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RESUMO 

Avaliação de genótipos de mamona (Ricinus communis L.) em cruzamentos 
dialélicos parciais 

A mamona é uma cultura importante no nordeste brasileiro há muito tempo e é 
característica de pequenos produtores que utilizam mão de obra familiar. Devido a isso, 
a maioria deles não utiliza ainda cultivares melhorados e até o momento poucos 
cultivares de mamona foram liberados pelos programas de melhoramento. Nos últimos 
anos a cultura da mamona tornou-se importante também em outras regiões do Brasil, 
devido à importância que adquiriu o óleo extraído das suas sementes para a produção 
de biodiesel. O objetivo deste trabalho compreende a estimação de parâmetros 
genéticos e fenotípicos relacionados à produção e caracteres agronômicos de mamona, 
visando ao entendimento do controle genético de tais caracteres para fins de 
melhoramento. Para isso utilizou-se 10 genótipos de mamona, divididos em dois 
grupos: Grupo 1, composto de cinco genótipos de porte baixo, e, Grupo 2, composto de 
cinco genótipos de porte alto, que foram cruzados segundo um arranjo dialélico parcial, 
originando 25 cruzamentos. Os 25 tratamentos foram avaliados experimentalmente no 
ano agrícola de 2005/6 na área experimental do Departamento de Genética da 
ESALQ/USP, em um delineamento em látice 5 x 5 com quatro repetições e parcelas 
lineares de 9 metros, espaçadas de 3 metros, contendo 10 plantas. Os seguintes 
caracteres foram avaliados: produção de sementes (PR), peso de 100 sementes 
(P100), dias para florescimento (DF), altura da planta (AP), altura do caule (AC), 
diâmetro do caule (DC), comprimento total do racemo primário (TT), comprimento 
efetivo do racemo primário (TU), número de nós (NN) e comprimento dos internós (CI). 
A capacidade geral de combinação (CGC) foi significativa para todos os caracteres dos 
dois grupos na análise de variância, enquanto que a capacidade específica de 
combinação (CEC) foi significativa somente para P100, DF, DC, TT, TU e NN. Mesmo 
assim, a soma de quadrados devido à CGC foi maior que a soma de quadrados devido 
à CEC em todos estes caracteres. Nos dois grupos detectaram-se genótipos com alelos 
favoráveis para produção de sementes e caracteres agronômicos. Dois genótipos do 
Grupo 1 (BRA-5916 e BRA-3908) e dois do Grupo 2 (BRS Paraguaçu e BRS 
Nordestina) se destacaram pela maior concentração de alelos favoráveis para PR e 
características agronômicas, havendo complementação entre eles. Com base nestes 
resultados sugere-se a formação de populações derivadas de cruzamentos duplos, 
triplos e quádruplos com estes genótipos, visando à seleção de linhagens de alta 
produção e com características agronômicas favoráveis.  
 

Palavras-chave: Mamona; Dialélico parcial; Capacidade de combinação; CGC; CEC 
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ABSTRACT 

Evaluation of castor (Ricinus communis L.) genotypes in partial diallel crosses 
 

Castor has been a very important crop in northeastern Brazil, and has been 
characterized as low input agriculture of small farmers. Nowadays it became a very 
important crop in other places of Brazil, due to the possibility of biodiesel production. 
Most of castor crop in Brazil is based in landraces and only a few cultivars were 
released by breeding programs. The objective of the present work was to estimate the 
genetic and phenotypic parameters related to seed yield and agronomic traits in castor, 
in order to obtain a better understanding of the genetic control of these traits for 
breeding purposes. The genetic material comprised two sets of cultivars: Group 1, 
composed by five short genotypes, and Group 2, composed by five tall genotypes. The 
two groups were crossed according a partial diallel design, giving rise to 25 hybrid 
combinations. The 25 entries were evaluated under field conditions in the 2005/6 
growing season, at Department of Genetics Experimental Station, College of Agriculture 
“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) in a 5 x 5 lattice design with four replicates. Plots 
consisted of a 9-meter single row spaced 3 meter apart with 10 plants. The following 
traits were evaluated: seed yield (PR), 100-seed weight (P100), days to flowering (DF), 
plant height (AP), height up to primary raceme (AC), diameter of main stem (DC), total 
length of primary raceme (TT), effective length of primary raceme (TU), number of nodes 
up to primary raceme (NN) and length of internodes below the primary raceme (CI). 
General combining ability (GCA) was significant in the analysis of variance for all the 
traits in the two groups, while specific combining ability (SCA) was significant only for 
P100, DF, DC, TT, TU and NN.  However, GCA sum of squares was higher than SCA 
sum of squares for all these traits. Both groups showed the presence of genotypes with 
favorable alleles for yield and agronomic traits. Two genotypes from Group 1 (BRA-5916 
and BRA-3908) and two from Group 2 (BRS Paraguaçu and BRS Nordestina) presented 
a higher concentration of favorable alleles for PR and agronomic traits and were also 
complementary. We suggest the development of two-way, three-way and four-way 
populations with these genotypes, in order to select high yielding inbred lines and with 
other favorable traits.  

 
Keywords: Castor; Partial diallel; Combining ability; GCA; SCA 
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1 INTRODUÇÃO 

Explorada comercialmente em função do óleo contido em suas sementes, a 

mamoneira (Ricinus communis L.) é tradicionalmente cultivada por pequenos 

produtores no Brasil e no mundo. O Brasil figura entre os três maiores produtores de 

mamona, revezando-se ao longo da história com a China e a Índia no cenário mundial. 

Atualmente a Índia lidera a produção de óleo de mamona, sendo responsável por mais 

de 60% de todo óleo comercializado no mundo (INDIAMART, 2008).  

De grande versatilidade química no ramo industrial, o óleo de mamona pode ser 

utilizado em rotas de síntese para uma grande quantidade de produtos (CHIERICE; 

CLARO NETO, 2007), com aplicação na área de cosméticos, produtos farmacêuticos, 

lubrificantes e polímeros. A versatilidade do óleo de mamona se deve à estrutura 

química do ácido ricinoléico (INTERNATIONAL CASTOR OIL ASSOCIATION - ICOA, 

2008). 

O óleo de mamona é um dos óleos vegetais mais caros no mercado de 

commodities, só perdendo para o óleo de amendoim. Todavia, diversos aspectos 

conjunturais da economia mundial favorecem uma grande oscilação do preço do óleo 

de mamona, o que em parte, contribui para a instabilidade dos preços da mamona em 

baga, e desestimula o plantio por parte dos produtores. Para Milani e Severino (2007) o 

preço da mamona é muito influenciado pela produção da Índia, visto que o aumento na 

área plantada e o nível tecnológico daquele país forçam os preços para baixo, enquanto 

que ocorrência de sêcas ou a má distribuição das chuvas provoca aumento nas 

cotações. O mesmo ocorre em relação a outros países como China e Brasil, porém em 

menor escala. Desta forma observa-se, também, uma grande oscilação da área 

plantada. De acordo com Pina et al. (2005), o déficit anual de óleo de mamona no Brasil 

é superior a 80 mil toneladas e assim, para suprir esta demanda, o óleo de mamona é 

importado da Índia e da China. 

No Brasil a produção está concentrada no semi-árido nordestino e no estado da 

Bahia, que respondem por mais de 80% da produção e da área plantada (CARVALHO, 
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2005). No pólo produtor de mamona na Bahia, situado na região de Irecê, as iniciativas 

privadas e/ou governamentais levam suporte técnico aos agricultores locais, além de 

garantir a compra de sua produção (PINA et al., 2005). Atualmente, com os estímulos 

provocados pela demanda gerada pelo Programa Nacional de Biocombustíveis, vários 

outros estados do País têm plantado mamona, não somente em áreas onde predomina 

a agricultura familiar, bem como em regiões onde se pratica a agricultura em larga 

escala, como por exemplo, a região centro-oeste. 

O sistema de cultivo empregado pelos pequenos produtores no Brasil envolve 

geralmente consorciação com culturas alimentares, principalmente milho e feijão, e com 

baixa adoção de tecnologias. Todo o sistema de produção, desde o plantio até o 

beneficiamento é manual (SAVY FILHO, 2005), o que acarreta baixos rendimentos, 

deixando a média nacional da mamona em baga em torno de 600 kg/ha (COMPANHIA 

NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2008; INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2005). Esses valores são muito baixos para compensar 

os custos de produção Os cultivares desenvolvidos pela Embrapa Algodão (Campina 

Grande, PB) e pelo Instituto Agronômico de Campinas - IAC (Campinas, SP), para as 

áreas tradicionais de cultivo de mamona, produzem em média 1500 kg/ha a 1800 kg/ha.  

Mais recentemente, com a retomada das discussões sobre a substituição de 

combustíveis derivados de petróleo pelo biodiesel, outros estados e municípios do País, 

têm buscado cultivares de mamoneira adaptadas às suas condições ecológicas. 

Entretanto, os cultivares de mamona disponíveis para plantio e comercialização, 

desenvolvidos pela Embrapa Algodão até o momento, foram lançados visando atender 

a demanda para determinados ambientes no semi-árido, não se adaptando, de pronto, 

para essas novas regiões de plantio. Assim, novos cultivares precisam ser 

desenvolvidos visando atender estas áreas de expansão da cultura cujas condições 

climáticas diferem daquelas do Semi-árido Nordestino, incluindo, características 

específicas para os diferentes sistemas de produção. Além disso, apesar do esforço em 

gerar novos e melhores cultivares de mamoneira para a região Nordeste, o patamar de 

produtividade média de 1500 kg/ha, alcançado pelos cultivares desenvolvidos pela 
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Embrapa, tem sido difícil de ultrapassar. Assim a estratégia de cruzar materiais 

divergentes pode representar um aumento na eficiência de geração de cultivares.  

As populações endogâmicas de mamona têm sido avaliadas pelo programa de 

melhoramento de mamoneira conduzido pela Embrapa Algodão, juntamente com outros 

parceiros públicos e privados, desde 1987. O Grupo de Pesquisa avalia genótipos 

provenientes do comportamento per se de indivíduos ou de populações. O objetivo 

principal é obter material mais produtivo e adaptado a cada região de cultivo, onde se 

avaliam características específicas em função do sistema de produção e do nível de 

tecnologia empregada. À medida que aumenta a demanda, torna-se necessário instalar 

um maior número de experimentos, com populações diferentes de forma a assegurar a 

eficiência do programa. Muitas vezes boa parte do material avaliado não tem potencial 

genético para ser conduzido até o final do programa e lançado como cultivar. Até que 

seja feita a avaliação para descartar esse material inferior, boa parte dos recursos 

necessários para a condução do programa já foi comprometido. 

Assim, os objetivos do presente trabalho compreendem avaliar o potencial de 

genótipos de mamona de porte alto e baixo, selecionados com base no comportamento 

per se e nas distâncias genéticas, em cruzamentos dialélicos parciais, com vistas à 

escolha de genitores mais apropriados para a utilização em programas de 

melhoramento. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Revisão Bibliográfica 

2.1.1 Descrição geral 

A espécie Ricinus communis L. é a única do gênero (MOSHKIN, 1986; WEISS, 

1983). Alguns autores consideram a ocorrência de subespécies e formas, que cruzam 

entre si e produzem descendentes férteis (SAVY FILHO, 1999a, b). 

Grandes variações são observadas em plantas de mamona em caracteres 

como hábito de crescimento, cor das folhas, caules, ramos frutos e sementes, tamanho 

das sementes, teor de óleo, altura das plantas, de forma que distinguir um material 

genético de outro é relativamente fácil. Alguns tipos são perenes e se desenvolvem 

como pequenas árvores e outras como anuais anãs e uma enorme graduação entre os 

extremos é observada (WEISS, 1983). Botanicamente a mamona é considerada perene 

(SAVY FILHO, 1999a), mas é explorada comercialmente como uma cultura anual 

(BALDANZI; FAMBRINI; PUGLIESI, 2003) 

2.1.2 Aspectos econômicos e sociais da cultura 

A mamoneira é cultivada comercialmente em mais de 15 países, sendo os 

principais produtores a Índia, a China e o Brasil (VIEIRA; LIMA, 2008). O Brasil é o 

terceiro produtor mundial de mamona e tem capacidade de aumentar rapidamente sua 

participação no mercado, pois dispõe de área para aumentar o plantio e também dispõe 

de tecnologias agrícolas apropriadas. 

A cultura se apresenta como uma alternativa de relevante importância 

econômica e social para o Brasil, particularmente para a região Nordeste, onde se 

concentra mais de 90% da produção (VIEIRA; LIMA, 2008). O cultivo comercial ocorre 
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praticamente em todos os estados nordestinos, a exceção de Sergipe e Maranhão, 

onde não há registros de área cultivada com mamona (AMORIM NETO, ARAÚJO; 

BELTRÃO, 2001). A Bahia é o principal estado produtor (CARVALHO, 2005; CONAB, 

2007; IBGE, 2005; SANTOS et al., 2001; VIEIRA; LIMA, 2008), e produz cerca de 85% 

da safra no Brasil. Por ser uma planta com capacidade de produzir satisfatoriamente 

bem sob condições de baixa precipitação pluviométrica, é utilizada como uma cultura 

alternativa de grande importância para o semi-árido brasileiro (PARENTE, 2003; 

VIEIRA; LIMA, 2008). Estes autores relatam que em um levantamento realizado pela 

Embrapa, a região Nordeste brasileira dispõe de mais de 45 milhões de hectares de 

terras com aptidão para a exploração econômica desta cultura.  

Apesar das condições climáticas serem consideradas boas para a cultura e de 

ter-se observado um ligeiro aumento da produtividade nos últimos anos, a produtividade 

média nacional ainda é baixa. De acordo com dados do IBGE e CONAB, referentes ao 

período de 1990 a 2007 (CONAB, 2007; IBGE, 2007), a produtividade média nacional 

não ultrapassa os 600 kg/ha. Na década de 1980 essa produtividade situava-se entre 

as melhores do mundo (803 kg/ha), mas atualmente é inferior à média mundial e à 

média da Índia e da China (KUMAR et al., 1997). A produtividade alcançada na Bahia, 

que em média de série histórica dos últimos trinta anos foi de 539 kg/ha (CONAB, 

2008), interfere significativamente na produtividade média nacional, mas em plantios 

realizados no Paraná e em São Paulo, os valores médios alcançados são superiores a 

1.000 kg/ha (SAVY FILHO; BANZATTO, 1993). 

Como cultura solteira no semi-árido baiano a mamona é plantada no início da 

estação chuvosa, mas a produtividade pode estar sujeita a flutuações com as variações 

climáticas, principalmente com a distribuição das chuvas ao longo do ciclo produtivo. 

Tanto no Brasil quanto nos outros países produtores a área plantada e a produtividade 

média da mamona se alteram com as instabilidades climáticas e também os preços 

praticados no mercado globalizado influenciam a decisão dos produtores na hora de 

plantar. Segundo Savy Filho e Banzatto (1993) o setor de mamona passa 

periodicamente num ciclo de 8 a 10 anos por crises de preço e comercialização, que se 

refletem imediatamente na produção de matéria prima, acarretando a sua falta.  
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Segundo Vieira e Lima (2008), no Estado da Bahia, os sistemas de produção 

existentes e utilizados pelos produtores ainda são de certa forma bastante precários e 

pouco têm evoluído. Nesta região há dois sistemas básicos de produção. O primeiro 

empregado em cerca de 90% da área cultivada, se caracteriza pela utilização da força 

de trabalho da própria família, explorando pequenas áreas em consorcio com culturas 

alimentares, principalmente feijão e milho. Neste sistema não há uso de mecanização 

nem de insumos modernos como sementes melhoradas, fertilizantes e defensivos 

agrícolas, o que para Vieira e Lima (2008) pode refletir na baixa produtividade 

alcançada por produtores. No segundo sistema tem-se o uso de máquinas, irrigação e 

outros insumos modernos como sementes melhoradas e defensivos agrícolas  

No período de 1999 até 2007, não foram observadas alterações significativas 

nestes sistemas de produção em visitas a áreas plantadas durante os períodos de 

avaliação de experimentos da Embrapa Algodão. 

Apesar da produtividade média ainda ser baixa, a partir da safra de 1999/2000, 

observou-se uma tendência de aumento da produtividade, devido a fatores como: 

melhoria dos preços internacionais e locais; novas aplicações do óleo e derivados, 

incluindo-se aqui o biodiesel; surgimento de novos mercados consumidores; garantia de 

comercialização e preço mínimos (CONAB, 2008). 

Segundo Vieira e Lima (2008) mesmo tendo sua produtividade afetada, a 

cultura da mamona tem se mostrado resistente ao clima adverso quando se verificam 

perdas totais em outras culturas e representa, desta forma, uma das poucas 

alternativas de trabalho e renda para o agricultor do semi-árido baiano. Carvalho (2005) 

cita que agricultores do semi-árido baiano consideram a mamoneira como um seguro 

em anos de seca, uma vez que as lavouras de milho e feijão têm perdas irreversíveis 

em períodos de veranico superiores a 30 dias, enquanto que na mamona a perda não é 

total. Estes mesmos autores afirmam, ainda, que a mamoneira pode produzir 

rendimentos superiores a 2.000 kg/ha em cultivo solteiro e mais de 1.000 kg/ha em 

cultivo consorciado, quando empregadas técnicas agronômicas adequadas.  
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Para Carvalho (2005) esses ganhos de produtividade só ocorrerão se houver 

melhorias no sistema de produção, inclusive com o uso de sementes de cultivares 

recomendados pela pesquisa. Somente com essas melhorias a mamona poderá se 

firmar como produtora de matéria-prima para o Programa de Biodiesel, produzindo em 

quantidade e qualidade suficientes para a oferta de produtos a preços que viabilizem a 

produção deste (QUEIRÓZ; GOEDERT; RAMOS, 2008) 

O recente crescimento da demanda pelo óleo, impulsionada pelo programa 

nacional de biocombustíveis, tem despertado um maior interesse pela cultura por parte 

de novos e velhos produtores, o que pode representar um acréscimo de área plantada 

(CARAMORI et al., 2006). Esta situação já era prevista por Weiss (1983), que sugeriu 

que melhoristas e agricultores fossem estimulados a aumentar suas pesquisas e a área 

plantada com mamona. Sua preocupação residia na tendência de aumento do custo de 

combustíveis fósseis, o que poderia até tornar o cultivo da mamona essencial em 

países onde não há reservas naturais de petróleo.  

Com isto, estados e municípios brasileiros que se situam fora das regiões 

tradicionais de cultivo tem incentivado o plantio de mamona. Nas regiões produtoras de 

soja, por exemplo, o interesse pela mamona é como cultura complementar, cultivada no 

período de safrinha. O interesse agronômico por este binômio é o da produção de outra 

oleaginosa, cujo óleo possui alto valor agregado, para atender a demanda, sobretudo 

do mercado europeu (PARENTE, 2003). Além disso, pode-se usar a torta de mamona, 

excelente adubo orgânico, com efeito nematicida, uma vez que há relatos na literatura 

sobre tais efeitos ao utilizar a torta e a cultura da mamona (KAYANI; SARWAR; 

MUHAMMAD, 2001; MCSORLEY; DICKSON, 1995). 

Em alguns países da Europa a mamoneira também é uma importante planta 

ornamental, apresentando belas folhas palmadas, e frutos e flores com cores vibrantes. 

Na Rússia alguns cultivares ornamentais já foram desenvolvidos (MOSHKIN, 1986). No 

Banco de Germoplasma da Embrapa Algodão dispõe-se de vários acessos cuja 

coloração de folhas, flores e racemos poderiam ser usados como fonte de germoplasma 

para o desenvolvimento de cultivares ornamentais. Entretanto, devido a presença de 
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constituintes tóxicos e alergênicos, na planta como um todo e principalmente nas 

sementes, considera-se que o uso desta espécie como ornamental não deva ser 

encorajado. 

O óleo é o principal produto comercial extraído diretamente das sementes, mas 

também se pode explorar o farelo de mamona como adubo orgânico. Os principais 

países consumidores do óleo de mamona são países que usam tecnologia de ponta 

(VIGNOLO; NAUGHTON, 1991 apud BALDANZI; FAMBRINI; PUGLIESI, 2003) 

O óleo de mamona tem um elevado valor estratégico pelo fato de não existir 

bons substitutos em muitas de suas aplicações e pela sua versatilidade industrial 

(CHIERICE; CLARO NETO, 2007; VIEIRA; LIMA, 2008;). Produtos usados em vários 

ramos de tecnologia e medicina são derivados do óleo de mamona (MOSHKIN, 1986). 

É a principal fonte industrial de ácidos graxos hidroxilados (BALDANZI; FAMBRINI; 

PUGLIESI; 2003) e constitui a base para a obtenção de uma diversificada linha de 

matérias-primas utilizadas na fabricação de plásticos e plastificantes, fibras sintéticas, 

tintas, esmaltes, coberturas protetoras, resinas e lubrificantes (VIEIRA; LIMA, 2008; 

MOSHKIN, 1986; WEIS, 1983).  

O principal componente do óleo de mamona é o ácido ricinoléico (C18H34O3), 

cujas moléculas têm propriedades e estrutura incomum entre os ácidos graxos 

existentes nos óleos vegetais (MOSHKIN, 1986). São estas características peculiares 

ao óleo de mamona que permitem sua utilização em mais de 400 processos industriais  

tais como na produção de anti-congelantes de combustível de avião e espaçonaves, 

revestimento de poltronas e paredes de avião (não queima com facilidade nem libera 

gases tóxicos), componentes de automóveis, lubrificantes, resinas, tintas, cosméticos e 

medicamentos (VIEIRA; LIMA, 2008). Assim como outros óleos vegetais, o óleo de 

mamona pode ser usado para a fabricação de Biodiesel. Nos últimos anos novos 

produtos têm sido desenvolvidos, como por exemplo, próteses ósseas e medicamentos 

diversos. 

No Brasil, há um déficit anual de óleo de mamona superior a 80 mil toneladas, 

demanda que é satisfeita pela importação de óleo bruto proveniente da Índia e da China 
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(PINA et al., 2005). Considerando que o óleo de mamona é a principal matéria-prima 

para a fabricação de biodiesel no Brasil, este déficit vem aumentando nos últimos anos. 

O preço do óleo de mamona, e conseqüentemente da mamona em baga, oscila 

fortemente no mercado internacional, o que gera problemas para os produtores que não 

tem estímulos econômicos para investir na cultura. 

Por não ser comestível, por ser solúvel em álcool e também devido a outras 

propriedades físicas e químicas, o óleo presente nas sementes de mamona é ideal para 

produção de biodiesel. A solubilidade e a viscosidade, por exemplo, são características 

que permitem um menor consumo de energia na transformação. Além destes fatores 

econômicos, características agronômicas e sociais têm sido consideradas na escolha 

deste óleo e não de outros. Como exemplo cita-se a resistência à seca e a fixação do 

pequeno agricultor ao campo (PARENTE, 2003). 

Segundo Ramos, Amorim e Savy Filho, (2006), apesar da comprovada 

importância do óleo de mamona, o desenvolvimento da cadeia produtiva desta cultura 

no Brasil precisa de modernização para se tornar competitiva no programa de biodiesel. 

Essa modernização, segundo os autores, no tocante a fase agrícola da cadeia, passa 

pelo uso de técnicas mais eficientes de manejo a adoção de variedades melhoradas. 

2.1.3 Melhoramento genético da mamoneira 

Na mamoneira se observa grande variabilidade para uma serie de caracteres 

morfológicos e agronômicos tanto de natureza qualitativa quanto quantitativa o que gera 

possibilidade para seleção a partir do material de base (FREIRE et al., 2007; 

MOSHKIN; DVORYADKINA, 1986). Nos períodos iniciais de estudo, maior atenção foi 

dada para os caracteres qualitativos, mas nos programas de melhoramento maior 

ênfase é dada aos caracteres quantitativos como rendimento, altura de plantas, dias 

para o florescimento, entre outros, que estão também associados a fatores econômicos. 

O melhoramento da mamoneira, assim como de outras culturas, pode ser 

dividido em dois estágios: desenvolvimento de material inicial e avaliação de variedades 



21 
 
e híbridos para uso direto (MOSHKIN, 1986). Com estes materiais ou acessos, são 

formadas populações de base genética ampla, de onde são selecionados: a) indivíduos 

para compor progênies; b) variedades ou híbridos que tenham se apresentado 

promissores, mediante a avaliação de um grupo de características agronômicas e 

morfológicas. Segundo Moshkin (1986), o estudo genético no primeiro estágio não é 

menos importante. A capacidade de hibridização das variedades e a herança de 

características são também estudadas. 

Oficialmente, no Brasil, o melhoramento da mamoneira iniciou-se em 1936, pelo 

IAC (KRUG; MENDES; SOUZA; 1943), com o objetivo de desenvolver cultivares mais 

produtivos, com maiores níveis de resistência às doenças e pragas e com outras 

características agronômicas desejáveis (VIEIRA; LIMA, 2008). Na Bahia um programa 

de melhoramento foi iniciado na década de 1960 pelo então Instituto de Pesquisa 

Agropecuária do Leste - IPEAL. Posteriormente, este programa passou a ser conduzido 

pela Empresa de Pesquisa Agropecuária da Bahia – EPABA (VIEIRA; LIMA, 2008).  

A Embrapa dispõe de mais de 500 acessos de mamoneira que fazem parte da 

coleção de base da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, os quais vêm sendo 

trabalhados ao longo dos anos, e de onde adveio toda a variabilidade genética usada 

atualmente no programa de melhoramento (FREIRE et al., 2007). 

A partir de 1987 a Embrapa Algodão iniciou um programa visando 

principalmente a adaptação de cultivares à região semi-árida nordestina. Deste 

programa resultou o lançamento dos cultivares BRS Nordestina em 1998, BRS 

Paraguaçu em 1999 e BRS Energia em 2007, que estão sendo utilizados neste 

trabalho. 

Entre as principais características do cultivar BRS Nordestina destacam-se a 

altura média de 1,90m, coloração verde do caule com presença de cera, racemo cônico, 

frutos semideiscentes e sementes de coloração preta. O período entre a emergência e 

a floração do primeiro racemo é, em média, de 50 dias, enquanto o peso médio de 100 

sementes é de 68g e o teor de óleo de 48,9%. A produtividade média é de 1.500 kg/ha 
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nas condições de pluviosidade normal da região semi-árida do Nordeste. O clico da 

emergência até a última colheita é de 250 dias (EMBRAPA, 1998).  

O cultivar BRS Paraguaçu apresenta altura média de 1,60m, caule roxo, com 

cêra, racemo oval, frutos semideiscentes e de coloração preta. O período da 

emergência à floração é de 54 dias, enquanto o peso médio de 100 sementes é de 71g 

e o teor de óleo nas mesmas é de 47,72%. A produtividade média é de 1.500kg/ha sob 

as condições pluviométricas da região semi-árida do Nordeste (FREIRE et al., 2007). 

A precocidade é uma das principais características do cultivar BRS Energia, 

cujo ciclo médio é de 120 dias entre a germinação e a maturação dos últimos racemos. 

O aparecimento do primeiro cacho ocorre cerca de 30 dias após a germinação. Um 

ganho de produtividade em torno de 300kg/ha também foi obtido. A produtividade média 

desse cultivar é de 1.800kg/ha, sob as mesmas condições edafoclimáticas dos demais. 

A altura média da planta é de 1,40m, o peso de 100 sementes situa-se em torno de 53g 

e o teor de óleo é de 48% (EMBRAPA, 2007). 

A Embrapa Algodão desenvolve seu programa de melhoramento em parceria 

com outras unidades da Embrapa e com parceiros de instituições públicas como 

universidades e empresas estaduais de pesquisa. Também participam de seus projetos 

instituições financeiras como o Banco do Nordeste, e ainda empresas privadas que 

financiam e dão suporte logístico para algumas atividades do programa. 

De acordo com Freire et al. (2007), os principais objetivos do melhoramento da 

mamoneira atualmente são: 

- aumento de produtividade, comum a todas as regiões produtoras, onde busca-se 

produtividades superiores as alcançadas pelos cultivares atualmente em distribuição; 

- precocidade, importante no Nordeste, em função do período curto das chuvas e no 

Cerrado em função da mamona ser plantada na “safrinha”, geralmente após a colheita 

da soja; 
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- porte médio a alto para regiões semi-áridas, uma vez que apresentam sistema 

radicular mais profundo e desenvolvido e, assim, toleram mais os efeitos da seca; ou 

porte baixo e anão para regiões onde utilizam-se práticas de colheita mecânica e 

aplicação de defensivos agrícolas; 

- grau de deiscência do fruto, sendo semi-deiscentes para áreas onde a colheita e 

beneficiamento são manuais e indeiscentes para colheita e/ou beneficiamento 

mecânico; 

- aumento do teor de óleo nas sementes em relação ao teor encontrado atualmente nos 

cultivares em distribuição. 

- resistência a doenças e pragas algumas das quais comuns a todas as regiões 

produtoras;  

Vários problemas inerentes a cultura foram solucionados pelo melhoramento, 

podendo-se citar o grau de deiscência dos frutos, o aumento de produtividade, o 

aumento do teor de óleo nas sementes, a redução do porte da planta e aumento do 

nível de resistência a algumas das principais doenças que ocorrem no país. 

Mesmo com o desenvolvimento de cultivares adaptados pela Embrapa e pelo 

IAC, a maioria dos plantios comerciais é feito com variedades locais pouco estáveis ou 

mesmo por uma mistura delas. Vários outros problemas ocasionados pelas condições 

climáticas ou por fatores conjunturais têm levado a certa instabilidade no cultivo da 

mamona, fazendo com que a produção e os preços oscilem grandemente de um ano 

para outro. A soma desses fatores leva as áreas de exploração comercial da cultura a 

ter baixa produtividade, altos níveis de suscetibilidade às principais doenças e várias 

características agronômicas indesejáveis (FREIRE et al., 2007).  

A escolha dos métodos e estratégias de melhoramento depende de 

características de cada cultura. Enquanto espécie cultivada, a mamoneira é 

considerada cultura anual (ZIMMERMAN; 1958, apud BALDANZI; FAMBRINI; 

PUGLIESI; 2003). A ramificação na mamoneira é simpodial, e a planta apresenta ao 
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mesmo tempo ápices vegetativos e inflorescências, bem como racemos com sementes 

maduras (BALDANZI; FAMBRINI; PUGLIESI; 2003; SAVY FILHO; BANZATTO, 1993; 

WEISS, 1983).  

O sistema de cruzamento da mamoneira é caracterizado pela ocorrência 

simultânea da autofecundação e do cruzamento natural, podendo ser considerada uma 

planta parcialmente autógama sendo que em condições naturais a autofecundação é 

mais pronunciada nos racemos centrais (GURGEL, 1945; MOREIRA et al., 1996).  

Segundo Savy Filho (1999a) a proporção de autofecundação em relação a 

fecundação cruzada é de 75% : 25% em plantas de porte anão e de 60% : 40% em 

plantas de porte alto. A autofecundação sucessiva na mamoneira, não causa perda de 

vigor (GURGEL, 1945; FREIRE et al., 2007). Em experimentos conduzidos na Rússia, 

autofecundações sucessivas durante 8 a 12 gerações não acarretaram em problemas 

decorrentes da depressão endogâmica (MOSHKIN; DVORYADKINA, 1986). Nos 

experimentos conduzidos pela Embrapa Algodão, desde 1987 pesquisadores tem 

usado autofecundar genótipos promissores dentro dos processos de melhoramento. Por 

esta razão os métodos ora utilizados são os mesmos preconizados para plantas 

autógamas (FREIRE et al., 2007). Os métodos mais empregados são: seleção 

individual com teste de progênies, seleção genealógica, e seleção massal. Outros 

métodos como o retrocruzamento e a seleção recorrente podem ser usados.  

A exploração da heterose, geralmente aplicado a culturas alógamas, também 

pode se aplicar para o desenvolvimento de cultivares híbridas de mamona, 

representando um meio eficaz para aumentar o rendimento (FREIRE et al., 2007). Na 

mamona a exploração da heterose é possível devido à ocorrência de dióicia para flores 

femininas, cujo controle genético é atribuído a um alelo recessivo; assim, o 

desenvolvimento de híbridos também é possível, e é a estratégia de melhoramento 

mais viável para o desenvolvimento de cultivares adaptados a colheita mecânica 

(MOSHKIN; DVORYADKINA, 1986; WEISS, 1983). 

A hibridação tem sido muito utilizada com o objetivo de reunir, num só indivíduo, 

caracteres existentes separadamente em genótipos diferentes. Somente pela 
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hibridação se consegue obter novos cultivares, possibilitando, com isso, o aumento de 

chances de seleção do genótipo ideal, buscado pelo melhorista (FREIRE et al., 2007; 

SAVY FILHO; BANZATTO, 1993). Na mamoneira os cruzamentos são realizados nas 

fases iniciais do programa e posteriormente as progênies são selecionadas para seguir 

com o processo de melhoramento. A escolha dos genitores a serem utilizadas em 

programas de hibridação que possibilitem a formação de progênies superiores 

representa uma atividade que exige critérios e grande esforço dos melhoristas 

(RAMALHO; SANTOS; ZIMMERMANN, 1993). Portanto o sucesso de qualquer 

programa de melhoramento depende, principalmente, dessa escolha a partir de 

informações a respeito da natureza e magnitude dos efeitos dos locos que controlam os 

caracteres quantitativos de interesse econômico.  

2.1.4 Uso de cruzamentos dialélicos na estimativa de parâmetros genéticos 

A seleção de genitores com base na avaliação per se nem sempre conduz a 

resultados satisfatórios (ALLARD, 1971); assim, a escolha de genitores deve ser 

fundamentada na informação genética como um todo e no conhecimento do potencial 

da capacidade combinatória dos genitores (AHMED et al., 1998). Segundo Ramalho, 

Abreu e Santos (2001) dentre os procedimentos disponíveis de escolha de genitores, 

utilizando o desempenho de suas progênies, os cruzamentos dialélicos tem sido os 

mais utilizados. 

A análise dialélica é um procedimento clássico utilizada para predição de 

médias em gerações precoces. Apesar dos esforços necessários para realizar tais 

predições serem grandes, são métodos robustos e que geralmente resultam em 

predições acuradas.  

As estimativas da capacidade geral de combinação obtidas a partir de 

cruzamentos dialélicos são rotineiramente utilizadas para realizar predições em 

espécies alógamas. Embora essas estimativas também venham sendo usadas em 

espécies autógamas, o número de trabalhos é muito menor, indicando que poucos têm 

utilizado este método para realizar predições. Este método pode ser bastante eficaz na 

predição do comportamento de populações endogâmicas.  
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Define-se por cruzamentos dialelos ao conjunto de todos os cruzamentos 

possíveis entre um grupo de linhagens (MIRANDA FILHO; GORGULHO, 2001; 

RAMALHO; ABREU; SANTOS, 2001). Sprague e Tatum (1942) apud Miranda Filho e 

Gorgulho (2001) utilizaram este esquema para definir os termos capacidade geral de 

combinação – CGC, e capacidade especifica de combinação - CEC. O termo CGC 

refere-se ao comportamento médio de cada linhagem em cruzamento com as demais 

do conjunto e a CEC é o efeito na expressão do híbrido que é adicional aos efeitos da 

CGC dos pais (MIRANDA FILHO; GORGULHO, 2001).  

Os sistemas de cruzamentos dialélicos são bastante utilizados no 

melhoramento de plantas, uma vez que possibilitam a avaliação da capacidade 

combinatória e do potencial heterótico de variedades ou linhas em cruzamentos, ou nos 

estudos básicos da estrutura genética das populações (GERALDI; MIRANDA FILHO, 

1988) e assim permitem a escolha mais segura de genótipos para cruzamentos.  

Existem varias metodologias de análise dialélica. As mais comumente usadas, 

segundo Cruz e Regazzi (1994) são as propostas por Griffing (1956), Gardner e 

Eberhart (1966) e a proposta por Hayman (1954). Para Miranda Filho e Gorgulho, 

(2001), dentre os modelos e suas variações alguns são mais apropriados para  

utilização nos esquemas de melhoramento. Neste se enquadram os métodos baseados 

nos conceitos de CGC e CEC, preconizados por Sprague e Tatum em 1942 que foram 

modelados por Griffing (1956). Estes modelos se aplicam tanto a um conjunto fixo 

quanto aleatório de genótipos e os genitores envolvidos podem ser clones, linhas puras, 

linhas endogâmicas ou populações de autofecundação ou de cruzamento, 

considerando-se ainda as facilidades de análise e interpretação (VIANA, 2000). 

A principal limitação no uso de dialelos completos reside no fato de que o 

número de cruzamentos a serem avaliados aumenta consideravelmente na medida em 

que mais genitores são incluídos no estudo. Ademais quando se dispõe de dois grupos 

de genótipos ou linhagens pode ser interessante avaliar somente os cruzamentos entre 

grupos e não dentro de grupos. Com a finalidade de superar estas limitações Miranda 

Filho e Geraldi (1984) e Geraldi e Miranda Filho (1988) propuseram alternativas de 
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avaliar combinações híbridas entre dois grupos fixos de genótipos envolvendo apenas 

os híbridos F1. Se os genitores não estão incluídos a análise se reduz a capacidade de 

combinação (geral e específica) dos genótipos de cada um dos grupos (MIRANDA 

FILHO; GORGULHO, 2001). 

O esquema adaptado por Geraldi e Miranda Filho (1988) foi denominado de 

“Dialelo Parcial ST”. O modelo para este dialelo é uma adaptação do método 

apresentado por Sprague e Tatum em 1942 e Griffing (1956), método quatro, para um 

conjunto fixo de genitores. De acordo com Cruz e Regazzi (1994) essas adaptações 

têm possibilitado maximizar as informações sobre os grupos estudados com um número 

menor de cruzamentos do que os requeridos no dialelo balanceado. 

As estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação ( ’s) 

proporcionam informações sobre a concentração de locos de efeito predominantemente 

aditivos e são de utilidade na indicação de genitores a serem usados em programas de 

melhoramento intrapopulacional. Já os efeitos da capacidade específica de combinação 

( ’s) são medidas dos efeitos não aditivos (CRUZ; REGAZZI, 1994) e indicam a 

existência ou não de dominância unidirecional e também da heterose varietal (CRUZ; 

VENCOVSKY, 1989).  

ĝ

ijŝ

2.1.5 Cruzamentos dialélicos em Mamoneira. 

Hooks, Williams e Gardner, (1971), avaliando o comportamento de linhas 

endogâmicas de mamona em cruzamentos dialélicos, através do método de Gardner e 

Eberhart (1966) e adaptado aos procedimentos de Hayman (1954, 1958), observaram a 

predominância de efeitos gênicos aditivos para os caracteres início do florescimento, 

número de racemos por planta e teor de óleo. Quanto ao número de internódios, foi 

verificada apenas a significância de efeitos gênicos aditivos. Hooks, Williams e Gardner 

(1971) também relataram ações gênicas tanto aditivas quanto não-aditivas para 

produção de sementes e teor de óleo das sementes. 

Solanki e Joshi (2001), usando o método 2, e o modelo 1 de Griffing, avaliaram 

oito genitores de mamona e seus cruzamentos para o caráter teor de óleo nas 



28 
 
sementes e detectaram efeitos da CGC e CEC, altamente significativos, revelando a 

importância dos efeitos aditivos e não aditivos na a expressão deste caráter. Todavia 

houve preponderância dos efeitos não aditivos. Patel (1991), Saiyed (1992) e Patel 

(1994) apud Solanki e Joshi (2001) também encontraram resultados semelhantes. O 

contrário, ou seja, preponderância de efeitos aditivos foi observada por Giriraj, 

Mensinkai e Sindagi (1974) e por Hooks, Williams e Gardner (1971). Estas diferenças 

podem ser devidas ao material genético, ao modelo genético utilizado ou ainda devido à 

condução do experimento em um só ambiente (SOLANKI; JOSHI, 2001).  

Mehta (2000) avaliou 10 genitores e seus 45 híbridos F1  para os caracteres: 

comprimento do racemo primário, comprimento efetivo do racemo primário,  número de 

ramos efetivos por planta, número de cápsulas por racemo primário, peso de 100  

sementes, produção de sementes por racemos primários e produção de sementes por 

planta. A análise da capacidade de combinação seguiu o método 2 modelo 1 de Griffing 

(1956). Neste estudo a análise de variância revelou que tanto a CGC quanto a CEC 

foram altamente significativas para todos os caracteres, indicando que tanto efeitos 

aditivos quanto não aditivos governam estes caracteres. Porém a magnitude da soma 

de quadrados da CGC foi maior para todos os componentes, indicando também a 

predominância de ação gênica aditiva. O autor sugere que a seleção direcional pode 

ser eficiente na identificação de linhas homozigotas nas populações segregantes. 

Ramaswamy e Menon (1973), Dobariya et al. (1992) apud Mehta (2000), também 

encontraram predominância de ação gênica aditiva para produção e seus componentes. 

Com o objetivo de estudar a herança da expressão do sexo em mamona, 

quatro linhagens femininas e quatro linhagens monóicas foram avaliadas em 

cruzamentos dialélicos, em seis ambientes. Resultados da ANOVA revelaram que 

efeitos da CGC e da CEC foram altamente significativos, indicando que ambos os 

efeitos gênicos aditivos e não aditivos são responsáveis pela expressão do sexo na 

mamona; todavia, houve preponderância dos efeitos aditivos (SOLANKI; JOSHI, 

2000b). Os autores concluem que a herança do percentual de racemos femininos é 

governado principalmente por efeitos aditivos e epistáticos e que a porção da variância 

genética para a expressão do sexo pode ser útil para se isolar genótipos ou linhagens 
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superiores através da seleção. Genitores com maior percentual de flores e racemos 

masculinos podem ser usados no programa de melhoramento, desde que tenham 

caracteres quantitativos desejáveis. 

A herança do percentual de racemos femininos em mamona foi estudada em 

um dialelo 8 x 8, em seis ambientes e em duas estações. Ambos os efeitos aditivos e 

não aditivos governaram a herança de racemos femininos em racemos primários e 

secundários. A estimativa da capacidade de combinação e a proporção da variância 

aditiva em relação à variância genotípica indica a importância dos locos com efeitos 

aditivos para este caráter. Locos de efeitos não aditivos foram mais sensíveis às 

mudanças de ambiente (SOLANKI; JOSHI, 2000a). 

Um dialelo formado por 11 genitores e seus híbridos foi avaliado visando obter 

informações sobre a capacidade de combinação para produção e seus componentes, 

na região semi-árida, ao norte de Gujarat, Índia. Os caracteres avaliados foram: dias 

para florescimento, dias para maturação do racemo primário, número de nós, altura da 

planta, comprimento do racemo primário, número de ramos efetivos por planta, peso de 

100 sementes e produção de sementes por planta. A análise da capacidade de 

combinação seguiu o método 2 modelo 1 de Griffing (1956). A variância devida a CGC 

e a CEC foi altamente significativa para todos os caracteres, indicando a presença, 

tanto locos de efeitos aditivos quanto não aditivos na expressão destes caracteres, 

exceto para altura de planta onde os efeitos da ação gênica aditiva foram mais 

importantes (PATHAK; DANGARIA, 1987). 

Hooks, Williams e Gardner (1971) avaliando o comportamento de linhas 

endogâmicas de mamona em cruzamentos dialélicos, através do método de Gardner e 

Eberhart (1966) e adaptado aos procedimentos de Hayman (1954, 1958), observaram a 

predominância de efeitos gênicos aditivos para os caracteres início de florescimento, 

número de racemos por planta e teor de óleo. Quanto ao número de internódios, foi 

verificada apenas significância de efeitos gênicos aditivos. 

As variáveis, comprimento efetivo do racemo primário, número de cápsulas no 

racemo primário e peso de 100 sementes, avaliadas pelo método de Hayman (1954) 
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em dialelo envolvendo seis variedades geograficamente divergentes, apresentaram-se, 

também, sob a influência marcante de locos de efeitos aditivos (GIRIRAJ; MENSINKAI; 

SINDAGI, 1974). 

Swarnlata, Prasad e Rana (1984), verificaram predominância de efeitos gênicos 

aditivos para número de internódios e peso de 100 sementes em um dialelo envolvendo 

17 variedades distintas de mamona. Híbridos entre genótipos do tipo anão x alto 

resultaram em progênies altas e mais produtivas, com racemos primários mais longos e 

sementes de tamanho médio. Já os híbridos entre os  genitores médios x altos e entre 

altos x altos foram os melhores em produção de sementes por planta.  Híbridos entre 

altos x altos, porém ficaram mais altos e possuíam sementes maiores, maior numero de 

nós e longos racemos primários. O número de frutos por racemos primários foi maior 

nos cruzamentos entre genitores de porte anão, mas isto não conferiu vantagem 

produtiva devido ao baixo peso das sementes. O quadrado médio e a estimativa dos 

componentes de variância devida à capacidade geral de combinação mostrou-se 

significativa para todos os seis caracteres estudados enquanto para a capacidade 

específica de combinação, apenas quatro das características estudadas foram 

significativas. As variáveis altura de planta e número de racemos por planta não 

apresentaram significância para a capacidade específica de combinação. 

Dangaria et al. (1987) obtiveram estimativas de capacidade geral e específica 

de combinação, através do método sugerido por Kempthorn (1957), em linhas de 

machos e de fêmeas de mamona e constataram a predominância de efeitos gênicos 

aditivos para as variáveis início de florescimento, número de internódios, altura do 

caule, comprimento efetivo do racemo primário e peso de 100 sementes. 

Pathak e Dangaria (1987), através de análise dialélica, observaram efeitos 

marcantes de locos com efeito aditivo para o início do florescimento, número de 

internódios, comprimento efetivo do racemo primário, número de cápsulas no racemo 

primário e peso de 100 sementes. Não se observou significância para CEC com relação 

à variável altura do caule. Solanki e Joshi (2000b) também analisando dados de linhas 

de macho e de fêmea de mamoneira, obtidos de cruzamentos dialélicos, verificaram 
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uma predominância de locos de efeitos aditivos para número de internódios, 

comprimento efetivo do racemo primário, número de racemos por planta, número de 

cápsulas no racemo primário, peso de 100 sementes e produção de sementes aos 120 

e 240 dias após a semeadura. 

As variáveis comprimento efetivo do racemo primário, número de cápsulas no 

racemo primário e peso de 100 sementes foram avaliadas por Mehta (2000) em dialelo 

envolvendo dez genitores e seus 45 híbridos,  e os resultados indicam a predominância 

de locos com efeito aditivos. O Efeito da CEC é o desvio de um híbrido em relação ao 

que seria esperado com base na CGC de seus genitores. Falconer (1981) definiu CEC 

como sendo o desvio do desempenho médio de uma combinação particular em relação 

à média dos genitores envolvidos no cruzamento. Assim, baixos valores absolutos da 

estimativa da CEC, indicam que os híbridos F1 dentre os progenitores em questão 

comportaram-se como o que era esperado com base na CGC dos genitores, enquanto 

valores altos absolutos dessas estimativas demonstram que o comportamento de um 

cruzamento particular é relativamente melhor, ou pior, do que era esperado com base 

na CGC dos genitores. Essas estimativas evidenciam a importância dos locos que 

exibem efeitos não aditivos (CRUZ; REGAZZI, 1994) Todavia os efeitos da CEC 

enfatizam a importância de interações não aditivas resultantes da complementação 

gênica entre os genitores, possibilitando antever respostas de ganho genético com a 

exploração da heterose (BASTOS et al., 2003). 

A combinação híbrida mais favorável deve ser, portanto, aquela que apresentar 

maior estimativa de capacidade específica de combinação ( ) e que seja resultante de 

um cruzamento em que pelo menos um dos genitores apresente elevada capacidade 

geral de combinação (CRUZ; REGAZZI, 1994). É importante ressaltar, entretanto, que 

dois genitores de elevada CGC nem sempre proporcionam a formação de melhor 

combinação do dialelo (CRUZ; VENCOVSKY, 1989). 

ijŝ

A significância dos quadrados médios para CEC é indicativa da manifestação 

de locos de efeitos não aditivos para o caráter, ao passo que as magnitudes de 

variâncias ou de componentes quadráticos associados aos efeitos da capacidade 
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específica de combinação revelam a predominância ou não deste tipo de ação gênica 

(CRUZ; REGAZZI, 1994). A ausência de significância, no entanto, sinaliza que os 

genitores não apresentam entre si um apreciável grau de complementação em relação 

às freqüências dos alelos nos locos que apresentam dominância (VENCOVSKY; 

BARRIGA, 1992). 

Swarnlata, Prasad e Rana (1984), Pathak e Dangaria (1987) e Mehta (2000) 

observaram a predominância de efeitos gênicos não-aditivos para a produção de 

sementes por planta. Resultados semelhantes foram obtidos por Hooks Williams e 

Gardner, (1971), Giriraj, Mensinkai e Sindagi (1974), Dangaria et al. (1987) e Solanki e 

Joshi (2000a) através de outras metodologias dialélicas.  

Prasad e Mamede (1984), avaliando o comportamento de dez cultivares e oito 

de seus híbridos de mamona, observaram maior produção de sementes por planta em 

cultivares precoces em relação às testemunhas tardias. Esses autores constataram 

ainda que apenas um híbrido apresentou grau perceptível de heterose.  

Dangaria et al. (1987) observaram efeitos significativos de heterose em relação 

aos genitores superiores em oito dos 32 híbridos avaliados em mamoneira quanto à 

produção de sementes por planta, dos quais apenas dois apresentaram alta 

desempenho médio, sendo assim considerados de valor comercial. Nenhum híbrido se 

mostrou favorável ao florescimento precoce e apenas um apresentou vigor para 

comprimento efetivo do racemo primário. Estes híbridos foram obtidos através do 

cruzamento entre linhas pistiladas e linhas polinizadoras e, conforme estes autores, a 

produção de híbridos de mamona para cultivo extensivo só foi possível devido à 

disponibilidade de linhas pistiladas. 

De acordo com Savy Filho (1999a), a avaliação da capacidade de combinação 

dos genitores é de suma importância na produção de híbridos, uma vez que favorece a 

formação de indivíduos altamente produtivos e uniformes. Todavia, os custos de 

produção da semente híbrida elevam-se na medida em que os procedimentos da 

hibridação são dificultados. Para tanto, em mamoneira, mesmo com a esterilidade 

masculina não confirmada, existem formas ou tipos de plantas com ausência de flores 
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masculinas que, quando disponibilizados, facilitam a hibridação. O tipo N é constituído 

por plantas femininas recessivas (ff); o tipo S, representado por plantas exclusivamente 

de flores pistiladas no racemo primário, com possibilidade de uma posterior reversão 

sexual para o tipo monóico; e o tipo NES, com plantas portadoras de flores masculinas 

distribuídas entre as flores femininas (interdispersas). Nos Estados Unidos, os trabalhos 

de obtenção de híbridos foram iniciados utilizando o tipo N, sendo o tipo S utilizado em 

Israel. Segundo Dangaria et al. (1987), a linha pistilada do tipo NES desenvolve poucas 

flores masculinas interceptadas sob alta temperatura (acima de 30 ºC) e permanece 

pistilada sob baixa temperatura (abaixo de 30 ºC). Desta forma os custos de 

manutenção de linhagens femininas, podem ser viabilizados através do plantio em 

regiões mais quentes, onde  as linhagens femininas produzirão flores masculinas 

interdispersas entre as femininas e garantem assim a manutenção da pureza das 

mesmas. 

2.1.6 Considerações gerais 

Uma das maneiras mais simples para aumentar a eficiência dos programas é 

sintetizar e conduzir apenas populações com elevado potencial para o melhoramento. 

Para tanto é necessário dispor de métodos preditivos acurados. Diversos são os 

métodos de predição descritos na literatura. Tais métodos se baseiam em premissas 

diferentes e, por isso, devem apresentar acurácia diferentes. Determinar o método mais 

simples, barato e eficaz pode representar um aumento substancial nos ganhos com 

seleção. O aumento da eficiência deve refletir na capacidade dos programas em 

identificar e liberar melhores cultivares adequadas ao semi-árido nordestino, região 

tradicional de cultivo, e para áreas de cerrado, em que a cultura se apresenta como 

grande opção de cultivo de safrinha. Esses cultivares terão que atender as 

necessidades de pequenos produtores que utilizam baixos níveis de tecnologia e 

médios e grandes produtores que demandam variedades adequadas a pacotes 

tecnológicos mais complexos.  

A falta de cultivares mais adequados aos diferentes perfis agro-ambientais tem 

levado a importação de sementes de outros países, especialmente Israel. Uma única 
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empresa privada brasileira produz híbridos que atendem às características desejadas 

pelos produtores do cerrado. Portanto, principalmente para esta região, a ausência de 

concorrência e a grande demanda, têm provocado elevação nos preços das sementes, 

tornando este insumo um dos itens que mais onera o custo de produção. A entrada de 

cultivares competitivos, produzidas pelo sistema público de pesquisa agropecuária deve 

reverter esse quadro, fazendo com que o valor das sementes caia para patameres mais 

justos. 

O conhecimento de um método mais eficiente e seguro de predizer o 

comportamento de populações no programa de melhoramento podem ajudar a reduzir 

os custos da experimentação que envolve o programa de melhoramento, assim como 

ajudar na solução mais rápida de problemas de adaptação ao ambiente. 

A escolha de genitores para exploração de sua descendência e criação de 

novos cultivares, é o primeiro e talvez o mais importante passo de um programa de 

melhoramento. Muitas vezes grande parte dos recursos são gastos com um número de 

materiais que são descartados nas fases iniciais de avaliação. Os clientes e 

beneficiários dos resultados do programa são afetados indiretamente, em função da 

maior ou menor eficiência do programa. 

 

2.2 Material e métodos 

2.2.1 Material genético 

Com base na avaliação de experimentos em vários anos e locais, 

selecionaram-se dez genótipos de mamoneira para cruzamentos, considerando tanto a 

distância genética entre os mesmos, como o comportamento per se. Os 10 genótipos 

selecionados foram divididos em dois grupos: G1 e G2, sendo o grupo G1 com I=5 

genótipos de porte baixo e o grupo G2 com J=5 genótipos de porte alto (Tabela 1). Três 

entre os 10 genitores são cultivares da Embrapa atualmente em distribuição, 

identificados como: BRS Energia, de porte baixo; BRS Nordestina e BRS Paraguaçu, de 
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porte alto. Os critérios de avaliação para determinar o porte dos genótipos levaram em 

consideração dados experimentais tomados em Irecê e Ibititá (ambos na Bahia), 

Barbalha (Ceará), Boa vista (Roraima), Areia e Lagoa Seca (Paraíba). Todos os 

genótipos provêm do Programa de Melhoramento da Mamoneira conduzido pelo Centro 

Nacional de Pesquisa do Algodão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa Algodão). Na Figura 1 são apresentadas fotos da fase de produção dos três 

cultivares utilizados  

Tabela 1 – Relação dos genótipos de mamoneira utilizados nos cruzamentos dialélicos 

No            Porte Baixo  No           Porte Alto 
1 Epaba ouro  6 Paraguaçu1

2 BRS Energia1  7 Nordestina1

3 BRA 10235  8 CNPAM-2000-36 
4 BRA 5916  9 CNPAM-2000-18 
5 BRA 3908 – Sipeal 20  10 CNPAM-2000-13 

1Cultivares              

 

A B C 

Figura 1 – Cultivares de mamona utilizadas como genitores. A) BRS Nordestina; B) BRS Paraguaçu, 
ambas de porte alto; e C) BRS Energia de porte baixo.  Fotos cedidas por Maira Milani 

 

2.2.2 Cruzamentos 

Em meados de Fevereiro de 2005, os dez genótipos foram plantados na área 

experimental do Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luis de 
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Queiroz, ESALQ/USP para realização dos cruzamentos. Foram realizados todos os 

tratos culturais inerentes à cultura, mantendo-se o campo limpo de plantas invasoras 

para facilitar a locomoção. No local foi instalado um sistema de irrigação por aspersão, 

que foi acionado, em média, uma vez por semana, sempre que se detectou baixa 

umidade no solo. O sistema foi desinstalado em julho de 2005. 

Os genótipos foram dispostos em 10 fileiras de 20 metros cada. Os genótipos 

de porte alto foram plantados no espaçamento de 3 x 1m, totalizando 21 plantas por  

genótipo. Os de porte baixo foram plantados em espaçamento de 3 x 0,5m,  totalizando 

41 plantas por genótipo. Para garantir a disponibilidade de racemos para cruzamentos e 

escalonar os mesmos, os genótipos de porte baixo, que em geral são mais precoces e 

produzem menor quantidade de racemos por plantas, foram plantados em duas épocas 

com intervalo de 20 dias. Em geral os cruzamentos de um genótipo com outro foi 

realizado em uma única planta, com exceção daqueles onde após o terceiro ciclo de 

cruzamentos não aparentavam ter produzido boa quantidade de sementes. Algumas 

plantas aparentaram sintomas de doença, de causa desconhecida, e os cruzamentos 

realizados nas mesmas foram descartados. 

Uma vez que não se encontrou na literatura registros de efeito materno nos 

caracteres avaliados, foi dada preferência para genitor feminino entre dois genótipos, 

àquele que apresentava racemos maiores, para  garantir que a quantidade de sementes 

desejada fosse obtida com um pequeno número de cruzamentos. Ainda assim os 

cruzamentos recíprocos também foram realizados, uma vez que não se tinha 

conhecimento acerca do “pegamento” dos mesmos. 

Para a hibridação foi usado o seguinte material: 

 -sacos de papel vegetal branco, medindo 15x10 cm para coleta e armazenamento do 

pólen;  

- luvas descartáveis de látex; 
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- pulverizador manual com capacidade de 500ml, contendo álcool etílico 70%, para 

desinfecção do material e das mãos; 

- tesoura pequena e pinças de pontas finas; 

- grampeador tipo alicate para fechamento e fixação do saco de papel; 

- avental para transporte de material; 

- lápis dermatográfico para anotar o cruzamento e a data do mesmo; 

- sacos de papel tipo craft com capacidades de 1 kg e de 3 kg para ensacamento do 

racemo. Os sacos maiores foram usados nos genitores que tem racemos mais longos. 

Os cruzamentos foram realizados conforme metodologia descrita por Banzatto 

e Rocha (1969), Moreira et al. (1996), e Savy Filho (1999a), com algumas alterações e 

estão ilustradas na Figura 2. 

 
A B C D 

Figura 2 – Seqüência do processo de cruzamento usado para mamoneira na Embrapa Algodão. A) 
racemo de mamona em estádio de desenvolvimento apto para a emasculação. B) O saco de 
papel com corte em V é encaixado na inflorescência emasculada. C) O saco encaixado na 
inflorescência é fechado em torno do broto adjacente em forma de funil. D) dias após a 
emasculação é realizado o cruzamento e o saco de papel devidamente identificado é 
dobrado. 

As principais alterações consistiram em:  

- uso de sacos de papel para armazenar e transportar o pólen; 
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- para proteger a inflorescência do cruzamento com pólen indesejado foi usado um 

único saco de papel tipo craft; por isso, o saco tinha dimensões e resistência 

adequadas para evitar que ao se desenvolver o racemo rasgasse o mesmo e ainda 

evitando a onerosa e arriscada tarefa de troca do saco que pode gerar contaminação 

por pólen indesejado (Figura 2);  

- na abertura do saco, foi feito um corte em V para encaixar e prender o mesmo na base 

da inflorescência (Figura 2 b e c), o que evita a toalete, deixando o broto na base do 

racemo se desenvolver e gerar outros racemos que podem ser usados para 

cruzamentos; 

- a identificação dos cruzamentos foram feitas no próprio saco craft usando lápis 

dermatográfico (Figura 2d); 

- o saco utilizado em todo o processo, da eliminação de flores masculinas até a colheita, 

foi o mesmo. Para isso, enquanto o racemo estava pequeno o saco de papel foi 

dobrado ao meio, sendo posteriormente desdobrado para permitir o desenvolvimento do 

racemo (Figura 2d); 

- para aspergir o pólen sobre as inflorescências emasculadas, usou-se a própria flor 

masculina ao invés de utilizar o pincel ou fez-se a inserção da inflorescência no saco de 

papel contendo flores e pólen. Outra opção foi dispersar o pólen sobre os estigmas 

usando as pontas dos dedos revestidos com uma luva de látex; 

- a emasculação foi realizada com a ponta dos dedos, e quando encontradas flores 

masculinas inter-dispersas entre as flores femininas, a emasculação foi realizada com 

auxílio de uma tesourinha de ponta fina. 

Flores masculinas abertas e ainda por abrir, foram coletadas à tarde, sempre 

depois das 15 horas. As flores foram acondicionadas em sacos de papel devidamente 

identificados e, armazenados em temperatura ambiente, por até cinco dias. Grande 

quantidade de pólen foi observada nos sacos que foram usados para polinização. Este 

pólen foi também usado no processo de polinização. 
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Entre cinco a dez dias após a emasculação dos racemos era realizado o 

cruzamento. Antes, porém, uma revista em busca de novas flores masculinas era feita, 

a fim de evitar a presença de pólen da própria planta. Racemos que apresentassem 

flores masculinas abertas eram descartados, e naqueles que apresentassem flores 

masculinas ainda fechadas era feita nova emasculação. 

Durante as semanas que se seguiam aos cruzamentos, foram realizadas 

revistas periódicas para localizar cruzamentos que apresentassem indícios de 

contaminação por pólen estranho ao desejado, eliminando-se principalmente aqueles 

que tivessem os sacos rasgados, e trocando-se os que não estivessem em bom estado. 

Os racemos provenientes dos cruzamentos foram colhidos separadamente, 

sendo as sementes F1 extraídas manualmente e armazenadas em câmara fria à 

temperatura de 8°C e 18% de umidade relativa do ar, até a instalação do experimento 

para avaliação dos cruzamentos. Dessa forma foram obtidos 25 cruzamentos entre 

grupos (alto x baixo), combinados de acordo com o delineamento genético de 

cruzamentos dialélicos parciais (GERALDI; MIRANDA FILHO, 1988), com quantidade 

de sementes suficientes para a realização dos experimentos.  

2.2.3 Avaliação do experimento 

O experimento de avaliação dos cruzamentos foi instalado na estação 

experimental Anhembi, localizada no bairro rural de Anhumas, no município de 

Piracicaba, SP, no final do mês de dezembro de 2005, utilizando-se o delineamento em 

látice 5 x 5, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de 25 híbridos F1’s entre 

os grupos de genótipos de porte alto e porte baixo, conforme ilustrado na Tabela 2. 

As parcelas consistiram de uma fileira de 9m de comprimento e com 

espaçamento de três metros entre fileiras e um metro entre plantas (3x1m). Nas 

bordaduras foram plantadas duas fileiras de BRS Paraguaçu. Para permitir que as 

atividades mecanizadas fossem executadas, entre um bloco e outro havia um carreador 

de 3m, que cinco meses após o plantio ficou completamente fechado. 
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Tabela 2 - Esquema dialélico incluindo 25 híbridos (F1) de mamona entre genitores de porte alto e de 

porte baixo.  Piracicaba, 2006 

Genitores 6 - BRS 
Paraguaçu 

7 - BRS 
Nordestina 

8 - CNPAM     
2000-36 

9 - CNPAM     
2000-18 

10 - CNPAM   
2000-13 

1 - Epaba ouro 1x6 1x7 1x8 1x9 1x10 

2 - BRS Energia 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 

3 - BRA 10235 3x6 3x7 3x8 3x9 3x10 

4 - BRA 5916 4x6 4x7 4x8 4x9 4x10 

5 - BRA 3908 5x6 5x7 5x8 5x9 5x10 

As sementes foram tratadas com Carboxin+Thiran (200g/l), na dosagem de 

500ml/100kg de sementes do produto comercial, dois dias antes do plantio.  Foi 

realizada uma adubação de fundação com 265 kg/ha da fórmula 4-20-20, conforme 

resultado de análise de solo de áreas adjacentes, e em conformidade com as sugestões 

apresentadas por Savy Filho (2005).  

Até os 120 dias após o plantio o experimento foi mantido livre de ervas 

daninhas, com capinas manuais nas linhas, e roçagem mecanizada nas entrelinhas, 

seguida de controle químico nas entrelinhas. Nas fases de tomada de dados, também 

se realizou capinas manuais, mas com objetivo de facilitar o acesso as plantas.  

Em abril de 2006, observou-se a ocorrência de mofo cinzento, e o ensaio foi 

pulverizado com Procimidone 500g/kg, na dosagem de 1.000g p.c./ha. Foram feitas três 

aplicações com intervalos de 15 dias.  

Foram avaliados os seguintes caracteres: 

1 - Potencial produtivo (PR): dados obtidos da massa das sementes na parcela e 

expressos em kg/ha; 

2 - Peso de 100 sementes (P100): peso estimado pela pesagem de 8 repetições de 100 

sementes de cada parcela; 
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3 – Dias para florescimento (DF): avaliado em número de dias, quando 50% das plantas 

apresentavam 50% de flores femininas abertas no racemo primário a partir do dia do 

plantio; 

4 - Altura média da planta (AP): medida, em centímetros, de todas as plantas da 

parcela, desde a superfície do solo até o ápice do racemo mais alto; 

5 - Altura do caule (AC): medida, em centímetros da superfície do solo até a inserção do 

racemo primário na época da maturação dos últimos racemos; 

6 - Diâmetro do caule (DC): medida do diâmetro no terço médio do caule com auxílio de 

um paquímetro, em milímetros; 

7 - Comprimento total do racemo primário (TT): medida em centímetros, do 

comprimento total da raquis, através de trena milimetrada. 

8 - Comprimento efetivo do racemo primário (TU): medida em centímetros, da parte 

pistilada do racemo primário de todas as plantas da parcela, através de trena 

milimetrada; 

9 - Número de nós do caule (NN): contagem do número de internódios a partir do solo 

até a região de inserção do racemo primário somado de uma unidade. 

10 - Comprimento dos internós (CI): o comprimento médio foi estimado pela razão entre 

altura do caule e número de nós (CI=AC/NN). 

A obtenção dos dados experimentais foi iniciada em fevereiro de 2006 com a 

avaliação de dias para florescimento (DF) e concluída no mês de setembro de 2007, 

com o peso de 100 sementes. 

2.2.4 Análise de variância  

As análises de variância (ANOVA) foram realizadas segundo o esquema 

apresentado na Tabela 3, a partir do seguinte modelo matemático, considerando-se os 

efeitos de tratamentos como fixos (eq. 1).  
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ijkk(j)jiijk evrgµY ++++=  (1) 

em que:  

Yijk é o valor da ijk-ésima observação referente ao genótipo i, na j-ésima repetição do 

bloco k. 

µ é a média geral;  

gi é o  efeito do i-ésimo genótipo (i = 1, 2,... 25); 

rj  é o efeito da j-ésima repetição  (j = 1, 2,...4);  

vk(j) é o efeito do i-ésimo bloco dentro da k-ésima repetição repetições (k = 1, 2,... 5); e  

eijk: erro experimental associado à parcela ijk.  

Tabela 3 - Esquema da análise de variância segundo o delineamento em látice com efeitos de 
tratamentos fixos 

FV GL SQ QM F 

Repetições 3 SQR Q4 Q4/Q1 
Blocos(rep) 16 SQB(rep) Q3 Q3/Q1 

Tratamentos 24 SQTrat Q2 Q2/Q1 

Erro 56 SQE Q1  

Total 99 SQTot   

I, J e K referem-se aos números de repetições, blocos e tratamentos respectivamente 

Todas as análises de variância foram realizadas com auxílio do programa 

SAS/STAT®. Para as análises de variância preliminares usou-se o Proc-GLM . 

 

2.2.5 Análise dialélica 

As análises das capacidades combinatórias foram realizadas de acordo com o 

Método 4 de Griffing (1956) adaptado para dialelos parciais por Geraldi e Miranda filho 

(1988), que estima os efeitos da capacidade geral de combinação CGC (ĝi) de cada 

genitor e os efeitos da capacidade específica de combinação CEC (ŝij), a partir de um 

conjunto dos p(p – 1)/2 híbridos F1. O modelo foi denominado pelos autores de dialelo 

parcial ST. 
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As médias ajustadas de cada tratamento foram utilizadas para as análises das 

capacidades combinatórias mediante o desdobramento do efeito de tratamentos em 

efeitos de CGC e CEC, conforme modelo matemático (eq.2) e esquema de análise de 

variância (Tabela 4) para dialelos parciais: 

Yij = µ + gi + gj + sij + .ije                                                      (2) 

em que: 

Yij : média do cruzamento entre o i-ésimo genitor do grupo 1 e o j-ésimo genitor do 

grupo 2;

µ: média geral; 

gi é o efeito devido a capacidade geral de combinação do i-ésimo genitor do grupo 1 

gj é o efeito devido a capacidade geral de combinação do j-ésimo genitor do grupo 2 

sij é o efeito devido a capacidade específica de combinação do cruzamento  entre os 

genitores i e j; 

.ije  é o erro experimental  associado às médias dos cruzamentos. 

Tabela 4 - Esquema da análise de variância para um dialelo parcial pelo método de Geraldi e Miranda 
Filho (1988) 

FV GL QM F 

Tratamentos 24 QMT QMT/QMR 

CGC (G1) 4 QMG1 QMG1/QMR 

CGC (G2) 4 QMG2 QMG2/QMR 

CEC 16 QMS QMS/QMR 

Resíduo médio - 
r

QMR   

r é o número de repetições que deram origem as médias 
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Com base no modelo adotado foram estimadas as capacidades gerais de 

combinação dos grupos 1 ( ) e 2 ( ), bem como as capacidades específicas de 

combinação intergrupos ( ). 

iĝ jĝ

ijŝ

O esquema de análise de variância para este modelo está na Tabela 4. Esta foi 

obtida através do programa SAS/STAT®. 

 

2.3 Resultados e discussão 

2.3.1 Cruzamentos 

Como esperado, o florescimento dos genótipos de porte baixo iniciou-se, em 

média 15 dias antes dos genótipos de porte alto. Todavia a estratégia adotada de se 

plantar os genitores em duas épocas, fez com que as diferenças fossem superadas, e 

todos os cruzamentos foram realizados a contento. Os cruzamentos foram realizados 

desde o final de abril de 2005 até a primeira quinzena de setembro do mesmo ano. 

Não se observou dificuldades de “pegamento” dos cruzamentos, mas alguns 

produziram poucos frutos. A este fato atribui-se a desuniformidade de maturação das 

flores femininas em um mesmo racemo, que é característico na mamoneira (MOSHKIN, 

1986; WEISS, 1983). Como não há registros na literatura de que os caracteres 

estudados têm herança materna, sementes de cruzamentos recíprocos foram 

misturadas em igual proporção, quando o numero de sementes produzidos em um dado 

cruzamento não era suficiente para realizar as quatro repetições do experimento. Não 

se observou diferenças morfológicas e agronômicas destes recíprocos no campo. 

A metodologia de cruzamento usada mostrou-se eficiente e sobretudo prática, 

pois se reduziu a quantidade de mão-de-obra necessária, principalmente para troca 

periódica dos sacos de papel. 

 



Os coeficientes de variação experimental para as características estudadas 

variaram de 4,04% a 28,5%. Esses coeficientes de variação estão de acordo com os 

observados por outros autores e são baixos para a maioria dos caracteres; apenas o 

caráter rendimento foi o que apresentou um coeficiente de variação mais alto (28,5%). 

Entretanto, tanto na mamoneira como em outras culturas os coeficientes de variação 

para caracteres relacionados à produção são geralmente altos, o que indica que esta 

característica é altamente influenciada pelas condições ambientais. Em mamoneira, 

como a colheita requer o emprego de mão-de-obra, e também em função do grau de 

deiscência dos cultivares, o coeficiente de variação não depende somente das 

condições ambientais durante a fase de condução dos experimentos, mas também 

depende das condições no período de beneficiamento, que pode gerar fatores 

adicionais de erro. Na literatura são relatados CV’s para rendimento variando de 11,9% 

até cerca de 40% (MILANI; FONSECA JUNIOR, 2006; MILANI et al., 2006; SEVERINO 

et al., 2006). 

As médias dos 25 cruzamentos entre os dois grupos estão apresentadas na 

Tabela 6. Observa-se a ocorrência de grande variação entre as médias para vários 

caracteres. Para o rendimento (PR) estes variaram de 669,7 kg/ha (3 x 8) a 1.754,3 

kg/ha (5 x 6), evidenciando a grande divergência entre os genitores. 

A eficiência do látice foi baixa para a maioria dos caracteres (Tabela 5), exceto 

pra peso de 100 sementes (P100) e altura de plantas (AP), cuja eficiência foi da ordem 

de 120 %, indicando que as repetições eram bem homogêneas. 

O quadro de análise de variância para todas as características encontra-se na 

Tabela 5. Os quadrados médios de todos os caracteres foram significativos para 

genótipos, evidenciando diferenças em pelo menos dois dos 25 híbridos testados. Estes 

resultados indicam que os genitores escolhidos para este trabalho apresentam 

diferenças genotípicas. 

2.3.2 Análises de variância preliminares 
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Tabela 5 – Quadrado médio e significância da análise de variância de dez caracteres em mamona, em ensaio de dilalelo parcial entre dez 

genitores. Piracicaba, 2006/2007 

FV  GL PR 
(kg/ha) 

P100 
(g) 

DF 
(dias) 

AP 
(cm) 

AC 
(cm) 

DC 
(mm) 

TT 
(cm) 

TU 
(cm) 

NN 
(unid) 

CI 
(cm) 

Repetição   3 2.759.611,5**  34,92*   33,45** 18.535,29**       2.553,49** 114,85** 420,02** 221,80**  4,770** 16,121**

Bloco(rep)  

    

         

 16 97.399,0ns  25,78**   5,18ns 1.083,62**   180,72ns    8,48ns  80,28ns  22,51ns    0,454ns  0,797* 

Tratamentos  24 230.692,7** 122,19**  75,50** 4.535,95**   749,06**  60,22** 223,61** 109,44**    8,062**  1,231** 

Estande   1 197.451,6ns - - - - - - -

Erro intra-
bloco  561   101.622,41 10,04    7,50 442,33   107,53    6,61 59,24   24,27     0,572   0,403 

CV%               28,5  7,38   4,04  6,76    10,72 4,93 14,70 16,86   5,220   9,494 

E. Látice %               96,7  120,17 102,22   118,22  106,50 101,80   102,73 99,90 100,644 110,765 

Média           1.116,7    42,94 67,79   311,18    96,75  52,14 52,59 29,22 14,492 6,687 

1 Graus de liberdade para PR - 55; Graus de liberdade para TT e TU – 54 
PR = rendimento (kg/ha), P100 = peso de 100 sementes (g), DF= dias para florescimento (dias), AP = altura da planta (cm), AC = altura do caule 
(cm), DC = diâmetro do caule (mm), TT = comprimento total do racemo primário (cm), TU = comprimento efetivo do racemo primário (cm), NN = 
número de nós (unidade) e CI = comprimento dos internós. 

4
6
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Tabela 6 – Médias dos híbridos F1’s provenientes dos cruzamentos entre genitores de porte alto e baixo, para dez caracteres em mamona. 

Piracicaba, 2006/2007  
Genótipos PR P100 DF AP AC DC TT TU NN    CI 
P1 x P6 1072,44 56,99 71,51 316,79       101,93 54,39 35,46 21,36 15,32 6,74
P1 X P7 1051,91 41,06 63,68 303,68   94,27 51,66 49,30 28,75 13,74 6,99 
P1 X P8 1031,19 46,80 69,18 319,51       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       

104,69 53,24 39,54 22,72 16,03 6,67
P1 X P9  793,25 48,69 70,73 362,23 104,10 57,34 40,85 21,16 15,68 6,76
 P1 X P10  696,17 45,83 67,21 303,00   88,11 51,88 48,86 29,89 14,69 6,15 
P2 x P6 1411,11 53,90 69,33 284,32   92,00 53,33 51,33 36,48 14,26 6,33 
P2 X P7 1058,54 42,43 61,92 274,62   90,75 53,33 54,57 26,60 13,47 6,81 
P2 X P8  967,82 51,84 68,83 307,94   95,66 53,42 44,78 23,44 14,59 6,39 
P2 X P9  958,47 48,65 71,48 336,90 105,63 55,86 46,80 25,70 15,80 6,70
 P2 X P10 1129,37 46,19 65,33 330,28   91,91 59,06 51,03 31,74 15,23 6,12 
P3 x P6 1223,99 44,62 73,56 361,00 124,80 54,75 58,25 38,78 17,41 7,26
P3 X P7  977,78 31,76 66,00 333,58 112,27 46,45 58,89 32,89 13,29 8,25
P3 X P8  669,78 33,77 74,33 385,38 120,37 56,41 59,73 32,95 15,97 7,59
P3 X P9  813,09 33,85 72,58 362,77 115,24 55,10 68,45 36,54 15,74 7,35
 P3 X P10 1053,87 36,26 67,58 347,03 100,46 57,31 52,45 28,75 14,04 7,13
P4 x P6 1560,39 45,48 72,58 320,50 108,81 53,62 55,17 41,02 16,19 6,72
P4 X P7 1137,42 38,52 65,21 289,92 105,87 46,71 61,68 35,96 14,18 7,56
P4 X P8 1111,06 41,64 73,97 312,82 101,18 53,06 41,96 25,56 15,51 6,45
P4 X P9 1203,63 45,62 71,91 334,75 105,27 54,69 54,30 33,80 15,46 6,82
 P4 X P10 1051,22 43,11 62,99 301,50   90,49 51,16 66,70 35,27 13,42 6,77 
P5 x P6 1754,32 42,31 67,22 267,05   82,69 48,92 49,11 25,55 13,17 6,38 
P5 X P7 1661,81 40,58 56,82 234,91   66,71 45,21 56,39 26,78 11,01 6,27 
P5 X P8 1019,16 35,69 67,51 251,75   76,96 46,45 51,26 21,71 13,86 5,36 
P5 X P9 1077,60 38,39 68,33 291,19   80,82 49,02 49,49 22,39 14,22 5,78 
 P5 X P10 1436,03 40,33 54,94 246,02   57,74 41,00 68,41 28,02 10,00 5,79 
Média Geral 1116,86 42,94 67,79 311,18   96,75 52,14 52,59 29,22 14,49 6,69 
CV     28,54   7,38   4,04     6,76    10,72   4,93 14,70 16,86   5,22 9,49 
DMS   862,98   9,14   7,45   60,49    29,53 22,60 21,51 13,42   2,02 1,80 

PR = rendimento (kg/ha), P100 = peso de 100 sementes (g), DF= dias para florescimento (dias), AP = altura da planta (cm), AC = altura do caule 
(cm), DC = diâmetro do caule (mm), TT = comprimento total do racemo primário (cm), TU = comprimento efetivo do racemo primário (cm), NN = 
número de nós (unidade) e CI = comprimento dos internos  
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A capacidade específica de combinação (CEC) apresentou diferenças 

significativas a 1% de probabilidade para: P100, DC, TT, TU e NN, com exceção de  DF 

significativo a 5% de probabilidade. As demais, PR, AP, AC, e CI foram não 

significativas quanto a CEC. Então, pelo exposto acima pode-se inferir que as 

diferenças entre as médias dos cruzamentos são predominantemente devidas ao 

comportamento individual dos genitores e que para os caracteres P100, DF, DC, TT, TU 

e NN há uma possível interação entre eles, uma vez que os efeitos da CEC para estes 

cinco caracteres foi significativo. Mesmo assim, para os dois primeiros a CEC explicou 

somente 13,6% e 10% da variação entre tratamentos, respectivamente. Desta forma a 

seleção direcional pode ser eficiente na identificação de linhas homozigotas nas 

populações segregantes (MEHTA, 2000). 

Na Tabela 7 encontram-se os resultados da análise de variância dos 

cruzamentos dialélicos com respectivos desvios padrão da média e percentagem das 

somas de quadrado das capacidades de combinação em relação à soma de quadrados 

de tratamentos. Foram detectadas diferenças significativas a 1% de probabilidade para 

os efeitos de tratamentos em todos os caracteres. O mesmo ocorreu para a capacidade 

geral de combinação (CGC) tanto para genótipos de porte baixo (grupo 1) quanto para 

genótipos de porte alto (grupo 2) o que indica haver pelo menos um dos genitores com 

 diferente dos demais.  
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As estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (  e ) de 

cada genitor estão apresentadas na Tabela 8. As estimativas das capacidades 

específicas de combinação ( )

iĝ jĝ

ijŝ  encontram-se na Tabela 9. Os resultados observados 

nestas duas tabelas serão analisados conjuntamente para facilitar a discussão.  

2.3.3 Análises estatístico-genéticas 
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Tabela 7 - Valores e significância dos quadrados médios da análise dialélica pelo método de Griffing (1956) adaptado para dilalelos parciais, 
para dez caracteres em mamoneira. Piracicaba, 2006/2007 

FV GL     PR 
     (kg/ha) 

P100 
(g) 

  DF 
(dias) 

     AP 
    (cm) 

    AC 
   (cm) 

 DC 
(mm) 

    TT 
(cm) 

TU 
(cm) 

  NN 
 (unid) 

  CI 
 (cm) 

Tratamento   24 74.371,3** 39,30** 24,80** 1.478,92** 248,15** 19,05** 74,81** 34,72**     2,63**    0,40** 

CGC(G1)    4 184.660,5** 142,72** 44,28** 6.391,47** 1.151,84** 63,02** 211,88** 109,12**     6,77** 1,70** 

CGC(G2)    4 168.435,2** 61,05** 89,43** 1.645,17** 244,93** 22,53** 88,69** 40,12**     5,94**    0,46** 

CEC  

  

            

16 23.283,0ns 8,01**     3,77*     209,22ns 23,03ns   7,19** 37,06** 14,76**     0,76**   0,07ns

Erro efetivo 561 25.185,3   2,82   1,71  123,67   29,06  1,73 15,59   5,97    0,14   0,11 

Média 
ajustada  1.116,9 42,94 67,79  311,18   96,75  52,14 52,59 29,22  14,49   6,69 

m̂s         31,5     0,34   0,26     2,22     1,80  0,26  0,79   0,49   0,0737 0,0665

%SQCGCG1        41,4 60,52 29,76   72,03   77,36  55,13   47,21 52,39  42,96 70,25 

%SQCGCG2        37,7 25,89 60,11   18,54   16,45   19,70   19,76 19,26  37,68 18,90 

%SQCEC        20,9 13,58 10,13    9,43     6,19   25,16   33,03 28,35  19,36 10,85 

1 Graus de liberdade para PR - 55; Graus de liberdade para TT e TU – 54 

PR = rendimento (kg/ha), P100 = peso de 100 sementes (g), DF= dias para florescimento (dias), AP = altura da planta (cm), AC = altura do caule 
(cm), DC = diâmetro do caule (mm), TT = comprimento total do racemo primário (cm), TU = comprimento efetivo do racemo primário (cm), NN = 
número de nós (unidade) e CI = comprimento dos internós. sm  - desvio padrão da média ˆ
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Tabela 8 - Valores das estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (CGC), em dialelo parcial com 25 híbridos de mamoneira. 
Piracicaba, 2006/2007 

Genitores PR 
(kg/ha) 

P100 
(g) 

DF 
(dias) 

AP 
(cm) 

AC 
(cm) 

DC 
(mm) 

TT 
(cm) 

TU 
(cm) 

NN 
(unid) 

CI 
(cm) 

Grupo 1 - Porte baixo 

P1 Epaba Ouro -187,9 4,932 0,674 9,86 1,87 1,57 -9,79 -4,58 0,6006 -0,0249 

P2 BRS Energia -11,8 5,501   -0,413 -4,37    -1,56 2,86 -2,89 -0,56 0,1784 -0,2156 

P3 BRA 10235 -169,2 -6,889 3,021   46,77   17,88 1,87   6,96 4,63 0,8003  ,8304 

P4 BRA 5916 95,9 -0,063 1,544 0,72 5,58 -0,29   3,37 4,97 0,4625  0,1791 

P5 BRA 3908 – Sipeal 20 272,9 -3,482   -4,826  -52,99  -23,77 -6,02   2,34 -4,46 -2,0418 -0,7689 

Grupo 2- Porte alto 

P6 BRS Paraguaçu 287,6 5,560 3,049 -1,25 5,30 0,87 -2,72 3,29 0,7783 0,0005 

P7 BRS Nordestina    60,6 -4,071   -5,061  -23,84    -2,78 -3,46   3,58 0,84 -1,3534 0,4921 

P8 CNPAM-2000-36 -157,1 -0,993 2,972 4,30 3,02 0,38 -5,14 -4,08 0,7017 -0,1945 

P9 CNPAM-2000-18 -147,7 0,100 3,216   26,39 5,46 2,27 -0,61 -1,43 0,8885 0,0032 

P10 CNPAM-2000-13  -43,5 -0,595   -4,177 -5,61  -11,01 -0,05  4,90 1,38 -1,0152 

           

      

-0,2939 

m̂  1.116,86  42,94 67,79 311,18  96,75 52,14  52,59 29,22 14,49 6,69

m̂s     31,5 0,336 0,261 2,22 1,08 0,26   0,79 0,49 0,0737  0,0665 

iĝs =  
jĝs    63,5 0,671 0,523 4,45 2,16 0,52   1,58 0,98 0,1473  0,1331 

PR = rendimento (kg/ha), P100 = peso de 100 sementes (g), DF= dias para florescimento (dias), AP = altura da planta (cm), AC = altura do 
caule (cm), DC = diâmetro do caule (mm), TT = comprimento total do racemo primário (cm), TU = comprimento efetivo do racemo primário 
(cm), NN = número de nós (unidade) e CI = comprimento dos internós.  = estimativa da média; s = Desvio Padrão;  = m̂ ĝ  estimativa da 
capacidade geral de combinação. 
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CEC         PR P100 DF AP AC DC TT TU NN CI
P1 x P6 -144,14 3,559 0,003  -3,01 -1,99  -0,18 -4,62 -6,70 -0,5543    0,0744 
P1 X P7   62,27 -2,743 0,286   6,47 -1,57   1,42  2,92  3,14  0,0003 -0,1601 
P1 X P8  259,25 -0,082   -2,257  -5,84 3,04  -0,85  1,87  2,02  0,2384 0,2008 
P1 X P9    11,91 0,715   -0,952 14,80 0,02   1,37 -1,34 -2,18 -0,2978 0,1048 
P1 X P10 -189,30 -1,449 2,926 -12,43 0,50  -1,77  1,16  3,73  0,6135 -0,2199 
P2 x P6    18,45 -0,906   -1,097 -21,24 -8,49  -2,54  4,35  4,40 -1,1855   -0,142 
P2 X P7 -107,17 -1,940   -0,396  -8,36 -1,67   1,79  1,29 -3,04  0,1525 -0,1527 
P2 X P8    19,82 4,389   -1,522  -3,17 -2,55  -1,96  0,22 -1,28 -0,7825  0,1173 
P2 X P9      1,06 0,108 0,883   3,70  4,98  -1,40 -2,29 -1,66  0,2392  0,2329 
P2 X P10    67,84 -1,652 2,131 29,08  7,73   4,11 -3,57  1,57  1,5764 -0,0572 
P3 x P6   -11,31 3,007 -0,302   4,30  4,88  -0,12 1,42  1,51  1,3400 -0,2569 
P3 X P7   -30,53 -0,222 0,252  -0,54  0,42  -4,09 -4,24 -1,94 -0,6440  0,2431 
P3 X P8 -120,88 -1,283 0,546 23,13  2,72   2,03 5,31  3,05 -0,0214  0,2724 
P3 X P9   13,04 -2,304 -1,445 -21,57 -4,85  -1,18 9,50  3,99 -0,4408 -0,1637 
P3 X P10 149,68  0,802 0,948  -5,32 -3,16   3,36 -12,00 -6,62 -0,2339 -0,0949 
P4 x P6 60,06 -2,952 0,198   9,85  1,19   0,90 1,93  3,41  0,4537 -0,1411 
P4 X P7 -135,96 -0,284 0,937   1,86  6,32  -1,67 2,14  0,80  0,5825  0,2048 
P4 X P8   55,37 -0,247 1,662  -3,38 -4,16   0,83 -8,87 -4,69 -0,1414 -0,2244 
P4 X P9  138,53  2,649 -0,637  -3,54 -2,52   0,57 -1,05  0,91 -0,3780 -0,0414 
P4 X P10 -118,00  0,834 -2,160  -4,78 -0,82  -0,63 5,84 -0,43 -0,5168  0,2021 
P5 x P6    76,94 -2,708 1,204 10,11 4,41   1,93 -3,10 -2,62 -0,0539  0,4638 
P5 X P7  211,38  5,189   -1,080   0,57 -3,50   2,55 -2,12  1,04 -0,0913 -0,1351 
P5 X P8 -213,57 -2,778 1,571 -10,74  0,95 -0,05 1,46  0,89  0,7069 -0,3661 
P5 X P9 -164,54 -1,168 2,150   6,61  2,37 0,64 -4,83 -1,06  0,8774 -0,1326 
P5 X P10    89,78  1,466   -3,845  -6,55 -4,24 -5,07  8,58  1,75 -1,4391  0,1699 

ijŝs  
 126,96  1,343 1,045   8,90  4,31   1,05  3,16  1,95  0,2947  0,2662 

51 

PR = rendimento (kg/ha), P100 = peso de 100 sementes (g), DF= dias para florescimento (dias), AP = altura da planta (cm), AC = altura do 
caule (cm), DC = diâmetro do caule (mm), TT = comprimento total do racemo primário (cm), TU = comprimento efetivo do racemo primário (cm), 
NN = número de nós (unidade) e CI = comprimento dos internós.  Desvio padrão da capacidade específica de combinação. 

ijŝs

Tabela 9 - Valores das estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação (CEC), em dialelo com dez genitores e 25 híbridos de 
mamoneira. Piracicaba, 2006/2007 
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2.3.3.1 Rendimento (PR) 

A maioria dos genitores apresentou valores negativos de ’s para rendimento 

(PR); entretanto, a capacidade de provocar desvios positivos em relação a média 

ocorreu em 4 dos dez genitores (5, 6 e 7) sendo dois em cada grupo. Três entre estes 

quatro genitores são cultivares melhorados e com estes resultados se confirma a alta 

concentração de alelos favoráveis para rendimento, em decorrência do processo de 

melhoramento ao qual foram submetidos. No grupo de porte baixo, o maior 

ĝ

iĝ  foi do 

genitor Sipeal 20 ( 5ĝ  = 272,9) que foi 2,85 vezes maior que o segundo colocado, BRA 

5916 ( = 95,9). No grupo de porte alto, a situação foi semelhante; contudo, a 

diferença entre o primeiro (BRS Paraguaçu,  = 287,6) e o segundo (BRS Nordestina 

 = 60,6) foi ainda maior (4,75 vezes). Os genitores de mais baixo desempenho no 

grupo de porte baixo foram Epaba Ouro (  = -187,9) e BRA 10235 (  = -169,2). No 

grupo de porte alto as duas piores foram CNPAM 2000-36 (  = -157,1) e CNPAM 

2000-18 (  = -147,7). Estes quatro últimos genitores têm menor quantidade de alelos 

favoráveis sendo os genitores de menor interesse para este grupo de dez genótipos. 

Estes genótipos são todos provenientes de processos de seleção no programa de 

melhoramento da Embrapa Algodão. O fato de termos valores negativos de g ´s

4ĝ

6ĝ

7ĝ

1ĝ 3ĝ

8ĝ

9ĝ

ˆ  não 

indica que essas linhagens e cultivares têm freqüência alélica desfavorável e que, 

portanto seriam descartados. Se cruzados com outro grupo de genótipos podem 

apresentar valores mais altos de ĝ .

As estimativas dos efeitos das capacidades específicas de combinação ( ´s) 

dos 25 cruzamentos (Tabela 9) não diferem entre si de acordo com a análise de 

variância (Tabela 7). Comparando-se a relação dos efeitos atribuídos à CGC com os da 

CEC verifica-se que a CEC contribui com 20,8% da soma de quadrados para PR 

(Tabela 7), evidenciando um efeito não aditivo relevante na expressão deste caráter. 

Alguns cruzamentos se destacam pela existência de interação favorável entre os 

genitores como demonstrado pelos altos valores dos ´s (Tabela 9). A seguir é 

ijŝ

ijŝ
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apresentada a composição das médias dos cinco melhores cruzamentos, com base no 

modelo ijY  = m  + gˆ i + gj + sij.

1º)  5 x 6: 1.754,3 = 1.116,9 + 272,9 + 287,6 + 76,9 

2º)  5 x 7: 1.661,8 = 1.116,9 + 272,9 + 60,6 + 211,4 

3º)  4 x 6: 1.560,4 = 1.116,9 + 95,9 + 287,6 + 60,0 

4º)  5 x 10: 1.436,0 = 1.116,9 + 272,9 - 43,5 + 89,8 

5º)  2 x 6: 1.411,1 = 1.116,9 – 11,8 + 287,6 + 18.4 

O primeiro, o segundo e o terceiro colocados reúnem os benefícios dos 

genitores com maiores g ’s, enquanto que o quarto e o quinto colocados tem um dos 

genitores com g

ˆ

ˆ  alto e outro moderado. Apenas o segundo colocado (5 x 7) se 

destacou dos demais quanto a capacidade específica ( = 211,4), apesar da ANOVA 

não ter detectado significância para CEC. A composição das médias de menor valor 

revela que a maioria dos genitores envolvidos corresponde àqueles piores quanto à 

capacidade geral de combinação (genitores 1 e 3 do Grupo 1 e 8 e 9  do Grupo 2), 

evidenciando, novamente, a importância dos efeitos da capacidade geral de 

combinação para a composição das médias dos cruzamentos. 

57ŝ

25º)  3 x 8: 669,8 = 1.116,9 -169,2 – 157,1 -120,9 

24º)  1 x 10: 696,2 = 1.116,9 -187,9 – 43,5 – 189,3 

23º)  1 x 9: 793,2 = 1.116,9 -187,9 -147,7 + 11,9 

22º)  3 x 9: 813,1 = 1.116,9 -169,2 – 147,7 + 13,0 

21º)  2 x 9: 958,5 = 1.116,9 – 11,8 – 147,7 + 1,0 
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Foi observado que o maior valor de  que ocorreu para o híbrido 1 x 8 (  = 

259,25), não correspondeu ao melhor comportamento per se do híbrido e os genitores 

envolvidos tem as piores ’s nos seus respectivos grupos. A média deste híbrido foi de 

1.031,2 kg/ha, e está abaixo da média geral (1.116,9 kg/ha). Entretanto a estimativa da 

CEC alta confirma a divergência genética entre estes dois genitores. 

ijŝ 18ŝ

ĝ

Mehta (2000) avaliando 45 híbridos F1 de mamoneira provenientes de 

cruzamentos entre dez genitores observaram que as variâncias da CGC e da CEC 

foram altamente significativa para o caráter produção de sementes por planta (g/pl), ao 

contrário, portanto, do que ocorre neste trabalho, onde houve predominância da 

capacidade geral de combinação. 

Pathak e Dangaria (1987), avaliando a capacidade combinatória para produção 

e seus componentes em mamoneira, observaram que a maioria das combinações 

híbridas com altos CEC´s resultaram de ambos ou de pelo menos um genitor de maior 

CGC e que alguns cruzamentos envolviam genitores de baixa CGC. Mehta (2000) 

obteve o mesmo resultado, sugerindo que a informação sobre os efeitos de CGC 

deveria ser suplementada pelos efeitos de CEC e pelo desempenho dos híbridos na 

identificação de segregantes transgressivos.  

2.3.3.2 Peso de 100 sementes (P100) 

Os genitores que mais contribuíram para aumentar as médias dos cruzamentos 

foram BRS Paraguaçu (6) e BRS Energia (2), com estimativas de  e  de 5,56 e 

5,50 respectivamente. Por outro lado, BRA 10235 (3) e BRS Nordestina (7), foram os 

que mais contribuíram para reduzir as médias dos cruzamentos com estimativas de  

e  de -6,89 e -4,07, respectivamente. Os cinco maiores efeitos da CEC correspondem 

aos híbridos 5x7, 2x8, 1x6, 3x6 e 4x9, e da mesma forma que em PR apenas os 

híbridos 1x6 e 2x8, estão entre as cinco melhores médias. A composição da média dos 

cinco maiores híbridos está apresentada a seguir. 

6ĝ 2ĝ

3ĝ

7ĝ
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1º)  1 x 6:  57,0 = 42,94 + 4,93 + 5,56 + 3,6 

2º)  2 x 6:  53,9 = 42,94 + 5,50 + 5,56 - 0,9 

3º)  2 x 8:  51,8 = 42,94 + 5,50 – 1,00 + 4,4 

4º)  1 x 9:  48,7= 42,94 + 4,93 + 0,10 + 0,70 

5º)  2 x 9:  48,6 = 42,94 + 5,50 + 0,10 + 0,10 

Observa-se que na composição das melhores médias participam os genitores 1 

e 2 do Grupo 1 (maiores ’s) e os genitores 6 e 9 do Grupo 2 ( ’s superior e 

intermediário, respectivamente). Um dos cruzamentos (2 x 8) envolveu um genitor de 

baixa capacidade geral de combinação (8), mas que foi compensado pela alta 

complementação entre os genitores (  = 4,4). 

iĝ jĝ

28ŝ

Por outro lado as médias mais baixas envolvem predominantemente os 

genitores com capacidades geral de combinação mais baixas (genitor 3 do grupo 1 e 

genitores 7, 8 e 10 do Grupo 2). Dois cruzamentos se destacam pela baixa capacidade 

específica  de  combinação, isto  é,  os  cruzamentos  3 x 9  (  = -2,30) e 5 x 8  (  = 

-2,78), conforme pode ser verificado na Tabela 9. 

39ŝ 58ŝ

Resultados obtidos por outros autores são concordantes com os obtidos no 

presente trabalho. Há uma concentração de efeitos aditivos sobre a expressão do 

caráter P100, porém os efeitos não aditivos também devem ser considerados. 

(GIRIRAJ; MENSINKAI; SINDAGI, 1974; MEHTA, 2000; PATHAK; DANGARIA, 1987; 

SOLANKI; JOSHI, 2000a, b; YODCHAI, 1997) 

Yodchai (1997), avaliando linhagens de mamona em cruzamentos dialélicos e 

em dois locais, concluiu que há participação tanto de locos de efeitos aditivos como de 

efeitos dominante sobre o peso de 100 sementes, mas que a participação dos locos de 

efeitos aditivos é maior que os de efeito dominante.  
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Avaliando genótipos do tipo anão, e de porte normal (médio e alto), em um 

dialelo, Swarnlata, Prasad e Rana, (1984), também encontraram as mesmas relações 

CGC/CEC para este caráter, sendo que os efeitos aditivos sobre a expressão do caráter 

foram maiores que os não aditivos. Estes autores verificaram que a contribuição dos 

efeitos aditivos para P100, foi três vezes maior que a contribuição dos não aditivos. Os 

autores mostraram que as estimativas dos efeitos da CGC para P100, foram quase 

invariavelmente negativas para os genitores de porte anão e médio e que nos genitores 

de porte alto todos os s foram positivos para P100.  iĝ

2.3.3.3 Dias para florescimento (DF) 

Juntamente com os caracteres dias para maturação, numero de nós e altura de 

planta, este caráter é considerado indicador de precocidade, e são correlacionados 

(MEHTA; VASHI, 1984). Segundo Prasad e Mamede (1984) genótipos produtivos  com 

florescimento e maturação precoces devem ser selecionados para cultivo nas regiões 

semi-áridas caracterizadas por estresse hídrico periódico. 

A análise de variância demonstrou haver diferenças significativas para a 

capacidade geral de combinação nos dois grupos, a 1% de probabilidade. A capacidade 

específica de combinação também foi significativa a 5% de probabilidade, o que leva a 

considerar que existe complementaridade entre estes genitores. O quadrado médio da 

CGC foi maior do que da CEC, indicando uma maior participação da ação gênica aditiva 

no controle do caráter inicio do florescimento, embora os efeitos não aditivos não sejam 

desprezíveis. 

As estimativas dos ’s e (Tabela 8), mostram que os melhores ’s que 

contribuíram de forma efetiva para a redução da média foram, em ordem decrescente, 

BRS Nordestina ( = -5,061), Sipeal 20 (  = -4,826) e CNPAM 2000-13 (  = -

4,177). Nos cinco melhores cruzamentos de florescimento mais precoces pelo menos 

um destes três genitores está envolvido, conforme pode ser verificado pela 

decomposição das médias dos cinco cruzamentos mais precoces, apresentados a 

seguir. 

ĝ ĝ

7ĝ 5ĝ 10ĝ
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1º)  5 x 10: 54,9 = 67,79 – 4,82 – 4,18 – 3,85 

2º)  5 x 7:  56,8 = 67,79 – 4,82 – 5,06 – 1,08 

3º)  2 x 7:  61,9 = 67,79 – 0,41 – 5,06 – 0,40 

4º)  4 x 10: 63,0 = 67,79 + 1,54 – 4,18 – 2,16 

5º)  1 x 7:  63,7 = 67,79 + 0,67 – 5,06 + 0,29 

Em geral, cultivares de porte baixo tem florescimento mais precoce que os de 

porte alto e, portanto, é esperado que genitores de porte baixo sejam os que mais 

contribuem para antecipar o inicio do florescimento. Avaliando os valores das 

estimativas apresentados na Tabela 8 verificamos que em ambos os grupos há 

genitores que contribuem favoravelmente para a redução do inicio do florescimento. Os 

efeitos mais importantes das CEC’s foram as pertinentes aos híbridos 1 x 8, 5x10 e 

4x10 o que confirma a boa capacidade de complementação alélica entre os genitores  

BRA 5916 (4) e Sipeal 20 (5) com a linhagem genitora CNPAM 2000-13 (10). 

O genitor de porte baixo, de florescimento mais tardio, que mais contribuiu  para 

elevar indesejavelmente as médias dos híbridos foi o BRA 10235 (3). Entre os genitores 

de porte alto, o maior  foi do CNPAM 2000-18 (9). jĝ

De acordo com a análise de variância pelo menos dois entre os híbridos tem 

CEC diferentes entre si. A contribuição da CEC para a variância total foi de apenas 

10,13% (Tabela 7) confirmando que, mais uma vez, neste estudo locos de efeitos 

aditivos são predominantes na expressão do caráter avaliado. As 20% melhores 

estimativas de  foram dos híbridos 5 x 10 (  -3,84), 1 x 8 (ijŝ 510ŝ 18ŝ   -2,26), 4 x 10 (  -

2,16), 2 x 8 (  -1,52) e 3 x 9 (  -1,44). Mehta e Vashi (1998) verificaram que o 

caráter DF está correlacionado positivamente com altura plantas. No presente trabalho,  

tanto os cinco melhores valores de , como os cinco piores tem a mesma classificação 

hierárquica de seus valores que as observadas em altura de plantas, o que confirma 

que estes dois caracteres são correlacionados. 

410ŝ

28ŝ 39ŝ

ijŝ
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Hooks, William e Gardner (1971) avaliando o comportamento de linhas 

endogâmicas de mamona em cruzamento dialélico, através do método de Gardner e 

Eberhart (1966) e adaptado aos procedimentos de Hayman (1954, 1958), observaram a 

predominância de efeitos gênicos aditivos para o caráter início de florescimento. 

Resultados discordantes, onde se detectou maior influência de efeitos não aditivos para 

este caráter, foi observado por Costa (2006). 

2.3.3.4 Altura de planta (AP) 

A altura de plantas em mamoneira é um caráter muito afetado pelo ambiente 

(KOUTROBAS, PAPAKOSTA; DOITSINIS, 2006; MAZZANI, 1983). Cultivares de 

mamona cuja altura média de plantas está em torno de 2m, quando cultivadas nas 

regiões produtoras do Nordeste brasileiro, tem alcançado alturas superiores a quatro 

metros quando cultivadas em outras regiões como o Norte, Sudeste e Centro-oeste. 

No presente estudo a média foi de 311,18 cm, o que classificaria esse híbridos 

como sendo de porte alto. Em cruzamentos envolvendo genitores de porte anão x alto e 

de porte baixo x alto, os F1’s foram todos altos (MOSHKIN; DVORYADKINA, 1986; 

SWARNLATA; PRASAD; RANA, 1984; ZIMMERMAM, 1957). 

A altura de plantas é o componente mais importante na determinação do porte 

da planta. Capacidades de combinação de valores negativos são desejadas para este 

caráter, uma vez que um dos objetivos do melhoramento da Embrapa Algodão é reduzir 

o porte dos cultivares por ela desenvolvidos (FREIRE et al., 2007). Assim, quanto 

menor for a estimativa da capacidade de combinação, melhor é o genitor. 

Observa-se na Tabela 6 que os cinco melhores híbridos, de menor altura de 

planta, foram: 5 x7, 5 x 10, 5 x 8, 5 x 6 e 2 x 7. Não há diferenças significativas entre as 

médias destes híbridos a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (DMS = 60,49). De 

acordo com a análise de variância do dialelo, há diferenças significativas da capacidade 

geral de combinação entre, pelo menos dois, dos cinco genitores de cada grupo, uma 

vez que o teste F foi altamente significativo (Tabela 7).  
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Valores negativos de g ’s foram observados apenas em dois genitores do Grupo 

1 (porte baixo) e em três do Grupo 2 (porte alto), conforme apresentado na Tabela 8. 

Dentre os cinco híbridos mais baixos, quatro deles têm como genitor o cultivar Sipeal 20 

(5), confirmando que este genitor contribuiu fortemente na redução da média da AP, 

mesmo quando a estimativa da capacidade de combinação foi considera alta no genitor 

do grupo 2 (  = 4,30).ou mesmo quando a capacidade especifica de combinação foi 

uma das cinco piores (  = 10,11), como evidenciado na decomposição das cinco 

melhores médias apresentadas a seguir:  

ˆ

8ĝ

56ŝ

1º)  5 x 7:  234,9 = 311,18 – 52,99 – 23,84 +0,57 

2º)  5 x 10:  246,0 = 311,18 – 52,99 – 5,61 – 6,55 

3º)  5 x 8:  251,8 = 311,18 – 52,99 + 4,30 – 10,70 

4º)  5 x 6:  267,1 = 311,18 –  52,99 – 1,25 + 10,11 

5º)  3 x 9:  274,6 = 311,18 – 4,37 – 23,84 – 8,36 

Dentre os cinco cruzamentos que mais contribuíram para elevação da média (3 

x 8, 3 x 9, 1 x 9, 3 x 6 e 3 x 10), um dos genitores, BRA 10235 (3), está envolvido em 

quatro dos híbridos. Os genitores 6 e 10 compõem híbridos tanto no conjunto dos cinco 

melhores, quanto no dos cinco piores, evidenciando assim que as médias foram mais 

influenciadas pelos alelos de um dos genitores, do que pela complementação alélica 

ente eles. Isto fica mais evidenciado quando observamos que não houve diferenças 

significativas entre as capacidades específicas de combinação ( ’s), destes híbridos. 

(Tabela 7). De fato a CEC contribuiu com apenas 9,4% para a soma de quadrados de 

AP evidenciando que os efeitos não aditivos são pouco importantes na expressão deste 

caráter.  

ijŝ

Em um dialelo entre 17 genótipos de mamona de diferentes portes, Swarnlata, 

Prasad e Rana (1984) encontraram efeitos significativos a 1% de probabilidade para a 

CGC e efeitos não significativos para CEC para altura de planta. A mesma situação foi 
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observada por Costa (2006), quando avaliou seis acessos de mamona, de reconhecida 

performance agronômica. Em um dialelo entre 11 cultivares de mamona, Pathak e 

Dangaria (1987) verificaram que para AP houve diferenças para os efeitos da 

capacidade geral e especifica de combinação, mas os efeitos não aditivos não foram 

importantes na determinação da expressão deste caráter, confirmando a maior 

importância dos efeitos aditivos. 

2.3.3.5 Altura do caule (AC) 

Da mesma forma que a altura de planta (AP) a altura do caule (AC) é muito 

influenciada pelo ambiente. Fatores como luminosidade, temperatura, disponibilidade 

de água, podem afetar o caráter AC. Nos genótipos onde as ramificações laterais não 

são abundantes, a altura do caule está correlacionada com a altura de plantas 

(MOSHKIN; DVORYADKINA, 1986; ZIMMERMAM, 1957). Este é, também, um dos 

caracteres que determinam o porte da planta. 

Observa-se na análise de variância que há diferenças significativas para a 

CGC, mas não ocorre o mesmo para a CEC (Tabela 7). Os genitores que foram 

capazes de causar desvios negativos em relação à média foram 2, 5, 7 e 10, sendo dois 

do grupo de porte baixo e dois do grupo de porte alto. No grupo de porte baixo, o 

melhor  foi do genitor Sipeal 20 (  = -23,77) e no grupo de porte alto CNPAM 2000-

13 foi o melhor (  = -11,01). O genitor SIPEAL 20 está envolvido nos cinco melhores 

cruzamentos evidenciando uma boa concentração de locos com alelos favoráveis para 

a redução da altura do caule. A proporção da variação devida a CGC do grupo 1 foi de 

70,03%, que pode ser explicada pelo alto valor de . Abaixo apresenta-se a 

decomposição da média dos cinco cruzamentos de menor AC, onde verifica-se que 

este genitor participa de todos os cruzamentos. 

iĝ 5ĝ

10ĝ

5ĝ

1º)  5 x 10:  57,7 = 96,75 – 23,77 – 11,01 – 4,24 

2º)  5 x 7:  66,7 = 96,75 – 23,77 - 2,78 – 3,50 

3º)  5 x 8:  77,0 = 96,75 – 23,77 + 3,02 +0,95 

 



61 
 

4º)  5 x 9:  80,8 = 96,75  - 22,77+  5,46 + 2,37 

5º)  5 x 6:  82,7 = 96,75 – 23,77 + 5,30 + 4,41 

O pior desempenho em relação a AC foi do genitor BRA 10235 com estimativa 

de  com valor de 17,88 que é 3,2 vezes superior ao do segundo maior valor 3ĝ 4ĝ  = 

5,58). O genitor 3 que teve a maior g  participa em quatro dentre os cinco híbridos de 

maior altura de caule.  

ˆ

De acordo com a análise de variância as estimativas dos efeitos das 

capacidades específicas de combinação ( ’s) não diferem entre si (Tabela 9). O 

mesmo foi observado por Dangaria et al. (1987), que verificaram a predominância de 

efeitos aditivos, tal como observado no presente trabalho. Avaliando o comportamento 

de híbridos na Tailândia, Yodchai (1997) verificou que para o caráter AC a expressão é 

afetada tanto por locos de efeitos aditivos quanto dominantes, mas que a proporção dos 

efeitos aditivos é superior aos não aditivos.  

ijŝ

2.3.3.6 Diâmetro do caule (DC) 

Embora seja um caráter pouco estudado, o diâmetro do caule é importante 

principalmente porque em solos mais arenosos, e com o uso de cultivares prolíficos, 

pode ocorrer acamamento. Materiais com caules mais grossos tendem a resistir ao 

acamamento; porém, se o caule é demasiadamente grosso, a colheita mecanizada 

pode ser dificultada. No presente ensaio houve diferenças altamente significativas para 

tratamentos (Tabela 5) e o diâmetro do caule ficou entre 41mm e 54,7mm (Tabela 6). 

De acordo com a classificação de Veiga, Savy filho e Banzatto (1989), todos estão 

dentro dos padrões de caule tipo médio e grosso. 

Na análise de variância do dialelo (Tabela 7). Houve significância dos efeitos da 

CGC em ambos os grupos bem como da CEC. A soma de quadrados da CGC do grupo 

de porte baixo (G1), contribuiu com 55,13% da variação contra 19,70% relativa à 

contribuição do grupo 2. A CEC contribuiu com 25,1% para a expressão deste caráter, 
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mostrando que locos de efeito aditivos e não aditivo são importantes na expressão 

deste caráter. 

No grupo de porte baixo os genitores 4 e 5 contribuíram para a redução da 

média de AC, enquanto no grupo de porte alto efeitos negativos  foram encontrados nos 

genitores 7 e 10 ( 4ĝ  -0,29,  -6,02,  -3,46 e  -0,05). Estes quatro genitores estão 

envolvidos nos cruzamentos com as menores médias de DC, cuja decomposição da 

média é apresentada a seguir. 

5ĝ 7ĝ 10ĝ

1º)  5 x 10:  41,0 = 52,14 – 6,02 – 0,05 – 5,07 

2º)  5 x 7:  45,2 = 52,14 – 6,02 – 3,46 + 2,55 

3º)  5 x 8:  46,5 = 52,14 – 6,02 + 0,38 -0,05 

4º)  3 x 7:  46,5 = 52,14 + 1,87 – 3,46 -4,09 

5º)  4 x 7:  46,7 = 52,14 – 0,29 – 3,46 -1,67 

Na composição destas médias pelo menos um dos genitores tem a maior 

estimativa de  do seu grupo. Em dois destes híbridos (5 x 10 e 2 x 7) a contribuição 

dos efeitos da capacidade específica de combinação foi importante para reduzir a 

média, confirmando que efeitos não aditivos são também relevantes na expressão do 

caráter DC. 

ĝ

Seis entre os dez genitores contribuíram para o aumento indesejado do 

diâmetro do caule (Tabela 8) evidenciado pelas estimativas positivas da capacidade 

geral de combinação, sendo os dois piores os genitores 2 e 9 com estimativas de 

capacidade geral de combinação com valores de 2,86 e 2,27. Os cinco piores híbridos 

foram 2 x10, 1 x 9, 3 x 10, 3 x 8 e 3 x 9 (Tabela 6). Em todos eles pelo menos um dos 

genitores apresentaram estimativa de capacidade geral de combinação ruim, exceto o 

cruzamento 2 x 10, cujos g ´s são os segundos melhores combinadores em seus 

grupos (Tabela 8). Todavia o principal componente da média que contribuiu para a 

ˆ
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elevação do diâmetro do caule neste híbrido, foi a capacidade específica de 

combinação (  4,71), que foi a maior estimativa entre os 25 híbridos. 210ŝ

Não se encontrou na literatura estudos de capacidade de combinação para este 

caráter. Reddy et al. (1999) avaliando genótipos em ambiente se sequeiro e irrigado, 

concluíram que o caráter DC é influenciado pelo ambiente, o que confirma a natureza 

quantitativa do mesmo. 

2.3.3.7 Comprimento total do racemo primário (TT) 

A variação entre as médias dos cruzamentos foi causada pelas CGC’s e CEC’s, 

conforme resultado da análise de variância (Tabela 7) onde o teste F foi altamente 

significativo para os efeitos da CGC e da CEC. Quatro entre os híbridos com as cinco 

melhores médias são formados pelos genitores com as maiores estimativas de g ’s e 

’s (Tabelas 8 e 9). A CEC contribui com 33% para a expressão do caráter, e assim, 

em vários cruzamentos observa-se interação favorável entre os genitores, evidenciado 

pelos altos valores dos ’s, conforme pode ser verificado pela decomposição das 

médias dos cinco melhores híbridos. 

ˆ

ijŝ

ijŝ

1º)  3 x 9:  68,5 = 52,59 + 6,96 – 0,61 + 9,50 

2º)  5 x 10:  68,4 = 52,59 + 2,34 + 4,90 + 8,58 

3º)  4 x 10:  66,7= 52,59 + 3,37 + 4,90 + 5,84 

4º)  4 x 7:  61,7 = 52,59 + 3,37 + 3,58 + 2,14 

5º)  3 x 8:  59,7 = 52,59 + 6,96 - 5,14 + 5,31 

Os resultados indicam que locos de efeitos aditivos e não aditivos contribuem 

para a expressão do caráter. Resultado semelhante foi observado por Dobariya et al. 

(1992 apud Mehta 2000), Giriraj, Mensinkai e Sindagi (1974), Mehta (2000) e Pathak e 

Dangaria (1987). Em outros trabalhos, no entanto pesquisadores encontram que o 
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caráter TT é controlado principalmente por locos de efeitos aditivos, não sendo 

importante a influencia de efeitos não aditivos na expressão do caráter (SOLANKI: 

JOSHI, 2000b; SWARNLATA; PRASAD; RANA, 1984). 

2.3.3.8 Comprimento efetivo do racemo primário (TU) 

Segundo Mehta e Vashi (1998) e Savy Filho (1999a) o comprimento efetivo do 

racemo primário está correlacionado com rendimento em mamona; assim, a seleção 

para maior TU deverá resultar em genótipos mais produtivos.  

Foram detectadas diferenças significativas a 1% de probabilidade pra os efeitos 

de tratamentos, para a capacidade geral de combinação (CCG) dos dois grupos e para 

a capacidade específica de combinação (CEC), indicando haver pelo menos um dos 

genitores dos dois grupos com  e  diferente dos demais (Tabela 7). No grupo 1, de 

porte baixo, os genitores que apresentaram maior capacidade de gerar desvios 

positivos em relação à média foram os genitores BRA 10235 (g

ĝ ijŝ

ˆ 3 = 4,63) e BRA 5916 

( ĝ 4 = 4,97). No grupo 2 também se destacaram os genitores BRS Paraguaçu e CNPAM 

2000-13 com estimativas de ĝ 6 e ĝ 10 de 3,29 e 1,38, respectivamente (Tabela 8). As 

estimativas da capacidade geral de combinação de cinco entre os dez genitores foram 

negativas, e contribuíram para reduzir o valor da média. No grupo 1 os genitores Epaba 

Ouro ( ĝ 1 =   -4,58) e Sipeal 20 ( ĝ 5 = -4,46) apresentaram os menores ĝ i’s e no grupo 2 

os menores foram dos genitores CNPAM 2000-36 e CNPAM 2000-18 com valores de 

ĝ 8 = -4,08 e ĝ 9 = -1,43, respectivamente. A decomposição das médias dos cinco 

melhores híbridos, apresentada abaixo, revela que todas as cinco combinações 

resultaram do cruzamento de pelo menos 1 genitor com alto valor de ĝ   em um dos 

grupos, complementados pelos valores positivos dos efeitos das capacidades 

específicas de combinação ( ’s). ijŝ

1º)  4 x 6:  41,0 = 29,22 + 4,97 – 3,29 + 3,41 

2º)  3 x 6:  38,6 = 29,22 + 4,63 + 3,29+ 1,51 
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3º)  3 x 9:  36,5= 29,22 + 4,63 – 1,43 + 3,99 

4º)  2 x 6:  36,5 = 29,22 – 0,56 + 3,29 + 4,40 

5º)  4 x 7:  36,0 = 29,22 + 4,97 + 0,84 + 0,80 

A soma de quadrados da CEC contribuiu com 28,35% para a variação da CEC 

(Tabela 7) o que confirma a importância de efeitos não aditivos na expressão do 

caráter. Todavia, os efeitos da CEC foram proporcionalmente maiores, confirmando que  

há predominância de locos com efeitos aditivos na expressão do caráter. O mesmo foi 

observado por Mehta (2000), Solanki e Joshi (2000a, b). 

Um grupo de genótipos pertencentes ao Banco de germoplasma da Embrapa 

Algodão foi avaliado por Costa (2006), que também verificou a presença de efeitos de 

caráter aditivo e não aditivo para TU. Contudo os efeitos não aditivos foram superiores 

aos aditivos, o que é não concordante com os resultados encontrados no presente 

trabalho. 

2.3.3.9 Número de nós do caule (NN) 

A estimativa da média do número de nós, na análise dialélica foi de 14,49 

(Tabela 6). Este caráter é importante na mamona porque está relacionado com a altura 

de planta e com a precocidade. Há uma grande variação no número de nós, e uma 

correlação positiva entre o número de nós e dias para o florescimento (BANZATTO; 

ROCHA, 1969). Em programas de melhoramento selecionam-se genitores com número 

médio de nós abaixo de vinte uma vez que genótipos com  número maiores de  nós 

tendem a ser muito tardios.  

Na análise de variância (Tabela 7) houve diferenças significativas a 1% de 

probabilidade para tratamentos, capacidade geral e específica de combinação. Os 

desvios dos valores em relação a média são atribuíveis ao efeito dos genitores e 

também aos efeitos da capacidade especifica de combinação (Tabelas 8 e 9). Isto 

indica que locos de efeitos aditivos e não aditivos estão envolvidos na expressão do 
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caráter número de nós (NN). O percentual de variação devida a soma que quadrados 

de CGC foi de 80,6% e da CEC foi de 20,4%.  

A maioria dos genitores mostrou valores positivos de ĝ  (Tabela 8), que 

contribuem para elevar a média. Os três genitores que favorecem a redução do número 

de nós são Sipeal 20 ( ĝ 5 = -2,0418) de porte baixo, BRS Nordestina ( ĝ 7 = -1,3534) e 

CNPAM 2000-13 ( ĝ 10 = -1,0152) pertencentes ao grupo de porte alto. Estes três 

genitores fazem parte dos genitores envolvidos nas cinco melhores médias, conforme 

mostra a decomposição destas médias (menor número de nós): 

1º)  5 x 10:  10,0 = 14,49– 2,04 – 1,01 - 1,44 

2º)  5 x 7:  11,0 = 14,49– 2,04 -1,35 – 0,09 

3º)  5 x 6:  13,2 = 14,49– 2,04 + 0,77 – 0,05 

4º)  3 x 7:  13,3 = 14,49 + 0,80 – 1,35 - 0,64 

5º)  4 x 10:  13,4 = 14,49 + 0,46 -1,01 – 0,52 

Assim como nos demais caracteres, na composição das médias pelo menos um 

dos genitores com melhor estimativa da CGC está envolvido. Neste caso os valores 

menores e negativos são os mais interessantes. Nos híbridos com as piores médias, 

que neste caso são as de valores mais altos, a situação é a mesma, sendo o inverso, 

ou seja, na composição das médias pelo menos um dos genitores tem  um dos valores 

mais altos de g .  ˆ

Os resultados ora apresentados são concordantes com os encontrados em 

outros trabalhos onde o caráter NN foi avaliado (PATHAK; DANGARIA, 1987; 

SOLANKI; JOSHI, 2000a). Hooks, Williams e Gardner (1971), porém, verificaram 

apenas significância de efeitos gênicos aditivos.  
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2.3.3.10 Comprimento dos internós (CI) 

O comprimento dos internós não é um caráter muito estudado em mamona, 

embora ele possa afetar a altura do caule e da planta (REDDY et al., 1999). Segundo 

Banzatto e Rocha (1969) o porte da planta depende do comprimento dos internós e 

também do número de nós. O comprimento dos internós é muito influenciado pelo 

ambiente e é variável entre e dentro de genótipos uma vez que sua expressão decorre 

de mudanças em vários fatores ambientais, dentre os quais a temperatura é o mais 

importante (ZIMMERMAN, 1957). Não foi encontrado relato de estudo da capacidade 

de combinação deste caráter.  

No presente estudo o comprimento do internó foi calculado com base na altura 

do caule dividido pelo número de nós. Na análise de variância, assim como para a 

altura do caule, foi significativa para as fontes de variação de tratamentos e 

capacidades geral de combinação e não significativa para a capacidade específica de 

combinação (Tabela 7). Assim pode-se inferir que o caráter é controlado 

predominantemente por locos de efeito aditivo. 

Neste experimento 70,25% da variância é devida a CGC dos genitores do grupo 

1 (Tabela 7), sendo que a principal contribuição na redução desejada da média foi 

proveniente do genitor Sipeal 20 ( ĝ 5 = -0,7689),  seguida de BRS Energia (2) e Epaba 

Ouro conforme apresentado na Tabela 8. 

De acordo com a análise de variância, na Tabela 7 as estimativas dos efeitos 

das capacidades específicas de combinação ( ’s) não diferem entre si. De fato, 

verifica-se que a CEC contribuiu apenas com 10,85% para a soma de quadrados de CI 

evidenciando pequena contribuição de efeito não aditivo para a expressão deste caráter 

(Tabela 7). 

ijŝ

Os genótipos mais adequados são aqueles com menor comprimento dos 

internós, e aqueles com maior comprimento são considerados inadequados, uma vez 

que afetam principalmente a altura do caule. As estimativas da capacidade geral de 
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combinação de cinco entre os dez genitores apresentaram valores positivos para CI e 

os outros cinco tiveram valores negativos, que são considerados favoráveis (Tabela 8). 

Assim os melhores híbridos e a decomposição de suas médias encontram-se listados a 

seguir: 

1º)  5 x 8:  5,4 = 6,69 – 0,77 – 0,19 – 0,37 

2º)  5 x 9:  5,8 = 6,69 – 0,77 + 0,003 – 0,13 

3º)  5 x 10:  5,8 = 6,69 – 0,77 - 0,29 + 0,17 

4º)  2 x 10:  6,1 = 6,69 – 0,21 – 0,29 - 0,06 

5º)  1 x 10:  6,2 = 6,69 – 0,02 - 0,29 – 0,22 

Os piores cruzamentos foram 3 x 7, 3 x 8, 4 x 7, 3 x 9,  3 x 6 (Tabela 6). As 

estimativas das capacidades geral e específica de combinação para estes cruzamentos, 

encontram-se nas Tabelas 8 e 9. Da mesma forma, os híbridos com comprimento de 

internódio maior (que são indesejados), sempre tem como um dos elementos de 

formação do híbrido, um dos genitores cuja capacidade geral de combinação ( ) é a 

mais alta em seu grupo.  

ĝ

2.3.4 Considerações Finais 

Cinco cruzamentos destacaram-se dos demais por apresentarem médias de 

produção em torno de 1.500 kg/ha, que é considerada uma média alta para as 

condições brasileiras. Na ordem decrescente estes cruzamentos são: 5x6 (1.754 kg/ha), 

5x7 (1.661 kg/ha), 4x6 (1.560 kg/ha), 5x10 (1.436 kg/ha) e 2x6 (1.411 kg/ha). 

Considerando a não significância da capacidade específica de combinação para este 

caráter, estes cruzamentos podem ser imediatamente explorados, no sentido de 

selecionar linhas puras superiores dos mesmos. 

Analisando-se separadamente os genitores destes cruzamentos, pode-se 

constatar que se destacam os genitores 4 e 5 do Grupo 1 e os genitores 6 e 7 do Grupo 
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2. Os genitores 5 (Grupo 1) e 6 (Grupo 2) se destacam pela alta concentração de alelos 

favoráveis para produção (PR) e, portanto, o cruzamento entre eles é o mais produtivo. 

Além disso, o genitor 5 é o genitor do grupo 1 que tem alelos favoráveis na maioria dos 

caracteres, a saber: DF, AP, AC, DC, TT, TU, NN e CI. No mesmo grupo, o genitor 4 é 

o segundo classificado para PR, mas também é superior para P100, AP, DC, TT e TU. 

Por outro lado, no Grupo 2, o genitor 6 se destaca dos demais quanto à produção (PR), 

P100, AP, TU e CI. No mesmo grupo, o genitor 7 é o segundo classificado para PR, 

mas é superior para a maioria dos outros caracteres quanto à concentração de alelos 

favoráveis, a saber: DF, AP, DC, TT, TU e NN. Finalmente, o genitor 10 é mediano 

quanto ao caráter PR, mas é superior quanto a praticamente todos os demais 

caracteres. 

Observa-se, portanto, que quatro entre os dez genitores (4, 5, 6 e 7) são 

complementares, considerando os diversos caracteres. Em vista destes fatos, além da 

exploração dos cruzamentos biparentais, como explicado anteriormente, pode-se 

formar populações multiparentais, de média alta e com variabilidade para todos os 

caracteres, de onde poder-se-ia selecionar genótipos superiores. Por exemplo, uma 

população formada pelo intercruzamento entre os quatro genitores (4, 5, 6 e 7), e entre 

três genitores (4, 5 e 6; ou 5, 6 e 7, por exemplo).  Em cada tipo de população poder-se-

ia dar maior ênfase a determinados caracteres.  

O genitor 10 (Grupo 10) também poderia ser utilizado em tais populações, pois 

embora seja mediano para PR, apresenta capacidade geral de combinação favorável 

para a maioria dos caracteres. Desse modo, poder-se-ia formar uma população 

combinando os genitores 5, 6 e 10, por exemplo. 

O destino das linhagens derivadas de tais cruzamentos seria para utilização 

direta como cultivares, considerando o estágio de melhoramento desta cultura no Brasil, 

e principalmente o seu uso em regiões com menor uso de tecnologia, como é o caso do 

nordeste brasileiro. Entretanto, havendo disponibilidade de linhas fêmeas, tais linhagens 

poderiam ser testadas com estas, e aqueles cruzamentos que tivessem boa capacidade 

de combinação poderiam ser explorados comercialmente na forma de híbridos. Vale 
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ressaltar que mesmo na ausência de heterose, a produção de híbridos pode ter 

interesse comercial quando se pretende juntar características superiores que estão 

dispersas nos dois genitores, como é comumente feito com muitas espécies de 

hortaliças, e também pela maior uniformidade, o que facilita a mecanização.  

Finalmente, é importante considerar a questão da ausência de significância da 

capacidade específica de combinação (CEC) para alguns caracteres, principalmente 

para a produção de grãos. Pelo fato de ser uma espécie geneticamente pouco estudada 

ainda, a ausência de significância deve ser olhada com cuidado. Um dos fatores 

responsáveis pela não detecção desta pode ser o coeficiente de variação para PR que 

foi alto (em torno de 28% neste trabalho). Uma conclusão definitiva somente será 

possível com um maior acumulo de informações e com experimentos bem precisos. 
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3 CONCLUSÕES 

Os resultados do presente trabalho permitem apontar as seguintes conclusões, 

quanto aos grupos de genitores de porte baixo (Grupo 1) e de porte alto (Grupo 2): 

A capacidade geral de combinação foi o efeito preponderante na composição 

das médias de todos os caracteres;  

A capacidade específica de combinação foi detectada somente em parte dos 

caracteres e mesmo assim explicou menos de 10% da variação em alguns deles; 

Os alelos favoráveis para a produtividade e para outros caracteres encontram-

se dispersos entre e dentro de genitores dos dois grupos; 

Quatro genitores se destacaram dos demais quanto à concentração de alelos 

favoráveis: os genitores 5 (BRA-3908) do Grupo 1 e 6 (BRS-Paraguaçu) do Grupo 2 

para produtividade; e os genitores 4 (BRA-5916 ) do Grupo 1 e 7 (BRS-Nordestina) do 

Grupo 2 para os demais caracteres. Estes podem ser utilizados em cruzamentos 

duplos, triplos e quádruplos, para a obtenção de populações com médias elevadas para 

produtividade e complementares para os demais caracteres, com vistas à obtenção de 

linhagens superiores para todos os caracteres.  
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