
 

 

1 
 

 

Orientador: 

Prof. João Batista Duarte 
 
Coorientadores: 

Dr. Marc Giband 
Dr. João Luis da Silva Filho 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE AGRONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E 
MELHORAMENTO DE PLANTAS 

TOLERÂNCIA DO ALGODOEIRO AO DÉFICIT  
HÍDRICO: DEFINIÇÃO DE IDEÓTIPOS E  

MAPEAMENTO ASSOCIATIVO 

SAULO MUNIZ MARTINS 

Junho – 2019 
Goiânia - GO 

Brasil 



 

 

 

 



 

 

 

SAULO MUNIZ MARTINS 

 

 

 

 

 

TOLERÂNCIA DO ALGODOEIRO AO DÉFICIT  
HÍDRICO: DEFINIÇÃO DE IDEÓTIPOS E  

MAPEAMENTO ASSOCIATIVO 
 
 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Genética e Melhoramento de 

Plantas, da Universidade Federal de Goiás, 

como requisito parcial à obtenção do título 

de Doutor em Genética e Melhoramento de 

Plantas. 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. João Batista Duarte 

 

Coorientadores: 

Dr. Marc Giband 

Dr. João Luis da Silva Filho 

 

 

 

 

Goiânia, GO – Brasil 

2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ciência brasileira, que haverá de sobreviver a rompantes autoritários e obscurantistas. 

Ao produdor rural, que carece de tecnologias que facilitem o seu árduo trabalho. 

À minha família, pelo apoio constante durante a construção deste trabalho. 

 

Dedico. 

 



 

 

 

AGRADADECIMENTOS 

 

A DEUS, pela vida, saúde e por me fortalecer frente aos inúmeros desafios durante 

essa caminhada. À minha esposa Roberta Muniz, pela companhia, afeto, carinho e apoio nos 

momentos mais difíceis; e muito obrigado pela ajuda nas avaliações experimentais. A toda minha 

família, especialmente meus pais, Vanderlei e Almerinda, pelas orações, pelo amor e pelo 

incentivo. 

À Embrapa, em especial aos pesquisadores/analistas Tereza Borba, Camilo Morello, 

José Miranda, Ana Borin, Alexandre Ferreira, Nelson Suassuna, Tais Suassuna, Lucia Hoffmann, 

Bruna Tripode e Elis Roberta, pelo convívio, conselhos e descontraídas conversas durante o 

almoço. Aos parceiros de campo, Washington e Welliton, pela contribuição no desenvolvimento e 

na condução dos ensaios no PhenoRoots. Também ao IMAmt (Instituto Mato-grossense do 

Algodão), pela parceria no projeto, e ao seu pesquisador Dr. Alberto Boldt, pelo constante auxílio 

na condução do ensaio na plataforma PhenoArch. 

Ao PGMP-UFG (Programa de Pós-graduação em Genética e Melhoramento de 

Plantas, Universidade Federal de Goiás), pela excelente oportunidade de estudo; e a seus 

professores, por todos os ensinamentos técnico-científicos compartilhados. Também à Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), pela concessão da bolsa de 

estudo no Brasil e na modalidade “Sanduíche no Exterior”. 

Ao CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 

le Développement), nas pessoas dos pesquisadores Jean-Marc Lacape e Edward Gérardeaux e da 

equipe LEPSE/INRA, em Montpellier, França, pela receptividade, acolhimento e auxílio na 

condução do ensaio na plataforma PhenoArch, em 2016. Je voudrais dire un grand merci também 

à equipe PAM/CIRAD, especialmente a Denis Fabre, Marcel de Raissac e Audrey Dardou, pelo 

apoio contínuo em minha segunda estada em Montpellier (2017/2018); o que estendo aos amigos 

brasileiros, Danilo, Isabela, Mariana e Paulo, com quem convivi na França durante esse período.  

Aos meus orientadores brasileiros, professor Dr. João Batista Duarte e Dr. João Luis 

da Silva Filho, pela oportunidade, parceria, ensinamentos e por todas as valiosas sugestões no 

planejamento, execução, análise e redação desta tese. Agradecimento especial eu reservo ao meu 

orientador francês, Dr. Marc Giband, a quem serei eternamente grato pela oportunidade, 

ensinamentos, amizade, convívio, críticas, conselhos e, também, pelos momentos de descontração; 

enfim, por tudo, Merci beaucoup, mon patron! 

Minha GRATIDÃO a todos que colaboraram de alguma forma, diretamente ou 

indiretamente, na construção deste trabalho. 



 

 

7 
 
 
 

SUMÁRIO 

 
 

RESUMO....................................................................................................................... 7 

  

ABSTRACT .................................................................................................................. 9 

  

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 11 

   

2 PHENOROOTS: AN INEXPENSIVE NON-INVASIVE PHENO-
TYPING SYSTEM TO ASSESS THE VARIABILITY OF THE ROOT 
SYSTEM ARCHITECTURE………………………………….................... 

 
 

14 
   

3 MAPEAMENTO ASSOCIATIVO E IDENTIFICAÇÃO DE IDEÓ-
TIPOS PARA ARQUITETURA DO SISTEMA RADICULAR EM 
ALGODOEIRO.............................................................................................. 

 
 

39 
   

4 RESPOSTA MORFOFISIOLÓGICA E MAPEAMENTO ASSOCIA-
TIVO EM GERMOPLASMA DE ALGODOEIRO SOB DÉFICIT 
HÍDRICO........................................................................................................ 
 

 
 

89 

4.1 INTRODUÇÃO................................................................................................ 90 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS.............................................................................. 93 

4.2.1 Material vegetal e condições experimentais................................................. 93 

4.2.2 Manejo da irrigação........................................................................................ 94 

4.2.3 Caracteres morfofisiológicos.......................................................................... 95 

4.2.4 Análise estatística dos dados fenotípicos....................................................... 98 

4.2.5 Análise de mapeamento associativo.............................................................. 100 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO...................................................................... 100 

4.3.1 Caracterização do estresse hídrico................................................................ 100 

4.3.2 Resposta das plantas ao estresse hídrico...................................................... 101 

4.3.3 Variação genotípica em diferentes cenários hídricos.................................. 103 

4.3.4 Agrupamento genotípico por similaridade e identificação de ideótipos.... 109 

4.3.5 Marcadores associados com caracteres morfofisiológicos.......................... 112 

4.4 CONCLUSÕES................................................................................................ 115 

4.5 REFERÊNCIAS............................................................................................... 116 

   

5 CONSIDERACÕES FINAIS......................................................................... 124 

   

6 REFERÊNCIAS …......................................................................................... 127 

 



 

 

8 
 
 
 

RESUMO 

 
MARTINS, S. M. Tolerância do algodoeiro ao déficit hídrico: definição de ideótipos e 
mapeamento associativo. 2019. 129 f. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de 
plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.1  
 

Na maioria dos países, o algodoeiro é cultivado sob condições de sequeiro. 
Períodos de deficiência hídrica podem ocorrer durante o ciclo, reduzindo a produtividade e 
a qualidade da fibra. Uma das estratégias para atenuar o efeito do déficit hídrico é o 
desenvolvimento de cultivares tolerantes, via melhoramento genético. Partindo-se dessa 
premissa, três estudos específicos foram aqui elaborados. O primeiro deles, teve como 
objetivo desenvolver uma plataforma para fenotipagem da arquitetura radicular em plantas, 
denominada PhenoRoots. A estrutura desenvolvida foi baseada em rhizotrons, para acessar 
a variabilidade radicular de modo não invasivo/não destrutivo e quantificá-la via 
tecnologia de processamento de imagens. O aparato construído foi de baixo custo e permite 
atender rotinas de avaliação de médio desempenho. No segundo estudo um painel de 275 
acessos de algodoeiro herbáceo foram fenotipados para arquitetura do sistema radicular 
(RSA) na referida plataforma e genotipados utilizando 21.930 marcadores SNP (single 
nucleotide polymorphism). As abordagens de modelo misto e análise multivariada foram 
adotadas para o tratamento dos dados fenotípicos. Com o melhor preditor linear não 
viesado (BLUP) para todos os caracteres, juntamente com os dados genotípicos, foi 
realizado estudo de associação genômica ampla (GWAS) avaliando-se diferentes modelos. 
Os acessos exibiram variação genotípica significativa (p<0,05) em todos os caracteres de 
RSA avaliados. A herdabilidade variou de 13% a 44%, caracterizando a natureza complexa 
dos caracteres. Foram identificados cinco grupos típicos de genótipos, referidos como 
morfotipos para sistema radicular; dois deles potencialmente promissores como ideótipos 
em ambientes sob déficit hídrico. No total, 23 associações entre genótipos e fenótipos 
foram detectadas, das quais três se mantiveram consistentemente associadas em todos os 
modelos GWAS testados. Destacaram-se os seguintes SNPs: „i46085Gh‟, em associação 
com área projetada pelas raízes, área da superfície de radicular, área explorada na 
profundidade 0-40 cm e comprimento total de raízes; „i11178Gh‟ e „i06890Gh‟, ambos 
associados à área total explorada pelas raízes e área explorada na profundidade 40-75 cm. 
Conclui-se que o marcador SNP „i46085Gh‟ e o genótipo AA, oriundo da combinação 
alélica dos locos „i11178Gh‟ e „i06890Gh‟, apresentam relação direta com os ideótipos 
radiculares identificados. Assim, uma vez validados, podem ser úteis para seleção assistida 
por marcadores em caracteres radicular. No terceiro estudo, com o mesmo painel de 
genótipos, objetivou-se descrever suas respostas morfofisiológicas, visando identificar 
mecanismos, ideótipos de plantas e marcadores genéticos associados a atributos de 
tolerância ao déficit hídrico. Os genótipos foram avaliados em fase vegetativa de 
desenvolvimento, para nove caracteres morfofisiológicos, sob duas condições hídricas 
(com e sem déficit). O déficit hídrico afetou a transpiração das plantas logo aos quatro dias 
após a sua aplicação, reduzindo biomassa, altura de plantas e área foliar. Ampla 
variabilidade genotípica foi expressa nos caracteres, para os dois cenários hídricos, com 
herdabilidades de magnitude moderada a alta. A interação de genótipos com cenários 

                                                           
1

 Orientador: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA-UFG. 
Coorientadores: Dr. Marc Giband. Cirad; Dr. João Luis da Silva Filho. Embrapa Algodão. 
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hídricos foi pouco expressiva, mostrando-se significativa (p<0,05) somente para altura de 
plantas e número de nós na haste principal. Os acessos expressaram, simultaneamente 
vários mecanismos de tolerância (ex. ajuste osmótico, abertura estomática e regulação do 
crescimento). No entanto, a ênfase das plantas é dada em um ou outro mecanismo, o que 
possibilitou estabelecer os seguintes grupos: „pessimista‟ (crescimento reduzido e alto uso 
eficiente da água); „intermediário‟ (maior área foliar específica com crescimento 
moderado); e „otimista‟ (crescimento robusto, forte ajustamento osmótico e alta 
transpiração). Os grupos „pessimistas‟ e „otimistas‟ têm potencial de uso como ideótipos 
para ambientes com nível de déficit hídrico severo e moderado, respectivamente. A 
eficiência no uso da água (WUE), o ajustamento osmótico e a discriminação isotópica de 
carbono (CID) demostraram ser caracteres úteis na seleção de plantas tolerantes, com 
destaque para o último pelas vantagens na sua mensuração. Na condição de déficit hídrico, 
47 SNP foram detectados em associação com os caracteres mofofisiológicos, e, na 
condição controle (sem déficit), 50 SNP; mas, apenas quatro destes marcadores foram 
comuns a ambas as condições. Isso mostra que o controle genético do fenótipo é diferente 
nos dois cenários hídricos. Além disso, dez locos revelaram associações em mais de um 
caráter, indicando que os caracteres morfofisiológicos são determinados por regiões 
genômicas comuns. O caráter discriminação isotópica de carbono demonstrou ser um 
valioso critério de seleção indireta para melhoramento do algodão em WUE. Por isso, 
marcadores tais como o SNP „i26491Gh‟, que se mostrou associado com ambos os 
caracteres sob deficiência hídrica, têm grande potencial de aplicação em programas de 
seleção assistida para melhoramento do algodoeiro em tolerância à seca. 

 
Palavras-chave: Gossypium hirsutum, PhenoRoots, fenotipagem radicular, arquitetura de 
raízes, déficit hídrico, pré-melhoramento, discriminação isotópica de carbono, eficiência 
no uso da água, SNP, GWAS.  
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ABSTRACT 
 

MARTINS, S. M. Tolerance to water deficit in cotton: defining ideotypes and 
association mapping. 2019. 129 p. Thesis (Doctorate in Genetics and Plant Breeding) – 
Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.2  
 

In most countries, cotton is grown as a rain-fed crop. Periods of water deficit 
may occur during the crop cycle, thus reducing both the quantity and the quality of the 
produced fiber. The breeding of drought tolerant varieties remains the most effective 
strategy to minimize the impact of water deficit. To address this issue, three studies were 
undertaken in this body of work. The first study focused on the development of a platform 
for the phenotyping of the root system architecture, named PhenoRoots. The structure was 
based on the use of rhizotrons to access the variability of the root system in a non-
destructive and non-invasive manner, and to quantify it using image analysis. The device 
was designed as a low-cost system allowing the medium throughput analysis of root traits 
in plants. In the second study, a panel of 275 upland cotton accessions were phenotyped for 
their root system architecture (RSA) of the platform. The panel was also genotyped using 
21.930 SNP (single nucleotide polymorphism) markers. Mixed model and multivariate 
analyses were used to analyze the phenotypic data. With the best linear unbiased predictor 
for all traits and with the genotyping data genome wide association study (GWAS) was 
performed, testing different models. The accessions displayed significant (p<0.05) 
genotypic variation for all RSA traits under study. Heritability of the means varied from 
13% to 44%, pointing out the complexity of the characters. Five groups of genotypes were 
defined, and referred to as root system morphotypes, two of which could potentially be 
ideotypes having more interest in areas prone of water deficit. A total of 23 significant 
associations between genotype and phenotype were detected, three of which were 
maintained whatever the GWAS models used. Three SNP were of special interest: SNP 
„i46085Gh‟ in association with root projected area, the root surface area, the area explored 
by the roots in the 40-75 cm soil layer, and the total root length; while SNP „i11178Gh‟ 
and „i06890Gh‟ were both associated with the total area explored by the roots, and the area 
explored by the roots in the 40-75 cm soil layer. SNP marker „i46085Gh‟ and the AA 
genotype combination at the loci defined by markers „i11178Gh‟ and „i06890Gh‟ showed a 
direct relation with the identified root ideotypes. These markers, after validation, can be 
used for the marker-assisted selection of root traits. The third study aimed at describing the 
morphophysiological responses of upland cotton accessions to water deficit, and at 
identifying mechanisms, plant ideotypes, and molecular markers associated with traits 
related to tolerance to water stress.  The same panel of genotypes was grown under two 
water regimes (with or without water deficit) and assessed for nine morphophysiological 
traits. Water deficit affected plant transpiration as early as four days after the imposition of 
water stress, and reduced biomass, plant height, and leaf area. High genetic variability was 
observed for all traits and for both water scenarios, with heritabilities of moderate to high 
magnitude. The interaction between genotypes and water regime was low, and significant 
(p<0.05) only for plant height and the number of nodes of the main stem. The genotypes 
generally responded by simultaneously using various tolerance mechanisms, such as 
osmotic adjustment, stomatal closing, and reduced growth. Nevertheless, the emphasis 
                                                           
2 Advisor: Prof. Dr. João Batista Duarte. EA-UFG. 
Coadvisers: Dr. Marc Giband. Cirad; Dr. João Luis da Silva Filho. Embrapa Algodão. 
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given by the plants to one or the other of the mechanisms allowed establishing different 
clusters: „pessimistic‟ (reduced growth and high water use efficiency), „intermediate‟ 
(higher specific leaf area and moderate growth), and „optimistic‟ (robust growth, high 
osmotic adjustment and high transpiration). The „pessimistic‟ and „optimistic‟ clusters are 
of interest as ideotypes for environments prone to severe and moderate water deficit, 
respectively. Water use efficiency (WUE), osmotic adjustment and carbon isotope 
discrimination (CID) are traits useful for selecting tolerant genotypes, the latter being easy 
to measure. Forty seven SNP were associated with these traits under water deficit, while 50 
SNP were associated under control (well-watered) conditions; but, only four markers were 
common under both water regimes. This shows that the genetic control of plant phenotype 
differs under the two water conditions. In addition, ten loci revealed associations with 
more than one trait, indicating that these traits share common genomic regions. Carbon 
isotope discrimination was shown to be a valuable indirect selection criterion for cotton 
breeding to WUE. Therefore, after validation, markers such as SNP „i26491Gh‟, which 
was associated with both traits in water deficit scenario, have a great potential for 
application in a marker-assisted selection program for cotton breeding to drought tolerance.  
 
Keywords: Gossypium hirsutum, PhenoRoots, root phenotyping, root system architecture, 
water deficit, pre-breeding, carbon isotope discrimination, water use efficiency, SNP, 
GWAS.  
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1   INTRODUÇÃO 
 

O algodão é a principal cultura fornecedora de fibra natural no mundo. O 

gênero Gossypium inclui aproximadamente 45 espécies diploides (2n = 2x = 26) e cinco 

alotetraploides, de genoma AtDt (2n = 4x = 52) (Brubaker et al., 1999). O algodoeiro 

herbáceo, também conhecido como Upland cotton, pertence à espécie alotetraploide 

Gossypium hirsutum, a mais cultivada, que responde por cerca de 95% da produção 

mundial (Cai et al., 2014).  

O Brasil é responsável por 6% da produção mundial de algodão (Abrapa, 

2018), e estima-se que 10% dessa produção advém do semiárido nordestino, onde ocorrem 

déficits hídricos severos. Os outros 90% da produção de fibra concentram-se na região do 

bioma Cerrado, com ocorrências de déficits hídricos moderados em função de veranicos 

(Abrapa, 2018; Brito et al., 2014). 

O déficit hídrico é o principal estresse abiótico que afeta o desempenho das 

culturas (Varshney et al., 2018). Por ser conduzida principalmente em condições de 

sequeiro, a grande maioria da produção de algodoeiro é dependente dos padrões de 

precipitação pluviométrica. Assim, a presença de veranicos e a má distribuição das chuvas 

impactam, tanto na fase vegetativa, como a fase reprodutiva da cultura (Parida et al., 2007; 

Basal et al., 2009; Loka et al., 2011; Wiggins et al., 2013; Singh et al., 2015). 

O déficit hídrico, além de reduzir significativamente o potencial hídrico nas 

folhas, a condutância estomática, a taxa de transpiração e a eficiência de carboxilacão 

(Kumar et al., 2001), como consequência restringe também o crescimento e o 

desenvolvimento do algodoeiro. Isto se dá pela redução em atributos como altura da planta, 

massa seca, índice de área foliar, número de nós e no desenvolvimento radicular (Pace et 

al., 1999; Pettigrew, 2004; Loka et al., 2011). Genótipos que requerem menos água, com 

rendimento competitivo aliado à melhor qualidade da fibra, são desejáveis e já se tornaram 

alvo dos programas de melhoramento do algodoeiro (Ullah et al., 2017; Vasconcelos et al., 

2018).  

A “tolerância à deficiência hídrica”, segundo o conceito de Levitt (1972), 

resulta de um conjunto de estratégias adotadas pelas plantas, que possibilita mitigar os 
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efeitos negativos da deficiência hídrica. Assim, a avaliação de atributos morfofisiológicos 

da parte aérea da planta (crescimento, ajustamento osmótico, discriminação isotópica de 

carbono, eficiência no uso da água, entre outros) e da arquitetura do sistema radicular 

podem contribuir para a elucidação dos mecanismos de adaptação do algodoeiro ao déficit 

hídrico. 

Plataformas de fenotipagem de alto desempenho já existem, permitindo 

reproduzir condições de estresses e acessar o fenótipo das plantas de modo não invasivo, 

tanto na parte aérea como nas raízes (Pratap et al., 2019). A arquitetura do sistema 

radicular (RSA) tem papel fundamental, não apenas para a fixação da planta no solo, mas, 

sobretudo, no estabelecimento de seus processos de interação biológica e de absorção de 

água e nutrientes (Smith & De Smet, 2012; Meister et al., 2014). A otimização de 

caracteres da RSA em função do contexto ambiental e agronômico é considerada ponto 

chave no desenvolvimento de genótipos mais adaptados aos estresses abióticos que afetam 

as culturas (Voss-Fels et al., 2018). 

Em algodoeiro, sistema radicular robusto, com maior densidade de 

enraizamento, proporciona maior absorção de água (Taylor & Klepper, 1975). Por outro 

lado, sistema radicular superficial e de crescimento restrito, normalmente resulta em forte 

dependência das plantas em fornecimento hídrico periódico, de tal forma que, pequenas 

mudanças temporárias na irrigação afetam o potencial hídrico e a produtividade da cultura 

(Carmi et al., 1992).  

Apesar da dificuldade de se obter informação sobre a arquitetura radicular 

(Joshi et al., 2017), avanços no campo desse tipo de fenotipagem, sobretudo com métodos 

não destrutivos, têm sido importantes nos últimos anos. Assim, algumas plataformas de 

fenotipagem radicular, baseado em tecnologias de processamento de imagens, têm sido 

reportadas (Nagel et al., 2012; Mooney et al., 2012; Courtois et al., 2013; Mathieu et al., 

2015; Joshi et al., 2017). Contudo, a maioria destes aparatos tecnológicos disponíveis, 

ainda são onerosos e não possibilitam atenderem o volume de avaliações requerido em boa 

parte dos programas de melhoramento. 

Mapeamentos de QTL (Quantitative Trait Loci), envolvendo populações 

biparentais, têm sido reportados para alguns caracteres de tolerância à deficiência hídrica 

em algodoeiro (Saranga et al., 2001; Saranga et al., 2004; Said et al., 2013). No entanto, a 

maioria dos QTLs identificados são específicos para os respectivos cruzamentos, o que 

restringe a aplicação a outros tipos de populações; além de não representarem 
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adequadamente toda a diversidade alélica presente ao longo do genoma. Para superar tais 

restrições, estudos de associação genômica ampla (GWAS) têm sido sugeridos, uma vez 

que, utilizando painel diverso de genótipos, permitem acessar maior diversidade alélica e 

amplitude de variação em caracteres de interesse. Essa abordagem permite identificar locos 

associados a tais caracteres, estimar seus efeitos e incorporar essa informacão aos 

programas de seleção assistida (Huang et al., 2017). 

Recentemente em algodoeiro, um esforço colaborativo internacional resultou 

no desenvolvimento de dois chips de alta densidade de marcadores SNP (single nucleotide 

polymorphism). Um de 63K baseado no ensaio de genotipagem Illumina Infinium (Hulse-

Kemp et al., 2015) e outro de 80K (Cai et al., 2017); ambos já disponíveis para a 

comunidade científica. Estas tecnologias representam grande avanço para as pesquisas em 

genética do algodão herbáceo; pois, permitem superar a limitação frequentemente 

encontrada em decorrência da falta de polimorfismo molecular, associada aos processos de 

seleção e efeito gargalo ocorrido em G. hirsutum. Os estudos de mapeamento associativo 

em algodoeiro são recentes e focalizam, principalmente, produção e qualidade de fibra 

(Fang et al., 2017; Handi et al., 2017; Sun et al., 2017; Su et al., 2018; Ma et al., 2018; 

Dong et al., 2019). Logo, pesquisas com caracteres relacionados à tolerância ao déficit 

hídrico, embora comuns em outras culturas (Farooq et al., 2009), ainda são escassas em 

algodoeiro. 

O presente estudo está dividido em três capítulos, cujos objetivos principais 

são: i) desenvolver um sistema de fenotipagem para arquitetura de sistema radicular 

(RSA), baseado em rhizotrons, de modo não destrutivo/não invasivo e de baixo custo 

(Capítulo 2); ii) caracterizar a variação genotípica para caracteres da RSA num painel de 

275 acessos de algodoeiro herbáceo, com foco na identificação de ideótipos radiculares e 

de marcadores SNP em associação com tais caracteres (Capítulo 3); iii) descrever, com 

base em caracteres da parte aérea, as respostas morfofisiológicas dos acessos, buscando 

identificar mecanismos, ideótipos de plantas e marcadores genéticos associados a atributos 

de tolerância ao déficit hídrico (Capítulo 4). 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

PHENOROOTS: AN INEXPENSIVE NON-INVASIVE PHENOTYPING 

SYSTEM TO ASSESS THE VARIABILITY OF THE ROOT SYSTEM 

ARCHITECTURE 

 

 

 

 

Saulo Muniz Martins1; Giovani Greigh de Brito2; Washington da Conceição 

Gonçalves2; Bruna Mendes Diniz Tripode2; Marc Lartaud3; João Batista Duarte1; 

Camilo Lelis Morello2; Marc Giband3 

 

 

 

 

_____________________________ 

Capítulo submetido e aceito como artigo científico no periódico Scientia Agricola.  
 
 
1 Universidade Federal de Goiás/EA - Setor de Genética e Melhoramento de Plantas 
– Campus Samambaia, Rod. GO 462, km 0 – 74690-900 – Goiânia, GO – Brasil. 

2 Embrapa Algodão – Núcleo Cerrado, Rod. GO 462, km 12 – Zona Rural – 75375-000 
– Santo Antônio de Goiás, GO – Brasil. 

3 Cirad/UMR AGAP, Ave. Agropolis – 3439 – Montpellier Cedex 5 – France. 
 
 
 
MARTINS, S. M; DE BRITO, G. G; GONÇALVES, W. C; TRIPODE, B. M. D; 
LARTAUD, M; DUARTE, J. B; MORELLO, C. L; GIBAND, M. PhenoRoots: an 
inexpensive non-invasive phenotyping system to assess the variability of the root 
system architecture. Scientia Agricola. 2020. 



 

15 

 

 

 

 

SA-2018-0420 1 

Running title: Non-invasive phenotyping of RSA traits 2 

Manuscript category: Genetics and Plant Breeding 3 

 4 

PhenoRoots: an inexpensive non-invasive phenotyping system to assess the 5 

variability of the root system architecture 6 

 7 

Saulo Muniz Martins1 https://orcid.org/0000-0002-4175-7902, Giovani Greigh de 8 

Brito2, https://orcid.org/0000-0003-4268-6197, Washington da Conceição Gonçalves3 https://orcid.org/0000-
9 

0002-2163-338X , Bruna Mendes Diniz Tripode3 https://orcid.org/0000-0002-7171-4356 , Marc Lartaud4, 
10 

https://orcid.org/0000-0001-7461-4855 , João Batista Duarte1 https://orcid.org/0000-0002-1029-9419, Camilo de 11 

Lelis Morello3 https://orcid.org/0000-0003-2580-1181, Marc Giband4,* https://orcid.org/0000-0002-5553-5614 
12 

 13 

1Universidade Federal de Goiás/EA – Setor de Genética e Melhoramento de Plantas – 14 

Campus Samambaia, Rod. GO 462, km 0 – 74690-900 – Goiânia, GO – Brasil. 15 

2Embrapa Clima Temperado, Rod. BR 392, km 78 – 96010-971 – Pelotas, RS – Brasil. 16 

3Embrapa Algodão – Núcleo Cerrado, Rod. GO 462, km 12 – Zona Rural – 75375-000 17 

– Santo Antônio de Goiás, GO – Brasil. 18 

4Cirad/UMR AGAP, Ave. Agropolis – 3439 – Montpellier Cedex 5 – France. 19 

*Corresponding author <marc.giband@cirad.fr> 20 

Edited by: Leonardo Oliveira Medici 21 

Received January 10, 2019 22 

Accepted April 2, 2019 23 

 24 



 

16 

 

 

 

 

ABSTRACT: The root system architecture (RSA) of plants and its functioning play a 25 

fundamental role in a number of plant growth mechanisms including water and nutrient 26 

uptake, and the optimization of RSA is important for stable and increased plant 27 

productivity under adverse conditions. Despite its great importance, the study of the 28 

RSA is notoriously laborious because of the difficulty to access the rooting system of 29 

plants. We developed a root phenotyping platform, PhenoRoots, which allows the non-30 

invasive study of the RSA of plants. The system was built using inexpensive material 31 

and designed to provide medium throughput. Substrate- or soil-filled rhizotrons are used 32 

to grow plantlets, whose roots are directly visible through a glass plate. An experiment 33 

conducted with a panel of twenty Upland cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties 34 

demonstrated the usefulness of the platform in assessing RSA traits. A number of traits, 35 

destructive and non-destructive, related to RSA were measured and statistically 36 

analyzed. The non-destructive traits based on image analysis of roots were more 37 

accurate and showed high correlations with the time-consuming destructive 38 

measurements. The platform allowed capturing the phenotypic and genetic variability 39 

found in the panel of cotton varieties, and to define three contrasting RSA patterns. 40 

PhenoRoots provides an inexpensive alternative for the medium throughput analysis of 41 

RSA traits in plants. 42 

Keywords: rhizotron, root traits, image analysis, medium-throughput, cotton 43 

 44 

Introduction 45 

Because of its role in a number of fundamental processes in plant development, 46 

a better understanding of the root system and its development, of the complex 47 

interactions with the environment, and of the genetic control of root system architecture 48 
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(RSA), hold great promises for plant improvement. Nevertheless, due to the difficulty to 49 

easily and consistently access it, less emphasis has been devoted to the root system than 50 

to the aerial part of plants (Herder et al., 2010), and the lack of high performance 51 

phenotyping techniques is still a bottleneck to be overcome (Joshi et al., 2017). A 52 

number of methods to study RSA have been developed, both destructive/invasive and 53 

non-destructive methods. The destructive methods basically consist in removing the 54 

plant from the soil or from their container in order to weigh the root, both fresh and dry 55 

(Shashidhar et al., 2012). These methods are very laborious, cause destruction of the 56 

plant and are generally not feasible for large scale experiments. The non-invasive/non-57 

destructive methods of evaluating RSA are characterized by the use of image processing 58 

technologies using “rootboxes” or “rhizotrons” (Neufeld et al., 1989). These allow 59 

studies throughout the plant‟s growth and development, and enable to evaluate a large 60 

number of genotypes in a much less labor-intensive way. 61 

Advances in the field of root phenotyping have been important in recent years 62 

because several platforms have become available (Bodner et al., 2017; Kuijken et al., 63 

2015). Different approaches have been reported to characterize the RSA of plants, 64 

including semi-hydroponics (Chen et al., 2011), hydroponics (Courtois et al., 2013; 65 

Mathieu et al., 2015) and soil-based systems (Joshi et al., 2017; Mooney et al., 2012). 66 

The “GROWSCREEN-Rhizo” platform (Nagel et al., 2012) is a fully-automated 67 

phenotyping system that allows the simultaneous measurement of root and shoot growth 68 

for plants grown in soil-filled rhizotrons. However, most of these new technologies 69 

remain very expensive and are not suited to most public improvement programs. With 70 

this in mind, we developed the “PhenoRoots” platform, a non-destructive, non-invasive, 71 

low cost rhizotron-based root phenotyping system, and in this study we present the 72 
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features and validation of the RSA phenotyping platform. An experiment using 20 73 

Upland cotton (G. hirsutum L.) genotypes was conducted to describe its functionalities, 74 

and we discuss its advantages over invasive/destructive methods of root assessment. 75 

 76 

Materials and Methods 77 

Root phenotyping platform 78 

The root phenotyping system is constructed using commonly-found and 79 

inexpensive material, such as glass and Aluminum Composite Material (ACM) plates, 80 

and soldered iron bars. Each rhizotron is constituted of a 50 × 78 cm light-proof 3.5 mm 81 

thick ACM plate separated from a 50 × 80 cm glass plate (4 mm thick) by 1.2 cm thick 82 

aluminum spacers. Holes are drilled in the bottom spacer to allow drainage of excess 83 

water. The two plates are clamped together using binder clips (Figure 1A). The 84 

sandwich (outer dimension: 1.275 cm, inner dimension: 1.2 cm) is filled with substrate 85 

and clamped, glass plate side down, on a second ACM plate lined with soft rubber and 86 

mounted on a cart. The average (N = 30) weight of empty, dry substrate-filled, and 87 

saturated to field capacity rhizotrons is 6.35 ± 0.013 kg, 9 ± 0.026 kg, and 9.6 ± 0.031 88 

kg, respectively. 89 

The carts (2 m long and 73 cm high) are built using iron bars that are soldered 90 

together and are mounted with wheels to allow easy handling. Each cart holds 10 soft 91 

rubber-lined ACM plates on which the rhizotrons are placed glass plate side down, 92 

ensuring that roots grow in light-proof conditions (Figure 1B), while allowing easy 93 

visualization through the glass plate. The ACM supporting plates are positioned at a 45° 94 

angle (Figure 1B), which maximizes the proportion of roots growing against the glass 95 

plate to be visible for non-invasive analysis (Figure 2A and B). The platform, composed 96 
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of 20 carts maintained in a temperature-controlled greenhouse has the capacity to hold 97 

up to 200 rhizotrons. 98 

 99 

Analysis of the Root System Architecture and System Validation 100 

Plant material and growth conditions 101 

A trial test was conducted in a temperature-controlled greenhouse maintained at 102 

a day/night temperature of 32/22 °C and an average relative humidity of 70 %. Twenty 103 

Upland cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties (Table 1) were assessed. The 104 

experiment was carried out in a randomized complete block design with six replications. 105 

Other crop species, including soybean (G. max), common bean (P. vulgaris), peanut (A. 106 

hypogaea), corn (Z. mays), rice (O. sativa), sorghum (S. bicolor), and pearl millet (P. 107 

glaucum) were also grown in the rhizotrons to demonstrate the versatility of the system. 108 

Each rhizotron was filled with approximately 3 kg of sieved (4 mm × 4 mm 109 

apertures) potting soil  enriched with 4-30-16 NPK fertilizer (375 g per 25 kg of soil) 110 

and ammonium sulfate (100 g per 25 kg). During the filling, the glass plate was gently 111 

taped with a rubber hammer to ensure even settling of the soil throughout the rhizotron. 112 

The soil-filled rhizotrons were then mounted on the carts, and fixed using plastic 113 

clamps. 114 

Before sowing, the rhizotrons were saturated by dispensing tap water from the 115 

top of the rhizotron, and allowed to drain until the soil settled to field capacity. Three 116 

seeds were sown per rhizotron the day after the soil had reached field capacity, and the 117 

rhizotrons were thinned to one plant per rhizotron by gently removing additional plants 118 

with tweezers once plantlet emergence had occurred. 119 



 

20 

 

 

 

 

During the first few days of seed germination, irrigation was maintained so as to 120 

keep the soil at field capacity until the plantlets‟ apex emerged from the expanded 121 

cotyledonary leaves. This was achieved by manually replenishing the amount of water 122 

that had been lost by evapotranspiration. Once the apexes had emerged, irrigation was 123 

reduced, and only half of the water lost daily was applied so as to gradually reach 80 % 124 

of the soil‟s field capacity (dry-down). This was usually achieved after a dry-down 125 

period of 7-8 days after sowing (DAS), at which point water was supplemented daily to 126 

maintain this level of soil moisture in the rhizotrons. To calculate the amount of water 127 

lost by evapotranspiration, five additional rhizotrons were randomly allocated in the 128 

trial and weighed every day to obtain the average daily loss of water.  129 

 130 

Root picture acquisition, image analysis and RSA traits 131 

The acquisition of the root images was done at 21 DAS, when the longest roots 132 

reached the bottom of the rhizotron. The rhizotrons were dismounted from the carts and 133 

placed, glass plate side up, on a standard photo copy stand equipped with adjustable 134 

lighting fitted in a purposely-built dark cabin. The lighting was dimmed and adjusted to 135 

near horizontal position to avoid reflections. Pictures were taken using a digital camera 136 

with an 18 megapixel resolution (Nikon Coolpix P520) positioned at 90° angle in 137 

relation to the plane of the rhizotrons. A ruler with 5.0 cm increments, a rectangular 138 

reference of known size (2.5 × 5.0 cm in our case) and a label indicating plot 139 

identification were places alongside the rhizotron before the pictures were taken (Figure 140 

2A). 141 

Traits related to the root system architecture (RSA) assessed from the 2D RGB 142 

images are described in Table 2, and some are illustrated in Figure 2A. Data for the 143 
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traits total root length (trl), average diameter of roots (adr), number of root tips (tips), 144 

projected area (pa), root surface area (rsa) and root volume (rv) were obtained using the 145 

WinRHIZO software (WinRHIZO PRO 2013).  146 

The maximum root depth (mrd), which measures the depth reached by the roots, 147 

maximum root width (mrw), and total area explored by the roots (ea) were obtained 148 

using a purposely-developed macro toolset running on the ImageJ software (Abràmoff 149 

et al., 2004). A macro file (“Toolset”) that contains macro tools available in ImageJ was 150 

developed to streamline the analysis of the images and allow the semi-automatic 151 

measurements of root traits. The toolset includes a calibration tool (“Set Scale” tool 152 

from ImageJ) that allows converting pixels into cm using the reference of known size 153 

(Figure 2A, letter e). Three tools are used to define the Region of Interest (ROI) for the 154 

analysis of the root system. An area selection tool (“Polygon” tool from ImageJ) allows 155 

to draw the total area explored by the roots (ea) by clicking on the outermost tips of the 156 

rooting system (Figure 2A letter c), and the toolset automatically calculates the 157 

maximum root depth (mrd), and the maximum root width (mrw) (Figure 2A, letter a and 158 

b respectively). The “Angle” tool from ImageJ allows to measure root angle, while the 159 

“Segmented Line” tool allows measuring the length of any given root. In addition, a 160 

counter tool (“Cell Counter” plugin available for ImageJ) allows counting objects, such 161 

as root tips or forks. The “Results” tool allows displaying and saving the image with 162 

selections and the ROI Manager in the original image directory. All the measurements 163 

are also display in the “Analyses” window. The “New” tool allows resetting the 164 

variables and opening the next image. The macro file is available upon request. 165 

In the present study, the root angle tool, the counter tool, and root length tool 166 

were not used. Other traits of interest for the assessment of the RSA resulted from the 167 
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algebraic relations among these variables. These include the ratio of mrd to mrw 168 

(mrd_mrw) that gives information on the distribution of the roots in the soil profile, and 169 

the ratio of trl to ea (trl_ea) that measures root density (Table 2). 170 

At the end of the experiment, destructive measurements including the fresh root 171 

weight (frw) and the dry root weight (drw) were obtained. After the photographs had 172 

been taken, the rhizotrons were disassembled and the roots were collected and washed 173 

in a fine-mesh sieve under running tap water. The washed roots were carefully blotted 174 

dry to remove excess water and weighed, then dried in an oven to determine the dry 175 

weight. 176 

 177 

Statistical analysis 178 

The data were submitted to descriptive and variance analyses, as were calculated 179 

the coefficient of experimental variation (CVe) and the selective accuracy (SA) using 180 

the following formulas: CVe =      √     ̅  , where MSE is the Mean Squared 181 

Error from the ANOVA, and SA = √      , where F is the value of the F test of 182 

Snedecor. 183 

Phenotypic means of the varieties were estimated and compared among themselves 184 

using the Scott-Knott test. These means were also used to perform a Pearson's 185 

correlation analysis among all the variables and Student's t-statistics was used to test the 186 

null hypothesis about the correlations. A heat map and dendogram were generated using 187 

the standardized phenotypic mean values of the thirteen RSA traits (Table 2) measured 188 

in the 20 Upland cotton varieties (Table 1) using the “graphics” and “grDevices” 189 

packages. All analyses were performed in the R software environment (R Core Team, 190 

2018). 191 
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Results and Discussion 192 

All the plants grown in the rhizotrons showed normal development and growth 193 

of both the shoots and the roots (Figures 1C and 2A for cotton, and Figure 2B for 194 

soybean and sorghum). The positioning of the rhizotron at a 45° angle induced the roots 195 

to grow alongside the glass plate, and allowed the easy visualization of the rooting 196 

system. Additional decrease in the angle (see Figure 1B) did not increase the amount of 197 

roots that was visualized (data not shown). The photographs of the root system were 198 

taken at the end of the experiment at 21 days after sowing, when the roots of the cotton 199 

plants had reached the bottom of the rhizotrons; however, since the system was 200 

purposely devised to allow the easy handling of the rhizotrons and the direct access to 201 

the root system, pictures can also be taken repeatedly over the course of the experiment 202 

to provide a dynamic view of root growth and development. 203 

Data for eleven image-based root architecture system (RSA) traits and two 204 

destructive measurements, namely fresh root weight (frw) and dry root weight (drw), 205 

were generated in the trial (Table 2). The analysis of the data showed that the 206 

PhenoRoots platform allows the fast and non-invasive acquisition of robust data with 207 

good experimental accuracy. As shown in Table 3, the platform allowed capturing the 208 

phenotypic variation for RSA traits present in the panel of the 20 Upland cotton 209 

varieties. With the exception of the maximum root width (mrw), the traits exhibited 210 

variations of moderate to high magnitudes, with a coefficient of phenotypic variation 211 

ranging from 19 % (mrd_mrw) to 60 % (rv) (Table 3). 212 

The experimental precision for most of the variables was good, with CVe 213 

ranging from 5 % (mrw) to 33 % (drw) (Table 4). Few traits (pa, rsa, and rv) showed 214 

CVe of higher magnitude (39 %, 39 %, and 48 % respectively). Note that these traits are 215 
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computed by the WinRHIZO software and are calculated from the variables “trl” and 216 

“adr” (Table 2). The experimental precision for the non-destructive traits determined by 217 

image analysis was equal or greater than that of the destructive measurements, “frw” 218 

and “drw” (Table 4). Hence, the use of image-based methods to measure root system 219 

traits rather than tedious time-and labor-consuming destructive methods does not lead to 220 

lower experimental precision. 221 

Selective accuracy (SA) has also been proposed as a statistics to evaluate the 222 

quality of the experiment because it simultaneously considers the magnitude of the 223 

residual variation, the number of replicates and the coefficient of genotypic variation 224 

(Resende and Duarte, 2007). For these authors, values above 0.7 are considered of high 225 

precision. In our experiment, the magnitude of SA ranged from 0.59 (trl_ea) to 0.87 226 

(mrd), demonstrating that the experiment had moderate to high precision (Table 4). 227 

Taken together, these results show that the PhenoRoots platform allows 228 

acquiring robust data with good experimental precision. Data generated through image-229 

based analysis are as precise or more than those generated through destructive 230 

measurements, with the added benefit of them being much less labor-intensive and 231 

time-consuming. 232 

The data generated by this phenotyping platform allowed capturing the genetic 233 

variability for cotton RSA traits present in the panel of varieties that were assessed. For 234 

nine of the traits (frw, trl, adr, tips, mrd, ea, pa, rsa and mrd_mrw), a significant 235 

difference (p ≤ 0.05) was observed among the genotypes (Table 4).  236 

To exemplify the variability in root system traits found in this panel of varieties, 237 

the results of the phenotypic values (mean values over the six repetitions) are presented 238 

in Table 5. Once more, except for few traits (drw, adr, mrw, rv, and trl_ea), differences 239 



 

25 

 

 

 

 

were found among the cotton varieties. The varieties Reba P279, Stam F and 240 

Guazuncho 2 on the one hand, and IMACD 8276, FM 966, CD 410, FMT 701 and BRS 241 

336 on the other hand, had markedly contrasting root systems. The former three 242 

varieties presented greater values than the later 5 for eight of the thirteen traits assessed 243 

(Table 5). Thus, these three varieties, mainly Reba P279, display a more robust root 244 

system, with a larger area of contact with the soil, a higher area explored by the root 245 

system and a greater depth reached. 246 

The heat map generated after a multivariate analysis using the standardized 247 

mean values of the thirteen traits defined three clusters of varieties with differing 248 

patterns of root systems (Figure 3). A first cluster, comprised of the varieties Reba 249 

P279, Stam F and Guazuncho 2, displays a rooting system with a dominant tap root, and 250 

a deeper root system exploring a greater area. A second cluster is composed of varieties 251 

CD 410, BRS 336, FMT 701, IMACD 8276 and FM 966 that display more superficial 252 

and ramified roots. The remaining varieties constitute a third cluster with an 253 

intermediate RSA. 254 

Using image-based data generated on the root phenotyping platform described in 255 

this study, strong positive and significant correlation among the variables obtained by 256 

non-invasive root image analysis and variables that are only obtained by destructive and 257 

time-consuming methods, such as root fresh and dry weight were obtained (Table 6). 258 

For example, the destructive trait “fresh root weight” (frw) shows significant high 259 

positive correlations with the image-based variables “total explored area” (ea) and 260 

“maximum root width” (mrw) values measured using the ImageJ software and with the 261 

variable “total root length” (trl) measured using the WinRHIZO software (0.69, 0.73, 262 
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and 0.72, respectively) (Table 6). This underlines the potential of the platform for the 263 

phenotypic assessment of the root system architecture of plants. 264 

 While developing the PhenoRoots system, we made compromise between the 265 

size of the rhizotron, and thus its capacity to allow plant growth over an extended period 266 

of time, and the ease of handling, and therefore the throughput of the platform. The 80 267 

cm-high glass plates allow cotton plants to grow for 21 days after sowing until the 268 

longest tap roots reach the bottom of the rhizotron, a stage at which cotton plants are 269 

still at a vegetative stage. Souza et al. (1983) have nevertheless shown that the selection 270 

of cotton plants at the seedling stage results in longer roots in adult plants, and the 271 

period of growth on the platform is therefore adequate for this purpose. If necessary, the 272 

rhizotrons may be resized and the platform adapted to fit larger plates to allow the 273 

monitoring of root development over longer periods of time. However, increasing the 274 

dimensions of the rhizotrons results in increased weight and reduced ease of handling, 275 

and may affect the throughput of the system. 276 

We have successfully tested the ability of the platform to support the growth of 277 

other crop species, including soybean (G. max), bean (P. vulgaris), peanut (A. 278 

hypogaea), corn (Z. mays), rice (O. sativa), sorghum (S. bicolor), and pearl millet (P. 279 

glaucum). Figure 2B shows the above-ground and root development of soybean (left) 280 

and sorghum (right) plantlets. As for cotton, plantlet growth and development was 281 

satisfactory. In addition to those root system architecture traits that were assessed in this 282 

study with cotton, the ImageJ toolset that was developed allows the measurement of 283 

other RSA features. In particular, in grasses such as rice (Kato et al., 2006), wheat 284 

(Manschadi et al., 2008), barley (Hargreaves et al., 2009) and maize (Singh et al., 2010), 285 

the root growth angle, that can also easily be measured using this system (not shown), 286 
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has been shown to be important in a number of aspects related to plant growth and 287 

tolerance to abiotic stresses. 288 

The “PhenoRoots” platform, a low cost root phenotyping system allows the non-289 

destructive analysis of RSA traits. Using Upland cotton as an example, we show that the 290 

platform allows capturing the phenotypic and genetic variability for those RSA traits 291 

under study present in our panel of varieties. More importantly, we show that non-292 

destructive image-based analyses display high correlations with destructive and time-293 

consuming measurements. 294 

In our particular setup, we are able to evaluate up to 200 plants in a single 295 

experiment, with an estimated hands-on time of 3-4 min per plant to document the root 296 

system. Image analysis can then be carried out over time using freely- or commercially-297 

available image/root analysis software. This level of throughput is compatible with what 298 

is necessary in the screening and pre-breeding stages of a plant improvement program. 299 

In addition to the application described in this study, we anticipate that the PhenoRoots 300 

platform will also be useful to study the dynamics of root system development over 301 

time, and the effect of abiotic stresses (salt, nutrient, or water stress) on root 302 

development. As such, by facilitating the integration of phenotypic, genotypic and 303 

genomic approaches, low-cost versatile root phenotyping systems like the PhenoRoots 304 

platform will help better apprehending the complex interactions that shape the plants‟ 305 

root system and its adaptive response to environmental changes. 306 
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 379 

 380 

Figure 1 – Overview of the PhenoRoots phenotyping system. A) Rhizotron composed of 381 

an Aluminium Composite Material (ACM) light-proof plate (background) separated 382 

from a glass plate (foreground) by aluminum spacers. Binder clips are used to clamp 383 

the plates together. Note the holes drilled in the bottom spacers to allow excess water 384 

to drain. B) Design of the cart used to carry the rhizotrons: rhizotrons are fitted glass-385 

side down against the ACM plates lined with soft rubber, allowing the roots to grow 386 

in the dark. C) View of the temperature-controlled greenhouse during a typical 387 

PhenoRoots experiment: one cotton plantlet is grown per rhizotron, and maintained 388 

until approximately 21 days after sowing. 389 
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 391 

Figure 2 – Representative pictures of the root system as visualized using the PhenoRoots 392 

platform. A) Image of the root system of a cotton plant analyzed using the ImageJ 393 

toolset: the vertical axis A represents the maximum root depth (mrd); the horizontal 394 

axis b represents the maximum root width (mrw); the polygon delineated by the 395 

outermost tips of the root system (c) represents the area explored by the roots (ea); 396 

ruler (d) with a 5.0 cm increments; reference (e) of known dimensions (5 × 2.5 cm) 397 

used to convert pixels into units of length; and label (f) with plot identification. B) 398 

Representative pictures of the above-ground and root system of soybean (left) and 399 

sorghum (right) plantlets grown on the PhenoRoots platform. 400 

  401 
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 403 

Figure 3 – Heat map and dendogram showing the cluster analysis generated using the 404 

standardized mean values of the thirteen root system architecture traits1 measured in 405 

20 Upland cotton varieties. Lighter colors indicate higher traits values while darker 406 

colors indicate smaller values. The panels on the right show typical pictures of the 407 

root system of a variety (Reba P279) displaying a deeper system that explores a 408 

greater soil area (panel A), while panel B shows a variety (IMACD 8276) with a 409 

more superficial root system. 1frw = fresh root weight; drw = dry root weight; trl = 410 

total root length; adr = average diameter of roots; tips = number of root tips; mrd = 411 

maximum root depth; ea = total explored area; mrw = maximum root width; pa = 412 

projected area; rsa = root surface area; rv = root volume; mrd_mrw = ratio mrd:mrw; 413 

trl_ea = ratio trl:ea (root density).  414 
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Table 1 – List of the Upland cotton varieties used and their respective country of origin. 

 
Genotype Country 

 
Genotype Country 

1 ACALA MAXXA USA 11 FMT 701 Brazil 
2 ALBAR K603 Zimbabwe 12 FMT 709 Brazil 
3 BRS 269 BURITI Brazil 13 GUAZUNCHO 2 Argentina 
4 BRS 336 Brazil 14 IMACD 8276 Brazil 
5 BRS 372 Brazil 15 IRMA D742 Cameroon 
6 CD 408 Brazil 16 MCU 5 India 
7 CD 410 Brazil 17 N`TA 90-8 Mali 
8 FK 290 Burkina Faso 18 REBA P279 Paraguay 
9 FM 966 Australia 19 STAM F Togo 
10 FM 993 Australia 20 STONEVILLE 474 USA 
 415 

Table 2 – Destructive and non-destructive root system traits assessed in the study, with 

their respective abbreviation, unit of measure and method used to obtain the data. 

Trait Abbreviation Unit Data obtained by 
fresh root weight frw g Weighing  
dry root weight drw g Weighing  
total root length trl cm WinRHIZO 

average diameter of roots adr mm WinRHIZO 
number of root tips tips count WinRHIZO 

maximum root depth mrd cm ImageJ 

total explored area ea cm2 ImageJ 

maximum root width mrw cm ImageJ 

projected area pa cm2 WinRHIZO 

root surface area rsa cm2 WinRHIZO 

root volume rv cm3 WinRHIZO 

ratio mrd:mrw mrd_mrw - Calculation 

root density (ratio trl:ea) trl_ea cm cm–2 Calculation 

  416 
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Table 3 – Descriptive statistics1 of the destructive and the non-destructive image-based 

traits related to the root system architecture of the Upland cotton varieties. 

Trait2 Mean Min Max TA SD CV (%) 
frw 6.05 2.30 10.27 7.97 1.77 29.19 
drw 0.57 0.20 1.15 0.95 0.20 35.90 
trl 678.59 206.93 1404.28 1197.35 240.14 35.39 
adr 1.47 0.89 2.70 1.81 0.38 25.82 
tips 2736.23 1097.00 5680.00 4583.00 793.82 29.01 
mrd 59.88 22.98 71.90 48.92 11.95 19.96 
ea 1347.76 495.13 2369.31 1874.19 363.11 26.94 

mrw 43.48 32.60 46.26 13.66 2.09 4.82 
pa 98.53 29.21 296.22 267.01 45.47 46.15 
rsa 309.53 91.77 930.60 838.83 142.85 46.15 
rv 11.40 2.34 32.45 30.11 6.81 59.69 

mrd_mrw 1.38 0.52 2.08 1.56 0.27 19.35 
trl_ea 0.50 0.20 0.93 0.74 0.13 25.18 

1Min = minimum; Max = maximum; TA = total amplitude; SD = standard deviation; 
CV(%) = coefficient of phenotypic variation. 2frw = fresh root weight; drw = dry root 
weight; trl = total root length; adr = average diameter of roots; tips = number of root 
tips; mrd = maximum root depth; ea = total explored area; mrw = maximum root width; 
pa = projected area; rsa = root surface area; rv = root volume; mrd_mrw = ratio 
mrd:mrw; trl_ea = ratio trl:ea (root density). 
  417 
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Table 4 – Summary of the analysis of variance for the destructive and non-destructive 

image-based traits related to the root system architecture of the Upland cotton 

varieties. 

Trait1   Mean Square 
CVe (%) SA 

 Block  Genotype 

frw 4.69 0.105 ns 5.37 0.005 ** 24.41 0.77 

drw 0.04 0.335 ns 0.06 0.072 ns 33.04 0.64 

trl 146030.2 0.007 ** 98222.89 0.005 ** 30.53 0.75 

adr 0.99 0.000 ** 0.16 0.042 ** 20.68 0.66 

tips 2049635 0.001 ** 1091235 0.002 ** 24.23 0.77 

mrd 253.94 0.021 * 375.25 0.000 ** 15.83 0.87 

ea 373434 0.004 ** 228294.8 0.004 ** 23.33 0.75 

mrw 2.22 0.743 ns 6.46 0.078 ns 4.65 0.61 

pa 10848.4 0.000 ** 2540.74 0.041 * 38.52 0.66 

rsa 107069 0.000 ** 25075.84 0.041 * 38.52 0.66 

rv 308.65 0.000 ** 47.64 0.084 ns 48.36 0.60 

mrd_mrw 0.13 0.011 * 0.2 0.000 ** 14.72 0.89 

trl_ea 0.02 0.194 ns 0.02 0.094 ns 23.77 0.59 
1frw = fresh root weight; drw = dry root weight; trl = total root length; adr = average 
diameter of roots; tips = number of root tips; mrd = maximum root depth; ea = total 
explored area; mrw = maximum root width; pa = projected area; rsa = root surface area; 
rv = root volume; mrd_mrw = ratio mrd:mrw; trl_ea = ratio trl:ea (root density). ns, *, ** 
= no significant, significant at p < 0.05 and significant at p < 0.01 respectively. CVe = 
coefficient of experimental variation. SA = Selective accuracy. 
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Table 5 – Adjusted means of the traits1 related to the root system architecture of the Upland cotton varieties. 

Variety frw 
 

drw 
 

trl 
 

adr 
 

tips 
 

mrd 
 

ea 
 

mrw 
 

pa 
 

rsa 
 

rv 
 

mrd_mrl 
 

trl_ea 
 

REBA P279 8.21 a 0.75 a 969.85 a 1.42 a 3668 a 67.50 a 1717 a 44.36 a 139.33 a 437.71 a 16.32 a 1.52 a 0.52 a 

STAM F 7.81 a 0.66 a 890.88 a 1.58 a 3367 a 66.84 a 1679 a 44.12 a 141.21 a 443.62 a 17.77 a 1.51 a 0.54 a 

CD 408 7.24 a 0.70 a 728.79 b 1.51 a 2763 b 56.20 b 1273 b 43.78 a 111.04 a 348.84 a 13.86 a 1.29 b 0.54 a 

FM 993 7.21 a 0.69 a 740.69 b 1.24 a 3029 a 55.80 b 1359 b 43.23 a 91.61 b 287.81 b 8.94 a 1.29 b 0.53 a 

GUAZUNCHO 2 6.93 a 0.60 a 941.34 a 1.64 a 3660 a 65.47 a 1561 a 43.93 a 135.93 a 427.03 a 10.27 a 1.49 a 0.62 a 

FMT 701 6.61 a 0.65 a 569.32 b 1.24 a 2278 b 41.58 b 1157 b 43.65 a 71.84 b 225.70 b 7.26 a 0.96 c 0.50 a 

BRS 269 BURITI 6.49 a 0.76 a 604.84 b 1.30 a 2574 b 51.69 b 1156 b 43.68 a 79.51 b 249.80 b 8.55 a 1.18 b 0.52 a 

N`TA 90-8 6.18 a 0.55 a 611.44 b 1.42 a 2577 b 67.04 a 1472 a 43.85 a 86.89 b 272.98 b 9.80 a 1.53 a 0.42 a 

FK 290 6.11 a 0.61 a 658.74 b 1.41 a 2791 b 63.93 a 1656 a 44.55 a 95.11 b 298.79 b 11.05 a 1.44 a 0.40 a 

FMT 709 6.11 a 0.54 a 702.36 b 1.35 a 2859 b 58.46 a 1253 b 43.21 a 95.36 b 299.58 b 10.94 a 1.35 b 0.57 a 

ACALA 
MAXXA 

5.97 a 0.57 a 661.53 b 1.60 a 2733 b 63.07 a 1387 b 44.59 a 102.17 b 320.98 b 12.80 a 1.41 a 0.47 a 

ALBAR K603 5.97 a 0.60 a 637.90 b 1.41 a 2576 b 58.80 a 1309 b 44.47 a 93.99 b 295.28 b 11.15 a 1.32 b 0.48 a 

IRMA D742 5.95 a 0.46 a 590.45 b 1.91 a 2558 b 66.49 a 1446 a 44.41 a 103.93 b 326.50 b 15.30 a 1.50 a 0.42 a 

BRS 372 5.72 a 0.60 a 811.11 a 1.49 a 3075 a 69.06 a 1347 b 43.78 a 121.69 a 382.31 a 10.27 a 1.66 a 0.57 a 

BRS 336 5.31 b 0.53 a 472.04 b 1.46 a 2155 b 65.88 a 1253 b 43.57 a 64.60 b 202.96 b 7.29 a 1.51 a 0.37 a 

CD 410 5.16 b 0.43 a 580.04 b 1.69 a 2269 b 67.06 a 1267 b 42.70 a 96.44 b 302.98 b 13.55 a 1.57 a 0.46 a 

MCU 5 5.12 b 0.50 a 687.67 b 1.37 a 2764 b 63.40 a 1385 b 42.49 a 93.15 b 292.63 b 10.36 a 1.49 a 0.50 a 

STONEVILLE 
474 

4.71 b 0.39 a 641.92 b 1.48 a 2616 b 54.28 b 1172 b 43.27 a 94.92 b 298.20 b 11.91 a 1.25 b 0.53 a 

FM 966 3.72 b 0.32 a 503.69 b 1.46 a 1980 b 50.39 b 1038 b 40.73 a 78.99 b 248.16 b 10.76 a 1.22 b 0.49 a 

IMACD 8276 3.49 b 0.37 a 539.80 b 1.25 a 2343 b 46.19 b 1060 b 41.20 a 68.89 b 216.43 b 7.17 a 1.00 c 0.47 a 

1frw = fresh root weight; drw = dry root weight; trl = total root length; adr = average diameter of roots; tips = number of root tips; mrd = 
maximum root depth; ea = total explored area; mrw = maximum root width; pa = projected area; rsa = root surface area; rv = root volume; 
mrd_mrw = ratio mrd:mrw; trl_ea = ratio trl:ea (root density). Means followed by different letters in a column are significantly different (p 
< 0.05) according to Scott-Knott‟s test. 
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Table 6 – Phenotypic linear correlation for the traits1 related to the root system architecture measured in the Upland cotton varieties. 

 
frw 

 
drw 

 
trl 

 
adr 

 
tips 

 
mrd 

 
ea 

 
mrw 

 
pa 

 
rsa 

 
rv 

 
mrd_mrw 

 
drw 0.89 ** 

                      
trl 0.72 ** 0.56 * 

                    
adr 0.05 ns -0.24 ns 0.12 ns 

                  
tips 0.73 ** 0.58 ** 0.98 ** 0.11 ns 

                
mrd 0.32 ns 0.13 ns 0.45 * 0.61 ** 0.48 * 

              
ea 0.69 ** 0.48 * 0.72 ** 0.33 ns 0.77 ** 0.73 ** 

            
mrw 0.73 ** 0.67 ** 0.43 ns 0.30 ns 0.50 * 0.50 * 0.67 ** 

          
pa 0.64 ** 0.40 ns 0.92 ** 0.46 * 0.88 ** 0.60 ** 0.75 ** 0.47 * 

        
rsa 0.64 ** 0.40 ns 0.92 ** 0.46 * 0.88 ** 0.60 ** 0.75 ** 0.47 * 1.00 ** 

      
rv 0.45 * 0.14 ns 0.52 * 0.64 ** 0.46 * 0.52 * 0.59 ** 0.38 ns 0.76 ** 0.76 ** 

    
mrd_mrw 0.27 ns 0.09 ns 0.42 ns 0.59 ** 0.43 ns 0.98 ** 0.66 ** 0.41 ns 0.57 ** 0.57 ** 0.49 * 

  
trl_ea 0.32 ns 0.28 ns 0.69 ** -0.10 ns 0.62 ** -0.11 ns 0.03 ns -0.04 ns 0.57 ** 0.57 ** 0.14 ns -0.06 ns 

1frw = fresh root weight; drw = dry root weight; trl = total root length; adr = average diameter of roots; tips = number of root tips; mrd = 
maximum root depth; ea = total explored area; mrw = maximum root width; pa = projected area; rsa = root surface area; rv = root volume; 
mrd_mrw = ratio mrd:mrw; trl_ea = ratio trl:ea (root density). ns, *, ** = not significant, significant at p < 0.05 and significant at p < 0.01 
respectively. 
 

 



 

39 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

MAPEAMENTO ASSOCIATIVO E IDENTIFICAÇÃO DE IDEÓTIPOS PARA 

ARQUITETURA DO SISTEMA RADICULAR EM ALGODOEIRO 

 

 

 

 

Saulo, Muniz Martins1, João Batista Duarte1, João Luis da Silva Filho2, Alberto Souza 

Boldt3, Tereza Cristina de Oliveira Borba2, Edward Gérardeaux4, Camilo Lelis Morello2, 

Marc Giband4 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Capítulo elaborado conforme as normas do periódico científico BMC Plant Biology. 
 
 
1 Universidade Federal de Goiás/EA - Setor de Genética e Melhoramento de Plantas – 

Campus Samambaia, Rod. GO 462, km 0 – 74690-900 – Goiânia, GO – Brasil. 
2 Embrapa Algodão – Núcleo Cerrado, Rod. GO 462, km 12 – Zona Rural – 75375-000 – 

Santo Antônio de Goiás, GO – Brasil. 
3 Instituto Mato-Grossense do Algodão, Campo experimental, BR 070, Km 265, Zona 

Rural, 78.850-000, Primavera do Leste, MT, Brazil. 
4 Cirad – UMR AGAP, Avenue Agropolis, 34398 Montpellier Cedex 5, France. 



 

40 

 

MAPEAMENTO ASSOCIATIVO E IDENTIFICAÇÃO DE IDEÓTIPOS PARA 1 

ARQUITETURA DO SISTEMA RADICULAR EM ALGODOEIRO 2 

 3 

Resumo 4 

Introdução: A arquitetura do sistema radicular (RSA) compreende um importante conjunto 5 

de caracteres morfológicos associados a tolerância de plantas ao déficit hídrico. Este estudo 6 

integra informações fenotípicas e genotípicas para dissecar a arquitetura genética desses 7 

caracteres em um painel de 275 genótipos elite de algodoeiro, oriundo de 32 países. As 8 

abordagens de modelo misto (REML/BLUP) e análise multivariada foram adotadas para o 9 

tratamento dos dados fenotípicos. Baseado nas informações do chip high-density 10 

CottonSNP63K Array, estudo de associação genômica ampla (GWAS) também foi conduzido 11 

utilizando modelos single-locus  e multi-locus. 12 

Resultados: Os genótipos exibiram variação genotípica significativa (p<0,05) para todos os 13 

caracteres de RSA. A herdabilidade em nível de médias no sentido amplo variou de 13% a 14 

44%, caracterizando a natureza complexa dos caracteres. A origem geográfica diversa dos 15 

acessos não teve correspondência com a estruturação genética obtida no painel. Foram 16 

identificados cinco padrões de arquitetura radicular, dois deles potencialmente promissores 17 

como ideótipos em ambientes sob déficit hídrico. No total, 23 locos/marcadores foram 18 

detectados em associações com os caracteres de RSA, dos quais três se mantiveram 19 

consistentemente associados em todos os modelos GWAS testados. Destacaram-se os 20 

marcadores SNP: „i46085Gh‟, em associação com área projetada pelas raízes, área da 21 

superfície radicular, área explorada na profundidade 0-40cm e comprimento total de raízes; e 22 

„i11178Gh‟ e „i06890Gh‟, ambos associados com área total explorada pelas raízes e área 23 

explorada na profundidade 40-75cm. 24 
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Conclusão: O marcador SNP „i46085Gh‟ e o genótipo AA, oriundo da combinação alélica 25 

dos locos „i11178Gh‟ e „i06890Gh‟, apresentaram relação direta com os ideótipos radiculares 26 

identificados, assim são sugeridos para uso em seleção assistida por marcadores. 27 

Palavras-chave: Gossypium hirsutum L., PhenoRoots, Fenotipagem radicular, Arquitetura do 28 

sistema radicular, Ideótipos, SNP, GWAS, melhoramento do algodoeiro. 29 

 30 

Introdução 31 

O algodão é a principal cultura fornecedora de fibra natural no mundo. O gênero Gossypium 32 

inclui aproximadamente 45 espécies diploides (2n = 2x = 26) e cinco alotetraploides, de 33 

genoma AtDt (2n = 4x = 52) (1, Brubaker et al., 1999). A espécie Gossypium hirsutum L., 34 

também conhecida como upland cotton, é a mais cultivada, respondendo por cerca de 95% da 35 

produção mundial (2, Cai et al., 2014). 36 

O déficit hídrico é o principal estresse abiótico que afeta o desempenho das culturas 37 

(3, Varshney et al., 2018). Assim, a produção de algodão também é muito dependente dos 38 

padrões de precipitação pluviométrica. A presença de veranicos e a má distribuição das 39 

chuvas impactam, não somente a produtividade, como também a qualidade da fibra (4, Basal 40 

et al., 2009; 5, Loka et al., 2011). Por isso, a arquitetura do sistema radicular (RSA) tem papel 41 

fundamental, não apenas para a fixação da planta no solo, mas, sobretudo, no estabelecimento 42 

dos processos de interação biológica e de absorção de água e nutrientes (6, Smith & De Smet, 43 

2012; 7, Meister et al., 2014). 44 

Embora, em algodoeiro, estudos de melhoramento para caracteres de RSA sejam ainda 45 

incipientes, ampla variação genética nesses atributos tem sido reportada em outras espécies: 46 

arroz (8, Courtois et al., 2013), milho (9, Zurek et al., 2015; 10, Cai et al., 2012), feijão (11, 47 

Asfaw & Blair, 2012), gramínea forrageira (12, Pirnajmedin et al., 2015) e grão-de-bico (13, 48 

Chen et al., 2017). Relevantes abordagens tem sido dada a estudos que fazem ligação entre 49 
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caracteres de RSA e situações edáficas adversas, sugerindo ideótipos com vantagens 50 

adaptativas favoráveis a ambientes com estresses abióticos (14, Lynch & Brown, 2001; 15, 51 

Lynch, 2013; 16 White et al., 2013a, 17, 2013b). Sistemas radiculares vigorosos e profundos 52 

resultam em maiores produtividades sob déficit hídrico, o que foi observado em milho (18, 53 

Hund et al., 2011), soja (19, Sadok and Sinclair, 2011) e trigo (20, El Hassouni et al., 2018). 54 

Estudos de associação genômica ampla (GWAS) têm permitido apreender o controle 55 

genético e mapear locos de caracteres complexos como os de RSA. Em sistema hidropônico, 56 

8, Courtois et al. (2013) identificaram locos associados com „deep root mass‟ e „number of 57 

deep roots‟, em arroz japônico. Em acessos de arroz de clima temperado, 21, Biscarini et al. 58 

(2016) mapearam um loco associado a „root length‟. Em milho, marcadores SNP associados 59 

com caracteres de raiz foram identificados e recomendados como potencialmente úteis na 60 

seleção assistida por marcadores (22, Pace et al., 2015; 23, Zaidi et al., 2016). 61 

Em algodão, estudos de GWAS têm sido desenvolvidos para precocidade (24, Su et 62 

al., 2016), arquitetura de planta (25, Wen et al., 2019), conteúdos de óleo e proteína na 63 

semente (26, Yuan et al., 2018), componentes agronômicos (27, Huang et al., 2017), e 64 

produtividade e qualidade de fibra (28, Fang et al., 2017; 29, Handi et al., 2017). Ênfase maior 65 

tem sido dada para qualidade da fibra, em painel de acessos diversos (30, Sun et al., 2017; 31, 66 

Su et al., 2018; 32, Ma et al., 2018; 33, Dong et al., 2019), populações de recombinant inbred 67 

lines (34, Li et al., 2016) e multi-parent advanced generation inter-cross (35, Thyssen et al., 68 

2018; 36, Naoumkina et al., 2019). 69 

 No que tange ao sistema radicular, variabilidade substancial tem sido observada entre 70 

linhagens elite de algodoeiro, sob estresse hídrico (37, Iqbal et al., 2011; 38, Singh et al., 71 

2018). Estes estudos, entretanto, envolveram poucos genótipos e métodos destrutivos de 72 

avaliação de raízes. Há, portanto, ainda muito por ser explorado; desde a caracterização mais 73 

detalhada desses caracteres, incluindo a estimação de seus parâmetros genéticos, até a 74 
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identificação de ideótipos para RSA e de possíveis associações destes com marcadores 75 

genéticos, por exemplo, via GWAS. 76 

Plataformas de fenotipagem de raiz que permitem, de modo não destrutivo, acessar a 77 

variabilidade em painel amplo de genótipos já estão disponíveis (39, Nagel et al., 2012; 40, 78 

Martins et al., 2020). Para algodoeiro, também já existem os chips de genotipagem de alta 79 

densidade de marcadores SNP (41, Hulse-Kemp et al., 2015; 42, Cai et al., 2017); Isto torna 80 

possível mapear, via GWAS, regiões genômicas associadas à expressão de caracteres 81 

radiculares de interesse. No contexto do melhoramento genético do algodoeiro herbáceo (G. 82 

hirsutum) para tolerância ao defict hídrico, objetivou-se neste trabalho: (i) caracterizar a 83 

variação genotípica para caracteres de arquitetura do sistema radicular (RSA) em 84 

germoplasma elite; (ii); estimar componentes de variância e as herdabilidades dos caracteres 85 

sob avaliação; (iii) identificar e caracterizar ideótipos de plantas para sistema radicular; e (iv) 86 

identificar marcadores SNP associados com os caracteres de RSA. 87 

 88 

Métodos 89 

Material vegetal, ensaios e análise dos dados fenotípicos 90 

Foram avaliados 275 genótipos de algodoeiro herbáceo, sendo 270 acessos (tratamentos 91 

regulares) e cinco cultivares testemunhas, oriundos de 32 países que incluem toda a faixa 92 

tropical e subtropical de cultivo da espécie (Additional file 1: Table S1). A caracterização 93 

ocorreu na Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF) em plataforma de fenotipagem de raiz, baseada 94 

em rhizotrons, PhenoRoots (40, Martins et al., 2020). 95 

Como a capacidade máxima da plataforma de fenotipagem é de 200 rhizotrons, a 96 

avaliação foi feita em conjuntos de dois ensaios subsequentes, cada ensaio testando metade 97 

dos tratamentos regulares (135 genótipos), tomados ao acaso, mais as testemunhas comuns. O 98 

delineamento experimental adotado em cada ensaio foi blocos aumentados de Federer, com 99 
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três blocos (incompletos) de 50 parcelas (45 acessos + 5 testemunhas). A unidade 100 

experimental foi um rhizotron com uma planta cada. Ademais, cada par desses ensaios 101 

(conjunto) foi repetido quatro vezes, em diferentes meses (Additional file 2: Table S2). 102 

Antes da semeadura, os rhizotrons foram irrigados até atingirem saturação. A 103 

capacidade de campo foi assumida como a quantidade de água 24 horas após a saturação, 104 

resultando numa média de 699 ml (SE ± 22 ml) por rhizotron; quando, então, realizou-se a 105 

semeadura. Cinco rhizotrons adicionais com as cinco testemunhas foram alocados 106 

aleatoriamente no ensaio, os quais foram pesados todos os dias para obter a perda média 107 

diária de água. A água evapotranspirada em um dia foi reposta no dia seguinte, de forma 108 

gradual (dry down), repondo-se metade da água evapotranspirada, até atingir 70% da 109 

capacidade de campo (Additional file 3: Figure S1). As condições de temperatura foram 110 

mantidas entre 20° e 35°C, com umidade relativa média de 74%, monitoradas em aparelho 111 

Hobo Micro Station Data Logger (Onset Computer, Bourne, Massachusetts, EUA). 112 

As temperaturas máxima e mínima diárias foram utilizadas para determinação da 113 

variável “graus-dias acumulados” (DDacu) em cada parcela. Com dados diários, isto foi 114 

determinado como:                   ; em que: em que que      e      são as 115 

temperaturas máxima e mínima, respectivamente; e    é a temperatura de referência do 116 

algodão (15°C). Os dados de DDacu correspondem à soma dos graus dias determinados 117 

diariamente, desde a emergência das plântulas até o 21º dia após a semeadura. Através de 118 

inspeção diária anotou-se a data de emergência em cada parcela. Considerou-se como planta 119 

emergida àquelas em estágio V0 com aparecimento do “apex” entre as folhas cotiledonares; 120 

desse modo, 87% das parcelas tiveram emergência entre três e cinco dias após a semeadura. 121 

Os caracteres de arquitetura do sitema radicular (Tabela 1) foram determinados 122 

mediante análise de imagens das raízes nos rizotrons; apenas comprimento da raiz principal 123 

foi obtido de forma direta, com fita métrica. A aquisição das imagens, no 21° dia após 124 
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semeadura, foi feita com câmera fotográfica digital, em cabine construída especificamente 125 

para esse fim na plataforma PhenoRoots (40, Martins et al., 2020). 126 

 127 

Tabela 1 Lista dos caracteres de arquitetura do sistema radicular usados na caracterização dos 128 

acessos de algodoeiro, com símbolos, unidades de medidas e instrumentos para determinação 129 

das medidas. 130 

Caráter Símbolo Unidade Instrumento 
Comprimento total de raiz trl cm WinRHIZO 
Diâmetro médio de raiz adr mm WinRHIZO 
Comprimento da raiz principal mrd cm Fita métrica 

Área total explorada pelas raízes ea cm2 Image J 

Área com raízes na profundidade 0-40cm ea_0_40 cm2 Image J 

Área com raízes na profundidade 40-75cm ea_40_75 cm2 Cálculo 

Largura máxima atingida por raízes mrw cm Image J1 

Área projetada pelas raízes pa cm2 WinRHIZO 

Área da superfície de raízes rsa cm2 WinRHIZO 

Volume de raiz rv cm3 WinRHIZO 

Razão mrd:mrw mrd_mrw - - 

Densidade de raiz (razão trl:ea) trl_ea cm/cm2 - 
1 Toolset do software ImageJ, desenvolvido pelo pesquisador PhD. Marc Lartaud (Cirad). 131 

 132 

Para estimação dos parâmetros genéticos de interesse, ajustou-se o seguinte modelo 133 

linear misto: yijk  +DDacu(k)+tk+ bj(k)+ gi + eijk ; em que:      é a observação do tratamento 134 

genético i, no bloco j, dentro do ensaio k;   é uma constante inerente a todas as observações; 135          é a covariável “graus-dias acumulados” na parcela     ;    é o efeito fixo do ensaio 136 

k;       é o efeito aleatório do bloco j dentro do ensaio k, assumido                    ;     é 137 

o efeito aleatório do genótipo i, sob              ;      é o erro experimental associado à    -138 

ésima observação, assumido              . 139 

Componentes de variância genotípico ( ̂     e ambiental ( ̂     foram estimados pelo 140 

método de Máxima Verossimilhança Restrita (REML); e o valor genotípico ( ̃), obtida pelo 141 

respectivo BLUP (best linear unbiased predictor). Ambos foram determinados utilizando-se a 142 
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função „lmer‟ do pacote „lme4‟ do R (43, Bates et al., 2015). A partir disso foi estimada a 143 

herdabilidade de cada caráter ( ̂ ), em sentido amplo e em nível de médias, como:  ̂  144  ̂      ̂      ̂     . Também foram estimados os coeficientes de variação genético (    ) e 145 

experimental (   ):      √ ̂          ̅ e      √ ̂          ̅; sendo  ̅ a média geral do 146 

caráter. Ainda, foi estimada a razão entre estes coeficientes:        . 147 

Foram estimadas também as correlações de Pearson entre os valores genotípicos para 148 

todos os pares de caracteres. A estatística t-Student foi utilizada para testar a hipótese de 149 

nulidade associada a esses coeficientes. A fim de eliminar redundância entre as variáveis, 150 

estudar o padrão de dispersão dos genótipos e sugerir grupos com padrões de raízes similares, 151 

os valores genotípicos dos diferentes caracteres foram normalizadas e submetidas à análise de 152 

componentes principais. Para isso, foram utilizados os pacotes „FactoMineR‟ (44, Lê et al., 153 

2008) e „factoextra‟ (45, Kassambara, 2016), ambos do software R (46, R Development Core 154 

Team, 2018). 155 

Para identificar padrões de sistema radicular, os valores dos dois primeiros 156 

componentes principais foram submetidos a uma análise de agrupamento do tipo classificação 157 

hierárquica ascendente HAC (do inglês, „hierarchical ascendant classification‟). Na obtenção 158 

destes agrupamentos foi utilizado a distância „Euclidiana‟ e o método de „Ward‟, também 159 

implementados no pacote „FactoMineR‟. Para determinar como os caracteres de RSA 160 

discriminaram os grupos genotípicos, uma análise de variância com a média do efeito de 161 

grupo (usando genótipos como repetições) foi realizada para cada caráter. Na sequência, 162 

aplicou-se o teste de Tukey para comparar as médias de grupos a 5% de probabilidade. 163 

Dados genômicos e filtragem dos marcadores 164 

Foram retiradas amostras de folhas jovens de cada acesso, desidratadas e enviadas para 165 

genotiopagem na empresa Deoxi™ Biotecnologia. Utilizou-se o chip CottonSNP63K 166 

contendo 63.058 marcadores SNP (41, Hulse-Kemp et al., 2015). Os dados genotípicos foram 167 
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tratados com normalização, agrupamento e chamada de genótipos, no software Illumina 168 

GenomeStudio Genotyping; o que atestou a qualidade da genotipagem. Os marcadores e seus 169 

respectivos iniciadores foram utilizados para alinhar-se ao genoma de referência G. hirsutum 170 

acc. TM-1 (47, Zhang et al., 2015), obtendo desse modo, a informação da localização física 171 

nos cromossomos. Foram eliminados os locos com: taxa de dados perdidos acima de 10%, 172 

frequência alélica mínima inferior a 5%, e taxa de heterozigosidade nos locos e nos genótipos 173 

superior a 5%. Também foram excluídos marcadores cujas posições nos cromossomos não 174 

foram identificadas. No final, aproveitaram-se 21.930 marcadores SNP de alta qualidade. 175 

Estrutura genética populacional e desequilíbrio de ligação 176 

Três métodos estatísticos foram utilizados para identificar o padrão de estruturação genética 177 

no painel de genótipos: análise de componentes principais (PCA), agrupamento por 178 

parentesco (Kinship) e agrupamento sistemático bayesiano. No agrupamento por PCA 179 

utilizou-se a distância Euclidiana, seguida da aplicação do critério UPGMA (Unweighted Pair 180 

Group Method using Arithmetic averages). Os resultados foram representados em gráficos 181 

biplot e dendrograma, implementados no pacote „FactoMineR‟. Na estimação do parentesco 182 

entre os indivíduos utilizou-se o algoritmo de VanRaden, cujos resultados foram dispostos em 183 

gráfico heatmap e dendrograma construído por UPGMA. Esta análise foi implementada no 184 

pacote „Gapit‟ do R (48, Lipka et al., 2012). 185 

Na abordagem bayesiana de agrupamento, utilizou-se algoritmo de Monte Carlo via 186 

Cadeia de Markov (MCMC), implementado no software STRUCTURE versão 2.3.4 (49, 187 

Pritchard et al., 2000). Para tal, 5.000 marcadores foram amostrados aleatoriamente. Adotou-188 

se 106 de passos em MCMC e, também, burn-in de 106, com dez repetições para cada valor de 189 

K (número de subpopulações assumidas, variando de 1 a 8) e admitindo ancestria múltipla 190 

(admixture model). A escolha do valor K baseou-se no método de 50, Evanno et al. (2005), e 191 

foi realizada no programa Structure Harvester (51, Earl & VonHoldt, 2012). A respectiva 192 
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matriz de estruturação (Q) foi obtida no software Clumpp (52, Jakobsson and Rosenberg, 193 

2007). O desequilíbrio de ligação foi estimado através do coeficiente de determinação (R2) 194 

entre pares de marcadores, em janelas deslizantes (sliding window) de 50 marcadores, 195 

conforme default do software Tassel (53, Bradbury et al., 2007). A extenção do decaimento 196 

do desequilíbrio de ligação foi estimada via estimador de 54, Hill & Weir (1988). 197 

Análise de associação genômica ampla (GWAS) 198 

Na análise GWAS foram testados seis modelos lineares mistos, todos com uso de informação 199 

da matriz de parentesco-kinship (K), incluindo três modelos single-locus (55, Zhang et al., 200 

2010) e três modelos multi-locus (56, Segura et al. 2012): 1) single-locus sem o uso de 201 

covariável para correção da estruturação genética; 2) single-locus com covariável contendo os 202 

cinco primeiros componentes principais (PC); 3) single-locus com informação de estruturação 203 

genética (Q); 4) multi-locus sem o uso de covariável para correção; 5) multi-locus com 204 

informação PC; e 6) modelo multi-locus com informação Q. Independentemente do modelo, 205 

as matrizes PC e Q sempre foram ajustadas como efeitos fixos e a matriz K como efeito 206 

aleatório. Tais modelos foram ajustados no pacote „Gapit‟ do R (48, Lipka et al., 2012). 207 

Para cada variável, o modelo de melhor ajuste foi selecionado com base na estatística 208 

lambda (λ - genomic inflation factor). Foram inspecionados os ajustes dos p-valores, 209 

associados aos testes, em função da distribuição nula esperada dos modelos, representados 210 

nos gráficos Q-Q plots, obtidos via pacote „lattice‟ do R (57, Sarkar, 2008). As associações 211 

entre marcadores SNP e caracteres de raiz foram estabelecidas segundo o critério: -log(p) > 212 

3,64, tendo como base a proteção de Bonferroni para o nível de significância usual (5%); ou 213 

seja: p= 5/21.930 = 0,000228 e -log10(p) = 3,64. Para visualizar os locos significativos, os 214 

dados de p-valores ajustados foram plotados em gráficos de dispersão (Manhattan plots) 215 

utilizando o pacote „qqman‟ (58, Turner, 2014). Os locos/marcadores SNP associados aos 216 
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caracteres RSA foram, então, extraídos e o efeito de seus alelos na expressão fenotípica, 217 

ilustrados via box plot, seguidos de teste de t-Student. 218 

Resultados 219 

Propriedades dos caracteres de arquitetura radicular 220 

A maioria dos caracteres de arquitetura radicular apresentou considerável variação entre os 221 

genótipos, sugerindo alta variabilidade fenotípica (p<0,05) para todas as variáveis (Additional 222 

file 4: Table S3 e Additional file 5: Table S4). Além da ampla variação entre as médias 223 

genotípicas, a maioria dos atributos exibiram distribuição aproximadamente normal (Fig. 1), o 224 

que é típico de caracteres com herança quantitativa. O comprimento médio da raiz principal 225 

aos 21 dias após a semeadura foi de 69 cm. Dividindo-se esta média pelo número de dias 226 

estima-se um crescimento médio diário da raiz axial de 3,3 cm (Additional file 4: Table S3). 227 

A magnitude do componente genético da variabilidade ( ̂   ), para todos os caracteres 228 

avaliados, foi menor que o componente ambiental ( ̂   ), indicando predominância do efeito de 229 

ambiente na expressão da variabilidade fenotípica nos caracteres de raiz (Tabela 2). A 230 

herdabilidade desses caracteres variou de 13% (diâmetro médio de raízes) a 44% (densidade 231 

de raiz), revelando magnitudes de fraca a moderada. Destaque para os atributos densidade de 232 

raiz, área total explorada pelas raízes, área explorada pelas raízes na profundidade entre 40 e 233 

75 cm e comprimento da raiz principal que expressaram herdabilidades superiores a 30%. 234 
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 235 

Fig. 1 Distribuição de frequência dos valores genotípicos de um painel de genótipos de algodoeiro 236 

para caracteres de arquitetura radicular, trl: comprimento total de raízes (cm); adr: diâmetro médio de 237 

raízes (mm); mrd: comprimento da raiz principal (cm); ea: área total explorada pelas raízes (cm2); 238 

ea_0_40: área com raízes na profundidade entre 0-40cm (cm2); ea_40_75: área com raízes na 239 

profundidade entre 40-75cm (cm2); mrw: largura máxima atingida por raízes (cm); pa: área projetada 240 

pelas raízes (cm2); rsa: área da superfície de raízes (cm2); rv: volume de raiz (cm3); mrd_mrw: razão 241 

entre o comprimento da raíz principal e largura máxima atingida (admensional); trl_ea: densidade de 242 

raiz (cm/cm2). 243 
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Tabela 2 Estimativas de parâmetros genéticos para caracteres de arquitetura do sistema 244 

radicular em 270 genótipos de algodoeiro. 245 

1Caracteres 2 ̂    3 ̂    4 ̂  5    6                  

trl 7,628 82,446 27,01 7,23 23,78 0,30 
adr 0,0006 0,0150 13,45 2,07 10,48 0,20 
mrd 15 133 31,60 5,71 16,79 0,34 
ea 17,620 115,620 37,87 8,14 20,86 0,39 
ea_0_40 2225 42170 17,43 4,04 17,61 0,23 
ea_40_75 7299 55414 34,51 18,40 50,70 0,36 
mrw 0,79 14,02 18,50 2,13 8,93 0,24 
pa 82 1,355 19,46 6,46 26,29 0,25 
rsa 808 13,373 19,46 6,46 26,29 0,25 
rv 0,94 18,42 16,91 7,39 32,79 0,23 
mrd_mrw 0,0067 0,0965 21,82 4,96 18,78 0,26 
trl_ea 0,0030 0,0151 44,02 7,37 16,63 0,44 
1trl: comprimento total de raízes (cm); adr: diâmetro médio de raízes (mm); mrd: comprimento da raiz principal 246 

(cm); ea: área total explorada pelas raízes (cm2); ea_0_40: área com raízes na profundidade entre 0-40cm (cm2); 247 

ea_40_75: área com raízes na profundidade entre 40-75cm (cm2); mrw: largura máxima atingido por raízes (cm); 248 

pa: área projetada pelas raízes (cm2); rsa: área da superfície de raízes (cm2); rv: volume de raiz (cm3); mrd_mrw: 249 

razão entre os máximos comprimento (mrd) e largura (mrw) do sistema radicular; trl_ea: densidade de raiz 250 

(cm/cm2). 2Componente de variância genotípico ( ̂   ). 3Componente variância residual ( ̂   ). 4Herdabilidade no 251 

sentido amplo em nível de médias ( ̂ ). 5Coeficiente de variação genético (   ). 6Coeficiente de variação do 252 

erro experimental (   ). 253 

 254 

As maiores estimativas de coeficiente de variação genético (   >7%) estiveram 255 

associadas aos caracteres área explorada pelas raízes na profundidade entre 40-75 cm, área 256 

total explorada pelas raízes, volume de raiz, densidade de raiz e comprimento total de raiz 257 

(Tabela 2). Para todos os caracteres, as estimativas de coeficiente de variação genético foram 258 

menores que os coeficientes de variação experimental resultando em um índice   inferior à 259 

unidade. Isso indica que a arquitetura do sistema radicular em algodoeiro é constituída por 260 

caracteres de difícil sucesso com a seleção; pois quanto maior essa relação, acima da unidade, 261 

maiores são as possibilidades de seleção de indivíduos com desempenho superior (59, 262 

Vencovsky, 1987; 60, Resende & Duarte, 2007). 263 

Excetuando os caracteres diâmetro médio de raiz, densidade de raiz e largura máxima 264 

atingida pelas raízes, observaram-se correlações positivas (p<0,01), de moderada a alta 265 

magnitude, entre a maioria dos caracteres; logo, a variação entre eles ocorre no mesmo 266 
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sentido (Tabela 3). Mas, embora de baixa magnitude, correlações negativas (p<0,01) também 267 

foram observadas. Por exemplo, entre diâmetro médio de raiz e os caracteres comprimento da 268 

raiz principal, área total explorada pelas raízes, áreas exploradas nas profundidades 0-40 cm e 269 

40-75 cm e razão comprimento/largura de raízes. Portanto, à medida que o diâmetro médio de 270 

raiz aumenta geralmente ocorre redução na profundidade máxima atingida pelas raízes, com 271 

impacto negativo na relação profundidade/largura e na área explorada pelas raízes. 272 

A correlação perfeita entre os caracteres área projetada e área da superfície de raízes 273 

decorre de ambas as variáveis serem combinações lineares do comprimento total e do 274 

diâmetro médio de raiz (Tabela 3). Tais caracteres também foram altamente correlacionados 275 

com volume de raiz, o que permitiu excluí-las na análise de componentes principais, haja 276 

vista serem redundantes. Alta correlação também foi observada entre área total explorada 277 

pelas raízes e área explorada pelas raízes na profundidade 40-75 cm, razão por que a última 278 

variável também foi eliminada na referida análise. 279 

Agrupamento e seleção de genótipos  280 

Na análise de componentes principais dos valores genotípicos, o primeiro eixo fatorial (PC1) 281 

representou 41% da variabilidade nos caracteres avaliados (Fig. 2), e assimilou variação 282 

principalmente dos caracteres: comprimento total de raízes, comprimento da raiz principal, 283 

área total explorada pelas raízes e área com raízes na profundidade de 0-40 cm. O segundo 284 

eixo (PC2) explicou mais 26% dessa variabilidade, com efeitos predominantes de diâmetro 285 

médio de raízes, volume de raiz e densidade de raiz. O PC3 capturou 17% da variação, tendo 286 

sido principalmente representado pela largura máxima atingida por raízes, seguida da razão 287 

entre comprimento e lagura do sistema radicular (Additional file 6: Table S5). 288 
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Tabela 3 Correlação genotípica entre médias de caracteres associados à arquitetura do sistema radicular em algodoeiro. 289 

1Caracteres adr 
 

mrd 
 

ea 
 

ea_0_40 
 

ea_40_75 
 

mrw 
 

pa 
 

rsa 
 

rv 
 

mrd_mrw 
 

trl_ea 
 

trl -0,01 ns 0,57 ** 0,70 ** 0,55 ** 0,60 ** 0,17 ** 0,90 ** 0,90 ** 0,71 ** 0,44 ** 0,38 ** 

adr 
  

-0,22 ** -0,25 ** -0,20 ** -0,20 ** -0,11 ns 0,37 ** 0,37 ** 0,62 ** -0,17 ** 0,38 ** 

mrd 
    

0,75 ** 0,48 ** 0,73 ** 0,22 ** 0,44 ** 0,44 ** 0,28 ** 0,83 ** -0,21 ** 

ea 
      

0,78 ** 0,87 ** 0,47 ** 0,53 ** 0,53 ** 0,33 ** 0,45 ** -0,35 ** 

ea_0_40 
        

0,37 ** 0,54 ** 0,43 ** 0,43 ** 0,28 ** 0,15 * -0,26 ** 

ea_40_75 
          

0,27 ** 0,45 ** 0,45 ** 0,28 ** 0,54 ** -0,31 ** 

mrw 
            

0,11 ns 0,11 ns 0,05 ns -0,33 ** -0,41 ** 

pa 
              

1,00 ** 0,94 ** 0,34 ** 0,51 ** 

rsa 
                

0,94 ** 0,34 ** 0,51 ** 

rv 
                  

0,22 ** 0,53 ** 

mrd_mrw 
                    

0,02 ns 
1trl: comprimento total de raízes (cm); adr: diâmetro médio de raízes (mm); mrd: comprimento da raiz principal (cm); ea: área explorada pelas raízes (cm2); ea_0_40: área 290 

explorada pelas raízes na profundidade entre zero e 40 cm (cm2); ea_40_75: área total explorada pelas raízes na profundidade 40-75 cm (cm2); mrw: largura máxima atingida 291 

por raízes (cm); pa: área projetada pelas raízes (cm2); rsa: área da superfície de raízes (cm2); rv: volume de raízes (cm3); mrd_mrw: razão entre o comprimento da raiz 292 

principal e largura máxima atingida; trl_ea: densidade de raiz (cm/cm2). 293 

 294 

 295 



 

54 

 

 296 

Fig. 2 Análise em componentes principais dos valores genotípicos de 275 genótipos de algodoeiro. 297 

As setas representam os atributos radiculares, trl: comprimento total de raízes (cm); adr: diâmetro 298 

médio de raízes (mm); mrd: comprimento da raiz principal (cm); ea: área total explorada pelas raízes 299 

(cm2); ea_0_40: área com raízes na profundidade 0-40 cm (cm2); mrw: largura máxima atingida 300 

pelas raízes (cm); rv: volume de raiz (cm3); mrd_mrw: razão entre os máximos comprimento (mrd) e 301 

largura (mrw) do sistema radicular; trl_ea: densidade de raiz (cm/cm2). Os pontos referem-se aos 302 

genótipos, agrupados preliminarmente via análise de classificação hierárquica ascendente, em dois 303 

estágios (a e b). 304 

 305 
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Juntos estes componentes explicaram 84% da variabilidade fenotípica nos caracteres avaliados, com 306 

PC1 e PC3 associados, sobretudo e respectivamente, às dimensões longitudinal (vertical) e 307 

transversal (horizontal) do sistema radicular, enquanto PC2 correlacionou-se mais com o calibre e 308 

densidade das raízes. Por simplificação, apenas os dois primeiros componentes principais, 309 

explicando quase 70% da variação fenotípica, foram utilizados nas representações gráficas dos 310 

genótipos (Fig. 2 e Additional file 7: Figure S2). Com a identificação deles por procedência 311 

(continentes e microrregiões), nenhum padrão geográfico de agrupamentos dos acessos foi 312 

identificado (Additional file 8: Figure S3). 313 

 Na busca de ideótipos para sistema radicular do algodoeiro, via agrupamento por 314 

componentes principais, num primeiro estágio, três grupos de acessos foram identificados A, B e C 315 

(Fig. 2 e Additional file 9: Figure S4). Em um segundo estágio cinco sub-grupos foram identificados, 316 

resultantes da divisão dos grupos B e C, e manutenção do grupo A. Diferenças significativas 317 

(p<0,05) em caracteres individuais foram observadas entre os grupos ou morfotipos de raízes (Tabela 318 

4). O grupo A caracterizou-se por apresentar padrão de raízes com crescimento robusto, atingindo 319 

maiores profundidades no perfil do rhizotron, com maior espaço ocupado e crescimento vertical; ou 320 

seja, apresentou um sistema radicular pivô dominante (Fig. 3). 321 

 322 

 323 

Fig. 3 Representação ilustrativa da arquitetura do sistema radicular de cinco morfotipos de 324 

algodoeiro, identificados numa coleção de 275 acessos, via análise multivariada de caracteres de 325 

raízes expressos no perfil de rhizotrons. 326 

 327 
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 Isso porque este grupo apresentou maiores médias genotípicas para os caracteres 328 

relacionados à dimensão do sistema radicular (comprimento total de raízes e da raiz principal, áreas 329 

exploradas por raízes, largura do sistema radicular e relação entre comprimento e largura do 330 

sistema); embora com menor diâmetro médio que o grupo B. Os subgrupos B_1 e C_1 expressaram 331 

menores médias para comprimento total de raízes e da raiz principal, áreas exploradas por raízes e 332 

relação entre comprimento e largura do sistema radicular, enquanto B_1 e B_2 exibiram as maiores 333 

médias para o caráter diâmetro e densidade de raiz, ou seja, prevaleceram raízes mais grossas. Os 334 

subgrupos B_2 e C_2 apresentaram arquitetura intermediária de raízes (Tabela 4 e Fig 3). 335 

 336 

Tabela 4 Médias dos agrupamentos de acessos nos cinco morfotipos de algodoeiro identificados 337 

para sistema radicular, via análise multivariada de caracteres de raízes expressos no perfil de 338 

rhizotrons. 339 

1Caracteres 
Agrupamentos 

A (89)2 
 

B_1 (45) 
 

B_2 (54) 
 

C_1 (32) 
 

C_2 (55) 
 

trl 1243 a 1179 b 1231 a 1143 c 1188 b 
adr 1,1663 b 1,1742 a 1,1759 a 1,1647 b 1,1633 b 
mrd 70,6 a 66,6 c 68,8 b 66,2 c 68,6 b 
ea 1714 a 1540 c 1612 b 1550 c 1634 b 
ea_0_40 1183 a 1147 d 1161 c 1150 d 1169 b 
mrw 42,1 a 41,6 b 41,8 b 42,0 a 42,0 a 
rv 13,2 b 13,1 c 13,5 a 12,5 e 12,8 d 
mrd_mrw 1,68 a 1,64 b 1,67 a 1,61 c 1,65 b 
trl_ea 0,73 b 0,77 a 0,78 a 0,71 c 0,72 c 
1trl: comprimento total de raízes (cm); adr: diâmetro médio de raízes (mm); mrd: comprimento da raiz principal (cm); ea: 340 

área total explorada pelas raízes (cm2); ea_0_40: área com raízes na profundidade 0-40 cm (cm2); mrw: largura máxima 341 

atingida pelas raízes (cm); rv: volume de raiz (cm3); mrd_mrw: razão entre os máximos comprimento (mrd) e largura 342 

(mrw) do sistema radicular; trl_ea: densidade de raiz (cm/cm2). 2Número de acessos classificados em cada grupo. Médias 343 

com mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 344 

 345 

Os acessos Delta_Fox_253, Reba_P279, CNPA_7H, 90_241 e TAMCOT_CAMD_E foram 346 

os que melhores representaram o grupo A; com grandes sistemas radiculares, explorando maior área 347 

e em maiores profundidades. Assim, partindo do pressuposto de que sistemas radiculares vigorosos e 348 

profundos resultam em maiores produtividades sob déficit hídrico (18, Hund et al., 2011), tais 349 

genótipos podem ser recomendados como genitores para blocos de cruzamentos visando tolerância 350 

do algodoeiro à deficiência hídrica no solo. O subgrupo B_2 caracterizou-se por apresentar sistema 351 
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radicular de tamanho morfológico intermediário, destacando-se pela maior densidade de raízes por 352 

área explorada, além de maior volume de raízes do que os demais subgrupos (Fig. 3 e Tabela 4). 353 

Esse grupo foi mais bem representado pelos genótipos CNPA_GO_2011_68, IMA_09_276, 354 

FM_977, T2 e IMA_13_1130. Tais acessos podem ser úteis quando se deseja sistemas radiculares 355 

com maior zona de contato com o solo. Em trigo, raízes longas e densas são características 356 

importantes para garantir a eficiente aquisição de macro e microcrutrientes (61, Wang et al., 2016). 357 

O subgrupo C_1, representado pelos genótipos PD_93_046**, Chilala_85, T4, 358 

MC_NAIR_235 e DP_5111, caracterizou-se por apresentar um sistema radicular mais superficial. 359 

Assim, tais acessos podem ser buscados para ambientes de cultivo irrigado, e possivelmente como 360 

genitores em cruzamentos bi-parentais para estudo do controle genético desses caracteres em 361 

algodoeiro herbáceo. 362 

Dados genotípicos e estrutura genética populacional 363 

A análise dos dados de genotipagem, apartir de 63.058 marcadores SNP distribuídos nos 26 364 

cromossomos de G. hirsutum, indicou 46% dos marcadores polimórficos no painel de acessos, dos 365 

quais 21.930 foram selecionados como de alta qualidade. O cromosssomo com maior número de 366 

marcadores foi Dt5 (1.810 SNPs), e aquele com a menor quantidade foi At4 (348 SNPs). A densidade 367 

média dos marcadores foi de aproximadamente um SNP a cada 88 kb, com máxima no cromossomo 368 

Dt5 (1 SNP para 34kb) e mínimo em At6 (1 SNP para 250kb) (Tabela 5). 369 

 A análise Bayesiana de estruturação genética indicou que a variabilidade do painel de acessos 370 

está estruturada em duas subpopulações; sendo K=2 o resultado mais provável pela estatística ΔK 371 

(50, Evanno et al., 2005) (Fig. 4a). Afora os dois subgrupos, 69 acessos ficaram em posição 372 

intermediária, uma vez que possuem ao menos 30% de background genético da outra subpopulação. 373 

Uma das subpopulações foi composta por 75 acessos, caracterizados, em grande parte, por ser de 374 

procedência americana (64 da América do Sul, 3 do Norte, 1 Central, 5 da Oceania e 2 sem 375 

informação de origem). Destes, a grande maioria é composta por linhagens elite e cultivares da 376 
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Embrapa (40) e do Ima-MT (20). A outra subpopulação foi representada por 125 acessos de origem 377 

geográfica diversa (41 da América do Norte, 23 da África, 23 da América do Sul, 12 da Ásia, 7 Indo-378 

paquistanês, 7 da Europa, 2 da América Central e 10 sem informação de origem). 379 

 380 

Tabela 5 Número, densidade de marcadores SNP (single nucleotide polimorfism) e desequilíbrio de 381 

ligação em cada cromossomo de acessos de algodoeiro, baseado nos 21.930 marcadores. 382 

1Chr. 
N° de 
SNPs 

2Comprimento 
(kb) 

Densidade 
(pb/SNPs) 

LD 
(Mbp) 

1Chr. 
N° de 
SNPs 

2Comprimento 
(kb) 

Densidade 
(pb/SNPs) 

LD 
(Mbp) 

At01 862 99,88 115,6 3,66 Dt01 1038 61,44 59 2,15 

At02 512 83,33 162,6 0,31 Dt02 1158 67,25 58 1,27 

At03 530 100,10 188,4 0,34 Dt03 505 46,66 92,3 0,27 

At04 348 62,70 179,7 0,24 Dt04 527 51,44 97,6 0,23 

At05 824 91,98 110,7 0,83 Dt05 1810 61,91 34,1 4,63 

At06 413 103,16 249,6 0,18 Dt06 1069 64,28 60 3,18 

At07 597 78,22 130,1 0,71 Dt07 1055 55,20 52,2 1,23 

At08 1545 103,59 66,7 10,85 Dt08 1531 65,76 42,6 2,84 

At09 618 74,98 119,5 1,18 Dt09 808 50,74 61,2 0,25 

At10 755 100,84 133,4 1,37 Dt10 862 63,35 73,4 0,42 

At11 648 93,29 144 0,99 Dt11 725 66,02 90,8 0,2 

At12 630 87,44 138,4 0,43 Dt12 762 59,07 77,2 0,2 

At13 935 79,82 85,3 4,64 Dt13 863 60,51 70,1 0,35 

Whole 21.930 1932,94 87,8 1,61 -  -  -  -  -  
1Chr.: Cromossomo; 2Comprimento levando em consideração o primeiro e o último marcador no cromossomo baseado 383 

na informação do chip CottonSNP63K; 1LD: desequilíbrio de ligação obtido separadamente por cromossomo. 384 

 385 

A análise de componentes principais também indicou a formação de 2 grupos de acessos (Fig. 386 

4b), um com 235 acessos e outro com 34 acessos, relativamente em consonância ( ̂=0,41) com o 387 

resultado da análise Bayesiana. Pela matriz de parentesco (Additional file 9: Figure S5), foi possível 388 

perceber também a formação de dois grupos, com os genótipos se agrupando de modo similar 389 

( ̂=0,85) ao obtido via análise de estruturação genética. O decaimento do desequilíbrio de ligação 390 

(LD) considerando R2 = 0,2 como limite foi de aproximadamente de 1,6 Mbp (Fig. 4c). O 391 

decaimento do LD obtido por cromossomo variou de 0,2 Mbp (Dt11 e Dt12) a 10,8 Mbp (At08), 392 

indicando disparidades no decaimento do LD entre os cromossomos (Tabela 5). 393 
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 394 

Fig. 4 Análise de estruturação genética dos 270 genótipos de algodoeiro. a Valores de ΔK (Delta K) 395 

contra o número de subpopulações potenciais (K). b Análise de componentes principais, com 396 

distância Euclidiana e agrupamento UPGMA. c Decaimento do desequilíbrio de ligação (LD) em 397 

relação à distância física em Mbp. O LD foi calculado entre pares de marcadores em janelas 398 

deslizantes (sliding window) contendo 50 marcadores. 399 

 400 

Marcadores associados com caracteres da RSA 401 

Na análise GWAS os modelos avaliados, de modo geral, mostraram ajustes adequados e 402 

similares; embora seja também possível identificar o melhor modelo para cada caráter (Additional 403 

file 10: Table S6 e Additional file 11: Figure S6). Não houve marcador associado com diâmetro 404 

médio de raiz e volume de raiz. Um total de 23 locos foram identificados em associação com os 405 

caracteres de RSA (Tabela 6). Os marcadores SNP correspondentes foram identificados nos 406 

cromossomos At6, At8, At9, At12, At13, Dt3, Dt6, Dt8, Dt11 e Dt13. 407 
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Tabela 6 Caracteres de arquitetura do sistema radicular com respectivos locos/marcadores 408 

associados, posição no genoma (Pos), cromossomo (Chr.), frequência alélica mínima (MAF), loco e 409 

alelo positivo no caráter (Alelo+). Estimativa do efeito do alelo (Efeito) menos frequente e 410 

comparação do efeito fenotípico entre grupo de genótipos com alelos diferentes (t-teste). 411 

1Caráter SNPs Pos(Mb) Chr. -Log(p) > 3,64 MAF Loco Alelo+ R2(%) 2Efeito (%) t-teste 3Modelos 

ea i11178Gh 89,81 At6 3,74 0,20 G/A A 13 2,95 0,0000** 1,2,3,4,5,6 

ea i19962Gh 89,76 At6 3,74 0,20 A/G G 13 2,95 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea i48990Gh 94,13 At6 3,91 0,20 A/G G 13 3,09 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea i48733Gh 92,17 At6 3,70 0,20 A/G G 13 2,88 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea i11194Gh 53,90 Dt6 3,70 0,20 C/A A 13 2,88 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea i11198Gh 54,39 Dt6 3,70 0,20 G/A A 13 2,88 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea i11207Gh 54,68 Dt6 3,70 0,20 G/A A 13 2,88 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea i11210Gh 54,80 Dt6 3,70 0,20 G/A A 13 2,88 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea i19959Gh 52,29 Dt6 3,70 0,20 G/A A 13 2,88 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea i11200Gh 54,40 Dt6 3,70 0,20 A/G G 13 2,88 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea i11202Gh 54,45 Dt6 3,70 0,20 A/C C 13 2,88 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea i14224Gh 54,50 Dt6 3,70 0,20 A/G G 13 2,88 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea i06890Gh 5,46 Dt11 4,85 0,15 A/G A 15 -2,32 0,0010** 1,2,3,4,5,6 

ea i06892Gh 5,47 Dt11 4,74 0,15 A/C A 15 -2,32 0,0012** 1,2,3,4,6 

ea i28505Gh 5,48 Dt11 4,49 0,14 G/A G 14 -2,25 0,0019** 1,2,3,4,6 

ea_0_40 i46085Gh 39,98 Dt3 6,67 0,12 G/A A 14 1,66 0,0000** 1,2,3,4,5,6 

ea_40_75 i11178Gh 89,81 At6 3,96 0,20 G/A A 13 6,57 0,0000** 1,2,3,4,5,6 

ea_40_75 i19962Gh 89,76 At6 3,96 0,20 A/G G 13 6,57 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea_40_75 i48990Gh 94,13 At6 3,92 0,20 A/G G 13 6,77 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea_40_75 i47492Gh 63,78 At9 3,86 0,10 G/A A 13 8,57 0,0000** 1,2,3,4,6 

ea_40_75 i06890Gh 5,46 Dt11 4,16 0,15 A/G A 14 -4,6 0,0028** 1,2,3,4,5,6 

ea_40_75 i06892Gh 5,47 Dt11 4,16 0,15 A/C A 14 -4,6 0,0010** 1,2,3,4,6 

ea_40_75 i28505Gh 5,48 Dt11 3,89 0,14 G/A G 13 -4,42 0,0052** 1,3,4,5,6 

mrd i04801Gh 103,16 At8 3,76 0,30 C/A A 11 0,69 0,0430** 2,5 

mrd_mrw i45796Gh 36,81 Dt8 3,94 0,11 A/G A 6 -1,6 0,0000** 1,3,4,6 

mrw i26739Gh 34,82 Dt3 4,06 0,18 G/A A 14 0,52 0,0000** 1,2,4,5,6 

pa i46085Gh 39,98 Dt3 4,34 0,12 G/A A 7 1,93 0,0001** 1,2,3,4,5,6 

sra i46085Gh 39,98 Dt3 4,34 0,12 G/A A 7 1,93 0,0001** 1,2,3,4,5,6 

trl i46085Gh 39,98 Dt3 4,35 0,12 G/A A 8 2,93 0,0000** 1,2,3,4,5,6 

trl i27811Gh 68,20 At12 3,73 0,50 G/A G 6 -0,99 0,0000** 1,4,6 

trl_ea i61152Gt 79,06 At13 3,66 0,06 A/G A 15 -5,44 0,0000** 1,2,3,5,6 

trl_ea i11417Gh 54,84 Dt13 3,87 0,17 A/G G 15 1,27 0,0550ns 2,3,4,5 
1trl: comprimento total de raízes (cm); mrd: comprimento da raiz principal (cm); ea: área total explorada pelas raízes 412 

(cm2); ea_0_40: área com raízes na profundidade 0-40 cm (cm2); ea_40_75: área total explorada pelas raízes na 413 

profundidade 40-75 cm (cm2); mrw: largura máxima atingida pelas raízes (cm); pa: área projetada pelas raízes (cm2); rsa: 414 

área da superfície de raízes (cm2); mrd_mrw: razão entre os máximos comprimento (mrd) e largura (mrw) do sistema 415 

radicular; trl_ea: densidade de raiz (cm/cm2). 2efeito do alelo menos frequente, dentro da barra A/G, conforme 416 

preconizam 62, Zhang et al., 2013. 3modelos dos quais o marcador foi significativo. Na análise GWAS foram testados 417 

seis modelos lineares, todos mistos e com uso de informação da matriz de parentesco – kinship (K): 1) modelo single-418 

locus sem correção; 2) modelo single-locus com correção de estruturação com os cinco primeiros componentes principais 419 

(PC); 3) modelo single-locus com correção de estruturação genética via STRUCTURE (Q); 4) modelo multi-locus sem 420 

coreção; 5) modelo multi-locus com correção PC; e 6) modelo multi-locus com correção Q. 421 
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Maior número de locos associados a esses caracteres foram observados no genoma Dt (15 SNPs). Os 422 

marcadores associados se concentraram nos cromossomos Dt6 (oito locos) e At6 (quatro locos) 423 

(Tabela 6). Foi possível obter ao menos um marcador associado para área com raízes na 424 

profundidade 0-40 cm, comprimento da raiz principal, largura máxima atingida pelas raízes, relação 425 

comprimento/largura, área projetada e área de superfícies de raiz (Tabela 6). Foram identificados 15 426 

locos associados com área total explorada pelas raízes (Fig. 5c e Tabela 6); sete para área com raízes 427 

na profundidade 40-75 cm (Fig. 5b) e dois para comprimento total de raiz (Fig. 6b) e para densidade 428 

de raiz (Tabela 6). 429 

Os marcadores SNP i11178Gh, i19962Gh, i48990Gh, localizados no cromossomo At6, e os 430 

i06890Gh, i06892Gh, i28505Gh no Dt11, foram significativos tanto para área total explorada pelas 431 

raízes quanto para área explorada na profundidade entre 40 e 75 (Tabela 6 e Fig. 5). Fato esperado, 432 

pois estas variáveis apresentaram alta correlação fenotípica (0,87**). Em ambos os cromossomos, os 433 

trios de marcadores estão em forte desequilíbrio de ligação e, por estarem fisicamente próximos no 434 

genoma é provável que estejam ligados. Assim, apenas um loco deve ser escolhido para representar 435 

cada trio. 436 

A variação fenotípica individual explicada pelos 23 marcadores (R2) apresentou valores de 437 

6% a 15% (Tabela 6). Apesar de serem variáveis relativas a caracteres quantitativos, locos de efeitos 438 

maiores podem estar atuando na expressão fenotípica. O marcador i46085Gh, localizado no 439 

cromossomo Dt3, exibiu associação significativa com quatro dos caracteres RSA: área com raízes na 440 

profundidade 0-40 cm (R2=14%), área projetada (R2=7%), área de superfície (R2=7%) e 441 

comprimento total de raiz (R2=8%) (Tabela 6 e Fig. 6). Além disso, o loco marcador apresentou 442 

associação nos seis modelos testados, para estes quatro caracteres (Tabela 6), e também mostrou-se 443 

associado com o primeiro componente principal (PC1), que explicou 41% da variação fenotípica 444 

total nos caracteres RSA (data not show). 445 
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 446 

Fig. 5 Manhattan plots do estudo de associação genômica ampla (GWAS) para comprimento da raiz 447 

principal (a), área com raízes na profundidade 40-75 cm (b) e área total explorada pelas raízes (c). 448 

Cada ponto refere-se a um marcador SNP; linha vermelha representa associações significativas, com 449 

-log(p) > 3,64, conforme critério de Bonferroni a 5% de probabilidade. 450 
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 451 

Fig. 6 Manhattan plots do estudo de associação genômica ampla (GWAS) para área com raízes na 452 

profundidade 0-40 cm (a), comprimento total de raiz (b) e área da superfície de raiz (c). Cada ponto 453 

refere-se a um marcador SNP; linha vermelha representa associações significativas, com -log(p) > 454 

3,64, conforme critério de Bonferroni a 5% de probabilidade. 455 

 456 

 457 

 458 
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Identificação de alelos favoráveis 459 

Para cada variável, os alelos dos locos com efeitos significativos foram testados contra a variação 460 

fenotípica. Com exceção do marcador i11417Gh, os demais 22 marcadores apresentaram diferença 461 

significativa entre os diferentes alelos de um mesmo marcador (p<0,01) (Tabela 6). Esse resultado 462 

evidencia o potencial desses marcadores no uso em seleção assistida no melhoramento visando 463 

modificação da arquitetura de radicular. Aqui destacamos três marcadores que apresentaram 464 

significância para todos os modelos testados: i11178Gh, i06890Gh e i46085Gh (Tabela 6), e com 465 

duas variáveis relacionadas ao tamanho radicular, além da contrastante expressão fenotípica entre os 466 

indivíduos com alelos diferentes (Fig. 8).  467 

  468 

Fig. 8 Box plots da associação de três marcadores SNP, i11178Gh (a), i06890Gh (b) e i46085Gh (d) 469 

e da combinação dos dois primeiros (c) com caracteres de raízes (ea – área total explorada pelas 470 

raízes, em cm2; e trl – comprimento total de raiz, em cm). Número de indivíduos com o referido alelo 471 

(n). 472 
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A combinação dos alelos dos marcadores (i11178Gh e i06890Gh) culminou em quatro 473 

combinações genotípicas (AA, AG, GA e GG) (Fig. 8). Foi observado que 63% dos indivíduos com 474 

genótipos AA pertencem ao ideótipo de raiz A, com raízes de crescimento robusto (Fig. 3), e 76% 475 

dos indivíduos GG possuem morfotipos radiculares superficiais (B_1, C_1 e C_2). Focando-se no 476 

loco/marcador i46085Gh (Alelos A/G), observa-se que dos 30 acessos que apresentaram o alelo „A‟, 477 

19 são ideótipo radicular A e sete de ideótipo B_2, ambos potencialmente promissores sob condições 478 

de estresses abióticos. 479 

Discussão 480 

Dados fenotípicos 481 

Como caracterização geral do painel de acessos de algodoeiro, observou-se predominância de 482 

arquitetura radicular com um eixo axial principal (raiz pivotante), do qual partem ramificações 483 

secundárias e terciárias nas zonas mais superficiais. Padrão similar já foi descrito também em grão-484 

de-bico (13, Chen et al., 2017), outra espécie dicotiledônea. Quanto mais profunda a raiz axial, maior 485 

será a capacidade de captação de recursos que compõem o soluto do solo (água e nutrientes) pela 486 

interceptação radicular (63, Comas et al., 2013). 487 

A presença de variabilidade genética é condição para se obter ganho genético no processo de 488 

seleção, visando melhoramento em caracteres do sistema radicular para eficiência de absorção 489 

hídrica e nutrientes. Para todos os caracteres da RSA aqui avaliados houve, ao menos, um contraste 490 

significativo (p<0,05) no conjunto de pares de acessos. Variabilidade genética nesses caracteres foi 491 

também reportada em arroz (8, Courtois et al., 2013), milho (9, Zurek et al., 2015; 10, Cai et al., 492 

2012), feijão (11, Asfaw & Blair, 2012), gramínea forrageira (12, Pirnajmedin et al., 2015) e grão-493 

de-bico (13, Chen et al., 2017). Presença de variabilidade genética para comprimento radicular 494 

também já foi observada em algodoeiro (37, Iqbal et al., 2011; 38, Singh et al., 2018). 495 

A herdabilidade dos caracteres foi de magnitude fraca a moderada na população de acessos 496 

avaliados (Tabela 2). Três aspectos podem interferir na magnitude da herdabilidade: a variabilidade 497 
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da população em estudo, o efeito ambiental e a natureza do caráter. Como tivemos variabilidade 498 

genética considerável e bom controle micro ambiental, as magnitudes reduzidas de herdabilidade 499 

podem ser atribuídas, principalmente, à natureza poligênica dos caracteres reportada em várias 500 

culturas como caracteres controlados por vários locos/marcadores de efeitos menores (64, De 501 

Dorlodot et al., 2007; 65, Voss-Fels et al., 2018). 502 

Nas análises exploratórias sobre correlação genotípica entre caracteres ficou evidente que a 503 

maioria dos caracteres da RSA em algodoeiro são positivamente correlacionados entre si; exceção ao 504 

diâmetro médio e densidade de raiz por área explorada, inversamente correlacionados aos demais 505 

caracteres. Na análise multivariada, grupos genotípicos revelaram diferentes padrões de crescimento 506 

de raízes, permitindo a identificação de diferentes morfotipos radiculares, a serem levados em conta 507 

para a escolha de genitores. 508 

De modo geral, os morfotipos B_1, C_1 e C_2 caracterizam-se por apresentarem raízes 509 

superficiais, com abrangência horizontal. Esses tipos podem ser de interesse para sistemas de cultivo 510 

irrigado ou de sequeiro, na ausência de veranicos. O ideótipo B_2 caracteriza-se por apresentar raízes 511 

de tamanho morfológico intermediário, destacando-se por ter maior densidade de raiz por área 512 

explorada, especialmente nas camadas superficiais. Assim, genótipos desse grupo podem ser úteis 513 

quando se deseja sistema radicular com maior zona de contato com o solo. Morfotipos similares em 514 

gramíneas, têm sido destacado como ideótipos „topsoil foraging‟, indicados como de alta capacidade 515 

de absorção de fósforo (14, Lynch & Brown, 2001; 66, Lynch, 2011; 67, Lynch & Wojciechowski, 516 

2015); razão atribuída pelo fato de o fósforo ser o macro nutriente mais imóvel no solo e por estar 517 

em suas camadas superficiais (68, White et al., 2013). 518 

O ideótipo B_2 também se encaixa, pelo menos em parte, àquele sugerido por 69, Polania et 519 

al. (2017), em feijão. Eles o denominam de „water safers ideotypes‟, caracterizado por sistema 520 

radicular intermediário/superficial e fino, com taxa intermediária de crescimento e boa capacidade de 521 
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penetração no solo. No presente caso, entretanto, o ideótipo B_2 aqui identificado para algodoeiro 522 

não possui raízes finas (Fig. 3), quando comparado a correspondentes ideótipos em outras espécies. 523 

O ideótipo A apresenta raízes profundas e ramificadas (pivô dominante ramificada), com 524 

abrangência vertical e horizontal (Fig. 3). Este também possui similaridade com o ideótipo „water 525 

spenders ideotype‟ proposto para feijoeiro-comum, caracterizado por apresentar raízes profundas e 526 

vigorosas, rápido crescimento radicular, habilidade de penetração no solo e maior espessura do 527 

sistema radicular (69, Polania et al., 2017). Este, entretanto, diferentemente do ideótipo A 528 

identificado para algodoeiro, apresenta mais raízes grossas. 529 

O ideótipo A aqui identificado se encaixa mais à proposta de 15, Lynch (2013), que definiu 530 

um ideótipo de raiz chamado de „steep, cheap and deep‟ para milho, caracterizado por apresentar 531 

raízes profundas e abrangentes e com espessura fina. Com isso, melhora-se a capacidade de absorção 532 

das raízes em ambientes adversos, acelerando a exploração no subsolo. Sob boas condições, 533 

genótipos que apresentam raízes finas e sistema radicular profundo absorvem mais água e nutrientes, 534 

e mantêm a produtividade da planta sob condições de seca (63, Comas et al., 2013). Em trigo, 535 

genótipos com raízes mais profundas proporcionaram incremento de 16% a 35% no rendimento de 536 

grãos (20, El Hassouni et al., 2018). 537 

Considerando a região de Cerrado no Brasil central, onde hoje se concentra a maior parte da 538 

produção nacional de algodão, com características de baixa disponibilidade de fósforo no solo e 539 

presença de veranicos, os dois grupos aqui destacados, ideótipos A e B_2, revelam-se promissores 540 

para trabalhos de melhoramento do algodoeiro. Em curto prazo, acessos do grupo A podem ser 541 

indicados como genitores em blocos de cruzamentos visando obtenção de genótipos potencialmente 542 

tolerantes a ambiente sem irrigação, com ocorrências de estresse hídrico. Já os acessos do grupo B_2 543 

precisam ser investigados, quanto à capacidade de absorção de nutrientes, especialmente fósforo. 544 

Embora este estudo represente um ponto de partida na caracterização da arquitetura do 545 

sistema radicular em algodoeiro, é necessária a validação do desempenho dos acessos com ideótipos 546 
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de raízes interessantes, em fase fenológica mais avançada e em condições adversas específicas. 547 

Apesar disso, estudos preliminares sustentam que a seleção no estágio de plântulas para raízes mais 548 

robustas resulta em raízes mais longas também em plantas adultas (70, Souza et al., 1983). Assim, 549 

também é preciso investigar se um sistema radicular mais profundo, de fato, promove maior 550 

absorção, independentemente da umidade encontrada no solo. De modo semelhante, acessos com o 551 

ideotipo B_2 também precisam ser testados em sua suposta potencialidade; pois, embora maior zona 552 

de contato das raízes com o solo pareça estar relacionada à maior absorção de fósforo, isto ainda não 553 

foi investigado em algodoeiro. 554 

Estrutura populacional e desequilíbrio de ligação 555 

Não foi possível identificar clara correspondência entre a origem geográfica dos acessos e o 556 

agrupamento genotípico produzido nas análises realizadas. A ausência de padrão geográfico tem sido 557 

relatada em vários trabalhos que envolvem marcadores em algodoeiro (71, Wang et al., 2016; 42, Cai 558 

et al., 2017; 30, Sun et al., 2017; 33, Dong et al., 2019). A pouca relação entre origem e padrão 559 

genético/padrão fenotípico pode ser explicada pela intensa troca de material genético entre os 560 

programas de melhoramento de algodoeiro no mundo e, também, pela ausência de seleção específica 561 

sobre caracteres de arquitetura do sistema radicular. 562 

O decaimento do desequilibrio de ligação (LD) no painel de genótipos avaliados no presente 563 

estudo foi de 1,6 Mb; similar ao já relatado em algodoeiro, com magnitude de 1,9 Mb, usando-se o 564 

mesmo conjunto de marcadores genéticos (chip CottonSNP63K) (32, Ma et al., 2018). No entanto, 565 

resultados com LD diferentes têm sido observados: 100 kb (24, Su et al., 2016), 500 kb (42, Cai et 566 

al., 2017), 550 kb (27, Huang et al., 2017), 820 kb (30, Sun et al., 2017), 320-330 kb (26, Yuan et al., 567 

2018), 400 kb (24, Su et al., 2018) e 500 kb (33, Dong et al., 2019). O alto LD observado aliado à 568 

alta cobertura genômica (21.930 SNPs), favoreceu a implementação também da análise GWAS. 569 

Análise de associação 570 
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Detectamos 23 marcadores que estão significativamente associados aos caracteres radiculares 571 

avaliados, mostrando que a abordagem GWAS pode ser usada para dissecar tais características em 572 

algodoeiro. Apenas um dos marcadores não revelou diferenca significativa (p<0,05) entre os alelos, 573 

em todos os caracteres. Três locos/marcadores foram significativos em todos os modelos testados, 574 

apresentando alta consistência. O loco/marcador i46085Gh, mapeado no cromossomo Dt3, exibiu 575 

associação significativa com quatro caracteres: área com raízes na profundidade 0-40 cm, área 576 

projetada, área de superfície, e comprimento total de raiz; sendo que tiveram correlacão genotípica 577 

de moderada a alta entre elas (Tabela 3). Portanto, é provavel que regiões genômicas codantes 578 

ligadas ao marcador estejam expressando efeito de pleiotrópia para os quatro caracteres. O mesmo 579 

aconteceu para seis locos que foram significativos para área total explorada pelas raízes e área com 580 

raízes na profundidade 40-75 cm (Tabela 6). Efeito pleiotrópico também foi observado para 581 

múltiplos caracteres agronômicos (Huang et al., 2017) e relacionados à qualidade de fibra (Fang et 582 

al., 2017; Dong et al., 2019). 583 

Efeitos aditivos entre locos, em cromossomos diferentes (At6 e Dt11), foram observados 584 

associados a área total explorada pelas raízes e área com raízes na profundidade 40-75 cm, o que 585 

reforça a hipótese da natureza quantitativa dos caracteres de RSA. Embora tenhamos identificado 586 

locos de efeitos maiores, esses explicaram, no máximo 15% da variação fenotípica; o que é louvável. 587 

Em trabalhos posteriores de genética de associação é provável que outros locos sejam encontrados 588 

atuando na expressão fenotípica radicular, sobretudo sobre a tolerância ao déficit hídrico. A forte 589 

ligação entre alguns locos (i11178Gh, i19962Gh, i48990Gh, no cromossomo At6) e (i06890Gh, 590 

i06892Gh, i28505Gh, no cromossomo Dt11), pela proximidade física no genoma impediu a 591 

combinação de alelos que poderiam resultar em genótipos com área radicular ainda maiores. 592 

Numa análise GWAS tradicional, single-locus, em que se testa loco por loco, o número de 593 

testes prejudica o poder da análise estatística, exigindo alguma correção como a de Bonferroni (72, 594 

Tamba et al., 2017). Já a abordagem GWAS multi-locus não requer tais correções e permite maior 595 
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poder estatístico para identificar locos em associações com caráteres de interesse (Su et al., 2018). 596 

Aqui, testamos as duas abordagens e ambas deram resultados similares. A identificação de locos em 597 

ambas as abordagens sugere robustez e confiabilidade dos resultados, o emprego integrado destas, 598 

tem sido sugerido em algodoeiro (73, Li et al., 2018). 599 

A repetibilidade do comportamento radicular dos genótipos em condições de campo também 600 

precisa ser investigada, sobretudo porque a composição genética das plantas interage com múltiplos 601 

fatores físicos, químicos e biológicos que, provavelmente levarão a diferenças no crescimento e na 602 

arquitetura do sistema radicular (Courtois et al., 2013). Assim, reiteramos a necessidade de validação 603 

dos marcadores genéticos identificados e da performance fenotípica dos genótipos. 604 

Conclusões 605 

Identificamos cinco padrões de arquitetura radicular (A, B_1, B_2, C_1 e C_2), dentre os quais dois 606 

se destacaram como ideótipos potencialmente promissores; talvez úteis para ambientes sob déficit 607 

hídrico (A) e escassez de fósforo no solo (B_2). Também foram identificados 22 locos/marcadores 608 

SNP associados aos caracteres de raízes avaliados. Dois SNPs (i11178Gh e i06890Gh) mostraram-se 609 

associados ao caráter área total explorada pelas raízes. A combinação dos dois resultam em quatro 610 

genótipos (AA, AG, GA e GG), em que AA tem forte relação com o ideótipo A, com sistema 611 

radicular pivô dominante; enquanto o genótipo GG aos morfotipos com raízes superficiais (B_1, C_1 612 

e C_2). O SNP i46085Gh mostrou-se associado ao comprimento total de raiz, resultando em alelo 613 

com boa aderência aos ideótipos A e B_2. Esses marcadores SNP juntamente com os ideótipos 614 

radiculares identificados, uma vez validados, serão úteis em programas de melhoramento do 615 

algodoeiro que visem a modificação da arquitetura do sistema radicular para melhor adaptação a 616 

ambientes estressantes. 617 
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Additional files 
 
Additional file 1: Table S1 Identificação dos genótipos, país de origem, continentes, 
grupos e subgrupos dos 275 genótipos de algodoeiro. 

Genótipo Nome do genótipo País de origem Continente Grupo Sub grupo 
1 1014 unknown unknown C C_1 
2 90/241 unknown unknown A A 
3 ACALA 1517-75 USA North_America B B_2 
4 ACALA 4-42 USA North_America B B_2 
5 ACALA DEL CERRO 1959 USA North_America B B_1 
6 ACALA MAXXA USA North_America C C_2 
7 ACALA NEM X USA North_America C C_2 
8 ACALA SJ 2 USA North_America B B_1 
9 ACALA SJ 4 USA North_America C C_2 

10 ALBAR K603 Zimbabwe Africa A A 
11 ALEPPO 1133 Syria Asia A A 
12 ALLEN 333-57 USA North_America C C_1 
13 AMT-003 unknown unknown C C_2 
14 AUBURN 56 USA North_America A A 
15 AUBURN 612 RNR USA North_America A A 
16 B-163 Rep_Centrafricaine Africa C C_1 
17 BAKHTEGAN Iran Asia B B_1 
18 BAYOU SN 1 USA North_America C C_1 
19 BJ 3125 unknown unknown A A 
20 BJA 592 Rep_Centrafricaine Africa A A 
21 BRS 187 8H Brazil South_America A A 
22 BRS 269 BURITI Brazil South_America B B_1 
23 BRS 286 Brazil South_America B B_1 
24 BRS 293 Brazil South_America B B_2 
25 BRS 335 Brazil South_America A A 
26 BRS 336 Brazil South_America C C_1 
27 BRS 372 Brazil South_America B B_1 
28 BRS ACACIA Brazil South_America A A 
29 BRS AROEIRA Brazil South_America B B_1 
30 BRS CAMACARI Brazil South_America B B_1 
31 BRS FACUAL Brazil South_America B B_2 
32 BRS JATOBA Brazil South_America B B_1 
33 BRS SUCUPIRA Brazil South_America B B_1 
34 BUJA Ivory_Coast Africa B B_1 
35 C-3 unknown unknown A A 
36 C-316-91 unknown unknown C C_2 
37 CACIQUE Argentina South_America C C_2 
38 CCA 331 Bolivia South_America A A 
39 CCA 349 Bolivia South_America B B_1 
40 CCA 536 Bolivia South_America A A 
41 CCA 579 Bolivia South_America A A 
42 CD 401 Brazil South_America B B_1 
43 CD 404 Brazil South_America C C_2 
44 CD 406 Brazil South_America C C_2 
45 CD 407 Brazil South_America C C_2 
46 CD 408 Brazil South_America C C_2 
47 CD 410 Brazil South_America B B_2 
48 CEDIX El_Salvador Central_America C C_2 
49 CHACO 520 Argentina South_America B B_2 
50 CHEMBRED CBX-466 USA North_America C C_2 
51 CHILALA 85 Zambia Africa C C_1 
52 CHINA 7 China Asia C C_2 
53 CHUANG JUANG China Asia B B_2 
54 CHUREZA 87 Zambia Africa C C_2 
55 CIM 90 Pakistan Asia A A 
56 CNPA 77-48 Brazil South_America C C_2 
57 CNPA -7H Brazil South_America A A 
58 CNPA 7MH Brazil South_America A A 
59 CNPA 94-101 Brazil South_America A A 
60 CNPA 97-04 Brazil South_America C C_1 
61 CNPA BA 2003-2059 Brazil South_America C C_1 
62 CNPA BA 2003-2396 Brazil South_America B B_1 
63 CNPA BA 2006-92 Brazil South_America B B_2 
64 CNPA BA 2008-115 Brazil South_America A A 
65 CNPA BA 2008-214SB Brazil South_America A A 
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Additional file 1: Table S1 Continuação. 
Genótipo Nome do genótipo País de origem Continente Grupo Sub grupo 

66 CNPA BA 2008-481 Brazil South_America C C_1 
67 CNPA BA 2009-2270 Brazil South_America B B_2 
68 CNPA BA 2010-1366 Brazil South_America C C_2 
69 CNPA BA 2010-2214 Brazil South_America C C_2 
70 CNPA BA 2010-941 Brazil South_America B B_2 
71 CNPA BA 2011-1138 Brazil South_America C C_2 
72 CNPA BA 2011-1931 Brazil South_America C C_2 
73 CNPA BA 2011-3687 Brazil South_America B B_2 
74 CNPA BA 2011-3976 Brazil South_America B B_2 
75 CNPA BA 2011-4981 Brazil South_America C C_2 
76 CNPA GO 2002-2043/5 Brazil South_America C C_2 
77 CNPA GO 2006-197 Brazil South_America A A 
78 CNPA GO 2008-1003FL Brazil South_America C C_2 
79 CNPA GO 2008-906 Brazil South_America B B_1 
80 CNPA GO 2009-234 Brazil South_America C C_2 
81 CNPA GO 2009-557 Brazil South_America C C_1 
82 CNPA GO 2009-81 Brazil South_America A A 
83 CNPA GO 2009-974 Brazil South_America B B_1 
84 CNPA GO 2010-139 Brazil South_America A A 
85 CNPA GO 2010-150 Brazil South_America B B_1 
86 CNPA GO 2010-152 Brazil South_America C C_1 
87 CNPA GO 2010-274 Brazil South_America C C_1 
88 CNPA GO 2010-324 Brazil South_America B B_2 
89 CNPA GO 2010-335 Brazil South_America B B_1 
90 CNPA GO 2010-347 Brazil South_America C C_2 
91 CNPA GO 2010-651 Brazil South_America C C_1 
92 CNPA GO 2010-67 Brazil South_America B B_1 
93 CNPA GO 2011-111 Brazil South_America A A 
94 CNPA GO 2011-133 Brazil South_America B B_1 
95 CNPA GO 2011-182 Brazil South_America C C_1 
96 CNPA GO 2011-214 Brazil South_America A A 
97 CNPA GO 2011-229 Brazil South_America B B_1 
98 CNPA GO 2011-236 Brazil South_America B B_2 
99 CNPA GO 2011-369 Brazil South_America B B_2 

100 CNPA GO 2011-403 Brazil South_America B B_2 
101 CNPA GO 2011-436 Brazil South_America A A 
102 CNPA GO 2011-45 Brazil South_America C C_1 
103 CNPA GO 2011-481 Brazil South_America B B_2 
104 CNPA GO 2011-579 Brazil South_America B B_2 
105 CNPA GO 2011-670 Brazil South_America B B_2 
106 CNPA GO 2011-68 Brazil South_America B B_2 
107 CNPA GO 2011-705 Brazil South_America B B_2 
108 CNPA GO 2011-752 Brazil South_America C C_2 
109 CNPA GO 2011-82 Brazil South_America A A 
110 CNPA ITA 96 Brazil South_America B B_1 
111 CNPA MT 2009-1381 Brazil South_America C C_2 
112 CNPA MT 2009-152 Brazil South_America B B_2 
113 COKER 100 WILT USA North_America C C_2 
114 COKER 312 USA North_America A A 
115 COKER 4104 USA North_America A A 
116 COKER 417 USA North_America C C_2 
117 CS 189+ Australia Oceania B B_1 
118 CS 50 Australia Oceania C C_1 
119 CUKUROVA 1518 Turkey Europe C C_2 
120 CX 349 unknown unknown C C_2 
121 DEKALB 220 USA North_America C C_1 
122 DELTA FOX 253 USA North_America A A 
123 DELTA OPAL Australia Oceania C C_2 
124 DELTAPINE 7126 USA North_America B B_2 
125 DES 67-132 USA North_America A A 
126 DESTAK unknown unknown B B_2 
127 DIXIE KING III USA North_America B B_2 
128 DORA 26 Thailand Asia A A 
129 DP 4049 USA North_America C C_2 
130 DP 41 USA North_America C C_2 
131 DP 5111 USA North_America C C_1 
132 DP 5415 USA North_America B B_1 
133 DP ACALA 90 USA North_America C C_2 
134 DP SMOOTH LEAF USA North_America B B_2 
135 EDEN Isreal Asia C C_2 
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Additional file 1: Table S1 Continuação. 
Genótipo Nome do genótipo País de origem Continente Grupo Sub grupo 

136 EPAMIG ALVA Brazil South_America A A 
137 EXPRESS 257 unknown unknown B B_2 
138 FAI NIAI Laos Asia B B_1 
139 FK 290 Burkina_Faso Africa C C_2 
140 FM 910 Australia Oceania B B_1 
141 FM 966 Australia Oceania B B_2 
142 FM 977 Australia Oceania B B_2 
143 FM 993 Australia Oceania C C_2 
144 FMT 701 Brazil South_America B B_1 
145 FMT 705 Brazil South_America B B_1 
146 FMT 707 Brazil South_America B B_1 
147 FMT 709 Brazil South_America B B_2 
148 GL-7 Ivory_Coast Africa C C_2 
149 GL-9 Ivory_Coast Africa A A 
150 GRECE N°2421 Greece Europe A A 
151 GUAZUNCHO 2 Argentina South_America A A 
152 GUAZUNCHO 3 Argentina South_America A A 
153 H2-784-32 Ivory_Coast Africa C C_2 
154 HAR G-319-16 Ivory_Coast Africa C C_1 
155 IAC 20 Brazil South_America A A 
156 IAC 21 Brazil South_America C C_2 
157 IAC 25-RMD Brazil South_America A A 
158 IAC 96-319 Brazil South_America A A 
159 IAC RM-2 Brazil South_America B B_2 
160 IAC RM-4 Brazil South_America A A 
161 IAN 338 Paraguay South_America A A 
162 IAPAR 71-PR-3 Brazil South_America A A 
163 IAPAR 96-1734 Brazil South_America B B_1 
164 IMA 08-12427 Brazil South_America B B_2 
165 IMA 11-1610 Brazil South_America C C_2 
166 IMA 10-1751 Brazil South_America A A 
167 IMA 11-1058 Brazil South_America B B_1 
168 IMA 11-1605 Brazil South_America C C_2 
169 IMA 11-1651 Brazil South_America B B_1 
170 IMA 11-1716 Brazil South_America B B_1 
171 IMA 11-519 Brazil South_America C C_2 
172 IMA 12-1490 Brazil South_America A A 
173 IMA 12-1724 Brazil South_America B B_1 
174 IMA 12-1767 Brazil South_America B B_1 
175 IMA 12-1858 Brazil South_America C C_1 
176 IMA 13-1119 Brazil South_America B B_2 
177 IMA 13-1130 Brazil South_America B B_2 
178 IMA 13-1856 Brazil South_America A A 
179 IMA 13-1863 Brazil South_America A A 
180 IMA 13-1889 Brazil South_America A A 
181 IMA 13-421 Brazil South_America B B_2 
182 IMA 08-2968 Brazil South_America B B_1 
183 IMA 09-1707 Brazil South_America B B_2 
184 IMA 09-2059 Brazil South_America C C_2 
185 IMA 09-276 Brazil South_America B B_2 
186 IMA 09-929 Brazil South_America B B_1 
187 IMA 09-967 Brazil South_America A A 
188 IMA1 08-2027 Brazil South_America B B_2 
189 IMA1 08-3869 Brazil South_America B B_1 
190 IMA1 09-1708 Brazil South_America A A 
191 IMA1 10-1595 Brazil South_America B B_1 
192 IMA1 10-762 Brazil South_America A A 
193 IMA 1318 Brazil South_America A A 
194 IMACD 8221 Brazil South_America C C_1 
195 IMACD 8276 Brazil South_America C C_2 
196 IMACD 07-6033 Brazil South_America B B_2 
197 IMACD 07-6372 Brazil South_America B B_2 
198 IMACV 690 Brazil South_America C C_2 
199 INIAP 601 Equador South_America C C_1 
200 IRMA A1239 Cameroon Africa A A 
201 IRMA BOKA Cameroon Africa C C_2 
202 IRMA D742 Cameroon Africa A A 
203 JAEN Spain Europe C C_2 
204 KC 311 Costa_Rica Central_America B B_2 
205 KRISHNA India Asia A A 
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Additional file 1: Table S1 Continuação. 
Genótipo Nome do genótipo País de origem Continente Grupo Sub grupo 

206 LA 887 USA North_America A A 
207 LA FREGO unknown unknown A A 
208 LAMBRIGHT GL5 USA North_America B B_2 
209 LONESTAR USA North_America C C_2 
210 M11 GLANDED unknown unknown A A 
211 M-120 RNR USA North_America B B_2 
212 M-315 RNR USA North_America A A 
213 MAR-LBBCDBOAKR-1-90 USA North_America C C_1 
214 MC NAIR 220 USA North_America B B_2 
215 MC NAIR 235 USA North_America C C_1 
216 MC NAIR TH 149-20 USA North_America A A 
217 MCU 5 India Asia A A 
218 MCU 9 India Asia A A 
219 MEXICO 910 Mexico North_America A A 
220 MG 03-16 unknown unknown C C_2 
221 MG 912002 unknown unknown A A 
222 MNH-49 Pakistan Asia C C_2 
223 MNH-93 Pakistan Asia A A 
224 N`KOURALA-14-E-4-3 Mali Africa A A 
225 N`TA 88-6 Mali Africa A A 
226 N`TA 90-8 Mali Africa B B_1 
227 NAZILLI 87 Turkey Europe B B_1 
228 NORSENKO South_Africa Africa A A 
229 PAKISTAN 473 Pakistan Asia A A 
230 PAVLEKINI 73 Bulgaria Europe A A 
231 PAYMASTER 1266 USA North_America A A 
232 PAYMASTER 53 620 USA North_America C C_1 
233 PAYMASTER 53 816 USA North_America C C_2 
234 PAYMASTER 792 USA North_America C C_1 
235 PAYMASTER 909 USA North_America C C_1 
236 PAYMASTER HS 26 USA North_America B B_2 
237 PD 93-046** USA North_America C C_1 
238 PEEDEE 0259 USA North_America B B_2 
239 PORA INTA Argentina South_America C C_2 
240 QUEBRACHO Argentina South_America A A 
241 REBA B50 Rep_Centrafricaine Africa A A 
242 REBA BTK 12 Rep_Centrafricaine Africa B B_1 
243 REBA P279 Paraguay South_America A A 
244 SEALAND 542 USA North_America B B_1 
245 SICALA 32 Australia Oceania B B_1 
246 SICALA V 1 Australia Oceania A A 
247 SICOT 510 Australia Oceania A A 
248 SIMIAN 2 China Asia C C_2 
249 SL 506 Brazil South_America A A 
250 SRISAMRONG 60 Thailand Asia A A 
251 STAM 86 Togo Africa C C_1 
252 STAM F Togo Africa A A 
253 STONEVILLE 213 USA North_America A A 
254 STONEVILLE 474 USA North_America A A 
255 STONEVILLE 825 ne USA North_America B B_2 
256 SUREGROW 501 USA North_America A A 
257 T 295 unknown unknown B B_2 
258 TABLADILLA 13 Spain Europe A A 
259 TAKFA Thailand Asia A A 
260 TAMCOT CAMD E USA North_America A A 
261 TAMCOT SP 21 USA North_America B B_2 
262 TETRA South_Africa Africa A A 
263 TPC 10 unknown unknown B B_2 
264 UAP 205 USA North_America A A 
265 UK 77 Tanzania Africa C C_2 
266 V 145 Nicaragua Central_America A A 
267 WATSON 2040 USA North_America B B_1 
268 XG 15 unknown unknown A A 
269 XIN HAI (SUNKIANG) China Asia B B_2 
270 ZETA 5 Greece Europe B B_2 

Testemunha 1 BRS 368 RF Brazil South_America C C_1 
Testemunha 2 BRS 369 RF Brazil South_America B B_2 
Testemunha 3 BRS 370 RF Brazil South_America B B_2 
Testemunha 4 BRS 371 RF Brazil South_America C C_1 
Testemunha 5 IRMA BLT-PF Cameroon Africa C C_1 
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Additional file 2: Table S2 Informação experimental acerca da avaliação fenotípica de 
acessos de algodoeiro, para caracteres de arquitetura radicular, incluindo datas de 
semeadura e colheita, estação de cultivo e número de graus dias acumulados (DDacu) em 
cada ensaio. 
Conjunto Ensaio1 Semeadura Colheita Estação DDacu 

1 
1 20/11/2015 11/12/2015 primavera 222 
2 07/01/2016 28/01/2016 verão 215 

2 
3 17/10/2016 07/11/2016 primavera 178 
4 23/11/2016 14/12/2016 primavera 209 

3 
5 02/03/2017 23/03/2017 verão 238 
6 04/04/2017 25/04/2017 outono 210 

4 
7 02/05/2017 23/05/2017 outono 204 
8 01/06/2017 22/06/2017 outono 183 

1Cada ensaio dentro de conjunto testou 135 genótipos, tomados ao acaso, de um total de 
270 acessos. 
 
 
 
 

 
Additional file 3: Figure S1 Evolução da capacidade de campo (%) nos rhizotrons, em 
função do número de dias após a emergência das plantas de algodoeiro. 
 
 
  



 

82 
 

 
 
Additional file 4: Table S3 Estatística descritiva para os caracteres da arquitetura do 
sistema radicular em 275 genótipos de algodão. 
Caracteres1 Média Mínimo Máximo TA2 SD3 SE4 CV (%)5 
trl 1207 126 3014 2888 455,57 13,45 37,73 
adr 1,1687 0,6694 2,0088 1,3394 0,2050 0,01 17,54 
mrd 69 21 103 82 17,27 0,51 25,16 
ea 1630 520 3057 2537 473,04 13,94 29,01 
ea_0_40 1166 387 1843 1456 264,52 7,80 22,68 
ea_40_75 464 0 1594 1594 296,89 8,75 63,94 
mrw 42 22 48 26 4,32 0,13 10,30 
pa 140 10 370 361 54,89 1,62 39,20 
rsa 440 30 1163 1133 172,45 5,09 39,20 
rv 13,1 0,6 37,7 37,1 6,17 0,18 47,12 
mrd_mrw 1,6543 0,4732 2,9878 2,5146 0,44 0,01 26,62 
trl_ea 0,7397 0,2415 1,3841 1,1426 0,17 0,01 23,22 
1trl: comprimento total de raízes (cm); adr: diâmetro médio de raízes (mm); mrd: 
comprimento da raiz principal (cm); ea: área total explorada pelas raízes (cm2); ea_0_40: 
área explorada pelas raízes na profundidade 0-40 cm (cm2); ea_40_75: área explorada 
pelas raízes na profundidade 40-75 cm (cm2); mrw: largura máxima atingido pelas raízes 
(cm); pa: área projetada pelas raízes (cm2); rsa: área da superfície de raízes (cm2); rv: 
volume de raíz (cm3); mrd_mrw: razão entre o comprimento da raiz principal e largura 
máxima atingida (admensional); trl_ea: densidade de raiz (cm/cm2). 2TA: amplitude total. 
3SD: desvio padrão. 4SE: erro padrão da média. 5CV: coeficiente de variação fenotípico. 
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Additional file 5: Table S4 Resumo de análises de variância para caracteres de arquitetura 
do sistema radicular avaliados em painel de genótipos de algodoeiro. 

1Caracteres 
Quadrado médio 

2DDacu  
Ensaios 

 
Blocos 

 
Genótipos 

 
Erro 

trl 2825025 ** 5263799 ** 604804 ** 113949 ** 82079 

adr 0,0829 * 0,7348 ** 0,4532 ** 0,0179 * 0,0148 

mrd 4589 ** 6105 ** 574 ** 196 ** 133 

ea 6271683 ** 2165610 ** 578287 ** 185611 ** 115128 

ea_0_40 1988970 ** 875572 ** 189932 ** 52324,3 ** 41753 

ea_40_70 1195124 ** 508611 ** 209749 ** 84538 ** 55331 

mrw 660 ** 137 ** 29 ** 17 * 14 

pa 26200 ** 97627 ** 11006 ** 1705 ** 1348 

sra 258579 ** 963541 ** 108628 ** 16829 ** 13307 

rv 143 ** 1238 ** 195 ** 23 * 18 

mrd_mrw 0,21 ns 3,6746 ** 0,3507 ** 0,1223 ** 0,0976 

trl_ea 0,0003 ns 0,7194 ** 0,0913 ** 0,027 ** 0,0151 
1trl: comprimento total de raízes (cm); adr: diâmetro médio de raízes (mm); mrd: comprimento da raiz 
principal (cm); ea: área total explorada pelas raízes (cm2); ea_0_40: área explorada pelas raízes na 
profundidade 0-40 cm (cm2); ea_40_75: área explorada pelas raízes na profundidade 40-75 cm (cm2); mrw: 
largura máxima atingido pelas raízes (cm); pa: área projetada pelas raízes (cm2); rsa: área da superfície de 
raízes (cm2); rv: volume de raiz (cm3); mrd_mrw: razão entre o comprimento da raiz principal e largura 
máxima atingida (admensional); trl_ea: densidade de raiz (cm/cm2). 2DDacu: graus dias como covariável 
regressora. ns, *, **: não significativo, significativo a P < 0.05 e significativo a P < 0.01 respectivamente. 

 

Additional file 6: Table S5 Contribuição em porcentagem de cada caráter nos três 
primeiros componentes principais. 
Caracteres PC1 PC2 PC3 
trl 18,01 7,62 0,24 
adr 0,83 20,58 10,06 
mrd 20,06 0,16 8,57 
ea 23,64 1,73 0,44 
ea_0_40 16,42 2,31 7,81 
mrw 4,38 8,45 31,23 
rv 6,51 25,95 5,88 
mrd_mrw 9,69 1,38 35,75 
trl_ea 0,46 31,82 0,02 
Autovalores 3,7 2,4 1,6 
variabilidade (%) 41,1 26,2 17,3 
Variabilidade acumulada (%) 41,1 67,3 84,6 
Para cada caráter, a maior porcentagem entre os três componentes aparece em negrito. Consultar a Tabela 2 
para abreviatura dos caracteres. 



 

84 
 

 

 
Additional file 7: Figure S2 Análise de componentes principais obtida com os valores 
genotípicos padronizados de 275 genótipos (pontos com identificação numérica) de 
algodão herbáceo, relativamente a nove descritores de arquitetura radicular (vetores em 
azul). 
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Additional file 8: Figure S3 Análise de componentes principais obtida com os valores 
genotípicos de 275 genótipos de algodão herbáceo, a partir de descritores de sistema radicular, 
estratificada por origem geográfica. Os pontos maiores representam a média dos acessos de 
uma dada procedência e a elipse, o respectivo intervalo de confidência a 95% de probabilidade. 
 

 

Additional file 9: Figure S4 Dendrograma obtido por classificação hierárquica ascendente, 
utilizando distância „Euclidiana‟ e o processo de agrupamento de „Ward‟. A) corte do 
dendrograma na distância Euclidiana de 0,9 três grupos de acessos foram identificados A, B e 
C. B) Em um segundo momento corte na distância de 0,45, foi possível obter cinco sub-grupos, 
com subdivisão dos grupos B e C, mantendo-se isolado o grupo A. 
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Additional file 9: Figure S5 Heatmap e dendrograma da matriz de parentesco (Kinship) 
estimada pelo algoritmo de VanRaden, baseado em 21.930 marcadores SNP entre 269 
genótipos de algodoeiro. Cor mais intensa indica maior correlação genética e mais clara o 
oposto. 
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Additional file 10: Table S6 Estatística lambda (λ) obtida dos p-valores dos marcadores 
para cada modelo testado. Valores de λ próximos de um representam melhores ajustes, e, 
portanto, modelo mais adequado, acima de um significa ocorrência de viés. 
2Traits MLM(K) MLM(K+Q) MLM(K+PC) MLMM(K) MLMM(K+Q) MLMM(K+PC) 

trl 10.779 0.778 0.763 0.777 0.777 0.761 

adr 0.943 1.173 0.953 0.941 0.941 0.951 

mrd 0.768 0.817 0.877 0.766 0.766 0.875 

ea 0.748 0.822 0.815 0.746 0.746 0.810 

ea_0_40 0.785 0.779 1.118 1.051 1.051 0.831 
ea_40_75 0.755 0.984 1.030 0.754 0.754 0.826 

mrw 1.021 0.894 0.913 1.019 1.019 0.911 

pa 0.857 0.852 0.798 0.855 0.855 0.796 

rsa 0.857 0.852 0.798 0.855 0.855 0.796 

rv 0.943 0.944 0.937 0.941 0.941 0.935 

mrl_mrw 0.935 0.855 0.771 0.933 0.933 0.769 

trl_ea 0.800 0.945 1.173 1.059 0.798 1.171 
1Para cada caráter, o modelo selecionado encontra-se em negrito. 2trl: comprimento total de raízes (cm); adr: 
diâmetro médio de raízes (mm); mrd: comprimento da raiz principal (cm); ea: área total explorada pelas 
raízes (cm2); ea_0_40: área explorada pelas raízes na profundidade 0-40 cm (cm2); ea_40_75: área explorada 
pelas raízes na profundidade 40-75 cm (cm2); mrw: largura máxima atingido pelas raízes (cm); pa: área 
projetada pelas raízes (cm2); rsa: área da superfície de raízes (cm2); rv: volume de raiz (cm3); mrd_mrw: 
razão entre o comprimento da raiz principal e largura máxima atingida (admensional); trl_ea: densidade de 
raiz (cm/cm2). 
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Additional file 11: Figure S6 Q-Q plots para os seis modelos de GWAS testados. a) comprimento 
da raiz principal; b) área com raízes na profundidade 40-75 cm; c) área total explorada pelas raízes; 
d) diâmetro médio de raiz; e) largura máxima atingido por raízes; f) densidade de raiz; g) área com 
raízes na profundidade 0-40 cm; h) comprimento total de raiz; i) área de superfície de raiz; j) área 
projetada pelas raízes; l) volume de raiz; m) relação comprimento largura radicular. 
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4 RESPOSTA MORFOFISIOLÓGICA E MAPEAMENTO ASSOCIATIVO 

EM GERMOPLASMA DE ALGODOEIRO SOB DÉFICIT HÍDRICO 

 
RESUMO 

 
O algodoeiro é amplamente cultivado em ambientes com drástica restrição 

hídrica, o que demanda contínuo melhoramento genético para tais condições. O objetivo 
deste estudo foi descrever respostas morfofisiológicas de acessos de algodoeiro herbáceo, 
buscando identificar mecanismos, ideótipos de plantas e marcadores genéticos associados a 
atributos de tolerância ao déficit hídrico. Um painel de 269 genótipos de algodoeiro foi 
avaliado em fase vegetativa de desenvolvimento, sob dois cenários hídricos (com e sem 
déficit) e para nove caracteres morfofisiológicos. Foi realizada também análise de 
associação genômica ampla com 21.930 marcadores SNP (single nucleotide 
polymorphism) de alta qualidade. O déficit hídrico afetou a transpiração das plantas logo 
aos quatro dias após sua aplicação, reduzindo biomassa, altura e área foliar. Ampla 
variabilidade genotípica foi expressa nos caracteres, para os dois cenários, com 
herdabilidades de magnitude moderada a alta. A interação dos genótipos com os cenários 
hídricos foi pouco expressiva, mostrando-se significativa (p<0,05) somente para altura de 
plantas e número de nós na haste principal. De modo geral, os genótipos utilizam-se 
simultaneamente de vários mecanismos de tolerância (ex. ajuste osmótico, abertura 
estomática e regulação do crescimento). No entanto, a ênfase das repostas genotípicas em 
um ou outro mecanismo possibilitou estabelecer os seguintes grupos: „pessimista‟ (alto uso 
eficiente da água e crescimento reduzido); „intermediário‟ (maior área foliar específica 
com crescimento moderado); e „otimista‟ (forte ajustamento osmótico, alta transpiração e 
crescimento robusto. Os grupos „pessimistas‟ e „otimistas‟ têm potencial de uso como 
ideótipos para ambientes com nível de déficit hídrico severo e moderado, respectivamente. 
A eficiência no uso da água (WUE), o ajustamento osmótico e a discriminação isotópica de 
carbono (CID) demostraram ser caracteres úteis na seleção de plantas tolerantes, com 
destaque para o último deles pela facilidade de mensuração. Na condição de déficit hídrico, 
47 SNPs foram detectados em associação com estes caracteres, enquanto 50 SNPs 
mostraram tal associação na condição controle (sem déficit). Contudo, apenas quatro 
destes marcadores foram comuns para os dois cenários hídricos. Isso mostra que o controle 
genético fenotípico é diferente nos dois cenários hídricos. Além disso, dez locos revelaram 
associações com mais de um caráter, indicando que os caracteres estudados são 
determinados por regiões genômicas comuns. O caráter CID mostrou-se como promissor 
critério de seleção indireta para melhoramento em WUE. Por isso, marcadores tais como o 
SNP i26491Gh (aqui identificado em associação com estes caracteres em ambos os 
cenários) têm grande potencial de uso seleção assistida para o melhoramento do algodoeiro 
em tolerância à seca. 
 
Palavras-chave: Gossypium hirsutum, deficiência hídrica, CID, WUE, SNP, GWAS. 
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ABSTRACT 
 

MORPHOPHYSIOLOGICAL RESPONSES AND GENOME-WIDE ASSOCIATION 
MAPPING IN GOTTON GERMOPLASM UNDER WATER DEFICIT 

 
Cotton is widely grown in areas prone to water shortage, and the breeding of 

cotton genotypes for such conditions is highly desirable. This study aims at describing the 
morphophysiological responses of upland cotton accessions to water deficit, and at 
identifying mechanisms, plant ideotypes and molecular markers associated with traits 
related to tolerance to water stress. A panel composed of 269 cotton genotypes at the 
vegetative stage was grown under two hydric scenarios (with or without water deficit) and 
assessed for nine morphophysiological traits. Genome-wide association studies were also 
undertaken using 21,930 high-quality SNP (single nucleotide polymorphism) markers. 
Water deficit affected plant transpiration as early as four days after the imposition of water 
stress, and reduced biomass, plant height, and leaf area. High genetic variability was 
observed for all traits in both scenarios, with heritability moderate to high. The interaction 
between genotypes and hydric scenarios was low, showing significant (p<0.05) only for 
plant height and nodes number of the main stem. The genotypes generally responded by 
simultaneously using various tolerance mechanisms, such as osmotic adjustment, stomatal 
closing, and reduced growth. Nevertheless, the emphasis of the genotypic responses to one 
or the other of the mechanisms allowed establishing different clusters: “pessimistic” 
(reduced growth and high water use efficiency), “intermediate” (higher specific leaf area 
and moderate growth), and “optimistic” (robust growth, high osmotic adjustment, and high 
transpiration). The “pessimistic” and “optimistic” clusters are of interest as ideotypes for 
environments prone to severe and moderate water deficit respectively. Water use efficiency 
(WUE), osmotic adjustment, and carbon isotope discrimination (CID) are traits useful for 
selecting tolerant genotypes, the latter of them outstands due to be easy to measure. Forty 
seven SNP markers were associated with these traits under water deficit, while 50 SNPs 
showed this association under control condition (well-watered). However, only four of 
these markers were commons for both water scenarios. This shows that the genetic control 
of plant phenotype differs under the two water conditions. In addition, ten loci revealed 
associations with more than one trait, indicating that assessed traits share common 
genomic regions. Thus, carbon isotope discrimination was shown to be a valuable indirect 
selection criterion for cotton breeding to WUE. Therefore, markers such as the SNP 
i26491Gh (here identified in association with these traits in both scenarios) have a great 
potential for use in a marker-assisted selection program for cotton breeding to drought 
tolerance. 
 
Key words: Gossypium hirsutum, water deficit, CID, WUE, SNP, GWAS. 
 

 

4.1  INTRODUÇÃO 

 

O algodão (Gossypium spp.) é a principal fonte de fibras naturais no mundo. 

Dentre as cinquenta espécies do gênero, o algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L.) 

destaca-se por ser o mais cultivado, respondendo por 95% da produção mundial (Cai et al., 
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2014). É cultivado principalmente sob condição de sequeiro, e entre os estresses abióticos 

que acometem a cultura, a deficiência hídrica é o que mais limita a produção e a qualidade 

da fibra (Parida et al., 2007; Wiggins et al.,  2013). O estresse hídrico ocorre em 

decorrência das mudanças climáticas (Dabbert & Gore, 2014; Singh et al., 2015), que 

afetam os padrões de precipitação pluvial, causando veranicos, cada vez mais frequentes 

durante o cultivo. O déficit hídrico restringe o desenvolvimento do algodoeiro, através da 

redução de altura da planta, massa seca, índice de área foliar, número de nós e do 

desenvolvimento radicular (Pace et al., 1999; Pettigrew, 2004; Loka et al., 2011). Além 

disso, o potencial hídrico nas folhas, a condutância estomática, a taxa de transpiração e a 

eficiência de carboxilacão reduz significativamente sobre condições de seca (Kumar et al., 

2001). 

Como resposta evolutiva, o algodão adquiriu ampla gama de mecanismos 

morfofisiológicos, bioquímicos e moleculares, em resposta a múltiplos estresses que 

permitem evitar e/ou tolerar esses fatores e sobreviver em ambientes desfavoráveis (Ullah 

et al., 2017). No entanto, tais mecanismos são ainda poucos estudados e informações nesse 

campo têm relevância para subsidiar o desenvolvimento de cultivares tolerantes. Conhecer 

as bases genéticas dos mecanismos de tolerância, para, então, melhorar a performance das 

cultivares em áreas com deficiência hídrica, torna-se cada vez mais necessário para 

assegurar a sustentabilidade da cadeia produtiva do algodoeiro (Hou et al., 2018). 

Genótipos que requerem menos água, com rendimento competitivo, aliado à melhor 

qualidade da fibra, são desejáveis e já se tornaram alvo dos programas de melhoramento do 

algodoeiro (Ullah et al., 2017; Vasconcelos et al., 2018). 

Trabalhar com painel diverso de genótipos, com representatividade das 

variantes da espécie, tanto molecular como em nível fenotípico, é o primeiro passo na 

busca por materiais tolerantes. Assim, a avaliação de caracteres morfológicos (biomassa, 

altura de planta, área foliar) e de atributos fisiológicos como ajustamento osmótico, 

discriminação isotópica de carbono, transpiração e eficiência do uso da água pode 

contribuir para a elucidação dos mecanismos de adaptação do algodão ao déficit hídrico. 

Estes caracteres podem, conjuntamente, ajudar na definição de ideótipos e serem utilizados 

como indicadores fenotípicos, de modo a otimizar a seleção de genótipos tolerantes, 

sobretudo, em condições de campo, haja vista agregar rapidez e outras vantagens de ordem 

prática (Annicchiarico & Pecetti, 1995). Ao mesmo tempo, identificando-se marcadores 

moleculares associados aos caracteres fenotípicos de interesse, aumenta-se também a 
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eficiência dos programas de seleção. Isso torna-se ainda mais importante porque o controle 

genético da maioria dos caracteres associados com a tolerância à deficiência hídrica são 

quantitativos, envolvendo vários locos distribuídos em diferentes regiões do genoma (De 

Dorlodot et al., 2007; Voss-Fels et al., 2018). Logo, mapeamento com marcadores 

genético-moleculares também podem ajudar a entender as bases genéticas de caracteres 

complexos, como esses. Em geral, os mecanismos moleculares responsáveis pela 

tolerância também são desconhecidos. 

Os estudos de associação genômica ampla (GWAS), também chamados de 

mapeamento associativo baseado no desequilíbrio de ligação, compreendem uma 

abordagem bem mais robusta do que o mapeamento biparental; suas vantagens decorrem 

da alta resolução genômica, melhor custo-benefício, além de dispensar a criação de uma 

população específica de mapeamento (Huang et al., 2017). Através da associação entre 

genótipos e fenótipos em populações naturais, é possível estimar efeito de locos sobre a 

expressão fenotípica, detectar variações alélicas favoráveis e genes candidatos (Sun et al., 

2017). No caso do algodoeiro, o mapeamento associativo foi viabilizado pelo 

desenvolvimento de ferramentas moleculares (chips), que permitem a genotipagem em 

larga escala – ex. 63K (Hulse-Kemp et al., 2015) e 80K (Cai et al., 2017). 

Os estudos de mapeamento associativo em algodoeiro são recentes e focalizam, 

principalmente, produção e qualidade de fibra (Fang et al., 2017; Handi et al., 2017; Sun et 

al., 2017; Su et al., 2018; Ma et al., 2018; Dong et al., 2019). Estudos com caracteres 

relacionados à tolerância ao estresse hídrico, embora comuns em outras culturas (Farooq et 

al., 2009), ainda são escassos em algodoeiro. Plataformas de fenotipagem de alto 

desempenho já existem, permitindo reproduzir condições de estresses e acessar o fenótipo 

de modo não invasivo (fenoma), com alta precisão, repetibilidade e reprodutibilidade, via 

tecnologias de análise de imagens (Pratap et al., 2019). A plataforma PhenoArch é um 

exemplo desse tipo de ferramenta, tendo já permitido estudos científicos de grande 

relevância (Coupel-Ledru et al., 2014; Lopez et al., 2015; Prado et al., 2018). 

Em algodoeiro herbáceo, o presente estudo teve como objetivos: i) avaliar e 

descrever a resposta morfofisiológica de diferentes genótipos, em fase vegetativa, sob dois 

cenários hídricos (com e sem déficit); ii) identificar mecanismos responsáveis pela 

tolerância de plantas ao estresse hídrico; e iii) identificar marcadores associados a atributos 

de tolerância à deficiência hídrica. 
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Material vegetal e condições experimentais 

 

Foram avaliados 269 acessos de algodão herbáceo (G. hirsutum), incluindo 

linhagens elite, cultivares atuais e obsoletas, todos oriundos de programas de 

melhoramento dispersos em 32 países. A coleção representa os principais pools gênicos e 

geográficos da espécie. A avaliação ocorreu no Cirad (Centre de Coopération 

Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), Montpellier, França; 

em plataforma de fenotipagem de alto desempenho – PhenoArch 

(https://www6.montpellier.inra.fr/m3p/Infrastructure/ Phenoarch-platform). 

No dia 16/02/2016, sob condições de casa de vegetação (30ºC), foi realizada a 

semeadura dos acessos em vasos. Cada vaso, com capacidade de 5,0 L, foi preenchido com 

uma mistura de solo argiloso e composto orgânico, na proporção 30:70, sendo semeados 

cinco sementes por vaso. Após a emergência, realizou-se desbaste deixando apenas a 

plântula mais vigorosa em cada um. Em seguida, 2,5 g de adubo granulado na formulação 

10-08-18 (NPK) foram adicionados em cada vaso, de modo a suprir a demanda nutricional 

da planta. 

No 27° dia após semeadura (DAS), os vasos foram transferidos para a 

plataforma de fenotipagem, que possui funcionamento automatizado, via sistema de 

operação LemnaTec, com rigoroso controle do conteúdo de água no solo dentro dos vasos. 

Na esteira de movimentação da plataforma, cada vaso com uma planta recebeu um código 

de leitura para sua identificação. Isto permitiu arranjar os vasos no delineamento 

experimental alfa lattice, com três repetições (30 blocos/repetição), no esquema de parcelas 

subdivididas. Os acessos ou genótipos foram alocados às parcelas, constituídas por pares 

de vasos lado a lado, e regimes hídricos (com e sem déficit) às subparcelas (vasos 

individuais em cada par). Cada repetição, naturalmente, recebeu todos os genótipos, 

testados nos dois cenários hídricos. 

No total foram 1680 vasos, sendo 1614 contendo as plantas do painel de 

genótipos (com repetições), mais 60 vasos de plantas como bordadura e outros seis 

contendo apenas solo para determinar a evaporação. Os vasos ficaram acoplados num 

arranjo de 28 linhas por 60 colunas, com espaçamento de 0,4 m x 0,2 m. As plantas de 

bordadura foram utilizadas para mensurar o potencial hídrico foliar (variável denotada 

https://www6.montpellier.inra.fr/m3p/Infrastructure/%20Phenoarch-platform
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como LWP), na antemanhã de seis diferentes datas após a semeadura (31, 37, 41, 44, 48, 

51 DAS). Para isso, utilizou-se uma câmara de Scholander. A temperatura média do ar na 

plataforma foi de 25°, com mínima de 20° e máxima de 32°; a umidade relativa ficou em 

torno de 60%; e o déficit de pressão de vapor foi mantido próximo de 2,0 kPa. 

 

4.2.2 Manejo da irrigação 

 

Os vasos foram irrigados diariamente através de duas estações de pesagem, 

com balança de precisão de 5,0 g, acopladas a um sistema de irrigação também de alta 

precisão. Para cada parcela, o conteúdo de água no solo (SWC), em gramas de água por 

gramas de solo (gg-1), foi calculado como: SWC   Wtotal -  Bplant -  Wpot -  Wdry soil

Wdry soil
 = 

Wwater
Wdry soil

 ; em 

que Wtotal é o peso total do vaso na estação de pesagem; Bplant é o peso estimado da 

biomassa (detalhes na próxima seção); Wpot é o peso do vaso vazio; Wdry soil é o peso do 

solo seco determinado no momento em que se preencheram os vasos (1,755 g por vaso); e 

Wwater é o peso somente da água em um dado vaso. 

Todos os vasos tiveram sete dias de aclimatação, visando atingir 1,6 g de água 

por grama de substrato seco; de modo a igualar a umidade em todos os vasos. Em seguida, 

cada parcela foi submetida às duas condições hídricas: i) WW (do inglês well watered), 

com vasos mantidos a 1,6 gg-1, o que correspondeu a 80% da capacidade de campo; e ii) 

WD (do inglês water deficit), com vasos mantidos a 0,6 gg-1, o que correspondeu a 30% da 

capacidade de campo. Para atingir esse nível de estresse hídrico foram necessários 14 dias 

de redução gradativa da irrigação diária (dry down), com redução de metade da água 

perdida diariamente (Figura 4.1). 

Pesos alvos visando atingir os cenários contrastantes foram obtidos a cada dia. 

Assim, todos os vasos passaram na estação de pesagem diariamente e o peso faltante para 

atingir o peso alvo foi reposto com água, de modo a garantir a relação 1,6 gg-1 para WW e 

0,6 gg-1 para WD. A perda de peso diária dos vasos foi utilizada para calcular as taxas 

médias de evapotranspiração em cada unidade experimental. Na plataforma, a estação de 

pesagem registra o peso individual dos vasos duas vezes ao dia, antes e depois da irrigação. 

Dessa forma, a diferença entre os pesos de cada vaso em duas irrigações sucessivas 

representou a evapotranspiração, em gramas de água. A evaporação do solo foi calculada 

utilizando-se os seis vasos sem plantas (só com substrato). 
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Figura 4.1. Evolução do conteúdo de água no solo (gg-1) ao longo dos dias após 

semeadura (DAS) de acessos de algodoeiro, em dois cenários hídricos: com 
(WD) e sem (WW) déficit hídrico (aclimatação das plantas entre 27 e 34 
DAS; afastamento dos cenários - dry down, de 35 a 49 DAS; e contraste dos 
cenários entre 50 e 60 DAS). 

 

4.2.3 Caracteres morfofisiológicos 

 

Os caracteres morfofisiológicos avaliados neste estudo estão listados na Tabela 

4.1. Algumas medidas no tempo como biomassa, altura de plantas e área foliar foram 

tomadas todos os dias à noite, de modo não destrutivo, via captura de imagens nas estações 

acopladas à plataforma. Assim, a planta de cada vaso foi fotografada, em doze diferentes 

ângulos (0°, 30°, 60°,..., 360°), numa projeção horizontal; mais uma imagem na vista 

superior, totalizando treze imagens a cada passagem na cabine de fotos. 

Para converter as medidas de fenotipagem expressas em pixels em unidades 

convencionais de variáveis como biomassa fresca (biomass, em g), altura de plantas 

(height, em cm) e área foliar (LA, em cm2), foram realizados ensaios prévios visando obter 

as respectivas curvas calibradas de modelos de regressão. Seguem as equações obtidas para 

estas variáveis: 

biomass   1,2 *{exp  [-6,484326 +  0,9990116 * log meanPixels ]}  (1) 

height   meanPixels- meanPixels over pot      (2) 

LA   34,712 + 0,03979 * meanPixels      (3) 

em que:            é a média de pixels baseada nas treze imagens de cada planta; e 

                    é a média dos pixels computados acima dos vasos. 
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Tabela 4.1. Caracteres morfofisiológicos utilizados na caracterização dos acessos de 
algodoeiro, com símbolos, fórmulas, unidades de medidas e métodos de 
obtenção. 

Caracteres Símbolo Fórmulas Unidade Método 

Biomassa final1 biomass - g Análise de imagem 

Altura final1 height - cm Análise de imagem 

Área foliar1 LA - cm2 Análise de imagem 

Transpiração acumulada1 AT soma da transpiração diária no período do ensaio g Balança  

Transpiração acumulada AT_10 soma da transpiração diária no período de estresse g Balança 

Potencial osmótico ψs - MPa Osmômetro 

Discriminação isotópica de 
carbono 

CID                               ‰ 
Espectrometria de 

massa 

Ajustamento osmótico ao ψs_WW – ψs_WD MPa Osmômetro 

Número de nós na haste 
principal 

n_nodes - - Contagem 

Área foliar específica sla área foliar / biomassa seca cm2/g - 

Conteúdo de água wc 
wc = 100*(biomassa fresca – biomassa 

seca)/biomassa fresca 
% - 

Eficiência no uso da água WUE biomassa seca / transpiração total g g-1 - 

Índice de sensibilidade à seca DSI DSI= [1-(Ysi/Ypi)]/[1-(Ys/Yp)] - 
Fischer & Maurer 

(1978) 
1: Variáveis obtidas diariamente e ao final do ensaio. 

 

No final do ensaio, a eficiência da equação (1) foi testada por meio do 

coeficiente de determinação entre a biomassa estimada, obtida pela estação de imagens, e a 

biomassa fresca final obtida em balança de precisão (Figura 4.2). 

 

 
Figura 4.2. Dispersão da biomassa fresca estimada via análise de imagens e a biomassa 

realizada, obtida em balança de precisão ao final do experimento (cada ponto 
representa uma planta de algodão). 
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A biomassa estimada explicou 88% da variação nos dados de biomassa 

observada, com erro quadrático médio de 18 g. Isso permite inferir que o método não 

destrutivo baseado na análise de imagens possibilitou estimar a biomassa real com alto 

grau de precisão (Figura 4.2). 

As medidas da transpiração acumulada (AT, em g) também foram obtidas 

todos os dias; neste caso, subtraindo-se o valor da evapotranspiração de um dado vaso, na 

estação de pesagem, da evaporação média dos seis vasos sem plantas. A transpiração 

acumulada nos últimos dez dias de ensaio (AT_10) resultou do somatório das transpirações 

obtidas durante o período de estresse hídrico (Tabela 4.1). 

Para medir a discriminação isotópica de carbono (CID, em ‰), em cada vaso 

foi amostrada a quinta folha da planta, de cima para baixo, totalmente expandida. Apenas 

metade desta folha foi utilizada nesta determinação. Cada amostra foi desidratada em 

estufa e 1,0 mg do material foi moído e analisado em espectrometria de massa. A 

composição isotópica de carbono (δplant), de acordo com o padrão internacional Pee Dee 

Belemnite – PDB, é determinada por: δplant = [(Rsa – Rsd)/Rsd]×1000; em que Rsa é a razão 

entre as massas dos isótopos 13C e 12C na amostra; e Rsd é mesma razão (13C/12C) no padrão 

PDB (Craig, 1957). Assim os valores de CID foram determinados por: 

CID = (δair – δplant) / (1+ δplant/1000)    (4) 

em que: δair é a composição isotópica de carbono no ar, associado ao CO2 da atmosfera, 

igual a -8.0 ‰ (Farquhar et al., 1989). 

Para a determinação do potencial osmótico (ψs), no último dia do ensaio, 

utilizou-se a outra metade da folha anteriormente referida. A amosta foi reidratada por três 

horas, em tubo de ensaio com água destilada. Após isto, as folhas foram colocadas em 

tubos eppendorf e congeladas em nitrogênio líquido a 196°C e posteriormente 

armazenadas a -15°C. Um mês depois, amostras do líquido de cada eppendorf foram 

retiradas com pipeta e analisadas em osmômetro. O valor de ψs obtido em osmômetro é 

dado em mmol kg-1, o que precisa ser convertido em MPa por: ψs(MPa) = (-R×T×ψs)/1000; 

em que R é a constante do gás (0,008314), e T é a temperatura do laboratório medida em 

Kelvin (T = 298K, equivalente a 25°C). Através dos valores de ψs para cada genótipo, nas 

duas condições hídricas (WW e WD), calculou-se o ajustamento osmótico (oa), por: oa = 

ψs WW – ψs WD (Pierre & Arce, 2012). 

O índice de sensibilidade à seca (DSI) de cada genótipo foi determinado 

conforme preconizam Fischer & Maurer (1978): DSI= [1-(Ysi/Ypi)]/[1-(Ys/Yp)], em que 
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Ysi é a biomassa média do genótipo i sob estresse; Ypi é a biomassa média do genótipo i 

na condição controle; Ys é a biomassa média de todos os genótipos sob estresse; e Yp é a 

biomassa média de todos os genótipos sob estresse. Baixos valores de DSI refletem alta 

tolerância do genótipo à seca. 

 

4.2.4 Análise estatística dos dados fenotípicos 

 

Para a caracterização do efeito do estresse hídrico no painel de genótipos, 

inicialmente foram elaborados gráficos box plots para representar o comportamento 

genotípico médio nos dois cenários; além de teste t-Student para comparação das médias 

diárias entre os cenários. Um gráfico de dispersão plotando os potenciais hídricos na folha 

(LWP) versus conteúdos de água no solo (SWC) também foi elaborado para descrever o 

estado hídrico das plantas na condição de déficit hídrico. 

Para testar efeitos de tratamentos (genótipos, cenários e interação entre estes 

fatores), bem como obter estimativas de parâmetros de interesse, as observações de cada 

caráter tomadas ao final do ensaio foram ajustadas conforme o seguinte modelo: 

 yijk      + ri+ bj( ) + gk + eik +    + g k  + eik   
em que:      : observação na parcela que recebeu o genótipo k, na repetição i, dentro do bloco j, 

no cenário l; 

 : constante inerente a todas as observações; 

ri: efeito fixo de repetição i (i = 1, 2 e 3); 

bj( ) : efeito aleatório do bloco j dentro da repetição i (j = 1, 2,..., 30), sob 

bj(i)           ; 

gk : efeito aleatório do genótipo k (k = 1, 2, ..., 269), sob gk           ; 

eik: efeito do erro em nível de parcela, sob eik                    ;    : efeito fixo de cenário hídrico l (l = 1 e 2); 

g k  : efeito aleatório da interação entre genótipo k e cenário hídrico l, sob 

gckl            ; 

eik : é o erro experimental em nível de subparcela, sob eikl                   . 

Análises de variâncias foram realizadas para testar os efeitos fixos no modelo, 

e análises de deviance, para testar a importância dos efeitos aleatórios. As deviances foram 
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obtidas através de análises com e sem os efeitos de genótipos e de interação de genótipos 

com cenários. Em seguida, subtraiu-se de cada deviance do modelo completo, aquela sem 

o referido efeito, confrontando-o com o valor de qui-quadrado com um grau de liberdade, 

sob 5% de probabilidade.  

Análises adicionais foram realizadas nos conjuntos de dados separados por 

cenários hídricos (WD e WW). Desse modo, o modelo anteriormente descrito reduziu-se a: 

yijk     + ri+ bj( ) + gk + ei . Para estimar os componentes de variância genotípico e 

ambiental, foi utilizado o método de Máxima Verossimilhança Restrita (REML) e, para 

obter os valores genotípicos, a Melhor Predição Linear Não Viesada (BLUP); 

implementado conjuntamente via método REML/BLUP. Para todas essas análises foi 

utilizada a função „lmer‟ do pacote „lme4‟ (Bates et al., 2015). 

Com os valores genotípicos dos genótipos em cada cenário construíram-se 

histogramas, os quais foram plotados num mesmo gráfico para avaliar, comparativamente, 

as respectivas distribuições; isto é, visualização conjunta da distribuição das médias do 

painel de genótipos, para cada caráter, nos dois cenários. Com os componentes de 

variância foram estimados os coeficientes de herdabilidade   ̂  , no sentido amplo, para 

cada caráter:  ̂   ̂    ̂      ̂              ̂                  (5) 

em que:  ̂   ,  ̂            e  ̂           são as estimativas dos componentes de variância 

associados aos efeitos de genótipos e dos erros em nível de parcelas e sub-parcelas, 

respectivamente.  

Na busca de ideótipos para tolerância à seca, no que tange aos caracteres 

morfofisiológicos estudados, uma análise de componentes principais foi aplicada aos 

valores genotípicos, tão somente para a condição sob déficit hídrico (WD). Então, 

utilizando-se os três primeiros componentes principais aplicou-se análise de agrupamento 

(método Ward, com classificação hierárquica ascendente e uso da distância euclidiana), 

para identificação de grupos de similaridade no painel de genótipos. Na sequência, para 

determinar as variáveis que mais discriminaram os grupos genotípicos, realizou-se análise 

de variância para cada caráter, tomando acessos como repetições dos grupos genotípicos; 

seguida de teste Tukey, para caracterização de cada grupo. Tal caracterização permitiu 

identificar mecanismos de tolerância à seca predominantes em cada grupo.  
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4.2.5 Análise de mapeamento associativo 

 

Para implementação da análise GWAS aplicada aos caracteres 

morfofisiológicos de parte aérea, aproveitaram-se integralmente as informações genômicas 

do estudo anterior (Capítulo 3), relativas ao mesmo painel de genótipos. Resumidamente, 

as informações aproveitadas são: i) filtragem atestando a qualidade dos marcadores 

moleculares, que resultou na seleção de 21.930 SNPs de alta qualidade; ii) análise de 

estruturação genética, indicando variabilidade do painel estruturada em duas 

subpopulações; e iii) estimativa da matriz de parentesco-kinship (K).  

No presente estudo também foram testados seis modelos lineares mistos, 

todos com uso da informação de parentesco (K), incluindo três modelos single-locus 

(Zhang et al., 2010) e três modelos multi-locus (Segura et al. 2012): 1) single-locus sem 

uso de covariável para correção; 2) single-locus com covariável associada aos primeiros 

componentes principais da análise dos dados de marcadores (PC); 3) single-locus com 

correção de estruturação genética pela matriz obtida do Structure (Q); 4) multi-locus sem 

uso de covariável para correção; 5) multi-locus com covariável PC; e 6) modelo multi-

locus com covariável Q. Independentemente do modelo, as matrizes PC e Q sempre foram 

ajustadas como efeitos fixos e a matriz K, como efeito aleatório. Tais modelos foram 

ajustados no pacote „Gapit‟ do R (Lipka et al., 2012). Resalta-se que os modelos foram 

testados para todas as variáveis, obtidos separadamente por cenários hídricos. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Caracterização do estresse hídrico 

 

O potencial hídrico na folha (LWP) é uma medida da resistência do 

movimento da água no tecido foliar, sendo dependente da disponibilidade de água no solo 

e da demanda evaporativa. A diminuição da disponibilidade de água no solo resulta em 

leitura negativa de LWP. Quanto mais negativo for o valor de LWP, mais forte será o 

estresse hídrico na planta. A partir dos 37 dias após a semeadura foi possível perceber o 

efeito do déficit hídrico nas folhas, tornando esse potencial cada vez mais negativo, em 

função do aumento gradativo da deficiência hídrica no solo (Figura 4.3). Tomando-se 

como referência o estudo de Brito et al. (2014), em que o valor de -1,5 MPa teve forte 
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impacto na fisiologia das plantas, constata-se que, no presente estudo, o nível estabelecido 

foi moderado; pois o valor máximo foi -1,2 MPa, o que foi mantido durante os últimos dez 

dias de ensaio (Figura 4.1). 

 

 
Figura 4.3. Relação entre o potencial hídrico nas folhas (MPa) e o conteúdo de água no 

solo (g/g) ao longo dos dias após a semeadura (DAS). As medidas foram 
feitas na antemanhã de seis datas diferentes e em plantas da bordadura, no 
cenário sob déficit hídrico, em câmara de Scholander. Aos 37 DAS o estresse 
hídrico já havia começado (a linha horizontal tracejada representa -1.2 MPa, 
condição hídrica que permitiu estressar moderamente o painel de genótipos e 
que foi mantida durante os últimos dez dias de ensaio). 

 

4.3.2 Resposta das plantas ao estresse hídrico 

 

Nas Figuras 4.4 e 4.5 pode-se visualizar o impacto médio do estresse hídrico 

sobre o desenvolvimento vegetativo dos acessos. Considerando-se os caracteres biomassa, 

altura de plantas e transpiração acumulada ficou evidenciado que o estresse afeta 

sensivelmente o crescimento das plantas. As médias diárias nos dois cenários hídricos, em 

váriaveis de crescimento como altura da planta, área foliar e biomassa, diferenciaram-se 

(p<0,05) a partir dos 42 dias após a semeadura. Nessa data, a umidade do substrato nos 

vasos era de 1,0 gg-1, correspondendo a 50% da capacidade de campo (Figura 4.1); o que 
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resultou em -0,5 MPa de potencial hídrico na folha (Figura 4.3). E, esta condição hídrica 

foi suficiente para reduzir, por exemplo, altura e biomassa das plantas (Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4. Impacto do estresse hídrico em acessos de algodoeiro para duas variáveis de 

crescimento, biomassa (A) e altura de plantas (B), em dois cenários hídricos 
(WD e WW: com e sem déficit hídrico, respectivamente). A partir de 42 dias 
após a semeadura, as médias diárias nos dois cenários se diferenciaram 
estatisticamente (p<0,05), pelo teste t-Student. 
 

Para a variável transpiração acumulada (Figura 4.5), o efeito significativo 

(p<0,05) do déficit hídrico manifestou-se a partir dos 37 dias após a semeadura. Nesse 

momento, a umidade do solo (SWC) nos vasos sob cenário estressado estava entre 1,25 e 

1,30 gg-1, equivalente a 65% da capacidade de campo (Figura 4.1). Isto representou -0,4 
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MPa de potencial hídrico foliar (Figura 4.3); o que foi capaz de reduzir, significativamente, 

a transpiração média no painel de genótipos. Deve-se notar, entretanto, que embora o 

estresse hídrico tenha afetado a transpiração das plantas apartir de 37 dias, isto só se 

refletiu no seu crescimento (altura, biomassa e área foliar) cinco dias depois. 

 

 
Figura 4.5. Impacto do estresse hídrico em acessos de algodoeiro, para a variável 

transpiração acumulada ao longo do tempo, em dois cenários hídricos (WD e 
WW: com e sem déficit hídrico, respectivamente). A partir de 37 dias após a 
semeadura, as médias diárias nos dois cenários se diferenciaram 
estatisticamente (p<0,05), pelo teste t-Student.  

 

Nas Figuras 4.4 e 4.5 ainda é possível observar que a amplitude de 

variabilidade nos caracteres de crescimento foi maior no cenário WW do que em WD. Ou 

seja, no que tange a caracteres morfofisiológicos de parte aérea, os genótipos tenderam a se 

diferenciar mais entre si, manifestando maior variação genotípica, na ausência do déficit 

hídrico (WW), relativamente a condição estressada (WD). Esses resultados permitem ainda 

sugerir que, em ensaios futuros desta natureza, o potencial hídrico na folha seja 

estabelecido entre -1,0 a -1,2 MPa, e que o solo possa atingir umidade de 0,6 gg-1. 

 

4.3.3 Variação genotípica em diferentes cenários hídricos 

 

Nos gráficos da Figura 4.6 encontram-se as distribuições de frequência das 

médias genotípicas, nos dois cenários hídricos (WD e WW), para cada variável 

morfofisiológica avaliada. 
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Figura 4.6. Distribuição de frequência dos valores genotípicos de um painel de genótipos 
de algodoeiro, para nove variáveis morfofisiológicas, em dois cenários 
hídricos: sem estresse (histograma azul) e com estresse (histograma vermelho). 
AT_10: transpiração acumulada nos últimos dez dias; CID: discriminação 
isotópica de carbono; WUE: eficiência no uso da água; ψs: potencial osmótico; 
sla: área foliar específica; wc: conteúdo de água; biomass: biomassa final; 
height: altura de plantas; e n_nodes: número de nós na haste principal. 
 

Constata-se ampla variação em ambos os cenários, com distribuição 

aproximadamente normal para todos os caracteres. Como já salientado, na condição 

controle os genótipos expresseram maior variabilidade do que na condição estressada; 

também para os caracteres transpiração acumulada nos últimos dez dias de ensaio, 

biomassa, altura de plantas e área foliar específica. No entanto, para eficiência no uso da 
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água (WUE) e conteúdo de água na planta (wc), os genótipos expressaram maior 

variabilidade sob déficit hídrico (Figura 4.6). 

Do cenário WD  para o cenário controle (WW), as médias de biomassa, altura 

de plantas e números de nós na haste principal reduziram em 34%, 21%, e 11%, 

respectivamente, evidenciando o efeito do estresse hídrico sobre o crescimento das plantas. 

A mesma redução observada nas médias genotípicas para a variável área foliar específica, 

talvez possa ser explicada pelo maior espessamento das folhas (com maior concentração de 

clorofila) na condição de estresse, o que reduz a expansão celular. Isso resultou em menor 

crescimento da planta e em compactação de sua parte aérea. 

Houve também nítida redução (41%) nas médias de transpiração acumuldada 

(AT_10) dos acessos sob estresse hídrico, relativamente ao cenário controle (Figura 4.6). 

Esta porcentagem foi similar à observada por Brito et al. (2014), 51%, ao avaliarem 

cultivares de algodoeiro sob estresse moderado (-1,5 MPa). Essa redução deve-se ao 

fechamento parcial dos estômatos, seguido de redução na área foliar. Pelo menos 95% da 

água absorvida pelo algodoeiro é utilizada para resfriar a copa da planta, de modo a manter 

a temperatura foliar no limite ideal e favorável para as atividades enzimáticas (Yeates, 

2014; Taiz & Zeiger, 2013). 

O aumento da pressão osmótica pode promover o acúmulo do conteúdo de 

prolina, retardando a perda de água na planta, o que se caracteriza como um mecanismo 

eficiente de tolerância à deficiência hídrica (Hou et al., 2018). O potencial osmótico (ψs) 

médio dos acessos decresceu significativamente de -0,09 MPa, sob WW, para -0,13 MPa 

em WD; redução de 33% do potencial de soluto. É natural que isso aconteça como 

mecanismo adaptativo ao estresse; pois, a redução do potencial osmótico permite que as 

células se mantenham túrgidas, evitando a plasmólise, e com alta capacidade de absorção 

de água pelas raízes, desde que o potencial hídrico na planta seja mais negativo que no solo 

(Martin et al., 2004).  

O ajustamento osmótico no painel de acessos variou de 0,32 MPa a 0,48 MPa. 

Em algodoeiro, já foi demonstrado que o ajustamento osmótico está associado 

positivamente com maior produção de fibra sob estresse hídrico, além de contribuir na 

proteção de várias funções celulares, incluindo aquelas ligadas às membranas (Ullah et al., 

2017). Em outras espécies cultivadas de importância econômica também já se constatou 

forte associação positiva entre ajustamento osmótico e produtividade, sob estresse hídrico 

(Blum, 2016). 
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Em algodoeiro, a eficiência no uso da água (WUE) pode ser definida como a 

quantidade de carbono assimilado, como biomassa ou produtividade de pluma, por unidade 

de água transpirada pela planta. As médias genotípicas deste caráter aumentaram 21% sob 

condições de deficiência hídrica, devido à maior redução da proporção de transpiração. 

Portanto, essas alterações levaram a valores de WUE maiores em plantas sob WD, em 

comparação às plantas em WW; resultados estes similares aos encontrados em girassol por 

Adiredjo et al. (2014). Genótipos com médias elevadas para o caráter WUE devem ser 

selecionados quando se tem interesse em plantas com maior tolerância à deficiência hídrica 

(Condon et al., 2004). 

Os valores genotípicos de discriminação isotópica de carbono (CID) foram 

menores em WD do que em WW, com redução de 1,46% (Figura 4.6); resultados também 

similares aos observados em girassol (Adiredjo et al., 2014). O fechamento dos estômatos 

durante a seca, que é regulado principalmente pela via de sinalização do ácido abscísico, 

implicará em diminuição da concentração de CO2 na folha. Com isso, também diminuirá a 

razão entre a concentração de CO2 na câmara subestomática interna e o ambiente, o que 

afeta a discriminação contra o isótopo de carbono 13C durante a fixação de CO2 pela 

enzima RuBisCO (Farquhar et al., 1989). Alguns estudos têm sugerido a variável CID 

como um indicador de seleção indireta para a variável eficiência no uso da água (WUE), 

revelando correlações acima de 0,50; por exemplo, em trigo (Khazaei et al., 2009) e 

girassol (Adiredjo et al., 2014). No presente estudo, resultados similares foram obervados, 

com correlações positivas e significativas de 0,51 sob WW e 0,40 sob WD (Figura 4.7). 

A eficiência no uso da água (WUE) tem se mostrado um caráter promissor 

para propósitos de seleção de genótipos, uma vez que plantas mais eficientes vão realizar 

melhor racionamento de água mesmo frente a estresses hídricos moderados. Mas, obter 

dados de WUE (biomassa por unidade de água transpirada) não é tarefa fácil, dado que a 

mensuração da transpiração em campo é quase impossível. Desse modo, é provável que a 

aceitação da variável discriminação isotópica de carbono (CID) por melhoristas seja cada 

vez maior, visto que uma amostra foliar é suficiente para análise em laboratório. Ademais, 

os dados são rapidamente obtidos e precisos, auxiliando na tomada de decisão. Linhagens 

avançadas que apresentem alta produtividade aliada a baixos valores de CID (o que remete 

ao alto WUE) têm grande chance de apresentarem resiliência ao déficit hídrico; produzindo 

relativamente bem e diminuindo o risco econômico do cotonicultor. Vale ressaltar ainda 
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que o sentido da correlação entre valores de CID e produtividade ainda é controverso 

(Khazaei et al., 2009). 

 

 
Figura 4.7. Dispersão dos valores genotípicos para os caracteres eficiência no uso da água 

(WUE) e discriminação isotópica de carbono (CID), em algodoeiro, frente a 
dois cenários hídricos (WW: controle, e WD: deficiência hídrica). Os 
coeficientes de correlação foram significativos em ambos os cenários (p<0,01). 
 

A herdabilidade ( ̂ ) mede o quanto da variação fenotípica é devido às causas 

genéticas (Figura 4.8). Para os caracteres morfofisiológicos aqui avaliados, as estimativas 

de  ̂  variaram de 35% (ajustamento osmótico) a 70% (altura de plantas); intervalo que 

abrange outros trabalhos que utilizaram a mesma plataforma de fenotipagem, avaliando 

coleção de genótipos de macieira (Lopez et al., 2015) e progênies de videira (Coupel-

Ledru et al., 2014). Herdabilidades dessa magnitude podem facilitar os trabalhos de 

melhoramento, uma vez que a medida fenotípica reflete bem a medida genotípica. Um 

fator que pode ter contribuído para as altas herdabilidades é a eficiência da plataforma em 

controlar a variabilidade temporal e microambiental, o que permitiu aos genótipos 

expressarem todo o potencial genético. Estimativas de  ̂  elevadas estão associadas com 

maior variabilidade genética, elevada acurácia seletiva (Cargnelutti Filho et al., 2009) e, 

também, maiores possibilidades de êxito na seleção de genótipos superiores. Isto poderá 

ser aproveitado, portanto, em estratégias  de melhoramento do algodoeiro visando 

tolerância ao déficit hídrico. 
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Figura 4.8. Estimativas de herdabilidade no sentido amplo, em nível de médias, para 

caracteres morfofisiológicos numa população de 269 acessos de algodoeiro, 
(ao: ajustamento osmótico, em MPa, AT_10: transpiração acumulada nos 
últimos dez dias, em g, biomass: biomassa final, em g, CID: discriminação 
isotópica de carbono, em ‰, height: altura, em cm, n nodes: número de nós 
na haste principal, sla: área foliar específica, em cm2/g, wc: conteúdo de água, 
em %, WUE: eficiência no uso da água, em g/g, e ψs: potencial osmótico, em 
MPa). 

 
 

Na análise de deviance (Tabela 4.2), observaram-se diferenças genotípicas 

altamente significativas (p<0,01) para todos os caracteres morfofisiológicos avaliados; o 

que demonstra alta variabilidade genética entre os acessos em teste. O resultado ressalta 

também a boa representatividade da amostragem utilizada na composição do painel de 

genótipos escolhidos. Também houve diferença altamente significativa (p<0,01) entre os 

dois cenários hídricos, confirmando o contraste entre as duas condições avaliadas na 

plataforma (Tabela 4.2 e Figuras 4.1 e 4.6). A interação de genótipos com cenários hídricos 

foi significativa (p<0,05) apenas para altura de plantas e número de nós; indicando que, 

para estes dois caracteres, os genótipos responderam diferentemente à variação nas 

condições de estresse hídrico. Para a maior parte dos caracteres, entretanto, predominou a 

manifestação de comportamentos relativamente similares frente a esta variação (ausência 

de interação). 
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Tabela 4.2. Resumo das análises de variância (MS – quadrados médios) e de deviance (D) 
para caracteres morfofisiológicos em 269 acessos de algodoeiro, com teste F-
Snedecor e da razão de verossimilhança (LTR), com respectivos valores de 
probabilidade (p-valor).  

Caracteres1 
Cenários (C) 

 
Genótipos (G) 

 
G x C Modelo 

completo MS F p-valor 
 

D LRT p-valor 
 

D LRT p-valor 
 

oa - - - - -670,04 13,04 0,0003 *** - - - - -683,08 

AT_10 1597364421 3977 0,0000 *** 26420 25,64 0,0000 *** 26398 3,74 0,0531 ns 26394 

biomass 1454282 3583 0,0000 *** 15798 34,40 0,0000 *** 15767 3,41 0,0650 ns 15763 

CID 38 176,51 0,0000 *** 2815 31,871 0,0000 *** 2785 1,965 1,0000 ns 2783 

height 96951 3178 0,0000 *** 11510 116,29 0,0000 *** 11402 7,87 0,0050 ** 11394 

n_nodes 462 1207 0,0000 *** 4182 120,37 0,0000 *** 4186 4,27 0,0387 * 4182 

ψs 0,329 2768,4 0,0000 *** -9461,4 32,54 0,0000 *** -9491 2,98 0,0843 ns -9494 

sla 556353 505 0,0000 *** 16632 70,42 0,0000 *** 16562 1,00 0,9060 ns 16562 

wc 4495 1261 0,0000 *** 7535 19,58 0,0000 *** 7516 0,71 0,3996 ns 7515 

WUE 0,0002 2337 0,0000 *** -20251 35,08 0,0000 *** -20247 3,26 0,0709 ns -20251 

1ao: ajustamento osmótico, em MPa; AT_10: transpiração acumulada nos últimos dez dias, em g; biomass: 
biomassa final, em g; CID: discriminação isotópica de carbono, em ‰; height: altura de plantas, em cm; 
n_nodes: número de nós na haste principal; ψs: potencial osmótico, em MPa; sla: área foliar específica, em 
cm2/g; wc: conteúdo de água, em %; WUE: eficiência no uso da água, em g/g. ns, *, ** e ***: valores não 
significativos, significativos a 5%, 1% ou 0,1% de probabilidade. 

 

Especulam-se quatro hipóteses para justificar a ausência dessa interação na 

maioria dos caracteres: i) moderado déficit hídrico afetando os caracteres 

morfofisiológicos de modo proporcional; ii) os dois cenários hídricos avaliados talvez não 

representem eficientemente os diferentes níveis de estresse que acomete a cultura no 

campo; iii) os caracteres avaliados têm herdabilidades de moderada a alta magnitude; e iv) 

a aclimatação,em longo prazo, pode anular o efeito da interação ou equalizar este efeito por 

meio de ajuste osmótico, ajuste da elasticidade da parede celular, controle estomático e 

ajuste do balanço entre fotossíntese e respiração. 

 

4.3.4 Agrupamento genotípico por similaridade e identificação de ideótipos 

 

A análise de agrupamento hierárquica com base nas variáveis 

morfofisiológicas selecionadas sugeriu três grupos genotípicos principais (Figura 4.9). 

Cada grupo está caracterizado, conforme suas médias para estes caracteres, na Tabela 4.3. 

O “grupo 1” reuniu genótipos com intermediário ajustamento osmótico, 

menor transpiração no período de estresse e intermediária discriminação isotópica de 

carbono. Em termos de crescimento, apresentou menor biomassa, número de nós e altura 

de plantas, resultando em accessos com arquitetura de parte aérea compacta. Teve ainda 
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menor área foliar específica, o que faz com que a folha fique mais espessa, permitindo 

conservar mais o recurso hídrico. A forte redução do crescimento sob estresse hídrico 

resultou em maior sensibilidade à seca (DSI) para este grupo. Embora com crescimento 

restrito, caracterizou-se também por maior eficiência no uso da agua, muito disso devido à 

baixa transpiração e menor área foliar em contato com o ambiente. Enfim, este grupo 

revela alta eficiência no uso da água, devida principalmente à sua baixa transpiração 

global. 

 

 
Figura 4.9. Análise de componentes principais aplicada aos valores genotípicos de 269 

genótipos de algodoeiro (pontos), para onze caracteres (setas) 
morfofisiológicos de parte aérea (ao: ajustamento osmótico; AT_10: 
transpiração acumulada nos últimos dez dias; biomass: biomassa final; CID: 
discriminação isotópica de carbono; height: altura de planta; n_nodes: número 
de nós na haste principal; sla: área foliar específica; wc: conteúdo de água; 
WUE: eficiência no uso da água; op: potencial osmótico; e DSI: índice de 
sensibilidade à seca). Os grupos genotípicos ou ideótipos (1 a 3), delimitados 
por linhas conectando genótipos extremos, foram obtidos via análise de 
classificação hierárquica ascendente (com distância euclidiana e agrupamento 
de Ward). 
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Murchamento, enrolamento e crescimento reduzido das folhas nesse grupo 

resultam em menor radiação e, consequentemente, em redução da perda de água através 

dos estômatos. Fenômeno este crucial em ambientes sob déficits hídricos severos (Fang & 

Xiong, 2015). Grupo com tais características são definidos como „pessimistas ao estresse‟; 

em feijoeiro, referidos em inglês como „water savers‟ (Polania et al., 2017). Assim, são 

indicados como ideótipos para estresse severo, como, por exemplo, nas regiões do semi-

árido brasileiro. 

 

Tabela 4.3. Médias dos grupos genotípicos entre 269 acessos de algodoeiro herbáceo, para 
onze caracteres morfofisiológicos. 

Caracteres1 
Grupos2 

            1             2            3 
ao 0,406 b 0,371 c 0,416 a 
AT_10 3899 c 4107 b 4478 a 
biomass 121 c 130 b 142 a 
CID 22,37 b 22,45 a 22,26 c 
height 64 c 66 b 71 a 
n_nodes 10,0 c 10,5 b 10,9 a 
ψs -0,1270 b -0,1222 a -0,1267 b 
sla 284 c 304 a 296 b 
wc 74,40 b 75,21 a 75,07 a 
WUE 0,00487 a 0,00470 c 0,00482 b 
DSI 1,064 c 1,005 b 0,937 a 
1ao: ajustamento osmótico (MPa); AT_10: transpiração acumulada nos últimos dez dias (g); biomass: 
biomassa final (g); CID: discriminação isotópica de carbono (‰); height: altura de planta (cm); n nodes: 
número de nós na haste principal; ψs: potencial osmótico (MPa); sla: área foliar específica (cm2/g); wc: 
conteúdo de água (%); WUE: eficiência no uso da água (gg-1); DSI: índice de sensibilidade à seca. 2Médias 
seguidas de diferentes letras em cada linha são estatisticamente distintas entre si, pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 

O “grupo 2” apresentou média de potencial osmótico menos negativa, 

resultando em menor ajustamento osmótico, o que pode ter proporcionado a este grupo 

uma menor absorção de água pelas raízes, já que sua transpiração foi intermediária (Tabela 

4.3). O crescimento da planta (altura, biomassa e número de nós) e sua sensibilidade ao 

estresse foram intermediários. 

O “grupo 3” destacou-se pelo maior ajustamento osmótico e menor 

discriminação isotópica de carbono (Tabela 4.3), o que remete ao fechamento parcial dos 

estômatos; mesmo assim, teve maior transpiração global, pois mostrou também maior 

conteúdo de água em seus tecidos. Neste grupo houve considerável expansão foliar, com 
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maiores biomassa, altura de plantas e número de nós na haste principal. Caracterizou-se, 

ainda, por apresentar intermediária eficiência no uso da água. Assim, o ajuste osmótico 

parece ter sido decisivo na manutenção do funcionamento fisiológico, aliado à baixa 

sensibilidade à seca. Trabalhos nessa temática têm mostrado que o ajuste osmótico está 

positivamente associado à produção de algodão em caroço, sob regime de água limitado 

(Rahman et al., 2008). 

Ajustamento osmótico associado a alta transpiração parece ser vantajoso em 

algodoeiro. Cultivares com maiores médias de transpiração devem apresentar melhor 

desempenho sob condições de estresse, pois, sua capacidade de resfriamento da copa é 

maior do que cultivares que transpiram menos (Singh et al., 2018). Em síntese, o “grupo 1” 

caracteriza-se por ser econômico, com alta eficiência no uso da água, aliados ao 

crescimento reduzido. O “grupo 2” têm elevada área foliar especifica, aliada ao 

crescimento intermediário. Por último, o “grupo 3” representa genótipos com alto 

ajustamento osmótico, associado a alta transpiração e com crescimento robusto. Estes são 

aqui referidos como „otimistas ao estresse‟, tal como a referência a ideótipos „water 

spenders‟, identificados em feijoeiro (Polania et al., 2017). Assim, demonstram-se 

potencial de serem utilizados como ideótipo para ambientes sob déficit hídrico moderado, 

como ocorre na região de Cerrado do Brasil central. 

 

4.3.5 Marcadores associados com caracteres morfofisiológicos 

 

Na condição de déficit hídrico (WD), foram detectados 47 marcadores SNP 

associados com os caracteres morfofisiológicos e, na condição controle (WW), 50 SNP; 

apenas quatro destes marcadores mantiveram a associação em ambas as condições. Isso 

demostrando que, sob estresse hídrico, algumas regiões genômicas responsáveis pela 

expressão fenotípica se alteram para garantir a aclimatação das plantas; mesmo com a 

indicação de ausência da interação entre genótipos e cenários hídricos. 

Analisando os caracteres individualmente (Apêndice A), para ajustamento 

osmótico (ao) foram identificados dois locos (i10403Gh‟ e „i52883Gb), que explicaram 

aproximadamente 5% da variação fenotípica. Para potencial osmótico (ψs), também dois 

marcadores exibiram significância sob estrese hídrico (i13133Gh e i21454Gh) e cinco na 

condição controle (i16508Gh, i16509Gh, i20182Gh, i20351Gh e i29870Gh); e, 

independentemente dos marcadores a explicação da variação fenotípica neste caráter ficou 
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próxima de 8%. Para a transpiração acumulada no cenário WD, observou-se sete SNP 

associados, dentre os quais se destacaram i07855Gh, localizado no cromossomo Dt12, e 

i61241Gt, no cromossomo Dt7; os quais explicaram 9% e 10% da variação fenotípica, 

respectivamente, além de terem sido identificados nos seis modelos testados. No cenário 

controle (WW), quatorze marcadores foram identificados, com explicação da variação 

fenotípica em torno de 12% (Apêndice A). 

Seis marcadores foram identificados em associação com a discriminação 

isotópica de carbono (CID) no cenário WD, e seis em WW; destes apenas um foi 

coincidente nos dois cenários (Apêndice A). O coeficiente de determinação (R2) associado 

foi de 14% para todos os locos. Não houve associação entre marcadores e o caráter área 

foliar específica, em ambos os cenários hídricos. Para conteúdo de água na planta, houve 

associações entre seis marcadores e o caráter sob as condições controle e de deficiência 

hídrica; a respectiva porcentagem de explicação ficou entre 6% e 7%. Treze marcadores 

mostraram-se associados com eficiência no uso da água na condição WD (R2 de 10%), e 

cinco na condição WW (R2 de 8%). A maioria desses locos foram significativos para os 

seis modelos testados, exibindo alta consistência dos marcadores identificados. Locos 

identificados por múltiplas abordagens são, geralmente, mais confiáveis (Li et al., 2018). 

Para os caracteres morfológicos, foram identificados três marcadores 

associados com biomassa, na condição WD, e cinco na condição WW; os quais 

apresentaram R2 de 10% e 13%, respectivamente (Apêndice A). Para altura de plantas, 

quatro marcadores foram identificados sob WD e sete em WW, todos com R2 de 21%. 

Ainda, oito marcadores estiveram associados com número de nós na haste principal no 

cenário WD e seis em WW. Apenas o marcador i42101Gh, localizado no cromossomo At6, 

foi coincidente nas duas condições hídricas. 

É provável que existam regiões genômicas que respondam simultaneamente 

por expressão fenotípica de caracteres fisiológicos e morfológicos; uma vez que, 

transpiração acumulada e altura de plantas tiveram dois marcadores em comum, i02444Gh 

na condição WW e i31143Gh na condição WD. A moderada correlação fenotípica 

observada entre estes caracteres (0,59** em WD, e 0,54** em WW) pode ser decorrente 

disso. De modo similar, transpiração acumulada e biomassa, com alta correlação entre si 

(0,84**, em WD e 0,83** em WW),  apresentaram três locos em comum na condição WW 

(i05667Gh, i12452Gh e i12455Gh) e dois em WD (i43276Gh e i61241Gt); o que também 

pode ser causa da referida associação fenotípica. 
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Os locos i05645Gh e i05648Gh se mostraram associados com os caracteres 

discriminação isotópica de carbono (CID), sob déficit hídrico, e eficiência no uso da água 

(WUE), na condição controle (Apêndice A). Tais caracteres, reconhecidamente, são 

medidas de tolerância à deficiência hídrica em várias espécies cultivadas (Khazaei et al., 

2009; Adiredjo et al., 2014); inclusive em algodoeiro (Brito et al., 2014). Logo, merece 

destaque aqui o marcador i26491Gh, identificado em associação com estes dois caracteres  

(Figura 4.10), na condição de deficiência hídrica. Por isso, sugerimos o uso deste SNP em 

programa de seleção assistida por marcadores para o melhoramento do algodoeiro em 

tolerância à seca. 

 
Figura 4.10. Manhattan plots do estudo de associação genômica ampla (GWAS) para os 

caracteres discriminação isotópica de carbono – CID (A) e eficiência no uso 
da água – WUE (B). Cada ponto representa um marcador SNP, e a linha 
vermelha, o  limiar de associações significativas (-log(p)>3,64, conforme 
critério de Bonferroni a 5% de probabilidade).  
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Em síntese, sob deficiência hídrica, 23 marcadores SNP foram identificados 

em associação com os caracteres morfofisiológicos nos seis modelos testados; todos com 

coeficiente de determinação explicando mais de 10% da varicação fenotípica. Estes SNPs, 

portanto, têm potencial para serem implementados em rotinas de seleção assistida por 

marcadores, com ênfase na tolerância à deficiência hídrica. Sugere-se, ainda, que os 

marcadores aqui identificados sejam alinhados com banco de dados genômicos, na busca 

de genes candidatos para esse tipo de tolerância em algodoeiro herbáceo; inclusive com 

exploração no campo da genômica funcional acerca destes caráteres adaptativos.  

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

i) Houve ampla variabilidade genética para caracteres morfofisiológicos em 

algodoeiro herbáceo, os quais tiveram herdabilidades de moderada a alta 

magnitude. A maioria desses caracteres não exibiu interação entre genótipos e 

cenários hídricos. 

ii) Os genótipos expressaram mecanismos morfofisiológicos preferenciais, permitindo 

estabelecer três grupos: „pessimista‟, com uso eficiente da água elevado e 

crescimento reduzido; „intermediário‟, com maior área foliar específica e 

crescimento intermediário; e „otimista‟, com forte ajustamento osmótico, alta 

transpiração e crescimento robusto. Os grupos „pessimistas‟ e „otimistas‟ mostram 

potencial para uso como ideótipos em ambientes com nível de déficit hídrico severo 

e moderado, respectivamente. 

iii) A eficiência no uso da água, o ajustamento osmótico e a discriminação isotópica de 

carbono são bons indicadores na seleção de genótipos de algodoeiro tolerantes à 

deficiência hídrica; com destaque para o último deles pela facilidade de 

mensuração. 

iv) Sob deficiência hídrica, foram identificados 23 marcadores SNP em associação 

com os caracteres morfofisiológicos avaliados. Tais marcadores, com destaque para 

o SNP i26491Gh (associado com discriminação isotópica de carbono e eficiência 

no uso da água), após validação, têm grande potencial para uso em seleção assistida 

visando melhoramento do algodoeiro para tolerância à seca. 
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Apêndice A. Caracteres morfofisiológicos com respectivos locos/marcadores SNP 
associados, e informações sobre a posição no genoma (Pos), cromossomo 
(Chr.), frequência alélica mínima (MAF), loco e alelo que proporcionam 
aumento do caráter (Alelo+), estimativa percentual do efeito do alelo 
menos frequente e comparação do efeito fenotípico entre grupos de 
genótipos com alelos diferentes (t-teste). 

 
Caracteres Cenários SNP Pos(Mb) Chr. -Log(p) > 3.64 MAF Loco Alelo+ R2(%) 1Efeito(%) t-teste 2Modelos 

ao - 
i10403Gh 58.01 Dt5 3.71 0.47 C/A C 4.96 -0.47 0.000 2,5 

i52883Gb 3.73 At4 3.70 0.48 A/G A 4.67 -0.49 0.001 5 

AT_10 WD 

i03641Gh 44.98 Dt3 3.65 0.34 A/G A 8.00 -2.65 0.001 4,6 

i03644Gh 45.00 Dt3 3.69 0.34 G/A G 8.07 -2.64 0.001 4,6 

i07855Gh 3.14 Dt12 3.92 0.27 G/A G 9.24 -2.80 0.000 1,2,3,4,5,6 

i18583Gh 1.31 At3 3.66 0.33 C/A C 8.05 -2.78 0.000 4,6 

i31143Gh 3.95 At1 3.79 0.27 G/A G 8.71 -2.95 0.002 5 

i43276Gh 67.85 At10 3.76 0.33 A/C A 8.67 -2.36 0.004 5 

i61241Gt 10.34 Dt7 4.45 0.10 G/A G 10.06 -5.57 0.000 1,2,3,4,5,6 

AT_10 WW 

i00231Gh 86.55 At5 3.98 0.42 G/A G 12.49 -1.98 0.000 1,2,3,4,5,6 

i02444Gh 7.93 Dt1 3.78 0.19 G/A G 12.16 -2.42 0.002 2,3,4,5 

i02445Gh 7.93 Dt1 3.65 0.15 G/A G 11.94 -2.40 0.006 2,5 

i05667Gh 65.10 Dt2 4.01 0.18 A/G G 12.54 3.73 0.000 1,2,3,4,5,6 

i07543Gh 58.34 Dt11 3.59 0.36 G/A A 11.86 1.13 0.12ns 2,5 

i07544Gh 58.34 Dt11 3.59 0.36 G/A A 11.86 1.13 0.12ns 2,5 

i07545Gh 58.34 Dt11 3.58 0.40 A/G G 11.84 1.23 0.010 2,5 

i07546Gh 83.69 At11 3.65 0.37 A/C G 11.95 1.79 0.000 2,5 

i07547Gh 58.35 Dt11 3.85 0.38 A/G G 12.27 1.49 0.009 2,3,4,5,6 

i07550Gh 58.40 Dt11 4.26 0.38 G/A A 12.95 1.69 0.001 1,2,3,4,5,6 

i12452Gh 89.90 At5 4.14 0.45 A/G A 12.75 -2.11 0.000 1,2,3,4,5,6 

i12455Gh 89.90 At5 4.57 0.44 G/A G 13.46 -2.16 0.000 1,2,3,4,5,6 

i16102Gh 58.34 Dt11 3.94 0.40 A/G G 12.42 1.23 0.020 2,5,6 

i35272Gh 83.72 At11 3.61 0.35 A/G G 11.88 1.28 0.015 2,5 

biomassa WD 

i09345Gh 11.56 Dt5 3.84 0.48 C/A A 9.45 2.38 0.000 1,2,3,4,5,6 

i43276Gh 67.85 At10 3.67 0.33 A/C A 9.17 -2.27 0.009 2,5 

i61241Gt 10.34 Dt7 4.32 0.10 G/A G 10.26 -5.30 0.001 1,2,3,4,5,6 

biomassa WW 

i05666Gh 65.10 Dt2 3.60 0.17 G/A A 13.50 3.55 0.000 1,4,5,6 

i05667Gh 65.10 Dt2 3.84 0.18 A/G G 13.89 3.72 0.000 1,2,3,4,5,6 

i12452Gh 89.90 At5 3.47 0.45 A/G A 13.29 -1.71 0.000 1,3,4,6 

i12455Gh 89.90 At5 3.68 0.44 G/A G 13.62 -1.81 0.000 1,2,3,4,5,6 

i29508Gh 65.10 Dt2 3.60 0.17 G/A A 13.50 3.55 0.000 1,4,5,6 

CID WD 

i05645Gh 64.85 Dt2 3.83 0.34 G/A G 13.66 -0.34 0.000 1,3,4,6 

i05648Gh 97.67 At3 3.83 0.34 A/G A 13.66 -0.34 0.000 1,3,4,6 

i05649Gh 64.90 Dt2 4.00 0.40 A/G A 13.92 -0.31 0.000 1,3,4,5,6 

i05650Gh 64.91 Dt2 4.65 0.40 A/G A 14.97 -0.33 0.000 1,2,3,4,5,6 

i23183Gh 67.89 At10 4.41 0.08 G/A G 14.57 -0.82 0.000 1,2,3,4,5,6 

i26491Gh 20.34 At5 3.57 0.23 A/G A 13.24 -0.41 0.000 1,3,4,6 
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Caracteres Cenários SNP Pos(Mb) Chr. -Log(p) > 3.64 MAF Loco Alelo+ R2(%) 1Efeito(%) t-teste 2Modelos 

CID WW 

i09695Gh 20.44 At5 3.50 0.23 A/G A 13.88 -0.42 0.000 1,3,4,6 

i16743Gh 20.31 Dt5 3.50 0.23 G/A G 13.88 -0.42 0.000 1,3,4,6 

i26491Gh 20.34 At5 3.92 0.23 A/G A 14.55 -0.44 0.000 1,2,3,4,5,6 

i31770Gh 70.56 At13 4.00 0.49 A/G G 14.68 0.16 0.005 1,2,3,4,5,6 

i47837Gh 20.36 At5 3.50 0.23 G/A G 13.88 -0.42 0.000 1,3,4,6 

i55433Gb 20.51 At5 3.50 0.23 A/G A 13.88 -0.42 0.000 1,3,4,6 

height WD 

i12935Gh 51.02 Dt4 3.93 0.09 A/G G 21.88 0.43 0.016 1,2,3,4,5,6 

i20005Gh 1.86 Dt10 3.61 0.12 A/G G 21.41 6.44 0.000 1,3,4,5,6 

i30624Gh 3.33 At1 3.95 0.21 G/A G 21.90 -2.86 0.001 1,2,3,4,5,6 

i31143Gh 3.95 At1 3.75 0.27 G/A G 21.61 -1.84 0.016 1,2,3,4,5,6 

height WW 

i02444Gh 7.93 Dt1 3.13 0.19 G/A G 21.06 -1.32 0.061ns 2,5 

i04759Gh 64.50 Dt8 3.74 0.14 C/A A 21.93 5.54 0.000 1,2,3,4,6 

i05642Gh 64.73 Dt2 3.46 0.46 A/G A 21.53 -0.89 0.058 2,5 

i23446Gh 97.50 At3 3.34 0.46 G/A G 21.36 -0.85 0.058 2,5 

i42959Gh 97.49 At3 3.32 0.46 A/C A 21.32 -0.79 0.19ns 2,5 

i53910Gb 100.93 At8 4.27 0.16 A/C C 22.68 5.71 0.000 1,2,3,4,5,6 

i64331Gm 100.93 At8 4.27 0.16 A/C C 22.68 5.71 0.000 1,2,3,4,6 

n_nodes WD 

i08712Gh 86.68 At12 3.78 0.25 G/A A 16.99 2.45 0.000 1,2,3,4,6 

i27150Gh 15.17 At7 3.73 0.40 G/A G 16.90 -1.68 0.000 1,2,3,4,5,6 

i31136Gh 15.22 At7 3.73 0.40 A/G A 16.90 -1.68 0.000 1,2,3,4,5,6 

i33961Gh 18.33 At9 4.50 0.14 G/A A 18.11 3.91 0.000 1,2,3,4,6 

i36567Gh 56.93 At2 4.29 0.14 G/A A 17.77 3.91 0.000 1,2,3,4,6 

i42101Gh 59.15 At6 4.60 0.14 G/A A 18.26 4.00 0.000 1,2,3,4,5,6 

i43207Gh 59.39 At6 4.29 0.14 G/A A 17.77 3.91 0.000 1,2,3,4,6 

i46860Gh 58.47 Dt11 4.92 0.06 A/G G 18.77 5.33 0.002 1,2,3,4,5,6 

n_nodes WW 

i03168Gh 81.76 At2 7.53 0.49 A/C C 19.27 0.51 0.044 5 

i06941Gh 6.30 Dt11 7.86 0.08 A/G G 18.94 2.48 0.012 5 

i08153Gh 43.60 Dt12 3.64 0.19 A/G A 20.46 -1.51 0.004 1,2,4,6 

i33352Gh 43.57 Dt12 3.64 0.19 G/A G 20.46 -1.51 0.004 1,2,4,6 

i42101Gh 59.15 At6 3.78 0.14 G/A A 20.67 3.01 0.000 1,3,4,6 

i51946Gb 2.86 At11 7.93 0.06 A/C C 20.20 3.61 0.001 5 

ψs WD 
i13133Gh 5.18 Dt13 3.95 0.18 A/G G 8.52 -1.99 0.000 1,2,3,4,5,6 

i21454Gh 50.15 Dt4 3.68 0.12 A/G A 8.05 1.65 0.002 2,4,5 

ψs WW 

i16508Gh 86.69 At12 3.90 0.25 A/G G 8.22 -1.69 0.000 1,2,3,4,5,6 

i16509Gh 86.69 At12 3.90 0.25 G/A A 8.22 -1.69 0.000 1,2,3,4,5,6 

i20182Gh 14.22 Dt4 3.84 0.29 A/G A 8.12 1.83 0.000 1,3,4,5,6 

i20351Gh 52.78 Dt13 4.25 0.13 A/G A 8.81 2.50 0.005 1,2,3,4,5,6 

i29870Gh 14.12 Dt4 3.84 0.29 A/C A 8.12 1.83 0.000 1,3,4,5,6 

wc WD 

i11222Gh 94.85 At6 4.12 0.06 A/G G 6.95 1.06 0.00 1,2,3,4,5,6 

i19972Gh 55.61 Dt6 4.12 0.06 A/G G 6.95 1.06 0.00 1,2,3,4,5,6 

i32275Gh 9.32 At10 4.10 0.07 A/G A 6.91 -0.84 0.00 1,2,3,4,5,6 

i37289Gh 45.51 Dt4 4.00 0.25 G/A A 6.75 0.47 0.00 1,3,4,5,6 

i50724Gb 57.25 At4 4.00 0.21 A/G G 6.75 0.51 0.00 1,3,4,5,6 

i51464Gb 55.59 Dt6 4.12 0.06 A/G G 6.95 1.06 0.00 1,2,3,4,5,6 
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Caracteres Cenários SNP Pos(Mb) Chr. -Log(p) > 3.64 MAF Loco Alelo+ R2(%) 1Efeito(%) t-teste 2Modelos 

wc WW 

i01770Gh 19.32 Dt7 4.35 0.15 A/G G 7.46 0.46 0.00 1,2,3,4,5,6 

i31265Gh 24.94 At7 3.78 0.16 A/G G 6.46 0.41 0.00 1,2,3,4,6 

i39809Gh 24.93 At7 4.15 0.14 G/A A 7.10 0.46 0.00 1,2,3,4,6 

i40066Gh 24.94 At7 3.78 0.16 A/G G 6.46 0.41 0.00 1,2,3,4,6 

i44518Gh 24.92 At7 3.78 0.16 A/G G 6.46 0.41 0.00 1,2,3,4,6 

i49273Gh 24.95 At7 3.78 0.16 A/C C 6.46 0.41 0.00 1,2,3,4,6 

WUE WD 

i00261Gh 20.16 At5 3.74 0.18 G/A A 10.55 2.18 0.00 1,2,3,4,5,6 

i00321Gh 20.24 At5 3.94 0.25 A/C C 10.87 1.88 0.00 1,2,3,4,5,6 

i02595Gh 24.10 Dt13 4.07 0.44 A/C C 11.08 1.35 0.00 1,2,3,4,5,6 

i02597Gh 33.72 At1 4.25 0.44 A/G G 11.37 1.35 0.00 1,2,3,4,5,6 

i23598Gh 22.24 Dt1 4.25 0.44 G/A A 11.37 1.35 0.00 1,2,3,4,5,6 

i26491Gh 20.34 At5 3.60 0.23 A/G G 10.32 1.98 0.00 1,3,4,5,6 

i31056Gh 23.77 Dt1 4.25 0.44 A/G G 11.37 1.35 0.00 1,2,3,4,5,6 

i32037Gh 21.96 Dt1 4.07 0.44 G/A A 11.08 1.35 0.00 1,2,3,4,5,6 

i34837Gh 22.01 Dt1 4.07 0.44 A/G G 11.08 1.35 0.00 1,2,3,4,5,6 

i36131Gh 21.85 Dt1 4.06 0.44 A/G G 11.06 1.33 0.00 1,2,3,4,5,6 

i36226Gh 21.84 Dt1 4.07 0.44 G/A A 11.08 1.35 0.00 1,2,3,4,5,6 

i42894Gh 22.64 Dt1 4.04 0.45 A/C C 11.03 1.29 0.00 1,2,3,4,5,6 

i43635Gh 21.05 Dt4 3.19 0.29 A/G A 9.66 -1.17 0.00 2,4,5,6 

WUE WW 

i05645Gh 64.85 Dt2 4.17 0.34 G/A A 8.47 1.14 0.00 1,2,3,4,5,6 

i05648Gh 97.67 At3 4.17 0.34 A/G G 8.47 1.14 0.00 1,2,3,4,5,6 

i13184Gh 7.34 Dt13 3.70 0.31 G/A G 7.69 -1.09 0.00 3,4,6 

i23262Gh 59.36 Dt1 3.86 0.05 G/A A 7.95 2.89 0.00 1,2,3,4,5,6 

i40112Gh 62.97 At9 3.76 0.24 G/A A 7.78 1.36 0.00 1,3,4,5,6 

1Efeito do alelo menos frequente que encontra-se dentro da barra (ex: G/A), conforme preconizam (Zhang et 
al., 2013). 
2Modelos para os quais o marcador foi significativo: 1) single-locus sem correção; 2) single-locus com 
informação dos primeiros componentes principais da análise de dados e marcadores (PC); 3) single-locus 
com informação de estruturação genética (Q); 4) multi-locus sem correção; 5) multi-locus com covariável 
PC; e 6) multi-locus com covariável Q. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo foi desenvolvido uma plataforma de fenotipagem de raiz, 

denominada PhenoRoots, que pode ser facilmente replicada, dado que sua construção 

demanda materiais de fácil obtenção e de baixo custo. Os estudos de sistema radicular em 

plantas são ainda incipientes, abrindo-se um vasto campo a ser explorado, o que justifica os 

centros de pesquisas terem ferramentas de fenotipagem à disposição dos cientistas. A partir 

dessa plataforma foi possível conhecer a variabilidade genética existente em algodoeiro 

herbáceo para arquitetura radicular. 

Na tentativa de integrar as informações de arquitetura radicular, derivadas do 

ensaio conduzido na plataforma PhenoRoots, e aquelas de parte aérea vindas do ensaio 

desenvolvido na plataforma PhenoArch, as médias dos cinco morfotipos radiculares 

identificados (A, B_1, B_2, C_1 e C_2) foram comparadas entre si, para todos os 

caracteres morfofisiológicos avaliados nos dois cenários hídricos (com e sem déficit). 

Apenas para ajustamento osmótico houve diferença significativa (p<0,05) entre os 

morfotipos. Isso mostrou que aqueles indentificados como ideótipos, A e B_2, tendem a 

apresentar maior ajustamento osmótico do que os demais. Para os outros caracteres, em 

ambos os cenários, não houve diferenças (p>0,05) entre as médias dos morfotipos; o que 

sugere independência entre o grupo de caracteres radiculares e o grupo de caracteres 

morfofisiológicos de parte aérea. 

Do ponto de vista da aplicação dos resultados deste estudo no programa de 

melhoramento genético da Embrapa Algodão, identificamos os indivíduos com maior 

„acúmulo de vantagens‟ na perpectiva da tolerância à deficiência hídrica. Assim, partindo-

se de um painel genotípico diverso, sucessivas triagens foram feitas. Embora no campo da 

fisiologia vegetal os genótipos de comportamento estável sejam mais valorizados, em 

melhoramento genético a responsividade não pode ser negligenciada. Logo, é desejável 

genótipos que garantam produção de biomassa acima da média sob condições de déficit 

hídrico e que, em boas condições hídricas respondam vantajosamente. Em análise 

subsequente, observou-se que esses genótipos existem, tendo ocupado o quadrante superior 

direito na plotagem de biomassa dos genótipos nos dois cenários avaliados (Figura 5.1). 
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Ressalta-se que, de modo geral, a produção de biomassa está geneticamente ligada à 

produção final. Por exemplo, em canola foi observado que alto rendimento deve-se, 

principalmente, à maior biomassa em cada fase fenológica; do estágio vegetativo até a 

maturidade (Zhang & Flottmann, 2016). 

 

 
Figura 5.1. Gráfico de dispersão das médias genotípicas de 269 genótipos de algodoeiro 

herbáceo, em dois cenários hídricos, com (WD) e sem deficiência (WW). 
 

Dentre os genótipos que ocuparam o quadrante superior direito na Figura 5.1, 

26 são pertencentes ao ideótipo radicular do tipo A, tendo aliado sistema radicular robusto, 

com performance acima da média em biomassa nos dois cenários hídricos. Sistema 

radicular mais profundo é uma característica desejável para adaptação do algodoeiro à seca 

(Taylor & Klepper, 1975; Ullah et al., 2017). Destes genótipos, os que ficaram mais bem 

posicionados para os caracters eficiência no uso da água, ajustamento osmótico e 

discriminação isotópica de carbono foram: Albar K603, N‟Kourala-14-E-4-3, Dora 26, 

Irma A1239, Srisamrong 60, IAC 20, GL-9 e IAC RM-4, nesta ordem. Numa estratégia de 

seleção em curto prazo, tais genótipos agregam simultaneamente características relevantes 

nesses três atributos fisiológicos para tolerância do algodoeiro à deficiência hídrica. 

Nessa triagem já se pecebe a dificuldade de se identificar genótipos que 

reúnam alta performance em todos os atributos. A despeito disso, em longo prazo, 

recomenda-se a seleção dos melhores genótipos para cada atributo, de modo a compor 



 

126 
 

blocos de cruzamentos múltiplos para piramidação dos melhores alelos em poucos 

indivíduos. Nesse sentido, foram selecionados 24 genótipos, indicados para a equipe de 

melhoramento da Embrapa Algodão, para validação em testes de campo, bem como para 

recombinações futuras. 

Os ensaios de campo servirão para validar de modo efetivo a performance dos 

mofotipos e ideótipos aqui identificados e levantados como potencialmente promissores. 

Muitos estudos ainda são necessários, sobretudo porque, as validações precisam levar em 

conta os diferentes tipos de solos, as épocas de cultivo (safra e safrinha), tratos culturais e 

manejo da cultura. Práticas conservacionistas como plantio direto, rotação de culturas, 

contrução de terraços e etc, são ações complementares importantes que juntamente com os 

genótipos identificados como superiores, podem fazer com que períodos de deficiências 

hídricas sejam efetivamente superados pelas lavouras de algodão. Adicionalmente, sugere-

se que os dados aqui obtidos (dados de genotipagem e fenotipagem) também sejam 

utilizados para estudo de seleção genômica ampla. 
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