em uma direção; a fonte 
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“b2” corresponde à heterogeneidade entre os desvios médios de dominância nas progênies 

de meios irmãos da tabela dialélica, sendo significativa se houver assimetria na 

distribuição dos genes dominantes entre os genitores; e a fonte “b3” testa a heterogeneidade 

dos desvios de dominância específicos para cada cruzamento, sendo equivalente à 

capacidade específica de combinação testada pelo método de Griffing (1956). O termo “c” 

testa especificamente a diferença entre os efeitos do i-ésimo genitor, usado ora como 

macho, ora como fêmea; e “d”, a diferença residual de todos os cruzamentos recíprocos, 

descontados os efeitos testados por “c” (Carvalho et al., 1995). 

Com base nas notas médias de cada tratamento, obtidas a partir das três 

repetições, montou-se então a tabela dialélica, a qual foi analisada pelo método de Hayman 

(1954). Nesta análise, primeiramente estimam-se os seguintes parâmetros: a variância entre 

genitores (Vp); as variâncias dentro cada linha (ou coluna) da tabela dialélica (Vi), com (i = 

1, 2, ..., p; sendo p o número de genitores); a média destas variâncias (V ); a variância entre 

as médias das linhas (VM); as covariâncias entre os genitores e cada linha da tabela 

dialélica (Wi); a média destas covariâncias (W ); e o quadrado da diferença entre a média 

geral do ensaio (..Y ) e a média dos genitores (pY ), dado por: M2=
2)YY( p.. − .  

A análise dialélica de Hayman (1954) está apoiada nas seguintes 

pressuposições: i) segregação diplóide; ii) comportamento idêntico de cruzamentos 

recíprocos; iii ) ausência de efeitos epistáticos; iv) ausência de alelismo múltiplo; v) 

homozigose dos tipos parentais; e vi) distribuição independente dos genes nas linhagens 

parentais. Os desvios nessas pressuposições são avaliados pelo teste de suficiência do 

modelo aditivo-dominante, que se baseia na análise de regressão linear de Wi em função de 

Vi, com a simples aplicação do teste t-Student (a 5% de probabilidade), associado ao 

coeficiente de regressão da equação: ii VbaW ˆˆˆˆ += . A hipótese avaliada é a seguinte: H0: b 

= 1,0. Caso o teste resulte não significativo, se valida a utilização do modelo aditivo-

dominante. Caso contrário, deve-se eliminar genitores do sistema dialélico ou realizar 

alguma transformação para mudança na escala de dados. Após esse procedimento, realiza-

se novo teste para comprovar se a suficiência do modelo foi estabelecida (Cruz & Regazzi, 

1997). É importante mencionar que, para a aplicação da análise, esta mesma regressão 

deve também ser significativa, isto é, a hipótese H0: b = 0 deve ser rejeitada para o nível de 

significância escolhido (5% de probabilidade).  
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As estatísticas anteriormente mencionadas, que se relacionam com os 

componentes genéticos considerados na análise dialélica (Hayman, 1954; Mather & Jinks, 

1984; Cruz & Regazzi, 1997), dão suporte, ainda, à estimação dos seguintes parâmetros 

básicos de interesse: 

a) Componente de variância associado aos efeitos aditivos dos genes:  

ε~V̂D
~

p −=  

em que: ε~  é o componente de variância ambiental, estimado pelo quadrado médio do erro 

experimental ou resíduo, em nível de médias.  

b) Componente da variância devido aos efeitos de dominância dos genes: 

( )
p

~p
V̂ŴV̂H

~
p

ε23
441

−−+−=  

c) Componente da variância genética dominante corrigida para a distribuição gênica: 

ε~2ˆ4ˆ4
~

2 −−= MVVH   

d) Covariância média entre efeitos aditivos e dominantes nas combinações híbridas: 

( )ε~
p

p
ŴV̂F

~
p

22
42

−−−=  

e) Somatório dos efeitos de dominância para todos os locos em estado heterozigótico: 

( )
2

22
~14ˆ4ˆ

p

p
Mh

ε−−=  

Nota: desconsiderando-se o efeito ambiental, )YY(ĥ p.. −= 2 , cujo sinal indica a direção 
média da dominância (Hayman, 1954). 

Tais estimativas associadas a componentes genéticos ou ambientais 

possibilitam, ainda, a obtenção das seguintes informações genéticas (Cruz, 2001):  

a) Grau médio de dominância:  

D
~

/H
~

GMD 1=  

em que: GMD = 1 indica dominância completa; GMD = 0 indica ausência de efeitos de 

dominância e; 0<GMD<1 indica dominância parcial. Considerando-se a possibilidade 

de estimativas negativas para algum dos componentes da variância genética envolvidos 
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nesta expressão, o grau médio de dominância foi estimado também por procedimento 

gráfico, explicitado mais adiante.  

b) Distribuição de alelos entre os genitores (simetria): 

1

2
~

4

~

H

H
S =   

Valores desta estatística próximos de 0,25 indicam que os alelos de efeitos 

positivos e negativos estão distribuídos de maneira simétrica entre os genitores; uma razão 

menor que 0,25 indica que os alelos favoráveis e desfavoráveis não se concentram em 

proporções iguais. 

c) Razão entre número total de alelos dominantes e recessivos: 

FDH

FDH

K

K

R

D

−
+

=
1

1

4

4
  

Valores desta estatística próximos à unidade indicam que a distribuição dos 

alelos dominantes e recessivos nos genitores é uniforme. Se, entretanto, esta razão for 

maior que a unidade, há mais alelos dominantes do que recessivos nos genitores; se menor, 

haverá menos alelos dominantes do que recessivos. Esta interpretação parte da suposição 

de que os efeitos gênicos sejam iguais (Santos, 1984).  

 

d) Número de genes com dominância: 

2

2

ˆ

ˆ

H

h
n =   

e) Coeficientes de determinação genotípica (em nível de média de repetições): 

( )
( ) ε̂H/HFD

H/HFD
'ĥa 221

21

21

212

+−+−
−−−

=  (no sentido amplo) 

( ) ε̂H/HFD

HHFD
'ĥr 221 21

212

+−+−
−−−

=  (no sentido restrito). 

A significância de cada efeito foi testada pela estatística t-Student, obtida pela 

divisão da estimativa do efeito pelo seu respectivo erro-padrão (Hayman, 1954). No 

julgamento da significância dos efeitos, valores de t acima de 1,96 foram considerados 

significativos, a 5% de probabilidade, pelo fato de os graus de liberdade não serem bem 
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estabelecidos (Cruz & Regazzi, 1997). Todos os cálculos relacionados à análise dialélica, 

excetuando-se a análise gráfica descrita a seguir, foram realizados com o apoio do 

aplicativo computacional Genes (Cruz, 2001)  

A constituição genética relativa dos genitores foi também avaliada por meio de 

gráficos associados à análise dialélica de Hayman (1954). No presente trabalho, entretanto, 

conforme recomendam Vencovsky & Barriga (1992), optou-se por aplicar a análise 

gráfica, repetição por repetição, para averiguar a repetibilidade ou consistência dos 

resultados. Uma das funções representadas graficamente é a reta de regressão de Wi sobre 

Vi. Na ausência de epistasia, esta reta possui inclinação 1,0, com pontos (Vi,Wi) associados 

a cada genitor, distribuídos em torno dela. Uma segunda função, representada 

simultaneamente no mesmo gráfico, corresponde à parábola W2
i=Vi.Vp, que comporta 

todos os pontos observados (genitores) no seu interior; isto é, a reta com a dispersão dos 

pontos, geralmente, é secante à referida parábola.  

Com isso, o método permite discriminar, entre os genitores, aqueles que 

apresentam maior ou menor concentração de genes em homozigose dominante ou 

homozigose recessiva. Genitores com maior número de alelos dominantes produzirão 

progênies com mínimas variância (Vi mínimo) e covariância (Wi mínimo) e, por 

conseguinte, terão seus pontos representados mais proximamente à origem do sistema de 

eixos cartesianos. Por outro lado, genitores com elevado número de alelos recessivos 

originarão progênies com elevados valores de Wi e Vi (descendentes fenotipicamente mais 

variáveis) e terão seus pontos mais afastados da origem do sistema cartesiano (Singh & 

Chaudhary, 1979). Um genótipo portador de todos os genes dominantes nos locos que 

controlam o caráter corresponde ao ponto de intersecção da reta com a parábola, na sua 

extremidade inferior (VD,WD); e, contrariamente, um genótipo completamente recessivo 

corresponde ao outro ponto de intersecção entre a reta e a parábola, na sua extremidade 

superior (VR,WR). Estas coordenadas podem ser determinadas algebricamente por: 

( ) 11 2

1

4

1
DHHDVD −+=  e 12

1

2

1
DHDWD −= ; 

( ) 11 2

1

4

1
DHHDVR ++=  e 12

1

2

1
DHDWR += .  

Os valores Wi+Vi (i = 1, 2, ..., g) são, então, utilizados para ordenar os genitores 

em função do acúmulo de alelos dominantes ou recessivos em cada um (entre WD+VD e 

WR+VR), haja vista estarem diretamente relacionados com a concentração relativa de alelos 
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dominantes e recessivos. Assim, de posse dessas informações, calculou-se também a 

correlação entre as médias dos genitores (Yii) e as estatísticas Wi+Vi: 

( )[ ]
( ) pii

iiii

V.VWVar

Y,VWCov
r

+
+

=   

 

Esta correlação, quando positiva, indica que os alelos dominantes, em sua 

maioria, têm efeito na redução da média do caráter (ex. maior resistência à ramulose – 

notas menores); se negativa, estes alelos (dominantes) proporcionam aumento na média do 

caráter (ex. maior suscetibilidade à ramulose – notas maiores); e em caso de correlação 

nula, fica evidente a ausência de dominância direcional. 

Quando essa correlação (r) for significativamente diferente de zero e r2 tender 

para a unidade, justifica-se predizer os limites seletivos associados aos genótipos extremos, 

com máxima homozigose dominante (VD,WD) e com máxima homozigose recessiva 

(VR,WR) nos locos controladores do caráter. Esta predição é feita a partir da regressão de Yii 

sobre Wi+Vi:  

( )iiii VWbaY ++= 00   

 

em que:  
( )[ ]

( )ii

iiii

VWVar

Y,VWCov
b̂

+
+

=0   e )VW(b̂Yâ iip +−= 00 , sendo pY  a média dos genitores. 

As predições associadas aos genótipos completamente dominante e 

completamente recessivo são obtidas substituindo-se ( )ii VW + , na equação de regressão, 

por ( )DD VW +  e ( )RR VW + , respectivamente.  

A representação gráfica permite, ainda, estimar o grau médio de dominância 

(GMD) nos locos controladores do caráter, por um simples quociente entre os 

comprimentos de dois segmentos de reta ( 14
1 H

~
AB=  e D

~
OB 4

1= ; Cruz & Regazzi, 1997). 

O estimador correspondente é dado por: 
OB

AB
GMD = , em que o ponto A corresponde ao 

intercepto da reta de regressão ii VbaW ˆˆˆˆ += ; o ponto B é o intercepto de outra reta, paralela 

à ii VbaW ˆˆˆˆ +=  e tangente à parábola W2
i=  ViVp, determinado por b̂/V̂â ptg 4= ; e o ponto O 

é a origem do sistema de coordenadas. Assim, se a reta ii VbaW ˆˆˆˆ +=  tiver intercepto 

positivo (â >0), quanto mais esta reta se aproximar da tangente à parábola, menor será o 
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comprimento de AB em relação ao de OB, o que resultará em 0<GMD<1 (dominância 

parcial); e, no limite superior, quando estas retas se coincidirem, tem-se AB=0 e GMD=0 

(ausência de dominância). Se â =0 (reta passando pela origem), então, AB=OB e GMD=1 

(dominância completa). Em último caso, se â <0 (reta passando abaixo da origem), o 

comprimento de AB será maior que o de OB, o que resultará em GMD>1 

(sobredominância). Este estimador pode ser útil nos casos em que alguma estimativa 

algébrica dos componentes da variância genética (D
~

 ou 1H
~

), envolvidos no cálculo de 

GMD, resultar em valor negativo. A construção dos gráficos e os cálculos decorrentes da 

análise gráfica foram feitos utilizando-se o aplicativo Microsoft Excel®. 

Para incrementar as informações a respeito do comportamento dos genitores, 

conforme preconizado por Vencovsky & Barriga (1992), ainda foram obtidas as suas 

estimativas de capacidade geral de combinação – CGC ( iĝ ), pelo método 1 de Griffing 

(1956): 

[ ] )p/Y(p/)YY(ĝ ..i..ii
22 −+=  

 

em que: .iY , i.Y  e ..Y  são, respectivamente, os totais da linha i (i=1, 2, ..., p genitores), da 

coluna i (do mesmo genitor) e geral da tabela dialélica. O cálculo destas estimativas foi 

também realizado com apoio do aplicativo Genes (Cruz, 2001).  

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O método de Hayman (1954) possibilita analisar os dados obtidos de um 

cruzamento dialélico, basicamente, de três maneiras: i) por decomposição da variabilidade 

total observada via análise da variância; ii)  por interpretação direta das estimativas dos 

parâmetros genéticos postulados; e iii)  por análise gráfica. Segundo Santos et al. (1985), a 

utilidade desses procedimentos de análise é permitir que seus resultados sejam 

confirmados e, sobretudo, que estes possam ser complementados pelas diferentes análises. 

Dessa forma, na presente pesquisa efetuou-se, inicialmente, a análise de variância com 

decomposição da soma de quadrados de tratamentos, o que permitiu testar os efeitos 

aditivos e de dominância dos genes, assim como as diferenças entre cruzamentos 

recíprocos (Tabela 4.1). Com isso, verificou-se que a variabilidade genética associada à 
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resistência da ramulose do algodoeiro é devida, principalmente, ao efeito genético aditivo 

dos genes, haja vista a significância (p<0,001) para fonte de variação “a”. Isso evidencia a 

possibilidade de sucesso com a seleção fenotípica, mesmo a partir de gerações iniciais no 

processo tradicional de melhoramento de plantas autógamas. Por esta análise, não foi 

constatado efeito significativo de dominância no controle do caráter, haja vista a não 

significância (p>0,05) associada à fonte de variação “b”. Ademais, a não significância do 

termo “b1” é indicativo de que os desvios de dominância não predominam numa só 

direção. Estes resultados, contudo, não corroboram constatações desta mesma pesquisa 

(Capítulo 3), que apontam evidências de efeitos de dominância, em alguns cruzamentos, 

ainda que em pequena magnitude, e com direção predominante no sentido de reduzir a 

média do caráter. 

 
Tabela 4.1. Resumo da análise de variância com a respectiva decomposição da soma de 

quadrados de tratamentos, nos componentes genéticos aditivo (a), de 
dominância (b) e em efeitos de cruzamentos recíprocos (c e d). 

 
Fonte de variação 1 GL SQ QM F Prob 
Bloco 2 0,207 0,104 1,026 0,364 
Tratamentos 35 45,262 1,293 12,798 <0,001 
  a  5 42,045 8,409 83,221 <0,001 
  b 15 1,385 0,092 0,914 0,553 
   b1 1 0,024 0,023 0,235 0,629 
   b2  5 0,593 0,118 1,173 0,331 
   b3  9 0,769 0,085 0,845 0,578 
 c  5 0,887 0,177 1,756 0,133 
 d  10 0,944 0,094 0,934 0,364 
Resíduo 70 7,073 0,101 - - 
Total   (CV=8,64%) 107 52,542 - - - 
1 A decomposição de “b” nas fontes “b1”, “b 2” e “b3” testa: “b1” avalia a média dos genitores e a média dos 

cruzamentos, e é significativo somente se os desvios de dominância forem predominantes em uma só 
direção; “b2” corresponde a uma heterogeneidade entre desvios médios de dominância nas progênies de 
meios irmãos da tabela dialélica; e “b3” testa a heterogeneidade dos desvios de dominância específicos para 
cada cruzamento; c e d testam efeito de cruzamentos recíprocos.  

 
Carvalho et al. (1994), utilizando esse mesmo método de análise, também no 

estudo do controle genético da ramulose, verificaram que, tanto os componentes de 

variação genotípica associados aos efeitos aditivos, quanto os desvios de dominância foram 

significativos. Ainda em algodoeiro e usando o dialelo de Hayman, Fuzatto et al. (2006) 

concluíram que a herança da resistência ao murchamento avermelhado (reddish wilting) é 

controlada, predominantemente, por efeitos genéticos aditivos, sendo que o efeito de 

dominância foi de pequena magnitude e estatisticamente não significativo. Com a mesma 
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abordagem, Vieira (2006) estudou o controle genético de vários caracteres: rendimento de 

algodão em caroço, porcentagem de fibra, peso de cem sementes, rendimento de algodão 

em pluma, índice de fibras curtas, elongação de fibras, índice de fiabilidade e grau de 

reflectância. A autora concluiu que a maioria dos caracteres apresenta ação gênica aditiva. 

Carvalho et al. (2007a, 2007b) estenderam o estudo para outros caracteres (rendimento de 

algodão em caroço, produtividade, precocidade, finura de fibra e resistência de fibra), 

corroborando os resultados de Carvalho et al. (1995), em alguns deles. Mais 

especificamente, verificaram a predominância de efeitos aditivos para os caracteres de 

tecnologia de fibra (finura e resistência) e, para os demais, destacaram a importância dos 

componentes associados aos efeitos de dominância. 

A não significância (p>0,05) para as fontes de variação “c” e “d” (Tabela 4.1) 

indica não ter havido diferenças significativas entre os híbridos e seus recíprocos. Isto é um 

requisito básico para a implementação da análise dialélica de Hayman (ausência de efeitos 

recíprocos), possibilitando inferir também que, muito provavelmente, o caráter não esteja 

sob controle de fatores genéticos extranucleares. O resultado corrobora aquele apresentado 

por Carvalho et al. (1994), também em estudo da resistência à ramulose, bem como os de 

Carvalho et al. (1995), em outros caracteres relacionados à produtividade do algodoeiro.  

As médias dos genitores e seus cruzamentos, incluindo os recíprocos, são 

apresentadas na Tabela 4.2. Como não houve diferenças significativas entre os híbridos e 

seus recíprocos, passou-se a utilizar a tabela dialélica simétrica, em que cada combinação 

híbrida é representada por (Yji+Yij)/2.  

Tabela 4.2. Médias das notas para severidade à ramulose1, para seis genitores e suas 
combinações híbridas F1, incluindo-se os recíprocos.  

 

Genitores Delta Opal CNPA 999 CNPA 2161 Facual CNPA 2043 CNPA 2984 

Delta Opal 3,375 3,042 2,958 2,583 2,181 2,208 

CNPA 999 3,111 2,875 2,750 2,403 2,417 1,944 

CNPA 2161 3,236 2,875 2,542 2,083 2,167 2,125 

Facual 1,958 1,889 1,806 1,333 1,229 1,063 

CNPA 2043 2,375 2,250 2,333 1,139 1,583 1,396 

CNPA 2984 1,708 1,896 2,104 1,083 1,181 1,229 
1 Escala de notas variando de 1 a 5 (1: ausência de sintomas da doença; e 5: superbrotamento e nanismo ). 

 



 

 

90  

As demais restrições impostas para a utilização do método de Hayman (1954) 

foram conjuntamente avaliadas pelo teste de suficiência do modelo aditivo-dominante, 

baseado na análise de regressão linear simples de Wi (covariâncias entre os genitores e cada 

linha da tabela dialélica) em função de Vi (variâncias dentro de cada linha tabela dialélica). 

A não rejeição da hipótese H0: b=1 (Tabela 4.3) evidenciou a validade das pressuposições 

assumidas pelo método, indicando a viabilidade de sua utilização.  

 

Tabela 4.3. Teste de suficiência do modelo genético aditivo-dominante para a análise 

dialélica de Hayman, a partir de análise da regressão linear ii VbaW ˆˆˆˆ += . 
 

Fonte de variação GL QM 
Regressão 1 0,01317 
Desvio 4 0,00017 
Coeficiente Estimativa Variância 
Intercepto (â ) 0,1975 0,00074 

Coeficiente angular (b̂ ) 0,9250 0,01132 
t (H0: b=1) - -0,7047 ns 

ns: valor não significativo a 5% de probabilidade (p=0,5199). 

 

Santos (1984) verificou situações em que, pelo teste proposto, houve validação 

dessas pressuposições mesmo quando algumas restrições não foram atendidas, porque os 

efeitos se cancelavam. Considerando-se, por exemplo, os efeitos de epistasia, assumidos 

como ausentes a partir do referido teste, faz-se necessário mencionar que resultados 

obtidos nesta mesma pesquisa, com análise de componentes de médias (Capítulo 3), 

evidenciaram a sua presença em boa parte dos cruzamentos avaliados (Delta Opal x CNPA 

2043, CNPA 2161 x Facual, CNPA 999 x Facual e CNPA 999 x CNPA 2984). Por outro 

lado, há indicações de que efeitos da violação parcial de algumas das suposições em que se 

baseiam os modelos dialélicos não devem alterar, de modo significativo, as conclusões 

obtidas das análises genéticas (Crumpacker & Allard, 1962, citados por Ramalho et al., 

1993).  

Em concordância com os resultados obtidos da análise de variância, a 

magnitude das estimativas dos parâmetros genéticos da análise dialélica (Tabela 4.4) 

ratifica a maior importância dos componentes associados aos efeitos aditivos (D̂  

e 1
ˆˆ HD − ), em relação aos efeitos de dominância (1Ĥ ; 2Ĥ e 2ĥ ). A ocorrência de valores 

negativos para as estimativas dos componentes de variância associado aos desvios de 

dominância reforça a tendência de estes efeitos serem nulos ou de pequena relevância no 
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controle do caráter. Esses valores negativos prejudicaram a determinação algébrica de 

alguns parâmetros importantes para o entendimento do controle genético do caráter: a 

simetria de genes com efeitos positivos e negativos nos genitores ( 12
ˆ4/ˆ HH ), que atingiu 

valor não esperado (acima de 0,25), não sendo passível de interpretação; a razão entre 

número total de alelos dominantes e recessivos (KD/KR) nos genitores, que não pôde ser 

calculada; e o grau médio de dominância ( DH ˆ/ˆ
1 ), que também não pôde ser determinado 

algebricamente, embora neste caso haja a alternativa de estimação pela análise gráfica. 

Valores anormais referentes ao GMD também foram encontrados por Santos et al. (1985), 

ao avaliar o controle genético da produção de grãos em feijoeiro, o que eles atribuíram à 

interação das ações gênicas com repetições, principalmente por se tratar de caracteres 

sensíveis às influências ambientais. Esta explicação provavelmente também se aplica ao 

presente caso, o que pode ser atestado pelas diferenças nas análises gráficas de uma 

repetição para a outra.   

 
Tabela 4.4. Estimativas de parâmetros genéticos e ambiental de interesse, segundo o 

método de Hayman (1954), para estudo da herança do caráter severidade à 
ramulose do algodoeiro. 

 
Parâmetros 1 Estimativas Parâmetros1 Estimativa 

ε  0,03368 
12 4/ HH  0,7637 

D  0,7694* 
RD KK /  - 

1HD −  0,7714* DH /1  - 

1H  -0,0020 ns 
2

2 / Hh  2,44 

2H  -0,0058 ns 
'2

ah  0,9317 
2h  -0,0143 ns 

'2
rh  0,9347 

F  -0,1490 ns r 0,2957ns 

1 ε : componente de variância ambiental; D : componente de variância associado aos efeitos aditivos; 1H  e 

2H : componentes de variância associados aos desvios de dominância; 2h : componente quadrático 

determinado pela diferença de média entre híbridos e pais; F : componente associado à covariância entre 
efeitos aditivos e não aditivos; 12 4/ HH : distribuição dos alelos (simetria); RD KK / : relação 

dominante/recessivo; DH /1 : grau médio de dominância; 2
2 / Hh : número de genes com dominância; 

'2
ah : coeficiente de determinação no sentido amplo; '2

rh : coeficiente de determinação no sentido restrito; e 

r coeficiente de correlação entre )( ii VW + e iiY  . 

 

Contrariamente aos resultados anteriores, que apontam para efeitos de 

dominância nulos ou de pequena magnitude, Carvalho et al. (1994) identificaram, para o 

mesmo caráter, efeito de sobredominância (GMD = 1,47), com distribuição equitativa dos 
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alelos entre os genitores (simetria: 0,23). Esses autores verificaram, também, que tanto os 

componentes da variação genotípica associados aos efeitos aditivos, quanto os desvios de 

dominância, foram significativos; entretanto, os efeitos de dominância apresentaram maior 

contribuição relativa para o controle genético do caráter, o que discorda bastante dos 

resultados até aqui apresentados. A mesma tendência foi encontrada por Carvalho et al. 

(1995), nos caracteres rendimento, peso de capulhos e precocidade. Por outro lado, ao 

considerarem o número de capulhos por planta, a altura de plantas e a maturidade de fibra, 

o componente aditivo mostrou-se mais importante que o de dominância. 

Quanto à direção da dominância para o caráter em estudo, embora os testes 

aplicados não tenham revelado direção predominante (termo “b1” e componente 2ĥ  não 

significativos), vale lembrar que o sinal de ĥ  fornece a direção média da dominância 

(Hayman, 1954). E, neste caso, sendo 066402 ,)YY(ĥ p.. −=−= , isso sugere que, havendo 

dominância, esta ocorrerá predominantemente no sentido de reduzir a média do caráter 

(sinal negativo). Essa possibilidade não pode ser completamente descartada, haja vista 

resultados apresentados no Capítulo 3, bem como tendências que serão discutidas mais 

adiante a partir da análise gráfica. 

O número de genes (ou blocos gênicos) com dominância, estimado pela 

estatística 2
2 ˆ/ˆ Hh , revela a existência de pelo menos dois genes envolvidos no controle da 

resistência à ramulose, considerando-se o conjunto dos genitores avaliados (Tabela 4.4). 

Este resultado não deixa de ser uma evidência adicional em favor de efeitos de dominância 

no controle do caráter. Ademais, em razão da estimativa negativa de 2Ĥ  e também da não 

significância do componente quadrático 2ĥ , que depende da direção da dominância, essa 

estimativa de número de genes pode estar subestimada, pois quanto mais evidente for a 

dominância unidirecional, maior será o valor do número de genes (Vencovsky & Barriga, 

1992). A possibilidade de este número estar subestimado tem apoio em outros resultados 

da presente pesquisa, quando se analisou componentes da variância genética e obteve-se 

estimativa de até 21 genes envolvidos no controle do caráter, em cruzamento específico 

(Delta Opal x CNPA 2984). Por outro lado, o resultado n=2,44, embora neste caso tenha sido 

obtido pelo quociente entre duas estimativas negativas, corrobora relatos na literatura, para 

o mesmo caráter, que sugerem: dois genes (Zandoná et al., 2006), um par de alelos 

(Carvalho et al., 1988) e um gene (Carvalho et al., 1994).  
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O coeficiente de determinação genotípica apresentou estimativas de valor 

elevado (93%), tanto no sentido amplo ('ĥa
2

) como no sentido restrito ('ĥr
2

). Embora 

estimativas deste parâmetro não possam ser aproveitadas para outros conjuntos 

genotípicos, vale observar que os valores aqui encontrados são comparáveis ao obtido por 

Carvalho et al. (1994), 89,4% para o mesmo coeficiente no sentido restrito. Fuzatto et al. 

(2006) também encontraram elevados valores para este parâmetro, isto é, 90% e 92%, para 

os coeficientes de determinação nos sentidos amplo e restrito, respectivamente, 

considerando-se o caráter resistência do algodoeiro ao murchamento avermelhado (reddish 

wilting). Por outro lado, considerando características agronômicas e tecnológicas de fibra, 

também em algodoeiro, Vieira (2006) verificou valores baixos para esse coeficiente (30%), 

o que indica dificuldades na seleção direta, especialmente em gerações iniciais, quando se 

exigirá maior controle da variação ambiental. Corroborando esses resultados, Carvalho et 

al. (1995) concluíram que rendimento de algodão é um caráter de baixa coeficiente de 

determinação (19%).  

Enfim, é importante mencionar que o coeficiente de determinação no sentido 

restrito é considerado um dos parâmetros genéticos mais importantes para o trabalho de 

melhoramento em caracteres quantitativos. Isso porque ele indica a proporção da variância 

fenotípica que é atribuída aos efeitos médios dos genes e, também, pelo seu papel 

preditivo, por expressar a confiança no valor fenotípico como guia para se selecionar um 

valor genético. Já no sentido amplo, esse coeficiente é menos confiável, sobretudo quando 

a variância genética não-aditiva está presente (Falconer, 1987).  

As classificações relativas dos genitores quanto à proporção de genes 

dominantes e recessivos estão apresentadas na Tabela 4.5 e representadas na Figura 4.1. 

verifica-se que a ordem dos genitores com maior concentração de alelos dominantes ou 

recessivos não foram concordantes nas diferentes repetições. Isso, conforme já discutido, 

pode ser resultante da interação de ações gênicas com os ambientes particulares das 

repetições. Apesar disso, os genitores Delta Opal (suscetível) e CNPA 2984 (resistente) 

apresentaram ordenações relativamente consistentes nas três repetições. Isso sugere que, 

havendo certa dominância nos locos controladores do caráter, há tendência de o genitor 

resistente (CNPA 2984) ter maior acúmulo de alelos dominantes, haja vista o seu menor 

valor de Wi+Vi (Tabela 4.5). Contrariamente, o genitor suscetível (Delta Opal) terá maior 

proporção de alelos recessivos, pois apresenta maior valor de Wi+Vi. Por conseguinte, 

pode-se assumir que, nestes locos, os alelos recessivos são responsáveis por reduzir a 
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resistência à ramulose, o que corrobora resultados desta pesquisa, obtidos com as análises 

de componentes de médias. Por outro lado, discorda dos resultados apresentados por 

Carvalho et al. (1988) e Carvalho et al. (1994). Essa discordância pode ser indicativo de 

ausência de dominância direcional, o que pode também justificar certo embaralhamento 

dos demais genitores, quanto à estatística Wi+Vi. 

 
Tabela 4.5. Estimativas de Wi+Vi e respectivas ordens de classificação dos genitores 

quanto à proporção de genes dominantes, considerando-se cada repetição ou a 
média das repetições, acrescidas de suas estimativas da média (Yii) e da 
capacidade geral de combinação (iĝ ), para notas de severidade à ramulose. 

  

Genitores 
Repetição 1  Repetição 2  Repetição 3  Média 

Wi+Vi Ordem Wi+Vi Ordem Wi+Vi Ordem Wi+Vi Ordem Yii iĝ  
Delta Opal 1,446 6 1,202 6 0,298 2 0,839 6 3,38 0,55 

CNPA 999 1,090 4 0,816 4 0,230 1 0,614 3 2,88 0,40 

CNPA 2161 1,095 5 0,504 1 0,362 4 0,578 2 2,54 0,34 

Facual 0,998 3 0,745 2 0,540 5 0,731 5 1,33 -0,46 

CNPA 2043 0,675 2 0,899 5 0,664 6 0,729 4 1,58 -0,30 

CNPA 2984 0,619 1 0,774 3 0,351 3 0,566 1 1,23 -0,53 

 
Observa-se, por exemplo, que os genitores Facual e CNPA 2043, que 

apresentaram maior resistência à ramulose (menores médias para nota de severidade à 

ramulose), em média ficaram localizados entre aqueles com as maiores concentrações de 

alelos recessivos (Tabela 4.5). Contrariamente à hipótese anterior, isto sugere que a 

resistência à ramulose seja condicionada por alelos recessivos, o que, neste caso, corrobora 

os resultados de Carvalho et al. (1988) e Carvalho et al. (1994). A mudança no 

ordenamento dos genitores nas diferentes repetições, com o mesmo conjunto de genitores, 

entretanto, fortalece a hipótese de que esta inconsistência seja ocasionada por efeitos 

ambientais, tal como relatado por Santos et al. (1985). Por outro lado, a discordância entre 

resultados na literatura pode ser devida ao fato de que os locos responsáveis pelo controle 

do caráter, nos diferentes genitores e cruzamentos, não apresentam dominância 

unidirecional. Isto porque num dado cruzamento, os genitores podem divergir em locos 

cujos efeitos de dominância ocorrem no sentido da suscetibilidade (Carvalho et al., 1994); 

já em outros cruzamentos, a divergência dos genitores pode ocorrer em locos com 

dominância para resistência genética à ramulose (Zandoná et al., 2006).  

Quanto à capacidade geral de combinação (CGC), estimada pelo método 1 de 

Griffing (1956), verifica-se que os genitores Delta Opal, CNPA 999 e CNPA 2161 
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apresentaram as maiores notas para severidade e, também, as maiores estimativas iĝ ; isto 

é, há uma correlação quase perfeita entre essas variáveis. Logo, valores elevados para CGC 

estão associados com maior contribuição para o aumento da nota de severidade e, 

consequentemente, com maior suscetibilidade à ramulose. Por outro lado, a correlação 

entre iĝ  e (Wi+Vi) não se mostrou significativa (r = 0,19ns), embora para os genitores 

extremos tenha havido certa associação. Isto é, a cultivar Delta Opal, com a maior 

concentração de alelos recessivos (elevado valor de Wi+Vi) apresentou a maior estimativa 

de CGC, conferindo aumento na nota de severidade. Em contrapartida, a linhagem CNPA 

2984, com a maior concentração de alelos dominantes (menor valor de Wi+Vi) mostrou a 

menor estimativa de CGC, conferindo redução na nota de severidade. Observa-se, 

portanto, que sob ausência de dominância (Tabela 4.4), a informação mais relevante, isto é, 

aquela associada aos efeitos aditivos dos genes, encontra-se representada em estatísticas 

simples, tais como uma estimativa de CGC. 

A discordância entre os resultados obtidos nas diferentes repetições também 

pode ser constatada por meio da análise gráfica (Figura 4.1). Nesta representação, 

genitores com maior concentração de alelos dominantes, nos locos controladores do 

caráter, têm seus pontos representados mais proximamente à origem do sistema de eixos 

cartesianos, enquanto aqueles com maior concentração de alelos recessivos têm seus 

pontos mais afastados da origem. Assim, verifica-se que, para a primeira repetição, os 

genitores que demonstraram ter maior acúmulo de alelos dominantes são as linhagens 

resistentes CNPA 2984 (P6) e CNPA 2043 (P5); a cultivar Delta Opal (P1) demonstrou ser 

o genitor com a maior concentração de alelos recessivos; e os demais (P2, P3 e P4), uma 

distribuição intermediária dos alelos dominantes e recessivos. Este resultado sugere 

dominância no sentido de aumentar a resistência à doença e, embora seja de apenas uma 

repetição, mostra-se coerente com aqueles obtidos nesta mesma pesquisa, a partir da 

análise de m édias de gerações (Capítulo 3) e com os de Zandoná et al. (2006).  
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Figura 4.1. Resultados da representação gráfica da análise dialélica de Hayman, obtida a 

partir das estatísticas Wi e Vi, para cada repetição (A, B e C) ou média das três 
repetições (D), relativas ao caráter nota de severidade à ramulose do 
algodoeiro, considerando-se seis genitores (P1- Delta Opal, P2- CNPA 999, P3- 
CNPA 2161, P4- Facual, P5- CNPA 2043 e P6- CNPA 2984). As coordenadas 
(VD,WD) e (VR,WR), indicadas apenas na primeira repetição, referem-se aos 
genótipos completamente dominantes ou completamente recessivos nos locos 
controladores do caráter e correspondem às intersecções da reta ii VbaW ˆˆ +=  

com a parábola iPi VVW =2  
 

Para a segunda e terceira repetições, entretanto, essa tendência não mais se 

manteve, conforme já comentado com base nos resultados da Tabela 4.5. Na segunda, a 

linhagem suscetível CNPA 2161 (P3) foi o genitor que demonstrou maior concentração de 

alelos dominantes; já na terceira repetição, isso ocorreu com os genitores suscetíveis 

CNPA 999 (P2) e Delta Opal (P1). A menos de efeitos ambientais, também já comentados, 
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esses resultados, contrariamente aos da primeira repetição, apontam para a dominância no 

sentido de aumentar a suscetibilidade, conforme observaram Carvalho et al. (1994). Assim, 

a estratégia de averiguar a consistência dos resultados, mediante análise gráfica de cada 

repetição, conforme recomendam Vencovsky & Barriga (1992), neste caso, não produziu 

grande efeito. 

Ainda utilizando-se informações da Figura 4.1 foi possível obter uma 

estimativa do grau médio de dominância ( OB
ABGMD = ), o que não tinha sido possível 

algebricamente, em razão da estimativa negativa do componente de variância 1H
~

. O valor 

resultante da média das três repetições foi GMD = 0,30, o que indica dominância parcial, 

embora de baixa magnitude (proximidade entre as retas representadas na figura). 

Curiosamente, ao se considerar as repetições separadamente, os valores obtidos foram 

sempre mais elevados (0,42; 0,37; 0,48), o que ratifica a expectativa teórica de os efeitos se 

anularem numa abordagem de médias.  

Na análise dialélica de Hayman, a direção da dominância pode ser investigada 

também por meio da relação entre Yii e (Vi+Wi). Com base nos resultados da Tabela 4.5, 

observa-se que menores valores de Vi+Wi nem sempre estiveram associados aos genitores 

de maior média (Yii); ou seja, mesmo ratificando-se a existência de dominância parcial, há 

indícios fortes de que esta não seja unidirecional. Isso é confirmando pelo coeficiente de 

correlação entre Yi e (Vi+Wi), que apresentou valor não diferindo estatisticamente de zero 

(r = 0,30ns). Segundo Hayman (1954), quando esta correlação é pequena, espera-se igual 

proporção de genes dominantes positivos e negativos, ou seja, fica evidente a ausência de 

dominância unidirecional.  

Carvalho et al. (1994) encontraram valor r=- 0,19, sugerindo que a 

suscetibilidade à ramulose seja determinada por alelos dominantes. Vieira (2006) também 

identificou valores elevados e negativos ao considerar características como rendimento de 

algodão em caroço (-0,81) e índice de produção e precocidade (-0,80), inferindo que os 

alelos dominantes, em sua maioria, são responsáveis pelo aumento no rendimento de 

algodão em caroço, no índice de produção e na precocidade. Por outro lado, ao analisar 

essa estatística para características de fibras, verificou valores medianos para finura (0,46) 

e resistência das fibras (-0,41). Dessa forma, concluiu que alelos recessivos contribuem 

parcialmente para o aumento da finura da fibra e alelos dominantes e recessivos concorrem 

para o incremento da resistência das fibras do algodoeiro. Carvalho et al. (1995) 
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encontraram correlação positiva (0,77) para peso de capulho, sugerindo que alelos 

recessivos são responsáveis pelo incremento na média do caráter. Por outro lado, ao 

analisarem o caráter produtividade, a correlação encontrada foi elevada e negativa (-0,78) 

corroborando os resultados apresentados por Viera (2006). 

Enfim, caso esta correlação tivesse sido significativa, poder-se-ia estender um 

pouco mais na análise, procurando-se identificar os chamados limites seletivos; isto é, 

fazer predições de respostas para genótipos completamente dominantes e completamente 

recessivos, nos locos controladores do caráter, e, assim, compará-los aos genitores já 

disponíveis. Dado que isso não ocorreu, estas predições, embora tenham sido calculadas 

como exercício teórico (Tabela 4.6), não são confiáveis, haja vista que derivam da equação 

de regressão linear simples entre Yi e (Vi+Wi), que por conseguinte também não foi 

significativa. Com esta ressalva, os resultados obtidos apontariam para certa dificuldade de 

se obterem linhagens mais resistentes que o genitor CNPA 2984, já que a média deste 

genitor foi 1,23 (Tabela 4.5) e o limite de seleção estimado é de 1,52 (Tabela 4.6). Isso, 

porém, contraria resultados anteriores já discutidos, que atestam a possibilidade de 

obtenção de genótipos superiores, em razão da importância assumida pelos efeitos médios 

dos genes nesse conjunto de cruzamentos.  

 

Tabela 4.6. Valores esperados para as respectivas coordenadas ( DV̂ , DŴ ) e ( RV̂ , RŴ ) e para 
o valor predito dos genótipos com máxima concentração de alelos dominantes 

( DŶ ) e recessivos (RŶ ), para severidade à ramulose do algodoeiro, segundo o 
método de Hayman (1954). 

 
Parâmetro Estimativas 

DV̂  0,1148 

DŴ  0,3037 

RV̂  0,3968 

RŴ  0,5645 

Limite DŶ  1,5204 

Limite RŶ  2,8591 

Segundo Vencovsky & Barriga (1992), esse tipo de resultado é de grande 

importância para o planejamento de um programa de seleção, partindo-se das populações 

derivadas dos cruzamentos avaliados. Uma alternativa para superar os limites estimados 

seria o uso de seleção recorrente, a fim de quebrar ligações, caso existam, e propiciar 

recombinação e segregação de genótipos mais promissores. Outra observação adicional 
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que deve facilitar a seleção de genótipos superiores é identificar as populações F2 com 

maior variabilidade entre plantas, as quais, evidentemente, devem oferecer melhores 

perspectivas de seleção de genótipos recombinantes superiores (Santos et al., 1985; 

Vencovsky & Barriga, 1992). 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

i) A variabilidade genética para o controle da resistência à ramulose do algodoeiro é 

devida, principalmente, ao efeito genético aditivo dos genes, o que indica que o 

comportamento médio das cultivares/linhagens constitui o melhor indicador do potencial 

de cada uma para o melhoramento genético. 

ii) O controle genético à ramulose é condicionado, também, por alelos com dominância 

parcial e esta dominância, muito provavelmente não é unidirecional. 

iii) Considerando-se o conjunto de genitores avaliados, entre dois a três genes (ou blocos 

gênicos) com efeito de dominância estão envolvidos no controle genético da resistência à 

ramulose. 

iv) A seleção de genótipos que apresentem maior resistência à doença, em gerações 

segregantes iniciais, pode ser conseguida com certa facilidade, devido ao elevado valor do 

coeficiente de determinação genotípica (93%). 

v) Entre os genitores avaliados, a linhagem CNPA 2984 é a mais promissora, uma vez que 

possui nota reduzida para a severidade da doença, combinada com boa capacidade de 

combinação. Ademais, nesta linhagem há predominância de alelos dominantes nos locos 

controladores do caráter.  
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5 CONCLUSÕES GERAIS 

 
Primeiramente, pôde-se constatar que as diferentes abordagens metodológicas 

adotadas neste estudo nem sempre produzem resultados concordantes. Isso pode estar 

relacionado à escolha de genitores não suficientemente contrastantes ou a vícios inerentes 

às estimativas oriundas de cada método.  

O controle genético da resistência à ramulose mostrou ser, predominantemente, 

determinado por efeitos aditivos de genes, o que garante níveis medianos a elevados para o 

coeficiente de determinação genotípica. Consequentemente, o comportamento médio das 

linhagens em gerações segregantes constitui-se como bom indicador do potencial de cada 

uma para o melhoramento genético neste caráter. As estimativas do número de genes 

envolvidos no controle genético do caráter (entre um e vinte um genes) indicam tratar-se 

de um caráter oligogênico, para a maioria dos cruzamentos avaliados. 

Os efeitos de dominância têm pequena participação no controle genético do 

caráter, com grau médio de dominância inferior à unidade (dominância parcial). Em alguns 

cruzamentos (Delta Opal x Facual, Delta Opal x CNPA 2984, CNPA 999 x CNPA 2043 e 

CNPA 2161 x CNPA 2984) estes efeitos não se expressam, provavelmente em razão de os 

genitores divergirem em locos sem efeitos significativos desta natureza. Na maioria dos 

cruzamentos, a direção de dominância predominante ocorre no sentido de aumentar a 

resistência à ramulose, embora haja evidências de que essa dominância não seja 

unidirecional. Assim, em determinados cruzamentos, a direção da dominância pode-se 

inverter, isto é, ocorrer no sentido da maior suscetibilidade à doença. Isso se explica em 

razão de, nestes cruzamento, os genitores divergirem, sobretudo, em locos cuja dominância 

esteja associada à suscetibilidade.  

Por último, em certos cruzamentos, o controle genético mostrou-se 

condicionado por genes duplicados – segregação 15:1 na geração F2 (cruzamentos Delta 

Opal x Facual e CNPA 2161 x Facual), ou por espistasia recessiva dominante – segregação 

13:3 (Delta Opal x CNPA 2043). Nestes casos, a herança do caráter fica determinada por 

apenas dois locos gênicos. Noutros cruzamentos, esta herança mostra ser, provavelmente, 
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determinada por efeitos combinados de gene principal e poligenes (Delta Opal x CNPA 

2043), com efeitos aditivos predominantes e presença de epistasia ( Delta Opal x CNPA 

2043, CNPA 2161 x Facual, CNPA 999 x CNPA 2984). 
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APÊNDICE A.  Rotina SAS para análise da variação com contrastes específicos para efeitos de tratamentos genéticos 
oriundos de cruzamentos.  

 
data alg_completo; 
input  bloco parc planta trat tipo$ ncruz nota; 
cards ; 

run;  

proc glm 
data =alg_completo; 
class  bloco parc planta trat tipo cruz; 
model  nota=bloco trat bloco*trat; 
run; 
 
proc glm data =alg_completo; 
class  bloco trat tipo ncruz cruz gera; 
model  nota=bloco cruz gera(cruz) bloco*gera(cruz); 
 
contrast  'P vs Desc'  cruz 1.5 - 1 - 1 - 1 1.5 - 1 - 1 - 1 1.5 - 1 - 1 - 1 1.5 1.5 1.5; 
estimate  'P vs Desc'  cruz 1.5 - 1 - 1 - 1 1.5 - 1 - 1 - 1 1.5 - 1 - 1 - 1 1.5 1.5 1.5 / divisor =9; 
 
contrast  'Genitores'  cruz 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 
                     cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0, 
                     cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0, 
                     cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0, 
                     cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1; 
contrast  'Suscet (S)' cruz 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 
                     cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0; 
contrast  'Resist (R)' cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0, 
                     cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 0 - 1; 
contrast  'Sus vs Res' cruz 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 - 1 - 1; 
estimate  'Sus vs Res' cruz 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 - 1 - 1 / divisor =3; 
 
contrast  'Descendenc' cruz 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 

cruz 0 1 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 
cruz 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 
cruz 0 1 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0, 
cruz 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0, 
cruz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0, 
cruz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0, 
cruz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0; 
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contrast  'Dentro do Cruz14 ' gera(cruz) 0 1 - 1 0 0, 
                            gera(cruz) 0 1 0 - 1 0,  
                            gera(cruz) 0 1 0 0 - 1;  
contrast  'Cruz14: F1 vs F2 ' gera(cruz) 0 1 - 1 0 0;  
contrast  'Cruz14: F1 vs RC1' gera(cruz) 0 1 0 - 1 0;  
contrast  'Cruz14: F1 vs RC2' gera(cruz) 0 1 0 0 - 1;  
 
contrast  'Dentro do Cruz15'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0,  
                            gera(cruz) 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0,  
                            gera(cruz) 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
contrast  'Cruz15: F1 vs F2 ' gera(cruz) 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
contrast  'Cruz15: F1 vs RC1' gera(cruz) 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
contrast  'Cruz15: F1 vs RC2' gera(cruz) 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
contrast  'Dentro do Cruz16 ' gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0,  
                            gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0,  
                            gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
contrast  'Cruz16: F1 vs F2 ' gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
contrast  'Cruz16: F1 vs RC1' gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
contrast  'Cruz16: F1 vs RC2' gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
contrast  'Cruz24: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
contrast  'Cruz24: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
contrast  'Cruz24: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
contrast  'Cruz25: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
contrast  'Cruz25: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
contrast  'Cruz25: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
contrast  'Cruz26: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1- 1 0 0;  
contrast  'Cruz26: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0- 1 0;  
contrast  'Cruz26: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0- 1;  
 
contrast  'Cruz34: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
contrast  'Cruz34: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
contrast  'Cruz34: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
contrast  'Cruz35: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
contrast  'Cruz35: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
contrast  'Cruz35: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
contrast  'Cruz36: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
contrast  'Cruz36: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  

d
e
n
s
i
t
y 

114 

 



 

 

115  

contrast  'Cruz36: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
estimate  'Cruz14: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 1 - 1 0 0;  
estimate  'Cruz14: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 1 0 - 1 0;  
estimate  'Cruz14: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 1 0 0 - 1;  
 
estimate  'Cruz15: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
estimate  'Cruz15: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
estimate  'Cruz15: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
estimate  'Cruz16: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
estimate  'Cruz16: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
estimate  'Cruz16: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
estimate  'Cruz24: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
estimate  'Cruz24: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
estimate  'Cruz24: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
estimate  'Cruz25: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
estimate  'Cruz25: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
estimate  'Cruz25: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
estimate  'Cruz26: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
estimate  'Cruz26: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
estimate  'Cruz26: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
estimate  'Cruz34: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
estimate  'Cruz34: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
estimate  'Cruz34: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
estimate  'Cruz35: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
estimate  'Cruz35: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
estimate  'Cruz35: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
estimate  'Cruz36: F1 vs F2 '  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0;  
estimate  'Cruz36: F1 vs RC1'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0;  
estimate  'Cruz36: F1 vs RC2'  gera(cruz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1;  
 
lsmeans  cruz gera(cruz)/ slice =cruz; 
run;  
quit ; 
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APÊNDICE B. Rotinas SAS para análise de componentes de médias e de variâncias de gerações 

 
proc iml; 
reset  print log; 
 
/* MODELO COM INTERAÇÕES EPISTÁTICAS:  
 p1 p4 f1 f2 rc1 rc2 */  
yl={ 2.54 1.42 1.88 2.06 2.18 1.73}; y=yl`; nd=nrow(y); 
v= { .442 .356 .429 .570 .538 .343}; S=diag(v); 
ni= { 234 91 202 446 214 224};  
R_f2=y[ 1,]-y[ 2,]; /*R_f2 é a amplitude total na geração F2 ou a difer ença das médias dos pais;*/  
GLp1=ni[, 1]- 1; GLp2=ni[, 2]- 1; GLf1=ni[, 3]- 1; GLf2=ni[, 4]- 1; GLrc1=ni[, 5]- 1; GLrc2=ni[, 6]- 1; 
N=diag(ni); 
vm=inv(N)*S;  
NSi=N*inv(S);  
 
/* Informações genéticas obtidas das Variâncias */  
vam_f2=(v[, 1]+v[, 2]+ 2*v[, 3])/ 4; 
vg_f2=v[, 4]-vam_f2; 
va=2*v[, 4]-(v[, 5]+v[, 6]); 
vd=vg_f2-va; 
vg_rc=v[, 5]+v[, 6]- 2*vam_f2; 
va_2=vg_rc- 2*vd; 
h2a=100*vg_f2/(v[, 4]); 
h2r= 100*va/(v[, 4]); 
gmd1=sqrt( 2*vd/va); 
gmd2=( 2*y[ 3,]-(y[ 1,]+y[ 2,]))/(y[ 1,]-y[ 2,]);  
ng1=log( 1/ni[, 4])/log( 1/ 4); 
ng2=((R_f2*R_f2)*( 1+(gmd1*gmd1)/ 2))/( 8*vg_f2);  
nga=(R_f2*R_f2)/( 8*vg_f2);  
ngb=(R_f2*R_f2)/( 8*vg_rc);  
D=abs(y[ 2,]-y[ 1,]); 
mu=(y[ 3,]-y[ 1,])/D; 
ngc=( .25*( .75-mu-(mu*mu))*(D*D))/(v[, 4]-vam_f2);  
msel= 2.0;  
ds=msel-y[ 4,]; 
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gs1=h2r*ds/ 100; 
gsp=gs1*100/y[4,]; 
m1=y[ 4,]+gs1; 
 
/* Informações genéticas obtidas das Médias  
 m a d aa ad dd  */  
X={ 1 1 0 1 0 0, 
 1 - 1 0 1 0 0, 
 1 0 1 0 0 1, 
 1 0 .5 0 0 .25, 
 1 .5 .5 .25 .25 .25, 
 1 - .5 .5 .25 - .25 .25}; 
Di=inv(Vm); 
b=inv(X`*Di*X)*(X`*Di*y); 
SQtot=y`*Di*y; QMtot=SQtot/nd; 
SQpar=b`*(X`*Di*y); 
R2=SQpar/SQtot;  
yp=X*b; e=y-yp;  
Qui2=e`*Di*e;  /* prob_qui2=1-probchi(Qui2,GLe); */   
Vb=diag(inv(X`*Di*X));  
sb=sqrt(Vb); 
tm=b[ 1,]*inv(sb[ 1, 1]); /* prob_tm=(1-probt(abs(tm),GLm))*2; encontrar GL d a variância de cada parâmetro (Cruz & 
Regazzi) */  
ta=b[ 2,]*inv(sb[ 2, 2]);  
td=b[ 3,]*inv(sb[ 3, 3]);  
taa=b[ 4,]*inv(sb[ 4, 4]); 
tad=b[ 5,]*inv(sb[ 5, 5]); 
tdd=b[ 6,]*inv(sb[ 6, 6]); 
 
X1=X[, 1]; X2=X[, 2]; X3=X[, 3]; X4=X[, 4]; X5=X[, 5]; X6=X[, 6]; 
Xsm=X2||X3||X4||X5||X6; Xsa=X1||X3||X4||X5||X6; Xsd =X1||X2||X4||X5||X6;  
Xsaa=X1||X2||X3||X5||X6; Xsad=X1||X2||X3||X4||X6; X sdd=X1||X2||X3||X4||X5; 
b1=inv(Xsm`*Di*Xsm)*(Xsm`*Di*y); 
SQpar1=b1`*(Xsm`*Di*y); 
SQm_aj=SQtot-SQpar1;  
b2=inv(Xsa`*Di*Xsa)*(Xsa`*Di*y); 
SQpar2=b2`*(Xsa`*Di*y); 
SQa_aj=SQtot-SQpar2;  
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b3=inv(Xsd`*Di*Xsd)*(Xsd`*Di*y); 
SQpar3=b3`*(Xsd`*Di*y); 
SQd_aj=SQtot-SQpar3; 
b4=inv(Xsaa`*Di*Xsaa)*(Xsaa`*Di*y); 
SQpar4=b4`*(Xsaa`*Di*y); 
SQaa_aj=SQtot-SQpar4;  
b5=inv(Xsad`*Di*Xsad)*(Xsad`*Di*y); 
SQpar5=b5`*(Xsad`*Di*y); 
SQad_aj=SQtot-SQpar5; 
b6=inv(Xsdd`*Di*Xsdd)*(Xsdd`*Di*y); 
SQpar6=b6`*(Xsdd`*Di*y); 
SQdd_aj=SQtot-SQpar6;  
SQtot_aj=SQm_aj+SQa_aj+SQd_aj+SQaa_aj+SQad_aj+SQdd_ aj; 
R2_m=SQm_aj/SQtot_aj; R2_a=SQa_aj/SQtot_aj; R2_d=SQ d_aj/SQtot_aj; 
R2_aa=SQaa_aj/SQtot_aj; R2_ad=SQad_aj/SQtot_aj; R2_ dd=SQdd_aj/SQtot_aj; 
 
/* Modelo aditivo-dominante  
 m a d  */  
X={ 1 1 0, 
 1 - 1 0, 
 1 0 1, 
 1 0 .5, 
 1 .5 .5, 
 1 - .5 .5}; 
Di=inv(Vm); 
b=inv(X`*Di*X)*(X`*Di*y); 
SQtot=y`*Di*y; QMtot=SQtot/nd; 
SQpar=b`*(X`*Di*y); 
R2=SQpar/SQtot;  
yp=X*b; e=y-yp;   
Qui2=e`*Di*e; GLe= 3; prob_qui2= 1-probchi(Qui2,GLe);  
Vb=diag(inv(X`*Di*X)); 
Vb2=diag(inv(X`*Di*X))*(Qui2/GLe);  
sb=sqrt(Vb); sb2=sqrt(Vb2); 
tm=b[ 1,]*inv(sb2[ 1, 1]); prob_tm=( 1-probt(abs(tm),GLe))* 2;  
ta=b[ 2,]*inv(sb2[ 2, 2]); prob_ta=( 1-probt(abs(ta),GLe))* 2; 
td=b[ 3,]*inv(sb2[ 3, 3]); prob_td=( 1-probt(abs(td),GLe))* 2; 
X1=X[, 1]; X2=X[, 2]; X3=X[, 3];  
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Xsm=X2||X3; Xsa=X1||X3; Xsd=X1||X2;  
b1=inv(Xsm`*Di*Xsm)*(Xsm`*Di*y); 
SQpar1=b1`*(Xsm`*Di*y); 
SQm_aj=SQtot-SQpar1;  
b2=inv(Xsa`*Di*Xsa)*(Xsa`*Di*y); 
SQpar2=b2`*(Xsa`*Di*y); 
SQa_aj=SQtot-SQpar2;  
b3=inv(Xsd`*Di*Xsd)*(Xsd`*Di*y); 
SQpar3=b3`*(Xsd`*Di*y); 
SQd_aj=SQtot-SQpar3; 
SQtot_aj=SQm_aj+SQa_aj+SQd_aj; 
R2_m=SQm_aj/SQtot_aj; R2_a=SQa_aj/SQtot_aj; R2_d=SQ d_aj/SQtot_aj; 
He=y[ 3,]-(y[ 1,]+y[ 2,])/ 2; 
yp_rc1=(y[ 3,]+y[ 1,])/ 2; 
yp_rc1=(y[ 3,]+y[ 2,])/ 2; 
yp_f2=(y[ 1,]+y[ 2,]+ 2*y[ 3,])/ 4; 
yp_f3=((y[ 1,]+y[ 2,])/ 2)+He/ 4; 
yp_f3b=( 3*(y[ 1,]+y[ 2,])+ 2*y[ 3,])/ 8; 
yp_f4=((y[ 1,]+y[ 2,])/ 2)+He/ 8; 
yp_f5=((y[ 1,]+y[ 2,])/ 2)+He/ 16; 
 
/* Teste da adequação do modelo (testes de escala i ndividuais) */  
 
Vp1=vm[ 1, 1]; Vp2=vm[ 2, 2]; Vf1=vm[ 3, 3]; Vf2=vm[ 4, 4]; Vrc1=vm[ 5, 5]; Vrc2=vm[ 6, 6]; 
A=2*y[ 5,]-y[ 1,]-y[ 3,]; V_A= 4*Vrc1+Vp1+Vf1; s_A=sqrt(V_A); t_A=A/s_A; GL_A=GLrc1 +GLp1+GLf1; prob_tA=( 1-
probt(abs(t_A),GL_A))* 2; 
B=2*y[ 6,]-y[ 2,]-y[ 3,]; V_B= 4*Vrc2+Vp2+Vf1; s_B=sqrt(V_B); t_B=B/s_B; GL_B=GLrc2 +GLp2+GLf1; prob_tB=( 1-
probt(abs(t_B),GL_B))* 2; 
C=4*y[ 4,]- 2*y[ 3,]-y[ 1,]-y[ 2,]; V_C= 16*Vf2+ 4*Vf1+Vp1+Vp2; s_C=sqrt(V_C); t_C=C/s_C; GL_C=GLf2+G Lf1+GLp1+GLp2; 
prob_tC=( 1-probt(abs(t_C),GL_C))* 2; 
FS=Vrc1-Vrc2; /* Se FS>0: P1 é mais recessivo que P2 (o RC para o  genitor com preponderância de dominância dá a 
variância menor: P2) 
   Se FS<0, Os genes de P1 mostram preponderância d e dominância sobre os de P2  
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