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Get a dream, hold on to it, and shoot for the sky.  



 

 

“Get a dream, hold on to it and shoot for the sky. 

I´ve been in the top of the mountain and I don´t 

think I´ve ever met a man to knock me out.” 
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RESUMO 
 

ALVARENGA, L. G. S. Eficiência da seleção para qualidade da fibra do algodoeiro 

(Gossypium hirsutum). 2018. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de 

Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.12 

A fibra do algodoeiro é a principal matéria-prima utilizada na indústria têxtil 

mundial. Sua qualidade é determinada por diversos caracteres, influenciados pelo ambiente, 

e que podem ser negativamente correlacionados entre si, dificultando ganhos genéticos na 

seleção. Os objetivos deste estudo foram estimar parâmetros genéticos para caracteres 

relacionados à qualidade da fibra do algodoeiro; propor um método gráfico para mensurar o 

ganho com a seleção utilizando diferentes intensidades de seleção; e verificar a viabilidade 

dos índices SCI e CSP como índices de seleção para qualidade de fibra. A partir do 

cruzamento entre as cultivares de algodão BRS 336, convencional de fibra de alta qualidade, 

e DP 164 B2RF, transgênica e de fibra média, foram conduzidas duas populações: uma 

utilizando o método de melhoramento bulk, e outra a partir do retrocruzamento com a 

cultivar BRS 336. Amostras da fibra de progênies F5:6, conduzidas por bulk, e F3:4RC3, 

conduzidas por retrocruzamento, foram analisadas utilizando o aparelho HVI, que avalia a 

qualidade da fibra através da mensuração dos caracteres comprimento (C), maturidade 

(MAT), uniformidade (U), micronaire (MIC), alongamento (ELG), índice de fibras curtas 

(FC), resistência (R), grau de amarelecimento (b) e reflectância (Rd), do índice de 

consistência de fiação (SCI) e do índice de fiabilidade (CSP). Observou-se variabilidade 

genética entre as progênies para R, MIC, PF, ELG, C e FC, confirmando a complexidade 

desses caracteres. As médias das duas populações atenderam às necessidades da indústria, 

indicando a presença de genótipos com potencial comercial nas populações. As estimativas 

de herdabilidade variaram de 3,29% (Rd - F5:6) a 59,92% (C - F3:4RC3). Todos os caracteres 

apresentaram correlações genéticas com pelo menos um caractere, sendo observada 

correlação negativa entre C e os caracteres PF, MIC, MAT e FC. O índice CSP apresentou 

correlação negativa com PF, MAT e FC, e correlação positiva com C e R. Já o índice SCI 

apresentou correlação negativa com MIC e MAT, e correlação positiva com C. A seleção 

das 20% melhores progênies utilizando ambos índices apresentaram respostas favoráveis 

para os caracteres C, R e FC, com redução esperada na PF e sem influência significativa nos 

demais caracteres. Os gráficos da resposta correlacionada foram mais informativos que as 

estimativas obtidas através da equação, pois dispensam a necessidade de valores de 

correlação genética, e permitem a análise considerando várias intensidades de seleção. Os 

gráficos da ganho realizado evidenciaram que os ganhos de seleção foram reduzidos ou 

negativos para alguns caracteres à medida que se aumentava a intensidade de seleção. 

Conclui-se que a estratégia de utilização dos gráficos de ganho com a seleção utilizando 

diferentes intensidades de seleção é eficiente e fácil de ser implementada pelos programas 

de melhoramento, especialmente quando o objetivo do programa é avaliar caracteres 

complexos, influenciados por outros caracteres. 

 

Palavras-chave: genética quantitativa, índice de seleção, métodos de melhoramento, seleção 

múltipla.
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ABSTRACT 
 

Alvarenga, L. G. S. Efficiency of selection for cotton fiber quality (Gossypium 

hirsutum). 2018. Dissertation (Master Degree in Genetics and Plant Breeding) – Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.1 

 

Cotton fiber is the main feedstock used in the world textile industry. It’s quality is determined 

by several traits of complex inheritance, influenced by the environment, and which can be 

negatively correlated with each other, hindering genetic gains in selection for fiber quality. 

The aims of this study were to estimate genetic parameters for traits related to cotton fiber 

quality; propose a graphical method to measure the gain with the selection using different 

intensities of selection; and to verify the viability of SCI and CSP as selection indices for 

fiber quality. From the cross between the cotton cultivars BRS 336, conventional with high 

quality fiber, and DP 164 B2RF, transgenic with medium quality fiber, two populations were 

carried out: one using the bulk breeding method, and another from the backcross with the 

cultivar BRS 336. Fiber samples of F5:6 (bulk) and F3:4RC3 (backcross) progenies were 

analyzed using HVI apparatus, which evaluates the fiber quality by measuring the traits 

length (C), maturity (MAT), uniformity (U), micronaire (MIC), elongation (ELG), short 

fiber index (FC), resistance (R), degree of yellowing (b), the spin-consistency index (SCI) 

and the reliability index (CSP). Genetic variability was observed among progenies for R, 

MIC, ELG, C and FC, confirming the complexity of these traits. The means of the two 

populations met the needs of the industry, indicating the presence of genotypes with 

commercial potential. Estimates of heritability ranged from 3.29% (Rb - F5:6) to 59.92% (C 

- F3:4RC3). All traits showed genetic correlations with at least one trait, and negative 

correlation was observed between C and the traits PF, MIC, MAT and FC. The CSI index 

presented a negative correlation with FP, MAT and FC, and positive correlation with C and 

R. The SCI index showed a negative correlation with MIC and MAT, and a positive 

correlation with C. The selection of the 20% best progenies using both indices presented 

favorable responses for C, R and FC, with expected reduction in FP, and without significant 

influence on the other traits. The graphs of the correlated response were more informative 

than the estimates obtained using the equation, since they do not need the values of genetic 

correlation, and allow the analysis considering several intensities of selection. The graphs of 

heritability showed that the selection gains were reduced or negative for some traits as the 

selection intensity increased. The strategy of using the gain graphs using different intensities 

of selection is efficient and easy to be implemented by breeding programs, especially when 

the objective of the program is to evaluate complex traits, influenced by other characters. 

 

 

Key words: quantitative genetics, selection index, breeding methods, multiple selection. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O algodoeiro (Gossypium hirsutum) fornece a fibra vegetal mais utilizada na 

indústria têxtil mundial, sendo cultivado em cerca de 35 milhões de hectares distribuídos por 

60 países. A indústria desta commodity movimenta cerca de US$ 12 bilhões anuais e 

emprega mais de 350 milhões de pessoas na cadeia produtiva. Na safra 2016/2017, o Brasil 

apresentou área plantada de 912.000 hectares e produção de 1.421 milhões de toneladas de 

fibra, das quais 639 milhões de toneladas foram destinadas à exportação. Esses números 

garantem ao país o quinto lugar entre os maiores produtores mundiais da cultura (ABRAPA, 

2018). 

O melhoramento genético da cultura no Brasil iniciou em 1924 no Instituto 

Agronômico de Campinas (IAC), posteriormente houveram outros programas de 

melhoramento de empresas públicas e privadas. Dentre os avanços conquistados desde 

então, destacam-se cultivares adapatadas ao cerrado (décadas de 1980 e 1990) que 

possibilitaram o cultivo em regiões até então não afetadas pelo bicudo-do-algodoeiro 

(Anthonomus grandis) e resistência a doenças como a doença-azul (Cotton leafroll dwarf 

vírus) (Lerayer, 2007; Freire, 2015). 

Uma cultivar com boa qualidade apresenta fibra com pelo menos 30 mm de 

comprimento, fina (3,8 micronaire a 4,5 micronaire), resistente (mínimo 26 g/tex), 

uniformidade entre 85% e 87%, alongamento variando de 6,8% a 7,7%, maturidade de 0,86-

0,95, com menos de 6% de fibras curtas, reflectância entre 74% e 78%, índice de 

amarelecimento entre 7,5 e 8,5, Índice de Consistência de Fiação (SCI) superior a 125 e 

Índice de Fiabilidade (CSP) entre 2000 e 2500 (Bachelier & Gourlot, 2018). É importante 

também que a fibra tenha aderência ao capulho, para que não caia com a ação do vento ou 

da colheita mecanizada, além de um rendimento de fibra de no mínimo 40%.  

Atualmente, os principais objetivos dos programas de melhoramento da cultura 

são o aumento da produtividade, resistência à pragas e doenças e qualidade de fibra. A 

qualidade da fibra de algodão é determinada por vários caracteres, os quais são difíceis de 

interpretar. Alguns com forte influência de efeitos ambientais, como o tipo de colheita e 

beneficiamento, e outros sendo negativamente correlacionados como porcentagem de fibra 

e índice de fibras curtas, que dificulta o melhoramento para qualidade de fibra (Bonifácio et 

al., 2015; Queiroz, 2017; e Souza Filho et al., 2018).  
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No melhoramento do algodoeiro, não raro são adotadas amostragens sucessivas 

dentro de linhagens (ou cultivares), uma vez que as cultivares de algodão não tem uma 

exigência muito grande quanto a uniformidade genética. Também são realizados 

retrocruzamentos, a exemplo de quando se deseja melhorar a qualidade de fibra com algum 

genitor recorrente. Em ambos os casos uma possível limitação seria uma redução da 

variabilidade genética que poderia comprometer a seleção. Assim, mensurar a variabilidade 

genética nessas circunstâncias é fundamental, visando comprovar se há ou não o 

comprometimento da seleção em populações de base genética estreita. 

Independentemente do método de condução da população segregante, a primeira 

etapa de seleção consiste na colheita de plantas individuais para análise da porcentagem e 

qualidade da fibra. Esse processo é trabalhoso e oneroso, e espera-se que plantas com 

melhores estimativas para características de fibra originem progênies superiores. A análise 

das amostras de fibra feita utilizando o aparelho High Volume Instrument (HVI) também é 

um processo caro, sendo esperado que as informações fornecidas sejam precisas e que 

auxiliem na condução do programa de melhoramento. 

São raros os estudos que medem essa eficiência, sendo que a metodologia 

tradicional estima o ganho de seleção, considerando um ponto de intensidade de seleção, 

geralmente definida de maneira subjetiva. O mesmo se aplica às respostas correlacionadas 

entre caracteres em nível de progênies, sendo escassos os trabalhos que mensuram a 

eficiência da seleção. (Campos et al., 2016; Martins et al., 2015; Carvalho, 2017).  

Os objetivos desse trabalho foram atualizar informações sobre os aspectos gerais 

da fibra do algodoeiro; estimar parâmetros genéticos de caracteres associados à qualidade 

da fibra em populações de algodoeiro; propor um método gráfico para mensurar o ganho 

com a seleção utilizando diferentes intensidades de seleção; e verificar a viabilidade dos 

índices SCI e CSP como índices de seleção para qualidade de fibra.
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 O ALGODOEIRO 
 

O algodoeiro pertence à família Malvaceae, e faz parte do gênero Gossypium. 

Dentre as 52 espécies deste gênero, a de maior relevância econômica é o algodão herbáceo, 

Gossypium hirsutum, cultivado em aproximadamente 90% da área mundial da cultura 

(Beltrão et al., 2008). 

A morfologia e a fisiologia do algodoeiro são extremamente complexas. A raiz 

principal é do tipo pivotante, situa-se principalmente nos primeiros 20 cm de profundidade 

no solo, podendo atingir até 2,5 metros de profundidade em condições ideais. O caule é 

cilíndrico e ereto. A planta apresenta metabolismo C3 e hábito de crescimento indeterminado 

(Beltrão et al., 2008; Carvalho, 2007). Apresenta flores hermafroditas e reprodução mista, 

reproduzindo-se principalmente por autofecundação. 

Apresenta quatro estágios de desenvolvimento: vegetativo, formação de botões 

florais, abertura da flor e abertura do capulho. O período vegetativo começa na emergência 

da plântula até que a primeira folha verdadeira tenha 2,5cm de comprimento de nervura (V0), 

e prossegue até o aparecimento do primeiro botão floral. Quando o primeiro botão floral está 

visível, começa o período reprodutivo, que continua até a abertura da primeira flor no 

primeiro ramo frutífero. Quando se forma um capulho no primeiro ramo, passa-se ao último 

estágio de desenvolvimento (Marur & Ruano, 2003). 

O algodoeiro é uma planta exigente quanto a qualidade do solo, sendo a correção 

do solo e a adubação fundamentais para alta produtividade (Carvalho, 2007). Em termos 

químicos e estruturais, são desfavoráveis para a cultura solos ácidos, com deficiência de 

nutrientes, compactados e excessivamente úmidos, bem como aqueles com menos de 10% 

de argila (Ferreira & Lamas, 2006).  

Durante o ciclo da cultura, que varia de 130 a 170 dias, a necessidade hídrica é 

de 700 mm a 1000 mm de água, podendo variar conforme as mudanças de temperatura. A 

temperatura média ideal varia conforme a fase de desenvolvimento, sendo de 25ºC a 35ºC
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durante o dia, e 25ºC a noite. Temperaturas abaixo de 15ºC tornam a planta inativa. A 

radiação solar ideal para a cultura se encontra entre 1600 graus/dia a 2400 graus/dia, com 

poucos dias nublados (Fuzzato et al., 2014).  

O principal produto do algodoeiro é a fibra, largamente utilizada na indústria 

têxtil por todo mundo, sendo responsável pela vestimenta de 43% da população mundial. 

Existem diversos fatores que afetam a qualidade da fibra, que variam desde o genótipo, tratos 

culturais, condições edafo-climáticas, até o beneficiamento do produto. 

 

2.2 FIBRA DO ALGODOEIRO 
 

A fibra do algodoeiro é considerada a mais importante das fibras têxteis. Cada 

fibra é uma célula simples, de origem materna que, durante o desenvolvimento, trata-se de 

um organismo vivo. A fibra do algodão é classificada como celulósica, a celulose encontra-

se na forma de microfibrilas. A fibra tem as funções de proteger a semente de algodão 

fisicamente, criando uma barreira contra a entrada de insetos, patógenos e degradação 

enzimática, manter um ambiente favorável para a manutenção do vigor germinativo da 

semente e auxiliar na sua propagação (Canilha et al., 2010; Satyamurthy et al., 2011; 

Meyabadi et al., 2014; Streten & Lima, 2015).  

 

2.2.1 Estrutura da fibra do algodoeiro 
 

As fibras de algodão são estruturalmente diferenciadas dentro de zonas 

concêntricas e um miolo central profundo, chamado lúmen. A camada mais externa é a 

cutícula, composta por um fino filme de gorduras, pectinas e cera. Internamente está a 

camada primária, composta principalmente de celulose onde as fibrilas estão dispostas. No 

centro, está a camada secundária, composta de celulose e que constitui a maior parte da fibra, 

sendo diferenciada em três zonas distintas: a S1 é a mais externa e a mais fina de fibrilas 

orientadas em hélice; a S2, situada dentro da S1, é a de maior conteúdo celulósico e também 

com fibrilas na forma de hélices, como as da zona S1; e a camada S3, que pode ser observada 

adjacente à parede do lúmen sendo constituída de proteínas e sais minerais derivados da 

secagem da seiva celular (Figura ) (Trotman, 1970; Grid-Papp et al., 1985).  

Durante a fase de maturação, a fibra do algodão adquire um aspecto cilíndrico. 

Quando a maturidade é atingida, ocorre a desitradação da fibra e a retração do citoplasma, 
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formando um canal central vazio, chamado de lúmen. Este confere propriedades de 

fiabilidade a fibra do algodoeiro, como suportar torções e formar um fio resistente (Bachelier 

& Gourlot, 2018).  

 

 

                     Figura 1. Estrutura da fibra do algodoeiro - Fonte: FCB 

 

2.2.2 Composição da fibra de algodão 
 

A composição da fibra de algodão varia conforme seu estágio de 

desenvolvimento e a estrutura que está sendo formada. A primeira estrutura formada é a 

cutícula, sendo constituída por ceras e graxas. Durante o crescimento da fibra, são gerados 

os componentes da parede primária, pectinas, hemicelulose, lignina e celulose. E na fase de 

maturação, é produzida a celulose, que é o único composto que preenche a parede secundária 

da fibra. Em termos de proporção, a fibra é composta por mais de 90% de celulose, entre 1% 

e 2% de proteínas, de 0,7% a 1,2% de pectinas, ceras variando de 0,4% até 1%, açúcares 

fisiológicos 0,3% e outros compostos de 0,5 a 3% (Martins et al., 2011; Bachelier & Gourlot, 

2018).   

 

2.2.3 Obtenção e beneficiamento das fibras do algodoeiro 
 

As fibras são obtidas a partir do beneficiamento do algodão em caroço. A pluma 

é separada do caroço pelo processo mecânico denominado descaroçamento, utilizando 

descaroçadores, do tipo rolo e o de serra. Existem fatores a serem considerados e manejados 
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para que o processo de obtenção da pluma seja eficiente, tais como gestão da umidade, 

limpeza da fibra e dos equipamentos (Almeida et al., 2011).   

Kazama et al. (2016) compararam a colheita manual, o sistema picker e o sistema 

stripper. As fibras colhidas foram enviadas para teste usando aparelho HVI. O tipo de 

colheita teve influência nas características de micronaire, uniformidade, resistência e 

maturidade, sendo a colheita manual a mais indicada, seguida pelo sistema picker e por 

último o sistema stripper. Durante o período de cultivo e principalmente no processo de 

colheita mecanizada, a pluma do algodão retém impurezas mecânicas (folhas, cascas, caules, 

areia, etc) que reduzem a qualidade de fibra. Assim, a gestão de limpeza é uma etapa 

fundamental no processo de beneficiamento da fibra de algodão, e influencia diretamente no 

comprimento, no índice de fibras curtas e na cor da fibra.  

Silva et al. (2010) realizaram um estudo em 12 algodoeiras do estado do Mato 

Grosso para avaliar o impacto do beneficiamento no número de neps, emaranhados de fibras, 

normalmente ocasionados por fibras imaturas, que não se desfazem durante os 

processamentos subsequentes (MAPA, 2016), e na quantidade de impurezas da fibra do 

algodão. Foram coletadas amostras de pluma, com massa de 350 g das seguintes etapas do 

beneficiamento: desmanche do fardão, antes do descaroçamento, logo após o 

descaroçamento, na bica, sem o uso de limpador de serras e após o uso do limpador de serras. 

As amostras foram analisadas pelo Advanced Fiber Information System (AFIS) e os 

resultados indicaram que as etapas de pré-limpeza, descaroçamento e uso do limpador de 

serras foram eficazes na limpeza da pluma, porém aumentam o número de neps da fibra. 

Foram ainda constatadas diferenças significativas entre as algodoeiras, provavelmente 

devido à diferença na regulagem, manutenção e modernidade dos equipamentos utilizados 

no beneficiamento da fibra. Chanselme (2015) enfatiza a importância de sempre realizar a 

manutenção dos equipamentos, se o maquinário estivar mal regulado ou com defeito, 

ocorrerão danos nas fibras, que poderão sair sujas do beneficiamento, perdendo muito valor 

de mercado. 

 

2.3 PADRÃO FÍSICO UNIVERSAL E O TESTE HVI 
 

 A qualidade da fibra, tem grande influência na comercialização e 

industrialização do algodão, garantindo valorização e rentabilidade para o agricultor. Para a 

indústria, a qualidade da fibra é influenciada por diversos fatores, até mesmo o tipo de 
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maquinário a ser utilizado no beneficiamento. Sua determinação depende do completo 

conhecimento de suas diversas características (Freddi et al., 2014). 

Em 1907, compradores e produtores de algodão se reuniram nos Estados Unidos 

com o intuito de criar um sistema de comercialização para os diversos tipos de algodão 

produzidos na época. Assim foram estabelecidos os primeiros padrões físicos para a 

classificação da qualidade do algodão, facilitando as negociações do produto. De 1924 em 

diante, foram incorporados padrões de classe da cor e da folha aos padrões físicos universais 

(Nabas, 2006; Lana et al., 2014).  

Até 1995, as análises de qualidade de fibra do algodão eram feitas manualmente, 

o que dificultava a determinação de certas características, e atrasava a obtenção dos dados. 

Posteriormente, a qualidade da fibra começou a ser determinada por aparelhos como o High 

Volume Instrument (HVI), que fornece rapidamente informações relacionadas a qualidade 

de fibra a partir de uma pequena quantidade de amostras (Uster, 2004). Assim os maiores 

países produtores e consumidores de algodão adotam o padrão universal proposto pela 

USDA para a classificação da fibra do algodoeiro. Esses, padrões são atualizados 

anualmente e os aparelhos do tipo HVI são regulados de acordo com as mudanças (Sestren 

& Lima, 2015).   

As principais características de interesse para a qualidade de fibra do algodão 

são comprimento, uniformidade, resistência, alongamento, maturidade, micronaire, 

reflectância, amarelecimento, índice de fibra curta, índice de consistência de fiação e 

porcentagem de fibra (Resende et al., 2014). O comprimento é a extensão média ao longo de 

um eixo de uma amostra padrão de fibras paralelas previamente preparadas. Leva em 

consideração o comprimento médio da metade mais longa do feixe de fibras em 32 

subdivisões de polegada. As fibras são manejadas por escova rotatória e então mensuradas, 

sendo o comprimento médio da metade mais longa das fibras expresso em polegadas (1/32) 

e milímetros (Sestren & Lima, 2015).   

Em termos de qualidade, o comprimento de fibra influencia no número de 

torções por unidade de comprimento dos fios. Quanto menor este número, maior a 

produtividade das máquinas e melhor a obtenção de tecidos macios e com melhor caimento 

(Lima, 2014). 

 O índice de uniformidade das fibras é a razão entre o comprimento médio e o 

comprimento médio da sua metade superior, dado em porcentagem, variando de muito baixa 

se menor que 77% e muito alta se maior que 85%. Já o índice de fibras curtas, que é a 
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porcentagem de fibras menores que 12,7 mm, varia de muito baixa se menor que 6%, a muito 

alta, se acima de 17% (Sestren & Lima, 2015). 

O alto conteúdo de fibras curtas e o baixo índice de uniformidade do 

comprimento das fibras provocam a flutuação de fibrilas e de impurezas nas zonas de 

estiagem de diversas máquinas no processo de fiação, gerando acúmulo de pó e micropó, 

que contribuem de forma negativa para a produção, qualidade e custo do processo e dos 

produtos têxteis. Já a resistência é a força, em gramas, requerida para romper um feixe de 

fibras de um tex (massa em gramas de mil metros lineares de fibra). É expressa em gramas 

de força por tex, variando de fraca (cerca de 23gf/tex), até muito resistente, (acima de 

31gf/tex) (Fonseca & Farias, 2002).  

O alongamento é uma característica associada à resistência, e representa quanto 

o material cede no sentido longitudinal até o momento da rotura, expresso em percentual, 

em função do comprimento inicial do corpo de prova, variando de muito baixo (<5%), a 

muito alto (>7,6%). No caso do teste HVI, a distância máxima é de 1/8 polegadas. Fibras 

resistentes e alongadas geram fios e tecidos mais resistentes, aumentando a produtividade 

têxtil, e diminuindo os custos de produção. Isto porque tais fibras suportam a máxima 

velocidade de trabalho do maquinário industrial (Viollati, 2016).  

A maturidade da fibra indica a espessura das camadas de celulose da parede 

secundária em relação ao diâmetro externo da fibra. Fibras com parede secundária espessa e 

lúmen reduzido são classificadas como maduras, enquanto fibras que não apresentam 

espessamento na parede secundária são classificadas como imaturas. Esta característica está 

altamente relacionada com a resistência e o poder de fiabilidade das fibras, sendo 

considerada a característica mais importante pela indústria têxtil (Fonseca & Farias, 2002).  

Fibras imaturas não suportam esforços, tensões, torções e cortes do maquinário 

desde a colheita até o processo de fiação. Com isso, há maior conteúdo de fibras curtas, e 

menor uniformidade de comprimento, emaranhamento entre fibras e formação de neps 

(defeitos/1km). Além disso, a presença de fibras imaturas aumenta o índice de roturas e 

reduz a capacidade de absorção dos corantes (Lima, 2014).   

 O índice micronaire é uma medida do diâmetro da fibra, e indica a resistência 

de uma determinada massa de fibras a um fluxo de ar, sob pressão constante e sob câmara 

de volume definido. Varia de menor que 3, muito fina, até maior ou igual a 6, muito grossa. 

Fibras com valor baixo de micronaire ocasionam a formação de neps e alterações no 

tingimento (Belot, 2018).  



 

14 
 

O índice de consistência de fiação (SCI) mede a qualidade da fibra de modo 

geral. Este pode ser utilizado como índice de seleção, definido como Spining Consistence 

Index pois é obtido com base em outras características de fibra, como os índices de 

micronaire, uniformidade, reflectância e índice de amarelecimento (Sestren & Lima, 2015). 

O HVI calcula este índice pela seguinte equação:  

𝑆𝐶𝐼 =  −414,67 + 2,9(𝑡𝑒𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) − 9,32 (𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒) +

49,17 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠) + 4,74 (𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) +

0,65(𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎) + 0,36(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)  

Outro índice utilizado para mensurar a qualidade da fibra é o produto da 

resistência pelo número do fio (CSP), é definido como o produto da resistência do fio em 

meadas (em libras-força) pelo número inglês do fio de algodão (meadas de 120 jardas de 

comprimento e 1,5 jardas de periferia). Seu valor varia de 1750, muito baixo até acima de 

2250, muito alto (Sestren & Lima, 2015).  O Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA) utiliza a seguinte equação de regressão para calcular o CSP:  

 𝐶𝑆𝑃 = (−741,08) ± 5,02(𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎) + 14,84(𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎)

+ (−27,87 𝑥 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)

+ 850,89(2,5% 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑖𝑛ç𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜)

+ (−97,8 𝑥 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒) + 8,24( 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎)

+ 27,64( 𝑟𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) 

A coloração da fibra do algodão é determinada por uma escala em tons de 

branco. Existem dois índices utilizados para medir a coloração da fibra do algodão, a 

reflectância e o índice de amarelecimento. Esse valor mede a brancura da luz refletida pela 

fibra do algodão, que manifesta a quantidade da cor amarela refletida pela luz. Ambos 

utilizam a escala de Nickerson/Hunter de coloração. Alta reflectância e baixo 

amarelecimento são indicadores de uma fibra dentro dos padrões industriais. Por fim, a 

porcentagem de fibra é a proporção do peso da fibra em relação ao total do capulho. O 

rendimento mínimo aceitável para uma cultivar de algodão é de no mínimo 40% (Viollati, 

2016; Sestren & Lima, 2015). Os valores de referência para os caracteres associados à 

qualidade de fibra, tendo como referência a exigência da indústria têxtil estão apresentados 

na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Valores de referência dos principais caracteres associados a qualidade da fibra do 

algodoeiro com base na indústria têxtil 

Caracteres Valor de Referência da Indústria Têxtil 

Porcentagem de Fibra > 40% 

Comprimento > 30 mm 

Resistência > 31 gf/tex 

Índice Micronaire 3,8 - 4,5 

Uniformidade 85% - 87% 

Alongamento 6,8% - 7,7% 

Maturidade 0,86 - 0,95 

Índice de Fibras Curtas < 6% 

Reflectância 74% - 78% 

Amarelecimento 7,5-8,5 

Índice de Consistência de Fiação > 125 

Índice de Fiabilidade 2000 - 2500 

 

 

2.4 MELHORAMENTO GENÉTICO DO ALGODOEIRO PARA 

QUALIDADE DE FIBRA 
 

O melhoramento genético do algodoeiro no Brasil iniciou-se em 1924 pelo 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e em alguns estados do Nordeste. Nas décadas de 

80 e 90, instituições de pesquisas públicas como a Embrapa, Iapar e o IAC formaram 

parcerias com empresas privadas no intuito de obter cultivares adaptadas ao cerrado 

brasileiro, região com clima propício para a cultura e até então, livre da principal praga da 

cultura, o bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis), que inviabilizou a continuidade do 

plantio no nordeste brasileiro (Lerayer, 2007).  

Atualmente existem vários programas de melhoramento da cultura no Brasil, e 

alguns avanços importantes já foram alcançados, como a obtenção de genótipos com boa 

tolerância a doenças como a mancha-de-ramulária e viroses; cultivares de ciclo precoce 

adaptadas a segunda safra; aumento da qualidade e rendimento da fibra, além de cultivares 

transgênicas, com proteínas Bt resistentes a herbicidas. (Freire, 2015).  

Devido a existência do número considerável de caracteres que afetam a 

qualidade de fibra, os programas de melhoramento frequentemente trabalham com 

populações de base ampla buscando explorar ao máximo a variabilidade genética existente 



 

16 
 

para a cultura. Entretanto, essa estratégia pode dificultar a seleção, especialmente por serem 

considerados caracteres de herança complexa (Vidal & Freire, 2013).  

Fazem parte dos métodos utilizados na condução das populações segregantes de 

algodão, o bulk e o retrocruzamento. O método bulk consiste na colheita em conjunto de 

uma amostra das sementes de uma geração. Consiste em submeter as plantas a competição 

devido a pressão da seleção natural, privilegiando aqueles indivíduos com maior vigor e 

produtividade. Apesar de não ser recomendado para culturas em que o produto comercial 

não seja a semente, duas cultivares de algodão colorido foram desenvolvidas a partir deste 

método: BRS Verde e BRS 200 (Bueno, 2006). 

O retrocruzamento, em geral, é um método de condução de população 

segregrante utilizado para características controladas por poucos genes e de herança simples. 

Consiste em transferir alelos desejáveis de um ou alguns locos encontrados em genótipos 

inferiores ou pouco adaptados, denominado genitor não-recorrente, para um genótipo com 

características agronômicas desejáveis, mas que não possui o alelo de interesse, denominado 

genitor recorrente. O híbrido entre eles é retrocruzado com o genitor recorrente para a 

obtenção da primeira geração de retrocruzamento (F1RC1). Posteriormente, o F1RC1 é 

retrocruzado com o genitor recorrente, e assim é feito por cerca de 6 gerações (F6RC1), até 

que se obtenha um genótipo geneticamente semelhante ao genitor recorrente, mas que possua 

o alelo de interesse doado pelo genitor não-recorrente. Para isso, a cada avanço de geração, 

são selecionadas plantas que contém a característica que se deseja introduzir no genitor 

recorrente (Bueno, 2006).  

Costa et al. (2017) utilizaram o retrocruzamento em um estudo de herança da 

resistência do algodão ao nematoide Meloidogyne icognita. Para isso, foi feito o cruzamento 

entre os genitores FM 966 (P1- suscetível) e TX 25 (P2- resistente). Nas gerações F1, F2 e 

RC1:1, as plantas foram inoculadas individualmente quando atingiram 20 cm de altura, sendo 

utilizada uma solução de 5 mL contendo 5000 ovos e M. icognita em J2.  

A partir do cruzamento original entre um genótipo de Gossypium hirsutum e 

outro de Gossypium mustelinum. Foram realizadas análises de QTLs relacionados à 

qualidade da fibra em população avançada de retrocruzamento nas gerações RC3F2, RC3F2:3 

e RC3F2:4. Foram detectados 65 QTLs na análise de variância, incluindo para comprimento, 

uniformidade e índice de fibras curtas, e ainda 17 QTLs epistáticos que estão relacionados 

aos caracteres de fibra. Concluiu-se que a espécie G. mustelinum possui alelos favoráveis ao 

aumento da qualidade de fibra (Wang et al. 2017). 
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Chandnani et al. (2018) também efetuaram análises sobre a qualidade de fibra 

em populações avançadas por retrocruzamento. A utilização deste método de melhoramento 

se deve a diminuição da variabilidade genética, tornando mais fácil a detecção de QTLs de 

efeito discreto.  Para localizar os QTLs foram utilizados marcadores SNPs. Os resultados 

indicaram que existem alelos favoráveis e desfavoráveis a qualidade da fibra nos dois 

genitores, porém sua expressão estava sendo impossibilitada por alelos desfavoráveis. 

 

 

2.5 PARÂMETROS GENÉTICOS ASSOCIADOS À FIBRA  
 

A estimação dos parâmetros genéticos dos caracteres, bem como da 

variabilidade genética entre genótipos de interesse, é condição sine qua non para qualquer 

trabalho envolvendo melhoramento de plantas (Ramalho et al., 2012). No entanto, existem 

poucas informações quanto a precisão desses parâmetros quando utilizados na seleção 

precoce dos programas de melhoramento.  

Ulloa (2006) estimou valores de correlação e herdabilidade para 17 caracteres 

relacionados a qualidade da fibra em 208 famílias de algodão (G. hirsutum L.). A resistência 

de fibra foi negativamente correlacionada com índice de fibras curtas, proporcionando ganho 

indireto na seleção para essa característica. Além disso, foram observados altos valores de 

herdabilidade (acima de 60%) auxiliando a obtenção de altos ganhos de seleção. 

 Os valores de correlação genética para caracteres relacionados à qualidade da 

fibra foram estimados em 15 híbridos da geração F1. A resistência da fibra foi 

significativamente correlacionada com os demais caracteres, também foi observada 

correlação positiva entre os índices de micronaire e uniformidade, e correlação negativa 

entre comprimento de fibra e os índices supracitados (Desalegn et al., 2009).  

Zeng et al. (2011) testaram a viabilidade da utilização, a capacidade geral e 

específica combinação de germoplasma exótico no aumento da qualidade da fibra do 

algodoeiro. Foram cruzados 12 acessos de germoplasma exótico com 1 cultivar e 3 linhagens 

elite. Foram obtidos 48 híbridos F2, que foram avaliados em dois locais. Para a qualidade da 

fibra, foi observado que a capacidade geral de combinação foi mais importante do que a 

específica, exceto para a característica de alongamento. Nos cruzamentos em que o 

germoplasma exótico foi usado como macho constataram-se efeitos mais favoráveis ao 

aumento da qualidade de fibra dos híbridos. 
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Zeng & Pettigrew (2015) também utilizaram germoplasma exótico em seu 

estudo.  Eles estimaram parâmetros genéticos associados a qualidade da fibra do algodoeiro 

em cultivo tardio, em uma população composta por três cultivares elite, um germoplasma 

exótico e uma linhagem. Esses materiais foram cruzados entre si, e a população F2 teve sua 

fibra avaliada. As análises indicaram correlações negativas entre o índice micronaire, 

resistência e uniformidade com comprimento da fibra. Porém, foi observada correlação 

significativa e positiva entre o índice micronaire e resistência. Os resultados indicaram 

complexidade na seleção para múltiplas características.  

Méndez-Natera et al. (2012) realizaram estudo com 6 cultivares de algodão e 15 

híbridos provenientes do cruzamento entre elas, com o objetivo de determinar parâmetros 

genéticos associados às características da planta e da fibra. Considerando a herdabilidade em 

sentido amplo (h²), destacaram-se florescimento (h²= 96,6%) e o índice de micronaire (h2= 

80%). Não foram observadas correlações significativas entre os caracteres estudados, fator 

limitante ao ganho de seleção indireto. 

Bonifácio et al. (2015) avaliaram a existência de variabilidade genética e a 

qualidade de fibra entre 20 genótipos de algodoeiro do Programa de Melhoramento Genético 

do Algodoeiro da Universidade Federal de Uberlândia. As amostras de fibra foram 

analisadas utilizando o aparelho HVI para medir a maturidade, índice de consistência de 

fiação, micronaire, comprimento, amarelecimento, reflectância, uniformidade, índice de 

fibras curtas e alongamento. Observou-se variabilidade genética para todos os caracteres, 

com exceção da maturidade. Esta também apresentou a menor herdabilidade (h²= 37,99%), 

indicando influência do ambiente na expressão deste caráter. Com exceção do índice de 

micronaire, (h²= 60,75%) e do alongamento, (h²= 65,82%), os demais caracteres 

apresentaram valores de herdabilidade acima de 80%, revelando alto potencial de ganho de 

seleção nos genótipos avaliados. 

Em estudo envolvendo 12 cultivares de algodão, Hoogerheide et al., (2007) 

estimaram as correlações entre características tecnológicas da fibra (comprimento, 

uniformidade, alongamento, finura, resistência e índice de fiabilidade) e a produtividade. O 

caráter finura apresentou efeito direto sobre a produtividade, enquanto os caracteres 

resistência, alongamento e comprimento possuíram efeito secundário. A uniformidade e a 

fiabilidade têm efeito direto sobre a finura, sendo secundários em relação à produtividade. 

Buscando estimar a divergência genética de 248 acessos de algodão, divididos 

em 14 grupos distintos, Resende et al., (2014) ordenaram os melhores genótipos utilizando 
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o índice de seleção de Mulamba e Mock obtido a partir dos BLUPs de todas os caracteres 

avaliados. Foram encontrados graus de eficiência de seleção variando de 0,89 a 0,94, que 

indicam condições favoráveis à seleção para as caraceteres analisados. Contudo, foram 

obtidos baixos valores de correlação entre os caracteres, indicando que a seleção indireta 

seria ineficiente. 

Em experimento envolvendo 12 cultivares de algodão, sendo utilizados nos 

cruzamentos 4 como machos e 8 como fêmeas, buscou-se estimar parâmetros genéticos e 

possíveis ganhos de seleção para características relacionadas com a qualidade da fibra de 

algodão. Os valores de herdabilidade encontrados nos machos foram maiores do que nas 

fêmeas e variaram de 33% para fibras curtas até 98% para porcentagem de fibra. Nas 

estimativas do ganho de seleção, a seleção combinada de machos e fêmeas produziu os 

maiores ganhos especialmente para comprimento (Faria et al., 2016). 

A existência de variabilidade entre genótipos de algodão para às características 

altura de plantas, aparecimento da primeira flor, aparecimento do primeiro capulho, peso de 

um capulho, produtividade de algodão em caroço, porcentagem de fibra, produtividade do 

algodão em fibra, comprimento, uniformidade, resistência e finura foi observada em estudo 

envolvendo 6 genótipos e 15 combinações híbridas por Queiroz (2017). A herdabilidade 

variou de 57% para produtividade a 94% para comprimento, sendo considerados valores 

elevados, indicando a possibilidade de haver expressivo ganho de seleção. 

Gilio et al. (2017) tiveram como objetivo avaliar o comportamento agronômico 

e estimar a divergência genética entre 18 genótipos de algodão, com base em caracteres 

agronômicos e resistência a mancha de ramulária. Os caracteres relacionados à qualidade de 

fibra avaliados foram comprimento, índice de fibras curtas, porcentagem de fibra, 

uniformidade, resistência, alongamento e micronaire. Foi constatada variabilidade genética 

entre os genótipos, e dentre as características que mais contribuíram para tal resultado está a 

porcentagem de fibra. 

Por ser calculado a partir de vários caracteres, existe necessidade em se conhecer 

a viabilidade do Spinning Consistence Index (SCI) como índice de seleção. Em estudo 

realizado, simulou-se o ganho de seleção pelo SCI para os caracteres resistência, micronaire, 

uniformidade, reflectância e índice de amarelecimento. Foram realizados sete ensaios (três 

com 15 linhagens e 3 testemunhas, e 4 com 16 linhagens e 2 testemunhas), simulando a 

seleção das 5 melhores linhagens via SCI. Com exceção dos índices de amarelecimento e 

micronaire, verificou-se ganhos positivos na maioria dos ensaios para todas os caracteres 
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avaliados. Foi evidenciada ainda a necessidade de mais estudos sobre os parâmetros 

genéticos envolvidos no controle genético dos caracteres que influenciam na qualidade da 

fibra de algodão (Silva Filho et at., 2018). 

Uma alternativa ainda pouco explorada para o melhoramento da qualidade da 

fibra do algodoeiro em múltiplos ambientes é a seleção genômica. Gapare et al. (2018) 

testaram os modelos A, B e C de Bayes, além dos modelos de regressão de Kernel Hilbert, 

para avaliar 215 linhagens de G. hirsutum, em vários locais da Austrália, para comprimento 

e resistência. As linhagens foram genotipadas utilizando 13300 marcadores SNPs. A 

acurácia da seleção genômica, variou de 0,27 até 0,77 (com média de 0,38) para 

comprimento e de 0,19 até 0,58 (com média de 0,35) para resistência. Utilizando a interação 

modelos x ambientes foram obtidas eficácias de 0,71 e 0,59 para comprimento e resistência 

respectivamente. 

 

2.6 PRECISÃO DAS ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS 

GENÉTICOS 
 

O ganho de seleção é estimado pelo produto da herdabilidade e o diferencial de 

seleção, que é a diferença entre a média das plantas selecionadas e a média da população 

original. Espera-se que quanto maior sejam os valores da estimativa de herdabilidade e a 

intensidade de seleção, maiores serão os ganhos de seleção. Baseados nisso, os 

pesquisadores têm definido a intensidade de seleção de maneira arbitrária, e após a estimação 

dos ganhos, não aferem a precisão da estimativa, o que pode ocasionar imprecisões como a 

seleção de genótipos que não agregariam na geração seguinte. (Torres, 2015; Campos et al., 

2016; Martins et al., 2016).  

A resposta correlacionada fornece informações sobre o comportamento de um 

caráter, quando a seleção é feita em outro. Tais informações auxiliam os melhoristas na 

condução das populações, especialmente para caracteres dependentes de vários caracteres, 

como ocorre com a qualidade da fibra do algodoeiro. O método mais comum para a 

estimação da reposta correlacionada é através da fórmula (Ramalho et al., 2012):  

 

𝑅𝐶𝑦 = 𝑖. 𝑟𝑥𝑦. ℎ𝑥 . √𝜎𝑦
2 

em que, 
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 𝑅𝐶𝑦 é a resposta no caráter “y”; 

 𝑖 é a intensidade de seleção, definida de modo subjetivo; 

 𝑟𝑥𝑦 é a correlação genética entre “x” e “y”; 

 ℎ𝑥 é a raiz quadrada da herdabilidade do caráter sob seleção “x”;  

 √𝜎𝑦
2 é a raiz quadrada da variância genética aditiva para o caráter “y”.  

 

Observa-se que dentre as variáveis, está a intensidade de seleção, que também 

costuma ser definida subjetivamente nos estudos da reposta correlacionada, podendo levar 

ao erro de se efetuar a seleção baseada em determinados caracteres, que supostamente irão 

gerar ganho em outros (Nunes et al., 2002; Gnocato et al., 2014; Carvalho et al., 2017).  

Uma forma de se verificar a melhor intensidade de seleção a ser utilizada na 

condução das populações do programa de melhoramento é fazer a representação gráfica da 

ganho realizado e da resposta correlacionada, onde estão relacionados a intensidade de 

seleção e o ganho de seleção. O gráfico da ganho realizado irá relacionar os genótipos de 

uma geração anterior com os da geração seguinte para o mesmo caractere. No caso do gráfico 

da resposta correlacionada, observa-se a relação entre dois caracteres distintos e pode ser 

construído tanto em gerações diferentes, quanto na mesma geração.  
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Eficiência da seleção para qualidade da fibra no algodoeiro (Gossypium hirsutum) 

 

RESUMO 

 

A fibra do algodoeiro é a principal matéria-prima utilizada na indústria têxtil 

mundial. É determinada por diversos caracteres de herança complexa, influenciados pelo 

ambiente, e que podem ser negativamente correlacionados entre si, dificultando ganhos 

genéticos na seleção para qualidade de fibra. Os objetivos deste estudo foram estimar 

parâmetros genéticos para caracteres relacionados à qualidade da fibra do algodoeiro; propor 

um método gráfico para mensurar o ganho com a seleção utilizando diferentes intensidades 

de seleção; e verificar a viabilidade dos índices SCI e CSP como índices de seleção para 

qualidade de fibra. A partir do cruzamento entre as cultivares de algodão BRS 336, 

convencional de fibra de alta qualidade, e DP 164 B2RF, transgênica e de fibra média, foram 

conduzidas duas populações: uma utilizando o método de melhoramento bulk, e outra a 

partir do retrocruzamento com a cultivar BRS 336. Amostras da fibra de progênies F5:6, 

conduzidas por bulk, e F3:4RC3, conduzidas por retrocruzamento, foram analisadas 

utilizando o aparelho HVI, que avalia a qualidade da fibra através da mensuração dos 

caracteres comprimento (C), maturidade (MAT), porcentagem de fibra (PF), uniformidade 

(U), micronaire (MIC), alongamento (ELG), índice de fibras curtas (FC), resistência (R), 

grau de amarelecimento (b) e reflectância (Rd), do índice de consistência de fiação (SCI) e 

do índice de fiabilidade (CSP). Observou-se variabilidade genética entre as progênies para 

resistência, índice micronaire, porcentagem de fibra, alongamento, comprimento e índice de 

fibras curtas, confirmando a complexidade desses caracteres, já que ambas as populações se 

encontravam em gerações avançadas. As médias das duas populações atenderam às 

necessidades da indústria, indicando a presença de genótipos com potencial comercial nas 

populações. As estimativas de herdabilidade variaram de 3,29% (Rb - F5:6) a 59,92% (C - 

F3:4RC3). Todos os caracteres apresentaram correlações genéticas com pelo menos um 

caractere, sendo observada correlação negativa entre C e os caracteres PF, MIC, MAT e FC. 

O índice CSP apresentou correlação negativa com PF, MAT e FC, e correlação positiva com 

C e R. Já o índice SCI apresentou correlação negativa com MIC e MAT, e correlação positiva 

com C. A seleção das 20% melhores progênies utilizando ambos índices apresentaram 

respostas favoráveis para os caracteres C, R e FC, com redução esperada na PF e sem 

influência significativa nos demais caracteres. Os gráficos da resposta correlacionada foram 

mais informativos que as estimativas obtidas através da equação, pois dispensam a 

necessidade de valores de correlação genética, e permitem a análise considerando várias 

intensidades de seleção. Os gráficos da ganho realizado evidenciaram que os ganhos de 

seleção foram reduzidos ou negativos para alguns caracteres a medida que se aumentava a 

intensidade de seleção. Conclui-se que a estratégia de utilização dos gráficos de ganho com 

a seleção utilizando diferentes intensidades de seleção é eficiente e fácil de ser implementada 

pelos programas de melhoramento, especialmente quando o objetivo do programa é avaliar 

caracteres complexos, influenciados por outros caracteres, como é o caso da qualidade de 

fibra em algodão.  

 

Palavras-chave: genética quantitativa, índice de seleção, métodos de melhoramento, seleção 

múltipla. 



 

29 

 

ABSTRACT 
 

Alvarenga, L. G. S. Efficiency of selection for cotton fiber quality (Gossypium 

hirsutum). 2018. Dissertation (Master Degree in Genetics and Plant Breeding) – Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.1 

 

Cotton fiber is the main feedstock used in the world textile industry. It is determined by 

several traits of complex inheritance, influenced by the environment, and which can be 

negatively correlated with each other, hindering genetic gains in selection for fiber quality. 

The aims of this study were to estimate genetic parameters for traits related to cotton fiber 

quality; propose a graphical method to measure the gain with the selection using different 

intensities of selection; and to verify the viability of SCI and CSP as selection indices for 

fiber quality. From the cross between the cotton cultivars BRS 336, conventional with high 

quality fiber, and DP 164 B2RF, transgenic with medium quality fiber, two populations were 

carried out: one using the bulk breeding method, and another from the backcross with the 

cultivar BRS 336. Fiber samples of F5:6 (bulk) and F3:4RC3 (backcross) progenies were 

analyzed using HVI apparatus, which evaluates the fiber quality by measuring the traits 

length (C), maturity (MAT), uniformity (U), micronaire (MIC), elongation (ELG), short 

fiber index (FC), resistance (R), degree of yellowing (b), the spin-consistency index (SCI) 

and the reliability index (CSP). Genetic variability was observed among progenies for R, 

MIC, ELG, C and FC, confirming the complexity of these traits. The means of the two 

populations met the needs of the industry, indicating the presence of genotypes with 

commercial potential. Estimates of heritability ranged from 3.29% (Rb - F5:6) to 59.92% (C 

- F3:4RC3). All traits showed genetic correlations with at least one trait, and negative 

correlation was observed between C and the traits PF, MIC, MAT and FC. The CSI index 

presented a negative correlation with FP, MAT and FC, and positive correlation with C and 

R. The SCI index showed a negative correlation with MIC and MAT, and a positive 

correlation with C. The selection of the 20% best progenies using both indices presented 

favorable responses for C, R and FC, with expected reduction in FP, and without significant 

influence on the other traits. The graphs of the correlated response were more informative 

than the estimates obtained through the equation, since they do not need the values of genetic 

correlation, and allow the analysis considering several intensities of selection. The graphs of 

heritability showed that the selection gains were reduced or negative for some traits as the 

selection intensity increased. The strategy of using the gain graphs using different intensities 

of selection is efficient and easy to be implemented by breeding programs, especially when 

the objective of the program is to evaluate complex traits, influenced by other characters, 

such as cotton fiber quality. 

 

 

Key words: quantitative genetics, selection index, breeding methods, multiple selection. 
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3.1 INTRODUÇÃO 
 

A fibra do algodoeiro (Gossypium hirsutum) é uma das mais utilizadas na 

indústria têxtil mundial, sendo responsável pela vestimenta de 43% da população (Beltrão, 

2010). A qualidade da fibra depende de vários fatores como tratos culturais, condições edafo-

climáticas, beneficiamento do produto e, também, do genótipo. Sendo este o principal 

produto do algodoeiro, o melhoramento genético dessa cultura tem como um dos principais 

objetivos aumentar a qualidade da fibra.  

A qualidade da fibra do algodoeiro é um caráter muito influenciado pelo 

ambiente, definido a partir de diversos caracteres e, portanto, tem herança complexa. De 

forma geral, o que se busca é obter um genótipo que apresente fibra com pelo menos 30 mm 

de comprimento, fina (3,8 micronaire a 4,2 micronaire), resistente (mínimo 26 g/tex), que 

apresente aderência ao capulho e rendimento de porcentagem de fibra de, no mínimo, 40%. 

Existe variabilidade genética para esses caracteres e, de forma geral, apresentam alta 

herdabilidade. Contudo, foi constatada complexidade da seleção indireta, com caracteres 

importantes sendo negativamente correlacionados entre si (Zeng et al., 2011; Bonifácio, 

2015; Gilio, 2017; Queiroz, 2017; Souza Filho et al., 2018).   

No melhoramento do algodoeiro, não raro são adotadas amostragens sucessivas 

dentro de linhagens (ou cultivares), devido a variabilidade genética que ocorre, uma vez que 

o nível de uniformidade genética exigido para se liberar uma cultivar de algodão é menor 

que o de outras culturas. Também podem ser realizados retrocruzamentos, a exemplo de 

quando se deseja melhorar a qualidade de fibra com algum genitor recorrente. Em ambos os 

casos, uma possível limitação seria a redução da variabilidade genética que poderia 

comprometer a seleção. Assim, mensurar a variabilidade genética nessas circunstâncias é 

fundamental, visando comprovar se há ou não o comprometimento da seleção em populações 

de base genética estreita. 

Outrossim, independentemente do método de condução da população 

segregante, a primeira etapa de seleção consiste na colheita de plantas individuais para 

análise da porcentagem e qualidade da fibra. Esse processo é trabalhoso e oneroso, e espera-

se que plantas com melhores estimativas para características de fibra originem progênies 

superiores. Entretanto, não existem estudos que medem a eficiência da seleção de plantas 

individuais para qualidade de fibra, sendo que a metodologia tradicional estima o ganho de 

seleção considerando um ponto de intensidade de seleção.  
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Os objetivos deste trabalho foram estimar parâmetros genéticos de caracteres 

associados à qualidade da fibra em populações de algodoeiro; propor um método gráfico 

para mensurar a resposta correlacionada e o ganho efetivo com a seleção; e verificar a 

viabilidade dos índices de consistência de fiação e índice de fiabilidade como índices de 

seleção para qualidade de fibra.   

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.2.1 Obtenção das populações 
 

Os experimentos foram conduzidos pelo Núcleo Regional da Embrapa Algodão 

na área experimental da Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás-GO 

(16º29’8”S; 49º18’32”W). Inicialmente, foi realizado o cruzamento entre os genitores BRS 

336 (P1 - cultivar convencional e de fibra longa) e DP 164 B2RF (P2 - cultivar transgênica e 

de fibra média) 

A partir da geração F1, foram conduzidos dois esquemas de melhoramento 

paralelamente, em bulk e retrocruzamento. Na condução pelo método bulk, foi obtida a 

geração F3, na qual foi realizada a seleção de 34 progênies F3:4 para a presença de proteínas 

transgênicas Cry1Ac, Cry 2Ab2 e CP4, e para dos marcadores moleculares CIR 246 e DC 

20027 em homozigose ligados a genes de resistência a doenças. Dessas progênies, foi 

selecionada visualmente a linha CNPA 2014-33 B2RF, da qual foram obtidas 135 plantas 

F3:5, que tiveram sua fibra avaliada. Por último, efetuou-se o teste de 135 progênies F3:5:6. 

As 135 progênies F3:5:6 foram plantadas na safra 2016/2017, utilizando 

delineamento látice simples 12x12, totalizando 144 tratamentos, contemplando as 135 

progênies e 9 testemunhas (CNPA 14-5B2RF, BRS 430B2RF, BRS 432B2RF, BRS 

433FLB2RF, DP 1536B2RF, DP 164B2RF, FM 944GL, FM 940GLT e FM 975WS).  

Na condução por retrocruzamento, as plantas F1 foram retrocruzadas por três 

gerações (RC3), tendo como genitor recorrente a cultivar BRS 336 (P1, de fibra longa). 

Posteriormente, plantas F1 da terceira geração de retrocruzamento (F1RC3) foram 

autofecundadas para obtenção da geração F2RC3, sendo selecionadas 137 plantas F3RC3 para 

a presença das proteínas transgênicas Cry1Ac, Cry 2Ab2 e CP4, e para os marcadores 

moleculares CIR 246 e DC 20027 em homozigose ligados a genes de resistência a doenças.
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As 137 progênies F3:4RC3 também foram avaliadas na safra 2016/2017, 

utilizando delineamento látice simples 12x12, contemplando 137 progênies e 7     

testemunhas (DP 1536B2RF, BRS 432B2RF, BRS 433FLB2RF, CNPA 2014-5B2RF, FM 

944GL, DP 164B2RF e BRS 430B2RF). Para as avaliações da qualidade da fibra, foram 

coletadas amostras padrão dos 144 tratamentos conduzidos pelo método bulk (progênies F5:6 

mais testemunhas) e 144 tratamentos conduzidos pelo método de retrocruzamentos 

(progênies F3:4RC3 mais testemunhas). As amostras foram enviadas a um laboratório externo 

a Embrapa para serem analisas utilizando o aparelho High Volume Instrument (HVI), sendo 

mensurados os caracteres:  

a) Comprimento de fibra: dado pela extensão média ou mais constante ao longo 

de uma amostra de fibras paralelas. É obtido um fibrograma com os valores do comprimento 

médio da metade superior das fibras, uniformidade e comprimento de fibras curtas, em 

milímetros (mm) (Fonseca & Santana, 2002); 

b) Uniformidade de fibra: dada pelo índice de uniformidade, que é a 

porcentagem do comprimento médio da metade superior em relação ao comprimento médio 

da amostra; 

c) Índice de fibras curtas: dado pelo percentual de fibras menores do que 12,7 

mm; 

d) Resistência de fibra: dada pela força, em gramas, necessária para romper um 

feixe de fibras de um tex (equivalente a massa, em gramas, de mil metros de fibra); 

e) Alongamento de fibra: é a medida do quanto o material se alonga, sob uma 

pressão constante até a rotura;  

f) Grau de reflectância: dada pela porcentagem do valor de luz refletida na 

amostra do algodão; 

g) Grau de amarelecimento: corresponde ao amarelecimento da luz refletida na 

amostra de fibra, utilizando um filtro amarelo; 

h) Maturidade: dada pela espessura da parede celular em relação ao diâmetro da 

fibra (MAPA, 2016); 

i) Micronaire: dado por um índice da resistência da amostra de fibra submetida 

a um fluxo de ar de pressão constante (Fonseca & Santana, 2002); 

j) Índice de Consistência de Fiação (SCI): determinado pela equação a seguir, 

considerando as diferentes correlações existentes entre as características de comprimento, 
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uniformidade, reflectância, amarelecimento, micronaire e resistência. Estimado apenas para 

a população conduzida por bulk (Sestren & Lima, 2015): 

𝑆𝐶𝐼 =  −414,67 + 2,9(𝑡𝑒𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) − 9,32 (𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒)

+ 49,17 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠) + 4,74 (𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)

+ 0,65(𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎) + 0,36(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) 

 

k) Índice de fiabilidade (CSP): é definido como o produto da resistência do fio 

em meadas (em libras-força) pelo número inglês do fio de algodão (meadas de 120 jardas de 

comprimento e 1,5 jardas de periferia). Sendo estimado apenas para a população de 

retrocruzamentos. É calculado pela seguinte equação (Sestren & Lima, 2015):  

 

𝐶𝑆𝑃 = (−741,08) ± 5,02(𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎) + 14,84(𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎)

+ (−27,87 𝑥 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)

+ 850,89(2,5% 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑖𝑛ç𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜)

+ (−97,8 𝑥 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒) + 8,24( 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎)

+ 27,64( 𝑟𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) 

 

3.2.2  Distribuições de frequência 
 

Foram construídos gráficos de barras para visualizar a distribuição de frequência 

para os caracteres porcentagem de fibra, comprimento, índice de micronaire, resistência e os 

índices CSP e SCI, nas duas populações. Os valores foram comparados com os obtidos para 

a testemunha BRS 433 FL B2RF. O número de classes foi obtido utilizando o estimador:  

 

𝑘 = 1 + 3,3log (𝑛)  

 

em que k é o número superior mais próximo ao obtido pelo estimador; e n é o tamanho da 

população. A amplitude das classes foi obtida a partir da equação: 

 

ℎ = 𝐿/𝑘  
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em que h é a amplitude da classe; e L é a amplitude da população, obtida pela diferença 

entre o maior e o menor valor. Posteriormente o cálculo do ponto médio das classes, que 

foi utilizado na construção dos gráficos, foi obtido pela equação: 

𝑋𝑘 =  𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + (
𝐿𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟− 𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
),  

 

em que Xk é o ponto médio da classe k; Linferior é o limite inferior da classe k; e Lsuperior é o 

limite superior da classe k. 

 

3.2.3  Análises de variância 
 

 Foram realizadas análises de variância para os caracteres relacionados à 

qualidade de fibra das progênies F5:6 obtidas pelo método bulk, e das progênies F3:4RC3, 

obtidas por retrocruzamento, utilizando o software estatístico R (R Core Team, 2018), 

segundo o modelo:   

 

yijk = m + ti + bj(k) + rk + eijk 

 

em que: 

yijk é o valor fenotípico da progênie i no bloco j da repetição k; 

m é o efeito fixo constante do experimento; 

ti é o efeito aleatório da i-ésima progênie (i = 1, 2, 3, ..., 144); 

bj(k) é o efeito aleatório do bloco j na repetição k (j = 1, 2, 3, ..., 12) 

rk é o efeito aleatório da repetição k (k = 1, 2) 

eijk é o erro experimental associado à observação yijk com eijk ~ N (0, σ²). 

 

3.2.4  Parâmetros genéticos 

 

Os quadrados médios foram igualados às suas respectivas esperanças para a obtenção 

dos componentes de variância para a obtenção dos parâmetros genéticos (Anexo A). Os 

parâmetros genéticos foram, então, obtidos por: 

 

σP
2 =

QMt − QMe

k
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σF̅
2 =

QMt

k
 

h2 =
σG

2

σF̅
2 × 100 

 

em que σP
2 é a variância genética entre progênies, σF̅

2 é a variância fenotípica média das 

progênies, e h2 é a herdabilidade no sentido amplo para seleção em nível de média das 

progênies.   

Foram estimados valores de correlação genética entre os caracteres dois a dois, 

utilizando o software estatístico Genes (Cruz, 2013). A reposta correlacionada foi estimada 

buscando compreender o ganho indireto nos diversos caracteres quando a seleção é realizada 

a partir dos índices SCI e CSP. A equação utilizada está apresentada a seguir:  

 

𝑅𝐶𝑦 = 𝑖. 𝑟𝑥𝑦. ℎ𝑥 . √𝜎𝑦
2 

em que, 

 𝑅𝐶𝑦 é a resposta no caráter “y”; 

 𝑖 é a intensidade de seleção; 

 𝑟𝑥𝑦 é a correlação genética entre “x” e “y”; 

 ℎ𝑥 é a raiz quadrada da herdabilidade do caráter sob seleção “x”;  

 √𝜎𝑦
2 é a raiz quadrada da variância genética aditiva entre progênies para o caráter “y”.  

Nesse estudo, por se tratar de gerações avançadas, os efeitos de dominância da 

variância genética foram desconsiderados.  

 

3.2.5  Gráfico da resposta correlacionada  
 

Considerando um fenômeno dependente de vários caracteres como ocorre na 

qualidade da fibra do algodoeiro, em que as amostragens são trabalhosas e onerosas, assim 

como a análise da fibra utilizando o aparelho HVI, foi desenvolvido um método gráfico 

utilizando os softwares Excel (Excel ®, 2013) e SigmaPlot (Systat software Inc., 2018) para 

se analisar a resposta correlacionada. 
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Os gráficos construídos simularam a seleção para os índices SCI e CSP no eixo 

das abcissas, e estimaram o ganho de seleção para os caracteres comprimento, resistência, 

porcentagem de fibra, índice de fibras curtas e uniformidade, todos pertencentes a mesma 

geração (F3:5:6 e F3:4RC3). O intuito da construção dos gráficos foi aumentar a eficiência da 

análise, fornecendo mais informações na condução das populações e do quão promissora 

seria a seleção feita tendo os SCI e CSP como índices de seleção.     

A primeira etapa para a construção do gráfico da resposta correlacionada foi 

efetuar o pareamento da média das progênies F3:5:6 para o índice SCI e F3:4RC3 para o índice 

CSP e os demais caracteres em que desejou-se verificar a reposta correlacionada. 

Posteriormente, a média das progênies dos índices SCI e CSP foram organizadas em ordem 

crescente. Em seguida, estimou-se o valor Z pela diferença da média da progênie para os 

índices SCI, no caso da geração F3:5:6 e CSP para a geração F3:4RC3 e a média da população, 

dividido pelo desvio padrão da média da população. De posse do valor Z foi calculada a 

altura da ordenada Z da curva de distribuição normal dos dados e a probabilidade selecionada 

que é 1 menos a altura da ordenada.  

O valor i foi estimado pela razão entre a altura da ordenada Z e a probabilidade 

selecionada de Z. Por fim, o diferencial de seleção foi obtido através da média da progênie 

do caráter que se deseja conhecer a resposta, menos a média da população e divididos pelo 

desvio padrão da população.  

O gráfico de dispersão foi construído utilizando a probabilidade de z acumulada, 

o valor i e o diferencial de seleção. Com isso, foram geradas duas curvas, a da média dos 

índices SCI (geração F3:5:6) e CSP (geração F3:4RC3) em ordem crescente conforme se 

restringe a seleção, e a curva da média do caráter em que se deseja observar a resposta 

correlacionada das progênies F3:5:6 conduzidas por bulk ou F3:4RC3 conduzidas por 

retrocruzamento.   

 

3.2.6 Gráfico do ganho realizado 
 

No caso do ganho realizado, os gráficos relacionaram a intensidade de seleção 

nas plantas selecionadas para os caracteres porcentagem de fibra, comprimento, resistência, 

índice micronaire, uniformidade, alongamento, maturidade, índice de fibras curtas e os 

índices SCI e CSP no eixo das abcissas e o ganho de seleção dos respectivos caracteres nas 

progênies no eixo das ordenadas. A finalidade desses gráficos foi de demonstrar o ganho de 
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seleção efetivo sob diferentes pontos de intensidade de seleção, gerando uma alternativa a 

definição subjetiva da intensidade de seleção a utilizada na condução das populações e quais 

os caracteres mais promissores na seleção.  

 

Para a construção do gráfico, primeiramente realizou-se o pareamento do valor 

de cada caractere das plantas selecionadas com a média das suas respectivas progênies para, 

em seguida, ordenar os valores das plantas selecionadas (F5 e F3RC3) em ordem crescente. 

Posteriormente, calculou-se o valor ‘z’ pela diferença do valor da planta selecionada para 

aquele determinado caráter e a média da população, dividido pelo desvio padrão da média 

da população. De posse deste valor, obteve-se a altura da ordenada correspondente a cada 

valor de Z da curva normal e a probabilidade selecionada de Z, obtida pela diferença entre 1 

e a altura da ordenada Z.  

A próxima etapa foi o cálculo do valor ‘i’, que é a razão da ordenada Z, pela 

probabilidade de Z selecionada. Por fim, para obter os valores do diferencial de seleção, uma 

vez ordenados os valores observados em n plantas, sendo a planta 1 a de menor expressão 

do caráter (ex: menos produtiva) e a planta n, a de maior expressão do caráter, como 

valor realizado da seleção, medido progênies, em resposta a uma seleção truncada na i-ésima 

planta selecionadas, com n - i + 1 plantas selecionadas, tomou-se a média das respectivas 

progênies oriundas das plantas selecionadas corrigidos para média e divididos pelo desvio 

padrão.  

O gráfico de dispersão foi construído utilizando a probabilidade de z acumulada, 

o valor i e o diferencial de seleção. Com isso, foram geradas duas curvas, a das plantas 

selecionadas da geração F3:5 ou F3RC3 e a segunda com a média das respectivas progênies. 

Para o ganho realizado, espera-se que ocorra o pareamento das curvas, uma vez que a seleção 

está ocorrendo para o mesmo caractere. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.3.1 Médias e distribuições de frequência 
 

As médias das duas populações atenderam as exigências industriais, sendo 

maiores que os valores de referência para porcentagem de fibra (PF), comprimento (C) e 

resistência (R) (Tabela 1). Com relação ao índice de micronaire (MIC), ambas populações 
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apresentaram médias acima do limite da faixa considerada ideal pela indústria. A média das 

progênies F3:5:6 conduzidas por bulk ficou 0,68% acima do mínimo aceitável para o índice 

de fibras curtas (FC). A médias das progênies ficaram dentro do que demanda a indústria 

têxtil para os caracteres uniformidade (U), maturidade (MAT), alongamento (ELG), 

Reflectância (Rd) e índice de amarelecimento (b). 

 Nas progênies F5:6 obtidas pelo método bulk, o índice de consistência de fiação 

(SCI), que indica de um modo geral a qualidade da fibra, ficou bem superior ao exigido no 

mercado têxtil. No caso das F3:4RC3 obtidas por retrocruzamento, o índice de fiabilidade 

(CSP) ficou dentro dos limites preconizados pela indústria. Em gerações avançadas, é 

desejável que os caracteres apresentem médias altas, indicando a existência de indivíduos 

com potencial comercial na população. 

 

Tabela 2 - Exigência industrial e médias dos caracteres associados à qualidade da fibra de 

algodão das progênies F5:6 conduzidas por bulk e F3:4RC3 obtidas por retrocruzamento  

Caráter Valor de Referência  Média – F3:5:6 Média – F3:4RC3 

PF1 > 40% 40,34% 41,36% 

C > 30 mm 31,41 mm 32,19 mm 

R > 31 gf/tex 32,19 gf/tex 32,7 gf/tex 

MIC 3,8 - 4,5 4,54 4,57 

U 85% - 87% 84,51% 85,51% 

ELG 6,8% - 7,7% 7,02% 5,86% 

MAT 0,86 - 0,95 0,86 0,87 

FC < 6% 6,68% 5,6% 

Rd 74% - 78% 77,97% 75,77% 

b 7,5-8,5 7,61 8,2 

SCI > 125 151,86 - 

CSP 2000 - 2500 - 2340,76 
1/PF - porcentagem de fibra; C - comprimento; R - resistência; MIC - micronaire; U – uniformidade; ELG - 

alongamento; MAT - maturidade; FC - índice de fibras curtas; Rd - reflectância; b - grau de amarelecimento; 

SCI – índice de consistência de fiação; CSP – índice de fiabilidade. 

 

 

Os gráficos da distribuição de frequência dos caracteres porcentagem de fibra, 

comprimento, resistência, micronaire, SCI e CSP das progênies F3:5:6 obtidas por bulk, e 

progênies F3:4RC3 obtidas por retrocruzamento, possibilitaram visualizar a performance das 

progênies em relação a testemunha BRS 433FLB2RF (Figuras 1 e 2). As barras de cor preta 

representam a classe em que a testemunha se encontra. 
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O desempenho da testemunha para porcentagem de fibra (PF), comprimento (C) 

e resistência (R) variou entre as populações. Em geral, a testemunha teve 1,2% a mais de 

fibras em relação às progênies obtidas por retrocruzamento, teve desempenho semelhante à 

média das progênies para comprimento, e apresentou maior resistência (1,9 gf/tex a mais) 

que as progênies obtidas por bulk (Figura 2). Comparando os resultados com os dados da 

própria cultivar, observa-se desempenho superior ao esperado em 3% para PF, e dentro do 

esperado para C e R, desde que ocorressem condições ambientais favoráveis. 

 

                      

             

 

           

      

  

Porcentagem de Fibra (F3:5:6) 

Comprimento (F3:4RC3) Comprimento (F3:5:6) 

Porcentagem de Fibra (F3:4RC3) 
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Figura 2. Distribuição de frequência das progênies F3:4RC3 obtidas por retrocruzamento e 

F3:5:6 obtidas por bulk, para os caracteres porcentagem de fibra, comprimento, resistência, 

índice de micronaire, índice de fiabilidade e índice de consistência de fiação. A classe em 

destaque é a qual a testemunha BRS 433FLB2RF pertence. 

 

Nas progênies F3:4RC3, obtidas por retrocruzamento, 37 progênies foram 

superiores à testemunha em relação à PF, 86 progênies foram superiores para C, e 59 

progênies foram superiores para R (Apêndice A). No caso da estimativa para o índice 

Micronaire (F3:4RC3) 

Índice de Fiabilidade (F3:4RC3) Índice de Consistência de Fiação (F3:5:6) 

Micronaire (F3:5:6) 

Resistência (F3:4RC3) Resistência (F3:5:6) 
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micronaire (MIC), a maioria das progênies se encontrou abaixo da testemunha (Figura 1), o 

que foi uma vantagem, uma vez que o valor desta foi acima da faixa exigida pela indústria 

(3,8 – 4,5). Para o índice de fiabilidade (CSP) mais de 100 progênies obtiveram desempenho 

superior à testemunha (Figura 1), sendo importante ressaltar que todos os valores atenderam 

ao padrão exigido pela indústria (Tabela 2).  

Considerando as progênies F3:5:6, 41 progênies foram superiores à testemunha 

para PF, 47 progênies foram superiores para C e, para R, a maioria das progênies ficaram 

em classes inferiores em relação a testemunha, com 4 progênies superiores ao valor da 

testemunha (Apêndice B). Em relação ao MIC, aproximadamente 50 progênies ficaram em 

classes superiores à testemunha, porém acima de 4,5, o que é uma desvantagem do ponto de 

vista de aproveitamento na indústria. Por fim, para o SCI, todas as progênies ficaram dentro 

do padrão industrial, mas apenas 4 foram superiores à testemunha (Figuras 1). 

Pelos resultados obtidos, pode-se afirmar que a população conduzida por 

retrocruzamentos apresentou resultados melhores em relação à testemunha do que a 

conduzida por bulk para os caracteres porcentagem de fibra, comprimento, resistência e 

índice micronaire. Considerando os índices CSP e SCI, ambos métodos de melhoramento 

obtiveram todas as progênies dentro do padrão industrial. Uma hipótese para este resultado 

observado é que os retrocruzamentos com o genitor BRS 336, que possui alta qualidade de 

fibra, possibilitaram a obtenção de progênies também com essa característica e sem perder 

a variabilidade genética da população.  

  

3.3.2 Análises de variância 
 

Observou-se diferença significativa (p < 0,05) entre as progênies F5:6 para todos 

os caracteres, exceto para uniformidade (U), alongamento (ELG), reflectância (Rd) e grau 

de amarelecimento (b), o que indica variabilidade entre as progênies para os demais 

caracteres (Tabela 3).  

Os resultados foram semelhantes para as análises de variância entre as progênies 

F3:4RC3 em que, além dos caracteres uniformidade (U), alogamento (ELG), reflectância (Rd) 

e grau de amarelecimento (b), também não se observou diferença significativa (p < 0,05) 

para micronaire (MIC) (Tabela 4).  
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Tabela 3 - Resumo das análises de variância dos caracteres relacionados à qualidade de fibra 

das progênies F5:6 de algodão conduzidas por bulk  

FV GL 
QM 

PF1 C R MIC U 

Blocos 22 - - - - - 

Repetições 1 - - - - - 

Tratamentos 142 5,3020** 2,0520** 5,8817** 0,1144** 1,9148 

Resíduos 118 1,7520 0,9595 3,5932 0,0489 1,5373 

FV GL 
QM 

ELG MAT FC Rd b SCI 

Blocos 1 - - - - - - 

Repetições 22 - - - - - - 

Tratamentos 142 0,3362 0,7191** 3,8499* 2,6070 0,2625 228,13** 

Resíduos 118 0,1708 0,4319 2,5956 2,4410 0,2050 108,72 

**,*/significativo à 1% e à 5%, respectivamente; 1/PF: porcentagem de fibra; C: comprimento; R: resistência; 

MIC: micronaire; U: uniformidade; ELG: alongamento; MAT: maturidade (x10000); FC: porcentagem de 

fibras curtas; Rd: reflectância; b: grau de amarelecimento; SCI: índice de consistência de fiação   

 

Os resultados obtidos pelas análises de variância das progênies F3:5:6 e das 

progênies F3:4RC3 estão em conformidade com os trabalhos de Resende (2014), Bonifácio 

(2015), Queiroz (2017) e Gilio (2017), que encontraram variabilidade genética em alguns 

caracteres de fibra. Considerando que as progênies conduzidas por bulk se encontram em 

uma geração avançada (F3:5:6), e que foram obtidas pela seleção de apenas uma planta da 

geração anterior, os resultados das análises de variância demonstram a existência de 

complexidade na herança dos caracteres analisados que apresentaram variabilidade, mesmo 

após vários ciclos de seleção. Da mesma forma, mesmo após três gerações de 

retrocruzamento, tendo como recorrente o genitor com maior qualidade de fibra, observa-se 

que a maioria das características apresentou variabilidade genética nas progênies F3:4RC3. 

 

 

 

 

 

PF (F3:4RC3) 
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Tabela 4 - Resumo das análises de variância dos caracteres relacionados à qualidade de fibra 

das progênies F3:4RC3 de algodão conduzidas por retrocruzamento  

FV GL 
QM 

PF1 C R MIC ELG 

Blocos 1 - - - - - 

Repetições 22 - - - - - 

Tratamentos 143 4,3658** 3,1317** 7,0887** 0,0603 0,3686 

Resíduos 121 1,1728 0,7848 3,0968 0,0559 0,1564 

CV (%)  4,20 4,53 7,07 5,27 8,75 

FV GL 
QM 

U1 MAT FC Rd b       CSP 

Blocos 1 - - - - - - 

Repetições 22 - - - - - - 

Tratamentos 143 3,3094 0,6868** 4,1644** 4,3380 0,2703 11297,6** 

Resíduos 121 1,8229 0,4450 1,5206 3,6550 0,2336 4349,4 

CV (%)  1,89 0,87 30,55 2,98 8,24 3,85 

**,*/significativo à 1% e à 5%, respectivamente; 1/PF: porcentagem de fibra; C: comprimento; R: resistência; 

MIC: micronaire; U: uniformidade; ELG: alongamento; MAT: maturidade (x10000); FC: porcentagem de 

fibras curtas; Rd: reflectância; b: grau de amarelecimento; CSP: índice de fiabilidade 
 

Do ponto de vista do programa de melhoramento, os resultados das análises de 

variância indicam a possibilidade de se obter elevado ganho de seleção das progênies. 

Contudo, a qualidade de fibra é dependente de vários caracteres, sendo necessário verificar 

o valor da herdabilidade, da correlação e a resposta correlacionada entre eles para que se 

possa definir a melhor estratégia na condução das populações.  

 

3.3.3 Parâmetros genéticos 
 

As variâncias residuais (σ2) foram superiores às variâncias genéticas (σG
2 ) para 

todos os caracteres avaliados, exceto para PF nas progênies F5:6, e para PF e C nas progênies 

F3:4RC3. Essa diferença foi especialmente expressiva para o grau de amarelecimento (b), e 

para reflectância (Rd), em que a magnitude de σ2foi 27 vezes maior que a estimativa de σG
2  

nas progênies F5:6, indicando a grande influência ambiental na expressão desses caracteres. 
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As estimativas de herdabilidade (h²) variaram de 6,38% (Rd) a 66,96% (PF) nas progênies 

F5:6, e de 6,67% (MIC) a 74,95% (C) nas progênies F3:4RC3 (Tabelas 5 e 6).  

 

Tabela 5 - Estimativas dos componentes de variância fenotípica entre médias (σF̅
2), variância 

genética (σP
2), variância residual (σ2), herdabilidade (h2) em nível de médias das progênies 

F3:5:6 conduzidas por bulk 

Caracteres1  σF̅
2 σP

2 σ2 h2 

PF  2,6510 1,7750 1,7520 66,96 

C 1,0260 0,5462 0,9595 53,24 

R 3,5443 1,1442 3,5932 32,28 

MIC 0,0572 0,0327 0,0489 57,17 

U 0,9574 0,1887 1,5373 19,71 

ELG 0,1681 0,0827 0,1708 49,20 

MAT 0,3595 0,1436 0,4319 39,94 

FC 1,9249 0,6272 2,5956 32,58 

Rd 1,3035 0,083 2,4410 6,37 

b 0,1312 0,0287 0,2050 21,87 

SCI 114,065 59,705 108,72 52,01 

1/PF: porcentagem de fibra; C: comprimento; R: resistência; MIC: micronaire; U: uniformidade; ELG: 

alongamento; MAT: maturidade (x10000); FC: porcentagem de fibras curtas; Rd: reflectância; b: grau de 

amarelecimento; SCI: índice de consistência de fiação 

 

Os valores estimados de herdabilidade pela população conduzida por bulk e 

retrocruzamento são contrastantes aos obtidos nos estudos de Méndez-Natera et al. (2012), 

Bonifácio (2015), Faria et al. (2016) e Queiroz (2017). Nesses estudos, os autores 

encontraram valores de herdabilidade superiores para os caracteres índice de micronaire 

(80%), índice de fibras curtas (90%), comprimento (90%), SCI (90%) e alongamento (70%).  

A razão pela qual os valores de herdabilidade deste estudo foram inferiores aos 

anteriores foi a rigorosa seleção realizada na condução das populações. Naquela conduzida 

por bulk, na geração F3:4, toda a variabilidade da população foi restringida a uma linha. Na 

condução pelo método do retrocruzamento, os 3 ciclos de retrocruzamento com o genitor 

recorrente (BRS 336) provavelmente ocasionaram redução da variabilidade. Outro fator que 

contribuiu foi a seleção feita para os marcadores moleculares nas duas populações.  
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Tabela 6 - Estimativas dos componentes de variância fenotípica entre médias (σF̅
2), variância 

genética (σP
2), variância residual (σ2), herdabilidade (h²) em nível das médias das progênies 

F3:4RC3 conduzidas por retrocruzamento 

Caracteres1 σF̅
2 σP

2 σ2 h2 

PF  2,1829 1,5965 1,1728 73,14 

C 1,5658 1,1734 0,7848 74,94 

R 3,5450 1,9959 3,0968 56,30 

MIC 0,0301 0,0020 0,0559 6,64 

U 1,6547 0,7432 1,8229 44,91 

ELG 0,1843 0,1061 0,1564 57,57 

MAT 0,3494 0,1209 0,4450 34,60 

FC 2,0822 1,3219 1,5206 63,49 

Rd 2,1690 0,3415 3,6550 15,76 

b 0,1351 0,0183 0,2336 13,33 

CSP 5648,8 3474,1 4349,4 61,50 

1/ PF: porcentagem de fibra; C: comprimento; R: resistência; MIC: micronaire; U: uniformidade; ELG: 

alongamento; MAT: maturidade (x10000); FC: porcentagem de fibras curtas; Rd: reflectância; b: grau de 

amarelecimento; CSP: índice de fiabilidade 
 

 

Mesmo sob condições tão restritivas de seleção, os valores de herdabilidade 

encontrados para as populações conduzidas por bulk para os caracteres PF, C, MIC e SCI e 

retrocruzamento para os caracteres PF, C, MIC, ELG e CSP são considerados satisfatórios, 

especialmente aliando-se à variabilidade genética encontrada nas análises de variância, 

sendo mais um fator que possibilita a obtenção de ganhos significativos com a seleção, 

dependendo ainda de como os caracteres são correlacionados. 

Observou-se correlação ambiental significativa (p < 0,05) para a maioria dos 

caracteres, indicando que os efeitos ambientais atuaram na expressão fenotípica dos 

caracteres dois a dois. Correlação negativa foi observada entre os caracteres C e FC nas 

progênies F5:6, e apenas PF não apresentou correlação ambiental com nenhum caractere 

(Tabela 6).  
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Tabela 7 - Estimativas de correlação ambiental entre os caracteres associados à qualidade da 

fibra do algodoeiro nas progênies F3:4RC3 conduzidas por retrocruzamentos, acima da 

diagonal, e F3:5:6 por bulk, abaixo da diagonal 

Caracteres1 PF C R MIC MAT FC CSP 

PF - -0,01 -0,07 0,61 0,04 0,33 -0,10 

C -0,10 - 0,81** 0,91** 0,94** 0,26 0,92** 

R -0,06 0,26 - 0,77* 0,81** 0,35 0,79* 

MIC 0,32 0,09 -0,09 - 0,97** 0,50 0,81** 

MAT 0,17 0,21 0,03 0,80** - 0,53 0,89** 

FC 0,09 -0,84** -0,25 -0,07 -0,15 - 0,26 

SCI -0,11 0,63* 0,75* -0,18 -0,06 -0,66* - 

**,*/significativo à 1% e à 5%, respectivamente; 1/PF: porcentagem de fibra; C: comprimento; R: resistência; 

MIC: micronaire; MAT: maturidade; FC: porcentagem de fibras curtas; CSP: índice de fiabilidade; SCI: índice 

de consistência de fiação 
  

Existe correlação negativa entre comprimento (C) e fibra curta (FC). As demais 

correlações ambientais, quando significativas, foram positivas. Provavelmente, isso se deve 

ao fato de que a colheita foi manual, favorecendo caraceteres que contribuem positivamente 

para qualidade de fibra. A colheita influencia expressivamente na qualidade da fibra 

(Kazama et al., 2016). A colheita mecanizada pode agredir a fibra, ocasionando o 

aparecimento de neps e dificultando o beneficiamento, que diminui ainda mais a sua 

qualidade (Silva et al., 2010). 

Todos os caracteres apresentaram correlações genéticas significativas (p < 0,05) 

em pelo menos uma das populações. Correlações genéticas negativas foram observadas entre 

comprimento (C) e os caracteres PF, MIC, MAT e FC, indicando que os genes que atuam 

para aumentar o comprimento da fibra podem estar ligados ou serem pleitrópicos a genes 

que atuam para diminuir a expressão de PF, MIC, MAT e FC. Não foi possível estimar a 

correlação genética de alguns caracteres devido à baixa magnitude da variância genética para 

esses caracteres (Tabela 7).  

É especialmente interessante observar a correlação genética entre os índices CSP 

e SCI e os demais caracteres. O índice CSP apresentou correlação negativa com PF, MAT e 

FC. Em contrapartida, esse índice apresentou alta correlação positiva com C e R, estes 

caracteres inclusive têm forte influência no estimador dos índices. 
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Tabela 8 - Estimativas de correlação genética entre os caracteres relacionados a qualidade 

da fibra do algodoeiro nas progênies F3:4RC3 conduzidas por retrocruzamentos, acima da 

diagonal, e F3:5:6 por bulk, abaixo da diagonal 

**,*/significativo à 1% e à 5%, respectivamente; 1/PF: porcentagem de fibra; C: comprimento; R: resistência; 

MIC: micronaire; MAT: maturidade; FC: porcentagem de fibras curtas; CSP: índice de fiabilidade; SCI: índice 

de consistência de fiação 

 

Para FC, esse resultado é desejável, pois quanto menor a proporção de fibra 

curta, maior o aproveitamento da indústria, ou seja, maior a qualidade da fibra. Assim, para 

esse caráter, a seleção pelo índice CSP seria favorável. Como FC foi positivamente 

correlacionada à PF, era esperado que o índice CSP também apresentasse correlação 

negativa com PF. Nesse caso, a seleção pelo índice diminui a porcentagem de fibra.  

Entretanto, a correlação negativa entre CSP e MAT não é favorável, pois a fibra 

madura é mais resistente a torções e facilita o beneficiamento. O caráter MAT não entra no 

cálculo do índice CSP. Entretanto, apresentou correlação negativa com C, que influencia 

fortemente o cálculo de CSP (Sestren & Lima, 2015).  

Já o índice SCI apresentou correlação negativa com MIC e MAT, e correlação 

positiva com C. Desses caracteres, MIC e C entram no cálculo do índice SCI. No caso das 

progênies F5:6, avaliadas para o índice SCI, observou-se uma grande proporção de progênies 

com índice de micronaire (MIC) acima de 4,5 (Figura 2), acima do desejável para a indústria 

(Tabela 1). A correlação negativa entre SCI e MIC era esperada, já que MIC é multiplicado 

por uma constante negativa no estimador de SCI. 

É esperado que ocorra correlação entre SCI e R, pois esse caractere influencia 

fortemente o índice (Sestren & Lima, 2015). Neste estudo, não foi possível observar se existe 

correlação devido à baixa magnitude da variância genética observada para R. A estimativa 

de variância depende da população, e uma baixa magnitude desse parâmetro, não 

Caracteres1 PF C R MIC MAT FC CSP 

PF - -0.63* -0,58* 0,49 - 0,81** -0,65* 

C -0,89** - 0,81** 0,01 -0,58* -0,86** 0,96** 

R -0,34 0,70* - -0,17 - -0,96** 0,93** 

MIC 0,25 -0,85** -0,63* - - 0,29 -0,14 

MAT 0,04 -0,55* -0,63* 0,87** -  -0,85** 

FC 0,84** -0,97** - 0,84** 0,56* - -0,86** 

SCI -0,50 0,82** - -0,76* -0,57* - - 
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necessariamente significa que não existe variância genética para o caráter. A MAT 

apresentou correlação negativa com R e C, e correlação positiva com FC, o que explica a 

correlação negativa com SCI.  

Os resultados obtidos foram convergentes com o trabalho de Ulloa (2006), que 

obteve valores positivos de correlação entre as características de resistência e comprimento 

de fibra, além de correlação negativa entre resistência e o índice de fibras curtas. No entanto, 

foram divergentes dos estudos de Hoogerheide et al. (2007), Desalegn et al. (2009), Zeng & 

Pettigrew (2015) e Méndez-Natera et al. (2012). 

 As diferenças nos valores, sentido e até mesmo na existência ou não de 

correlação entre os caracteres avaliados pode ser atribuída às estimativas de variância 

genética obtidos em cada estudo e na condução das populações. No caso do presente estudo, 

como houve seleções rigorosas e gerações avançadas, alguns caracteres ficaram com a 

variância genética muito baixa, impossibilitando até mesmo a estimação dos valores de 

correlação. 

As estimativas de correlação fenotípica refletiram, de forma geral, os resultados 

obtidos pelas correlações ambientais (Tabela 8). Esse resultado corrobora com as estimativas 

de variâncias, em que as variâncias ambientais tiveram magnitude maior que as variâncias 

genéticas para a maioria dos caracteres (Tabelas 4 e 5). A correlação fenotípica é composta 

de causas genéticas e ambientais, porém somente as associações genéticas são herdáveis, 

podendo ser utilizadas nos programas de melhoramento de plantas (Faluba et al. 2010; 

Cabral et al., 2011).  

Foram observadas correlações fenotípicas negativas entre os caracteres PF e C, 

FC e C, e FC e SCI. O índice CSP apresentou altas correlações fenotípicas (acima de 0,68) 

com C, R, MIC e MAT, e o índice SCI apresentou correlação fenotípica positiva com C e R 

(Tabela 8). 

No melhoramento genético é indispensável distinguir e quantificar o grau de 

associação genética e ambiental entre os caracteres, ressaltando que caracteres 

correlacionados geneticamente, mas que não apresentam correlação fenotípica significativa, 

podem não apresentar resposta na seleção, visto que a seleção é realizada com base no 

fenótipo (Cabral et al., 2011). A consequência da correlação fenotípica fortemente 

influenciada pela correlação ambiental para o programa de melhoramento é o aumento do 

risco de imprecisões na seleção, uma vez que apenas o componente genético da correlação 

fenotípica é de interesse do melhorista.  
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Tabela 9 - Estimativas de correlação fenotípica entre os caracteres relacionados a qualidade 

da fibra do algodoeiro nas progênies F3:4RC3 conduzidas por retrocruzamentos, acima da 

diagonal, e F3:5:6 por bulk, abaixo da diagonal 

Caracteres1  PF C R MIC MAT FC CSP 

PF - -0.31 -0.29 0.14 0.12 0.62* -0.29 

C -0.55* - 0.81** 0.76* 0.81** -0.17 0.93** 

R -0.19 0.45 - 0.61* 0.67* -0.19 0.82** 

MIC 0.28 -0.38 -0.32 - 0.96** 0.38 0.68* 

MAT 0.10 -0.13 -0.22 0.82** - 0.40 0.78* 

FC 0.40 -0.86** -0.54 0.26 0.08 - -0.14 

SCI 0.33 0.72* 0.86** -0.47 -0.28 -0.80** - 
**,*/significativo à 1% e à 5%, respectivamente; 1/PF: porcentagem de fibra; C: comprimento; R: resistência; 

MIC: micronaire; MAT: maturidade; FC: porcentagem de fibras curtas; CSP: índice de fiabilidade; SCI: índice 

de consistência de fiação 

 

De acordo com as estimativas de correlação fenotípica, a seleção indireta nas 

progênies F3:4RC3 seria eficiente apenas entre os caracteres C e R, e entre o índice CSP e os 

caracteres C e R, pois apresentaram estimativas positivas de correlação genética e de 

correlação fenotípica. Para as F5:6, a seleção indireta seria eficiente entre os caracteres SCI e 

C, MAT e MIC, e C e FC (Tabela 8). Essas informações são importantes do ponto de vista 

de condução do programa de melhoramento.  

A seleção das 20% melhores progênies utilizando ambos índices apresentaram 

respostas favoráveis para os caracteres C, R e FC, com redução esperada na PF e sem 

influência significativa nos demais caracteres (Tabela 9). Observa-se que houve resposta 

para R, quando as progênies foram selecionadas pelo índice CSP. Como já comentado, a 

baixa variância genética estimada para R nas progênies F5:6 impossibilitou o cálculo da 

resposta correlacionada.  

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

Tabela 10 – Estimativas da resposta correlacionada para os caracteres relacionados à 

qualidade da fibra do algodão quando a seleção é efetuada para o SCI (avaliado nas progênies 

F5:6 pelo método bulk) e CSP (avaliado nas progênies F3:4RC3 conduzidas por 

retrocruzamento) 

Caracteres1 RCy (SCI) RCy (CSP) 

PF -0,89 -1,13 

C 0,45 1,23 

R - 1,72 

MIC -0,03 0,00 

MAT 0,00 0,00 

FC - -1,24 
1/PF: porcentagem de fibra; C: comprimento; R: resistência; MIC: micronaire; MAT: maturidade; FC: índice 

de fibras curtas 

 

O índice CSP permitiu uma análise mais completa dos caracteres. A seleção para 

este índice é promissora, uma vez que apresentou ganhos para C e R, sem diminuir 

significativamente características importantes como maturidade. Além disso, reduziu FC, 

que é uma característica indesejável (Belot, 2018). No caso do MIC, a seleção não deve ser 

feita truncada, pois não existe um valor específico desejável para este caráter, mas sim estar 

dentro de um intervalo desejável, aparentemente, o índice CSP não influenciou este caractere 

(Tabela 2). 

Analisando a resposta correlacionada para o SCI, observou-se que não foi 

possível observar-se as estimativas de resposta para R e FC, em virtude da ausência da 

correlação genética entre os caracteres. Os ganhos seguiram no mesmo sentido do para CSP, 

porém com menor magnitude. A seleção pelo índice SCI tem potencial para que ocorra o 

aumento de C, um caractere importante para a qualidade de fibra (Belot, 2018). 

Mesmo MAT sendo negativamente correlacionada com os índices SCI e CSP 

(Tabela 8), a seleção das progênies considerando esses índices não prejudicou a resposta 

para MAT (Tabela 10), indicando que a seleção pelos índices é eficiente para seleção dos 

múltiplos caracteres que interferem na qualidade da fibra do algodoeiro.   

 Os resultados para SCI divergem dos obtidos por Silva Filho et at. (2018), que 

verificaram ganhos positivos na maioria dos ensaios para todos os caracteres avaliados, com 

exceção dos índices de amarelecimento e micronaire, que tiveram ganhos negativos em seis 

ensaios. Hoogerheide et al. (2007) obtiveram estimativas de resposta correlacionada tendo 

como variável dependente a produtividade de fibra. Apenas a seleção para o índice 
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micronaire apresentou ganhos significativos, enquanto que a seleção para C e ELG reduziu 

produtividade de fibra.  

 

3.4 PRECISÃO DAS ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS 

GENÉTICOS 
 

A definição subjetiva do valor da intensidade de seleção utilizada na condução 

das populações em programas de melhoramento tornou-se uma prática comum em diferentes 

estudos de ganho de seleção com diferentes culturas (Torres, 2015; Campos et al., 2016; 

Martins et al., 2015; Nunes et al., 2002; Gnocato et al., 2014; Carvalho et al., 2017).  Porém, 

a precisão dessas estimativas não é aferida, correndo o risco de não serem selecionadas 

apenas os genótipos superiores, ou de se priorizar caracteres que não são importantes para o 

programa de melhoramento. 

  

3.4.1 Resposta Correlacionada 
 

Os resultados indicam similaridade no comportamento dos gráficos de resposta 

correlacionada dos índices SCI e CSP em sentido e magnitude da resposta (Figuras 3 e 4). 

A curva formada pelos pontos escuros representa os índices SCI (estimado nas progênies 

F3:5:6 conduzidas por bulk) e CSP (estimado nas progênies F3:4RC3 conduzidas por 

retrocruzamento), e a curva formada pelos pontos brancos representa o caráter em que se 

quer medir a resposta. A seleção pelos índices SCI e CSP foi promissora para aumentar C, 

R, e para reduzir FC e MIC que, no caso dessas populações, está acima do desejável, como 

comentado anteriormente. Os índices não foram eficientes para selecionar para PF, 

provavelmente devido à correlação genética observada entre PF e FC (Tabela 8).  

De forma geral, os gráficos corroboram com as estimativas das respostas 

correlacionadas (RCoxy) (Tabela 10). O comportamento esperado do gráfico da resposta 

correlacionada depende do sentido da correlação entre os caracteres; se a correlação é 

positiva, as curvas seguem o mesmo padrão; caso contrário, espera-se que as curvas se 

afastem conforme o aumeno da intensidade de seleção, que foi o que aconteceu com PF, 

MIC e FC. Para esses caracteres, observa-se que, quanto menor a proporção de progênies 

selecionadas, maior o ganho esperado para os índices, e menor o ganho esperado para esses 

caracteres.  
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    RCy – SCI (F5:6) x R (F3:5:6) 
    RCy – CSP (F3:4RC3) x R (F3:4RC3) 

 

  RCy – SCI (F5:6) x PF (F3:5:6)     RCy – CSP (F3:4RC3) x PF (F3:4RC3) 

 

    RCy – SCI (F5:6) x C (F3:5:6)    RCy – CSP (F3:4RC3) x C (F3:4RC3) 
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Figura 3. Resposta correlacionada entre os índices SCI e CSP e os caracteres comprimento (C), 

resistência (R), porcentagem de fibra (PF), micronaire (MIC) e fibras curtas (FC) nas progênies 

F3:5:6 conduzidas por bulk, e F3:4RC3 conduzidas por retrocruzamento  

 

Uma vantagem observada na construção dos gráficos é a de possibilitar a 

visualização da resposta para todos os caracteres simultaneamente, o que não é possível 

utilizando-se o estimador de RCoxy. Neste, um dos parâmetros necessários é a correlação 

genética, que não foi estimada entre R e SCI, e FC e SCI, devido à baixa magnitude da 

variância genética para esses caracteres. Além disso, os gráficos possibilitam visualizar a 

reposta correlacionada quando se varia a intensidade de seleção. Essa informação auxilia o 

melhorista na escolha da melhor intensidade de seleção a ser utilizada no programa de 

melhoramento, e informa sobre a viabilidade de se explorar a resposta correlacionada entre 

     RCy – SCI (F5:6) x MIC (F3:5:6)   RCy – CSP (F3:4RC3) x MIC (F3:4RC3) 

 

  RCy – SCI (F5:6) x FC (F3:5:6)    RCy – CSP (F3:4RC3) x FC (F3:4RC3) 
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caracteres, sendo particularmente útil na seleção de genótipos de algodão para o aumento da 

qualidade da fibra, que depende de vários caracteres. 

 

3.4.2 Ganho realizado 
 

Os gráficos de ganho realizado para todos os caracteres apresentaram variação 

no comportamento das duas curvas (Figuras 5, 6 e 7). A curva formada por círculos pretos é 

a das plantas selecionadas das gerações F5 (pelo método bulk) e F3RC3 (pelo método de 

retrocruzamento). A curva formada pelos círculos brancos representa a média das progênies 

F3:5:6 e F3:4RC3 para o mesmo caractere selecionado. Como o gráfico representa o ganho de 

seleção em um caráter quando a seleção é realizada nele mesmo, esperava-se que as curvas 

não apresentassem essa variação, aumentando o ganho de seleção à medida que se seleciona 

uma menor proporção de progênies.     

O único caráter que apresentou comportamento dentro das expectativas foi PF 

nas progênies F3:5:6, apresentando ganho de seleção mesmo com intensidade de 10% (Figura 

5). Nas progênies F3:4RC3, observou-se comportamento oposto, com a curva das progênies 

se distanciando conforme se diminuía a proporção de progênies selecionadas, mesmo tendo 

apresentado variabilidade e valor de herdabilidade de 57,37% (Tabelas 3 e 5). Para os 

caracteres R e C, as duas populações apresentaram comportamento similar, com bons 

resultados para seleção de no mínimo 20% de progênies selecionadas. A partir deste valor, 

ocorreu o distanciamento das curvas, ou seja, as estimativas do ganho de seleção perdem 

precisão e podem não ser confiáveis.  
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Resistência – F3:5:6 Resistência – F3:4RC3 

Comprimento - F3:5:6 Comprimento - F3:4RC3 

Porcentagem de Fibra - F3:5:6 Porcentagem de Fibra - F3:4RC3 
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Micronaire - F3:5:6 Micronaire - F3:4RC3 

Uniformidade - F3:5:6 Uniformidade - F3:4RC3 

Alongamento - F3:5:6 Alongamento - F3:4RC3 
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Figura 4. Ganho realizado dos caracteres resistência (R), comprimento (C), porcentagem de 

fibra (PF), micronaire (MIC), uniformidade (U), alongamento (ELG), fibras curtas (FC) e 

maturidade (MAT) e dos índices SCI e CSP nas progênies F3:5:6, conduzidas por bulk, e 

F3:4RC3, conduzidas por retrocruzamento 

Fibras Curtas - F3:5:6 Fibras Curtas - F3:4RC3 

Maturidade - F3:5:6 Maturidade - F3:4RC3 

SCI - F3:5:6 CSP - F3:4RC3 
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Como os caracteres R, C e PF apresentaram variabilidade genética e valores de 

herdabilidade relativamente altos (Tabelas 3, 4, 5 e 6), considerando a forma como essas 

populações foram conduzidas, condições essas favoráveis para a obtenção de altos ganhos 

de seleção, esperava-se que a curva das progênies tivesse a mesma conformidade da curva 

das plantas selecionadas nos gráficos, aumentando o ganho de seleção conforme se diminui 

a proporção de progênies selecionadas. Entretanto, observou-se comportamento contrário 

(Figura 4), provavelmente devido à problemas de tamanho da amostra, na maneira de se 

amostrar ou devido a interação genótipos por ano.   

Para os caracteres MIC, U e ELG, não foram observados ganhos significativos, 

visto que a curva que representa as progênies no gráfico não apresentou grande variação em 

relação ao eixo do ganho de seleção mesmo variando a intensidade de seleção (Figura 6). 

Esse comportamento pode ser explicado devido à ausência de variabilidade genética para os 

caracteres U e ELG (Tabela 3 e 4), e a baixa herdabilidade estimada para MIC nas progênies 

F3:5:6 (Tabela 5).     

O caráter MIC avaliado nas progênies F3:5:6 conduzidas por bulk apresentou 

resultado muito distante do esperado, em relação ao comportamento das curvas sem 

pareamento, mesmo existindo variabilidade genética para o caráter nessa população e a 

herdabilidade de 40%. Entretanto, considerando as distribuições de frequência, em que 

foram observados valores acima de 4,5 para muitas progênies (Figura 2), o resultado pode 

trazer benefício para este caráter, selecionando-se mais progênies com índice de micronaire 

entre 3,8 e 4,5. Considerando os caracteres U e ELG, era esperado que não houvesse 

elevados ganhos de seleção devido à falta de variabilidade genética, não sendo recomendado 

o uso de intensidades de seleção abaixo de 20%.  

Conformidade razoável entre as duas curvas foi observada para FC (Figura 4), 

justificada pela variabilidade apresentada nas análises de variância (Tabelas 3 e 4), o que 

sugere que a seleção para esse caráter não deve ser praticada, já que o intuito do programa 

de melhoramento é diminuir a proporção de fibras curtas.   

Para o caráter MAT e para os índices SCI e CSP, o que se deseja é aumentar a 

magnitude das suas estimativas, ou seja, quanto maior o ganho de seleção, melhor. Devido 

a grande proporção de plantas selecionadas e de progênies com mesma magnitude de MAT, 

não foi possível formar curvas nos gráficos, ou seja, não foi possível observar a ganho 

realizado para esse caráter. Já a seleção direta pelo índice CSP mostrou-se promissora para 
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intensidades de seleção de até 10%, uma vez que a curva das progênies se aproximou da 

curva das plantas selecionadas conforme se restringia a seleção. No caso do SCI, o resultado 

do gráfico foi inesperado, com o afastamento das curvas para qualquer intensidade de 

seleção (Figura 4). Mesmo com a existência de variabilidade genética entre as progênies 

F3:5:6 e estimativa de herdabilidade de 35,45% (Tabelas 3 e 5). 

A razão para o resultado dos gráficos ser diferente do esperado para alguns 

caracteres considerando os resultados das análises de variância e da herdabilidade não pode 

ser determinada apenas com base neste estudo. Uma possibilidade é que o tamanho da 

amostra colhido tenha sido insuficiente para que o aparelho HVI conseguisse fazer a análise, 

a causa mais provável no entanto, é que tenha ocorrido interação do tipo genótipo por ano, 

uma vez que as gerações F3:5 e F3RC3 foram cultivadas na safra 2015/2016 e as progênies 

F3:5:6 e F3:4RC3 foram cultivadas na safra 2016/2017.  

 

3.5 CONCLUSÕES 
 

As médias das populações para os caracteres avaliados se enquadram nos valores 

de referência utilizados pela indústria têxtil, indicando a presença de genótipos de bom 

potencial comercial nas populações. Estes estão mais concentrados na população conduzida 

por retrocruzamento, que apresentou melhor desempenho com relação à qualidade de fibra, 

provavelmente em razão dos três retrocruzamentos realizados com o genitor BRS 336. 

Existe variabilidade genética entre as progênies para os caracteres relacionados 

à qualidade de fibra. Apesar das características avaliadas apresentaram herança complexa, 

foi possível obter estimativas de herdabilidade relativamente elevadas, mesmo com seleção 

rigorosa na condução das populações e em gerações avançadas.  

Os valores da correlação ambiental mostram que a população conduzida por 

retrocruzamento foi mais afetada por fatores ambientais que contribuíram significativamente 

e positivamente para os pares de caracteres. No caso dos valores da correlação genética, 

observa-se que existem caracteres desejáveis à qualidade da fibra que são negativamente 

correlacionados, e existem caracteres que são positivamente correlacionados com outros 

indesejáveis, fatores que dificultam a seleção.  

Os gráficos da resposta correlacionada são mais informativos que as estimativas 

obtidas através da equação, uma vez que dispensam a necessidade de valores de correlação 

genética, que prejudicam a observação de alguns caracteres, além de permitirem a análise 
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considerando várias intensidades de seleção. Ambos índices foram eficientes na seleção com 

base na resposta de comprimento e resistência, além da diminuição do índice de fibras curtas. 

Os gráficos da ganho realizado evidenciam que os ganhos de seleção foram reduzidos ou 

negativos para alguns caracteres à medida que se aumenta a intensidade de seleção, o que 

pode ter sido causado pela interação entre os genótipos e o ano de cultivo.  O caso mais 

discrepante foi o do índice SCI. Por fim, a estratégia de utilização dos gráficos de ganho com 

a seleção utilizando diferentes intensidades de seleção é eficiente e fácil de ser implementada 

pelos programas de melhoramento, especialmente quando o objetivo do programa é avaliar 

caracteres complexos e influenciados por outros caracteres, como é o caso da qualidade de 

fibra em algodão.  
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APÊNDICES 
 

Apêndice A.  Distribuição de frequência da média das progrênies F3:4RC3 em relação à média da testemunha BRS 433FLB2RF para os caracteres                                                                                                

porcentagem de fibra, comprimento, resistência, micronaire e índice de fiabilidade   

Porcentagem de Fibra Comprimento Resistência Micronaire Índice de Fiabilidade 

k FA T k FA T K FA T k FA T k FA T 

37,49 - 38,39 3 41,47 29,13 - 29,83 2 31,35 27,25 - 28,45 1 32,72 3,99 - 4,10 2 4,72 2131 - 2171 1 2258,5 

38,39 - 39,29 5  29,83 - 30,53 7  28,45 - 29,65 5  4,10 - 4,21 1  2171 - 2221 7  

39,29 - 40,19 21  30,53 - 31,23 22  29,65 - 30,85 10  4,21 - 4,32 12  2221 - 2261 10  

40,19 - 41,09 34  31,23 - 31,93 20  30,85 - 32,05 26  4,32 - 4,43 17  2261 - 2301 14  

41,09 - 41,99 37  31,93 - 32,63 32  32,05 - 33,25 36  4,43 - 4,54 25  2301 - 2341 33  

41,99- 42,89 26  32,63 - 33,33 26  33,25 - 34,45 34  4,54 - 4,65 26  2341 - 2381 36  

42,89 - 43,79 8  33,33 - 34,03 20  34,45 - 35,65 15  4,65 - 4,76 37  2381 - 2421 20  

43,79 - 44,69 2  34,03 - 34,73 6  35,65- 36,85 9  4,76 - 4,87 12  2421 - 2461 12  

44,69 - 45,59 1  34,73 - 35,43 2  36,85 - 38,05 1  4,87 - 4,98 5  2461 - 2501 4  

TOTAL 137 -  137 -  137 -  137 -  137 - 
k1: intervalo de classe; FA: frequência absoluta; T: média da testemunha BRS 433FLB2RF 
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Apêndice B. Distribuição de frequência da média das progrênies F5:6 em relação à média da testemunha BRS 433FLB2RF para os caracteres 

porcentagem de fibra, comprimento, resistência, micronaire e índice de fiabilidade   

Porcentagem de Fibra Comprimento Resistência Micronaire Índice de Consistência de Fiação 

K FA T k FA T k FA T k FA T k FA T 

36,61 - 37,46 3 40,03 28,96 - 29,56 4 31,46 27,50 - 28,45 1 34,55 3,87 - 4,02 4 4,32 124,50 - 130,50 3 162,00 

37,46 - 38,21 9  29,56 - 30,16 8  28,45 - 29,40 2  4,02 - 4,17 8  130,50 - 136,50 9  

38,21 - 39,06 13  30,16 - 30,76 19  29,40 - 30,35 13  4,17 - 4,32 9  136,50 - 142,50 12  

39,06 - 39,91 35  30,76 - 31,36 27  30,35 - 31,30 22  4,32 - 4,47 27  142,50 - 148,50 23  

39,91 - 40,76 34  31,36 - 31,96 30  31,30 - 32,25 27  4,47 - 4,62 35  148,50 - 154,50 28  

40,76 - 41,61 27  31,96 - 32,56 30  32,25 - 33,20 27  4,62 - 4,77 32  154,50 - 160,50 31  

41,61 - 42,46 7  32,56 - 33,16 10  33,20 - 34,15 26  4,77 - 4,92 14  160,50 - 166,50 21  

42,46 - 43,31 4  33,16 - 33,76 6  34,15 - 35,10 13  4,92 - 5,07 4  166,50 - 172,50 4  

43,31 - 44,16 3  33,76 - 34,36 1  35,10 - 36,05 4  5,07 - 5,22 2  172,50 - 178,50 4  

TOTAL 135 -   135 -   135 -   135 -   135 - 
k1: intervalo de classes; FA: frequência absoluta; T: média da testemunha BRS 433FLB2RF 

 



 

65 
 

ANEXO 
 

Anexo A. Esquema das análises de variância para os caracteres relacionados à qualidade da 

fibra em progênies de algodão  

FV GL QM F E(QM) 

Bloco k(j - 1) -   

Repetição k - 1 -   

Tratamentos i - 1 QMt QMt / QMe σ2 + kσP
2 

Resíduo (j - 1)(kj - j - 1) QMe  σ2 

 k: número de repetições; i: número de tratamentos; j: número de blocos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


