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RESUMO

Técnicas de cruzamentos dialélicos e divergência genética com aplicação de variáveis
canônicas e componentes principais foram aplicadas com o objetivo de avaliar seis genótipos
de mamona quanto às variáveis início do florescimento (FR), número de racemos por planta
(NRP), comprimento efetivo do racemo primário (CR), altura da planta (AP), potencial
produtivo (PP) e teor de óleo (TO) na escolha de parentais promissores para programas de
melhoramento por hibridações. Na avaliação das capacidades combinatórias, utilizou-se o
esquema de cruzamentos dialélicos de Griffing (1956). O delineamento estatístico utilizado
foi o de blocos casualizados com quatro repetições, e o experimento conduzido em condição
de irrigação, na Estação Experimental da Embrapa - Algodão – CNPA, localizada no
município de Barbalha-CE.
A variável AP apresentou significância apenas para o efeito da capacidade geral de
combinação (CGC), enquanto PP mostrou significância apenas para capacidade específica de
combinação (CEC). Tanto os efeitos de CGC como de CEC foram significativos para as
demais variáveis. No entanto, os componentes quadráticos indicaram predominância dos
efeitos gênicos não-aditivos para todas as variáveis.
Os parentais BRA 4871 (1), BRS Paraguaçu (2) e BRS Nordestina (5) destacaram-se
como bons combinadores gerais para FR; BRS Nordestina (5), para NRP; BRA 2968 (4),
BRA 5550 (6) e BRS Nordestina (5) para CR. Para a variável altura da planta, os melhores
combinadores gerais foram: BRA 4871 (1), BRS Paraguaçu (2) e BRA 7722 Papo-de-gia (3).
BRS Nordestina (5) e BRA 5550 (6) mostraram-se como bons combinadores para PP,
enquanto BRS Nordestina configurou-se como bom combinador para TO. O envolvimento
desses genótipos em programas de melhoramento para a obtenção de novas variedades a partir
de gerações avançadas de seleção pode ser promissor.

xviii

No contexto multivariado, dois componentes principais e duas variáveis canônicas
foram suficientes para explicar 78% e 82% da variância total, respectivamente. O primeiro
componente principal (CP1) apresentou relação positiva com as variáveis NRP, AP e PP,
enquanto que o segundo componente (CP2), apresentou relação positiva com FR e CR. A
primeira variável canônica (VC 1) mostrou-se, de um lado, relacionada positivamente a FR e
CR e, de outro, negativamente com NRP e PP. Já para a segunda variável canônica (VC2),
verificou-se um contraste entre valores positivos para CR, PP e TO e valor negativo, para AP.
Houve indicação de divergência genética entre parentais com maior discriminação
observada pela técnica de componentes principais. Contudo, correlações baixas foram
detectadas entre distância genética dos parentais e heterose, para as duas técnicas. O parental
BRA 5550 (6) apresentou a maior estimativa positiva de CGC para CP1, sendo BRA 4871 x
BRA 5550 (1x4) e BRA 2968 x BRS Nordestina (4x5) as melhores combinações híbridas
quanto à CEC. Quanto a CP2, BRS Nordestina (5) apresentou-se como bom combinador
geral, enquanto as melhores combinações em relação à CEC foram: BRA 4871 x BRA 2968
(1x4) BRS Paraguaçu x BRA 2968 (2x4), BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968 (3x4) e BRA
7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina (3x5), com contribuição favorável à (CR), enquanto
BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia (1x3), BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia (2x3) e
BRS Paraguaçu x BRS Nordestina (2x5) mostraram-se favoráveis à FR.
Os parentais BRS Paraguaçu (2), BRS Nordestina (5) e BRA 4871 (1) apresentaram
boa capacidade geral de combinação para VC1, ao passo que para VC2, BRS Nordestina (5)
foi o único parental favorável, uma vez que contribui com genes para maior comprimento
efetivo do racemo primário, potencial produtivo e teor de óleo e genes para redução do porte
da planta.

xix

BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia (1x3), BRA 4871 x BRA 5550 (1x6), BRS
Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia (2x3), BRS Paraguaçu x BRS Nordestina (2x5) e BRA
2968 x BRS Nordestina (4x5) apresentaram melhor comportamento quanto a CEC para VC 1.
Quanto a VC2, BRS Paraguaçu x BRA 2968 (2x4) e BRA 2968 x BRS Nordestina (4x5)
foram as melhores combinações.
O híbrido BRA 2968 x BRS Nordestina (4x5) representa a melhor perspectiva de
exploração no melhoramento pelo seu desempenho médio favorável para todas as
características e melhor comportamento heterótico quanto a VC2.
As combinações híbridas BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia (1x3), BRA 4871 x
BRA 5550 (1x6), BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia (2x3), BRS Paraguaçu x BRA
2968 (2x4), BRS Paraguaçu x BRS Nordestina (2x5) e BRA 2968 x BRS Nordestina (4x5)
poderiam ser utilizadas na formação de uma população-base a partir de intercruzamentos
entre elas, seja para exploração através da seleção recorrente intrapopulacional, seja para a
extração de linhagens destinadas à síntese de híbridos que reúnam precocidade, maior número
de racemos por planta, menor altura de plantas, maior potencial produtivo e maior teor de
óleo.
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ABSTRACT

Techniques of dialell crossings and genetic divergence with application of canonical
variables and principal components have been applied with the objective of evaluating six
castor bean genotypes behaviorconsidering the variables days to flowering (FR), number of
racemes per plant (NRP), effective length of the primary raceme (CR), plant height (AP),
potential yield (PP) and oil content (TO), when choosing promising parents in breeding
programs through hybridizations. Griffing’s scheme of diallel crossings (1956) was used
when evaluating combining capacities. A randomized complete blocks design with four
replications was used and the trial was set at irrigation condition, at Embrapa-Algodão
Experimental Station – CNP, placed in the municipal district of Barbalha-CE.
Variable AP presented significance only for the effect of the general capacity of
combination (CGC), while PP showed significance only for specific capacity of combination
(CEC). Both CGC and CEC effects were significant for the other variables. However, the
quadratic components indicated predominance of non-additive genic effects for all of the
variables.
Parent BRA 4871 (1), BRS Paraguaçu (2) and BRS Nordestina (5) had been
distinguished as good general combiners for FR; BRS Nordestina (5), for NRP; BRA 2968
(4), BRA 5550 (6) and BRS Nordestina (5) for CR. For the variable plant height, the best
general combinadores were: BRA 4871 (1), BRS Paraguaçu (2) and BRA 7722 Papo-de-gia
(3). BRS Nordestina (5) and BRA 5550 (6) were pointed as good combinadores for PP, while
BRS Nordestina was configured as a good combiner for TO. Those genotypes involvement in
improvement programs in order to obtain new varieties starting from advanced selection
generations can be promising.
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In a multivariate context, two principal components and two canonical variables were
enough to explain 78% and 82% of the total variance, respectively. The first principal
component (CP1) presented positive relationship with the variables NRP, AP and PP, while
the second component (CP2) presented positive relationship with FR and CR. The first
canonical variable (VC 1) turned out to be positively related to FR and CR and, on the other
hand, negatively related to NRP and PP. Instead, for the second canonical variable (VC2), a
contrast was verified among positive values for CR, PP and TO and negative values for AP.
There was an indication of genetic divergence among parents with larger
discrimination observed by the principal compounds technique. Nevertheless, low correlations
had been detected between genetic distance of parents and heterosis for both techniques.
Parent BRA 5550 (6) presented the largest positive estimate of CGC for CP1 and the best
hybrid combinations for CEC were BRA 4871 x BRA 5550 (1x4) and BRA 2968 x BRS
Nordestina (4x5). Like CP2, BRS Nordestina (5) was pointed as a good general combiner,
while the best combinations when it comes to CEC were BRA 4871 x BRA 2968 (1x4) BRS
Paraguaçu x BRA 2968 (2x4), BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968 (3x4) and BRA 7722
Papo-de-gia x BRS Nordestina (3x5), with favorable contribution to (CR), while BRA 4871 x
BRA 7722 Papo-de-gia (1x3), BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia (2x3) and BRS
Paraguaçu x BRS Nordestina (2x5) were pointed as favorable to FR.
Parents BRS Paraguaçu (2), BRS Nordestina (5) and BRA 4871 (1) presented good
general capacity of combination for VC1, while BRS Nordestina (5) was the only favorable
parent for VC2, because they contribute with genes to a larger effective length of the primary
raceme, yield potential and oil content, plus genes for plant high reduction.
BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia (1x3), BRA 4871 x BRA 5550 (1x6), BRS
Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia (2x3), BRS Paraguaçu x BRS Nordestina (2x5) and BRA
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2968 x BRS Nordestina (4x5) presented a better behavior about CEC for VC1. BRS
Paraguaçu x BRA 2968 (2x4) and BRA 2968 x BRS Nordestina (4x5) were the best
combinations for VC2.
Hybrid BRA 2968 x BRS Nordestina (4x5) represents the best exploration perspective
in breeding because of its favorable medium performance for all of the features and a better
heterosis behavior about VC2.
Hybrid combinations BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia (1x3), BRA 4871 x BRA
5550 (1x6), BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia (2x3), BRS Paraguaçu x BRA 2968
(2x4), BRS Paraguaçu x BRS Nordestina (2x5) and BRA 2968 x BRS Nordestina (4x5) could
be used in order to create a new basis-population, starting from intercrossings among them,
both for exploration through intrapopulation selection appealing and for the extraction of
lineages destined to the synthesis of hybrids able to gather precocity, larger number of
racemes per plant, lower plants height, higher yield potential and larger oil content.
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1. INTRODUÇÃO

A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma Euforbiácea oleaginosa de elevado
potencial energético. De suas sementes é extraído um óleo com várias aplicações importantes,
quais sejam: revestimentos protetores (tintas e vernizes), plásticos, lubrificantes, fluidos
hidráulicos, produtos farmacêuticos e outros; entre os quais se destaca o óleo lubrificante
resistente ao atrito e de baixo ponto de congelamento, além do biodiesel, combustível não
poluente.
Seu cultivo se constitui de elevado valor econômico-social e fonte de divisas para o
país, seja por processo tradicional em pequenas e médias propriedades rurais ou através de
modernas técnicas em plantios extensivos. Sua exploração racional, contudo, exige que sejam
disponibilizados materiais de ampla capacidade adaptativa associada, principalmente, a
elevado nível produtivo e alto teor de óleo (AZEVEDO et al., 1997; FREIRE et al., 2001).
O melhoramento genético da mamoneira visa, por sua vez, à obtenção de cultivares
mais produtivos, de porte médio, precoces e com elevados teores de óleo. Estas
características, no entanto, podem ser identificadas e transferidas em programas de
melhoramento que envolvam hibridações, resultando em práticas seletivas como o método
genealógico, seleção recorrente, ou ainda na obtenção de híbridos F 1 de expressivo vigor, ou
heterose, decorrente do cruzamento entre dois genótipos de elevada capacidade combinatória
e acentuada divergência genética entre si. Todavia, a aplicação de técnicas eficientes para o
reconhecimento e avaliação desses materiais faz-se necessária, uma vez que permite a
obtenção de ganhos genéticos satisfatórios (FREIRE et al., 2001).
A análise genética de metodologias de cruzamentos dialélicos fornece estimativas de
parâmetros úteis para a seleção de genitores para hibridação e para o entendimento dos efeitos
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genéticos envolvidos na determinação dos caracteres (CRUZ et al., 2004), o que leva ao
conhecimento das relações genéticas entre os genitores envolvidos nos cruzamentos, que
certamente serão válidos para a escolha adequada de métodos de melhoramento e seleção a
serem aplicados, bem como para a determinação do potencial genético de futuros materiais.
As avaliações de capacidade geral de combinação (CGC), capacidade específica de
combinação (CEC) e dos efeitos de heteroses resultantes de sistemas de cruzamentos
dialélicos são importantes na constituição das populações-base nos programas de
melhoramento, uma vez que são bastante eficientes na avaliação de cultivares e na indicação
das melhores combinações híbridas, auxiliando na escolha de parentais mais promissores
(RAMALHO et al., 1993).
O reconhecimento e avaliação de genótipos superiores com base em análise isolada de
caracteres conduzem normalmente a escolhas deficitárias, decorrentes da falta de inclusão de
efeitos de correlação entre os diferentes caracteres de natureza quantitativa que, de complexa
base genética e forte interação com efeitos ambientais, relacionam-se em magnitudes e
sentido variáveis. Assim, a análise simultânea de variáveis conduz a uma melhor avaliação e
interpretação de todo o fenômeno biológico que determina o comportamento de cada
genótipo. As técnicas de análises multivariadas, no entanto, através de componentes
principais e de variáveis canônicas, têm sido bastante aplicadas no melhoramento de plantas e,
associadas às técnicas de cruzamentos dialélicos, propiciariam melhor escolha de genótipos a
serem utilizados em programas de melhoramento que envolvam hibridações.
O objetivo deste trabalho, portanto, foi avaliar o comportamento de seis genótipos de
mamona em relação às variáveis início do florescimento (FR), número de racemos por planta
(NRP), comprimento efetivo do racemo primário (CR), altura da planta (AP), potencial
produtivo (PP) e teor de óleo (TO), através da análise de cruzamentos dialélicos e divergência
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genética, com aplicação de componentes principais e variáveis canônicas, de forma que
possibilitasse a escolha de parentais promissores em programas de melhoramento por
hibridações e a identificação das melhores combinações híbridas.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A espécie Ricinus communis L.

A mamoneira pertence à família Euphorbiaceae e ao gênero Ricinus, que é
considerado monotípico. Apesar da descrição de várias espécies, verificou-se que não existem
barreiras reais de cruzamentos entre elas, motivo pelo qual se conserva apenas a espécie
Ricinus communis L, a qual inclui todos os tipos de mamoneira existentes (ZIMMERMAN,
1957; BANZATTO & ROCHA, 1969; SAVY FILHO, 1999a). Popova & Moskin (1986)
relataram o fato de que o gênero Ricinus L. foi identificado por Linnaeus em 1753, que
descreveu três espécies distintas. Contudo, apenas a Ricinus communis L. é conhecida.
Popova & Moskin (1986) salientaram, ainda, que o centro de diversidade dessa espécie está
localizado na Etiópia e no leste da África, com existência de centros secundários, e propõem
um esquema de classificação para a mamoneira, o qual considera a espécie Ricinus communis
L. representada por seis subespécies e 25 variedades botânicas.

De acordo com Savy Filho (1999a), são reconhecidas as subespécies R. sinensis, R.
zanzibarensis, R. persicus e R. africanus, as quais englobam 25 variedades, todas compatíveis
entre si, produzindo híbridos férteis diplóides, com 2n = 2x = 20 cromossomos. A taxonomia
de Ricinus é, portanto, bastante complexa, havendo divergência entre os sistemas de
classificação (OLIVEIRA, 2004).
A mamoneira cultivada é arbustiva, com sistema radicular que se estende lateral e
profundamente, tendo a parte aérea ramificada, de coloração verde ou avermelhada,
apresentando ou não cera no caule, conforme o cultivar. Suas folhas são lobadas, com formas
variadas. É planta monóica com inflorescência racemosa, contendo flores masculinas na
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porção inferior do racemo e femininas na porção superior. A flor masculina contém grande
número de estames e a feminina apresenta um ovário com três lojas, desenvolvendo-se uma
semente em cada uma. O fruto é uma cápsula lisa ou com “espinhos”, deiscente ou
indeiscente. A semente pode ser carunculada, ovalada, de tamanho grande, médio ou pequeno,
apresentando coloração e teor de óleo variados (ALMEIDA & CANÉCIO FILHO, 1972;
SAVY FILHO, 1999a; BELTRÃO et al., 2001).
A germinação é do tipo epígea, com ocorrência de oito a 18 dias após a semeadura
(BELTRÃO et al., 2001). Todavia, alguns cultivares podem apresentar dormência em suas
sementes pelo período de alguns meses. A remoção da carúncula e a posterior ruptura da
casca no extremo carunculado da semente podem conduzir à quebra dessa dormência
(AZEVEDO et al., 1997). Lago et al. (1979), contudo, constataram que a dormência da
semente depende não apenas do cultivar, mas também do tipo de racemo, advindo níveis de
germinação acima de 80% aos nove meses de armazenamento.
Rocha (1986), avaliando o comportamento de sementes de mamona em quatro
profundidades de semeadura, verificou que as sementes pequenas apresentaram maiores
percentagens de germinação e maiores índices de velocidade de emergência, comparadas às
sementes grandes em todos os níveis testados. Estas, no entanto, produziram plântulas com
maior peso de massa seca aérea.
Gurgel (1945) afirma que, em condições de polinização livre, há predominância da
autofecundação na mamoneira, razão pela qual a manutenção de linhagens por
autofecundação é facilitada, em decorrência da ausência de depressão endogâmica ou perda
de vigor pela endogamia.
O pistilo permanece receptivo por um período de cinco a dez dias, caracterizando o
fenômeno da protoginia, responsável pela maturação diferenciada dos órgãos reprodutivos da
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planta. As flores masculinas levam de seis a 12 horas para abrir e liberam o pólen nas 24-48
horas seguintes. As anteras, por sua vez, explodem com violência e, sendo o pólen muito leve,
é arrastado por pequenas correntes de ar por toda a planta, efetuando, assim, a polinização,
predominantemente anemófila (GURGEL, 1945; SAVY FILHO, 1999a; SAVY FILHO,
1999b).

2.2 Melhoramento da mamoneira no Brasil

No Brasil, os trabalhos de melhoramento da mamoneira iniciaram-se de forma
sistemática a partir de 1936, no Instituto Agronômico de Campinas (KRUG & MENDES,
1942b). Estes autores relatam ainda o fato da existência de uma extraordinária variabilidade
na coleção de variedades e tipos, que serviriam de material básico aos futuros programas de
melhoramento.
A primeira série de ensaios de variedades, todavia, ocorreu nos anos agrícolas de
1937/1938 e 1938/1939, a partir da avaliação de cultivares de portes alto e anão, quanto à
produtividade, peso de 100 sementes e conteúdo de óleo. Dos genótipos de porte alto,
conferiu-se destaque aos cultivares Zanzibar e Sanguínea, e de porte anão, quatro cultivares,
com destaque para os de número 38 e 39 (KRUG et al., 1943). Estes, por apresentarem
características promissoras de interesse econômico, em avaliações preliminares, foram
submetidos à multiplicação, sendo as sementes distribuídas aos agricultores antes mesmo da
obtenção dos resultados dos ensaios de variedades, em atendimento à grande demanda de
sementes (KRUG & MENDES, 1942a).
O cultivar IAC-38, difundido em todo o Estado de São Paulo, de porte anão e ciclo de
180 a 200 dias, 2000 kg de sementes por hectare, 40% de óleo nas sementes e frutos
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deiscentes, necessitava de colheitas escalonadas durante o ciclo, fator oneroso aos custos de
produção (BANZATTO et al., 1963).
Diante da necessidade de um cultivar de frutos indeiscentes, adaptado às condições
ecológicas de São Paulo, foi obtido o cultivar Campinas a partir de hibridações artificiais
entre seleções do cultivar IAC-38 com “Cimarron”, proveniente dos Estados Unidos, de porte
médio, ciclo de 140 a 150 dias, frutos indeiscentes e 52% de óleo na semente (BANZATTO et
al., 1963; SAVY FILHO & BANZATTO, 1993).
O cultivar Campinas resultou, portanto, em material de porte médio, ciclo de 140-150
dias, produção equivalente à da IAC-38 e 46% de óleo na semente (BANZATTO et al., 1963).
De acordo com estes autores, este foi o primeiro cultivar obtido no Brasil a reunir qualidades
importantes de produção e adaptação com indeiscência dos frutos.
A necessidade tecnológica de um equipamento capaz de promover o desprendimento
da semente do fruto, decorrente da característica indeiscência, suscitou o estudo para o
desenvolvimento de descascadeiras de mamona. Este estudo foi prontamente realizado por
técnicos da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ, obtendo-se um
protótipo de descascador capaz de atender às necessidades dos ricinocultores (FREIRE et al.,
2001).
Novos cultivares com maior competitividade no mercado foram obtidos
posteriormente pelo Instituto Agronômico de Campinas, em atendimento à demanda de
materiais para pequenos, médios e grandes produtores de mamona.
O cultivar Guarani, disponível para comércio desde 1974, possui frutos indeiscentes,
elevada capacidade produtiva com média de 2.800 kg.ha– 1 de sementes e teor de óleo nas
sementes de 47 a 48%. Resultante do cruzamento entre os cultivares Campinas e Preta,
associa a característica indeiscência dos frutos do parental Campinas e a rusticidade e

8

adaptabilidade do cultivar “Preta”, bastante cultivado em todo o país. O cultivar Campinas é
indicado, porém, a grandes produtores por apresentar essa indeiscência em seus frutos, fator
que favorece a realização de uma única colheita mecanizada (SAVY FILHO & BANZATTO,
1993; SAVY FILHO et al., 1999c).
O cultivar IAC-80, obtido em 1976 através da seleção massal praticada em material
local, apresenta características de porte alto, ciclo vegetativo de 240 dias, produção de 1.500 a
4.500 kg.ha– 1 de sementes, 45 a 47% de óleo nas sementes e frutos indeiscentes; (SAVY
FILHO & BANZATTO, 1993; SAVY FILHO et al., 1999c). De acordo com estes autores, um
terceiro material foi lançado em 1989, sob a denominação de IAC-226, figurando como o
primeiro cultivar de porte alto com frutos indeiscentes, com produção variando de 1.500 a
5.000 kg.ha– 1 de sementes e teor de óleo de 46 a 47%.
Instituições como a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. (EBDA) e
EMBRAPA, através do Centro Nacional de Pesquisa do Algodão (CNPA), também
desenvolvem atividades de melhoramento com a mamoneira.
Os cultivares lançados pela EBDA são identificados pela sigla SIPEAL, destacandose em produtividade na região Nordeste o cultivar SIPEAL 28, de porte médio, frutos
deiscentes, produtividade de 1.295 kg.ha– 1 e 47% de óleo nas sementes (AZEVEDO et al.,
1997; FREIRE et al., 2001).
O CNPA, por sua vez, com seus trabalhos de pesquisa com a mamoneira, iniciados em
1987, lançou para o comércio os cultivares BRS Nordestina e BRS Paraguaçu, anteriormente
denominados de linhagens CNPA M. 90-120 e CNPA M. SM4, respectivamente. O primeiro
foi obtido através de seleção individual com teste de progênie no cultivar local Baianita, e o
segundo, obtido por seleção massal praticada no cultivar, também local, Sangue de Boi
(SAVY FILHO, 2005). De acordo com Freire et al., (2001), o cultivar BRS Nordestina,
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lançado em 1998, apresenta as seguintes características: 1,90 m de altura, 50 dias para o início
florescimento, 1.500 kg.ha– 1 de sementes, em condições de sequeiro, e 49% de óleo. Por outro
lado, BRS Paraguaçu, cujo lançamento se verificou em 1999, caracteriza-se por apresentar
1,60 m de altura, 54 dias para o início do florescimento, produtividade média de sementes
idêntica ao cultivar BRS Nordestina e teor de óleo na semente de 48%.
Estas instituições continuam à frente das atividades de pesquisas da mamoneira,
objetivando o aumento da produtividade e maior concentração de óleo nas sementes. A
maximização da eficiência dos diferentes níveis tecnológicos de produção dessa oleaginosa,
bem como propostas de obtenção de cultivares adaptados, inclusive híbridos, a novas
fronteiras agrícolas, como o Centro-Oeste brasileiro, favorecerão a grande demanda nacional
de óleo de mamona para a indústria de biodiesel.
Quanto ao desenvolvimento de sementes híbridas de mamona no Brasil, ainda há
pouco interesse, em decorrência do baixo nível tecnológico utilizado no cultivo da mamoneira
por produtores dessa oleaginosa (SAVY FILHO, 1999a). Atualmente, nos Estados de Mato
Grosso e Goiás, quatro híbridos comerciais vêm sendo cultivados como cultura de “safrinha”
em sucessão à soja ou ao milho (SAVY FILHO, 2005). Em países de agricultura
desenvolvida, como os Estados Unidos, a produção de híbridos comerciais é muito utilizada
(MOREIRA, et al., 1996; FREIRE et al., 2001).

2.3 Cruzamentos dialélicos

A hibridação representa uma técnica muito importante para o melhoramento de
plantas, uma vez que possibilita a recombinação da variabilidade disponível, permitindo a
obtenção de novos materiais, geneticamente superiores. A escolha dos parentais a serem
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utilizados em programas de hibridação e que possibilitem a formação de progênies superiores
representa uma atividade que exige critérios e grande esforço dos melhoristas (RAMALHO et
al., 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 genes que controlam os caracteres quantitativos de interesse econômico (PATEL
et al., 1998).
A seleção de parentais com base na avaliação “per se” nem sempre conduz a
resultados satisfatórios (ALLARD, 1971). Assim, a escolha de parentais deve ser
fundamentada na informação genética como um todo e no conhecimento do potencial da
capacidade combinatória dos parentais (AHMEDE et al., 1998).
As metodologias de análise dialélica têm por finalidade analisar o delineamento
genético, fornecendo estimativas de parâmetros úteis na seleção de parentais para a hibridação
e no entendimento dos efeitos gênicos envolvidos na herança dos caracteres (CRUZ et al.,
2004).
De acordo com Geraldi & Miranda - Filho (1998), 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.
Um sistema de cruzamentos dialélicos define-se como sendo aquele no qual é
escolhido um grupo de linhagens autofecundadas, as quais são cruzadas entre si, fornecendo
um máximo de p2 combinações (HAYMAN, 1954; GRIFFING, 1956). O termo dialelo,
porém, tem sido utilizado para expressar um conjunto de p (p – 1) /2 híbridos, resultantes do
acasalamento entre p genitores (linhagens, cultivares, clones etc.) (CRUZ et al., 2004).

11

A tabela dialélica, entretanto, corresponde a um arranjo de p2 informações referentes a
cada cruzamento, podendo conter os parentais, os híbridos recíprocos e/ou outras gerações
relacionadas, como F 2 , retrocruzamentos etc. (HAYMAN, 1954; CRUZ et al., 2004).
CRUZ et al. (2004) relataram diversos tipos de análise dialélica: Balanceados,
Parciais, Circulantes, Incompletos e Desbalanceados. Destes, os mais aplicados são os
Dialelos Balanceados, propostos por Hayman (1954), Griffing (1956) e Gardner & Eberhart
(1966).
O método de análise de Griffing (1956) é o mais amplamente utilizado, devido a sua
generalidade, uma vez que os parentais 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).
Conforme a metodologia proposta por Griffing (1956), os genótipos distribuídos em
uma tabela dialélica permitem a classificação de quatro métodos experimentais, descritos a
seguir:

Método 1: são incluídos os parentais, o grupo de híbridos F 1 e seus recíprocos (todas

as p2 combinações);
Método 2: são incluídos os parentais e o grupo de híbridos F 1; p (p + 1)/2

combinações;
Método 3: são incluídos o grupo de híbridos F 1 e seus recíprocos; p (p – 1)

combinações;
Método 4: é incluído apenas o grupo de híbridos F 1 ; p (p–1)/2 combinações.
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De acordo com a natureza amostral, cada método deve ser analisado considerando um
modelo fixo (Modelo 1), quando os parentais são deliberadamente escolhidos e não podem ser
considerados como uma amostra ao acaso de uma população, ou analisado conforme modelo
aleatório (Modelo 2), se os parentais ou o material experimental como um todo são
considerados como uma amostra ao acaso de uma população sobre a qual se deseja obter
conclusões.
Griffing (1956) considera que a conveniência dos quatro métodos de análise dialélica
depende do material experimental e dos objetivos do experimento. Se as análises das
capacidades de combinação são aplicadas para a determinação dos parentais que deverão ser
combinados em uma variedade sintética, então é oportuna a inclusão destes parentais no
dialélico, recomendando-se, então, os Métodos 1 ou 2.
Os Métodos 1 e 3 permitem avaliar o comportamento de determinado cruzamento,
bem como do seu recíproco, decorrente de genes citoplasmáticos, localizados em cloroplastos
ou mitocôndrias. Segundo Cruz et al. (2004), os efeitos recíprocos da capacidade específica
de combinação permitem também identificar qual dos parentais deverá ser utilizado como
linha de macho ou linha de fêmea no cruzamento escolhido.
Os Métodos 2 e 4, no entanto, deverão ser aplicados quando não há interesse no estudo
da variação decorrente de genes extracromossômicos ou devido à dificuldade de obtenção de
sementes híbridas em cada cruzamento, suficientes para análises (RAMALHO et al. 1993).

2.3.1 Parâmetros genéticos

As metodologias propostas por Griffing (1956) permitem obter informações a respeito
das capacidades geral e específica de combinação. A metodologia de Gardner & Ebehart
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(1966), entretanto, apresenta a vantagem de avaliar os efeitos de variedades (v i) e de heterose
varietal (h i) a partir do desdobramento dos efeitos da capacidade geral de combinação (g i).
Cruz & Venkovsky (1989), contudo, comparando alguns métodos de análise dialélica,
concluíram que existe pouca diferença entre o método proposto por Gardner & Eberhart
(1966) e o método 2 apresentado por Griffing (1956), em que os progenitores são incluídos e
que, apesar da decomposição do efeito de capacidade geral de combinação em efeitos de
variedades e de heterose varietal, de um modo geral, o melhor critério para a escolha de
parentais continua sendo a avaliação da capacidade geral de combinação.

2.3.1.1 Capacidade geral de combinação (CGC)

O termo capacidade geral de combinação é utilizado para designar o comportamento
médio de um parental em todos os cruzamentos de que participa (SPRAGUE & TATUM,
1942; CRUZ & VENCOVSKY, 1989; CRUZ et al., 2004) e está associado aos efeitos
aditivos dos alelos e às ações epistáticas do tipo aditivo.
As estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação ( ^i) fornecem
informações a respeito das potencialidades do parental em gerar combinações favoráveis à
formação de genes predominantemente aditivos em seus efeitos. Quanto mais altas forem
essas estimativas, positivas ou negativas, determinado parental será considerado muito
superior ou inferior aos demais incluídos no dialelo, e, se próximas de zero, seu
comportamento não difere da média geral dos cruzamentos (CRUZ et al., 2004).
Assim, aqueles parentais com as maiores estimativas positivas ou negativas de ^i
seriam potencialmente favoráveis quanto às suas contribuições em programa de
melhoramento intrapopulacional (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 1999).
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Segundo Viana (2000), se os parentais forem populações de polinização aberta, linhas
endogâmicas ou linhas puras, quanto maior for o valor do efeito de CGC de determinado
parental, maiores serão as freqüências dos genes que aumentam a expressão do caráter e
maiores serão as diferenças entre as freqüências gênicas desse parental e as freqüências
médias de todos os parentais do dialelo. Considera-se ainda que o efeito de CGC é um
indicador da superioridade do parental e de sua divergência relativa entre os demais parentais.
De acordo com Miranda et al. (1988a), em avaliação de linhagens de pimentão,
constatou-se que quando se trabalha com cultivares ou linhagens bastante divergentes, a
superioridade da capacidade geral de combinação se manifesta.
Sprague & Tatum (1942) observaram efeitos superiores de genes não-aditivos para a
produção de sementes de linhagens endogâmicas de milho, selecionadas previamente para
capacidade de combinação e efeitos marcantes de genes aditivos para linhagens nãoselecionadas. Naspolini Filho et al. (1981) também observaram o mesmo comportamento ao
analisarem o desempenho de 18 populações de polinização aberta de milho, quanto à
produção avaliada em termos de peso de espiga. Em cultivares e linhagens de feijoeiro,
previamente selecionados, foram obtidos os mesmos resultados para a produção de grãos
(MACHADO et al., 2002). Adotando-se este procedimento, é possível que a variância
genética para os efeitos aditivos (CGC) seja reduzida, aumentando a importância relativa dos
efeitos gênicos não-aditivos (CRUZ et al., 2004).
Genes de efeitos aditivos são fixados ao longo das sucessivas gerações de
autofecundação, sendo, sobretudo, importantes para espécies autógamas, enquanto que genes
de efeitos dominantes são mais expressivos em populações alógamas.
Hooks et al. (1971), avaliando o comportamento de linhas endogâmicas de mamona
em cruzamento dialélico, através do método de Gardner & Eberhart (1966) e adaptado aos
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procedimentos de Hayman (1954 e 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.
As variáveis comprimento efetivo do racemo primário, número de cápsulas no racemo
primário e peso de 100 sementes, avaliadas por Giriraj et al. (1974) através do método de
Hayman (1954) em dialelo envolvendo seis cultivares geograficamente divergentes,
apresentaram-se também sob a influência marcante de genes de efeitos aditivos.
Swarnlata et al. (1984), por outro lado, verificaram predominância de efeitos gênicos
aditivos para número de internódios e peso de 100 sementes em dialelo envolvendo 17
cultivares distintos de mamona, sob análise do Método 2 e Modelo 1 de Griffing (1956). As
variáveis altura de plantas e número de racemos por planta não apresentaram significância
para 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, verificando a predominância de efeitos gênicos aditivos para as variáveis
início do florescimento, número de internódios, altura do caule, comprimento efetivo do
racemo primário e peso de 100 sementes.
Pathak & Dangaria (1987), através de análise dialélica associada ao Método 2 e
Modelo 1 de Griffing (1956), observaram efeitos marcantes de genes aditivos 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 de caule.
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Solanki & Joshi (2000), também analisando dados de linhas de macho e de fêmea de
mamoneira obtidos de cruzamentos dialélicos através do Método 2 e Modelo 1 de Griffing
(1956), verificaram predominância de genes 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 (2002) em dialelo envolvendo
dez parentais e seus 45 híbridos, cujas estimativas de capacidades de combinação foram
obtidas também através do Método 2 e Modelo 1 de Griffing (1956), permitindo a indicação
da predominância dos efeitos aditivos sobre estas variáveis.

2.3.1.2 Capacidade específica de combinação (CEC)

De acordo com Sprague & Tatum (1942), o termo capacidade específica de
combinação é utilizado para designar os casos em que certas combinações híbridas são
superiores ou inferiores em relação ao esperado quanto à performance média dos dois
parentais. Falconer (1981), contudo, definiu CEC como sendo o desvio do desempenho médio
de uma combinação particular em relação à média dos parentais envolvidos no cruzamento.
Assim, baixas estimativas positivas ou negativas de ^ij significam que o comportamento de
determinado híbrido é função da capacidade geral de combinação (CGC) de seus parentais;
enquanto valores absolutos altos de ^ ij indicam que algumas combinações são relativamente
melhores e outras piores, com base na CGC dos parentais (SPRAGUE & TATUM, 1942;
CRUZ et al., 2004). Todavia, os efeitos da CEC enfatizam a importância de interações não-
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aditivas resultantes da complementação gênica entre os parentais, 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 (^ ij) e que seja resultante de um
cruzamento em que pelo menos um dos parentais apresente elevada capacidade geral de
combinação (CRUZ et al., 2004). É válido ressaltar, porém, que dois parentais de elevada
CGC nem sempre proporcionam a formação da melhor combinação do dialelo (CRUZ &
VENCOVSKY, 1989).
A significância dos quadrados médios para CEC é indicativa da manifestação de genes
de efeitos não-aditivos para o caráter, ao passo que as magnitudes de variâncias (ou
componentes quadráticos) associadas aos efeitos da capacidade específica de combinação
revelam a predominância ou não deste tipo de ação gênica (CRUZ et al., 2004). A ausência de
significância, no entanto, sinaliza que os parentais não apresentam entre si um apreciável grau
de complementação gênica em relação às freqüências dos alelos nos locos que apresentam
dominância (VENCOVSKY & BARRIGA, 1992).
Naspolini Filho et al. (1981), avaliando o comportamento de 18 populações de milho e
seus híbridos quanto à produção de espigas, utilizando o esquema dialélico, Método 2 de
Griffing (1956), verificaram que a melhor combinação híbrida, ou seja, a que apresentou
maior estimativa de capacidade específica de combinação, envolveu um composto brasileiro e
uma população introduzida, evidenciando, desta forma, que efeitos superiores de CEC podem
ser obtidos através de cruzamentos entre materiais geneticamente divergentes.
Swarnlata et al. (1984), Pathak & Dangaria (1987) e Mehta (2000) observaram a
predominância de efeitos gênicos não-aditivos para a produção de sementes por planta de
mamoneira utilizando o Método 2 proposto por Griffing (1956). Resultados semelhantes
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foram obtidos por Hooks et al. (1971), Giriraj et al. (1974) e Dangaria et al. (1987) através de
outras metodologias dialélicas. Solanki & Joshi (2000), entretanto, detectaram maior
proporção de efeitos gênicos aditivos.

2.3.1.3 Heterose

O termo heterose é utilizado para descrever a manifestação da superioridade de um
caráter quantitativo em combinações híbridas de plantas e de animais. Ronzelli Júnior (1996)
definiu a heterose como sendo a expressão genética dos efeitos benéficos da hibridação. De
acordo com Borém (1998), denomina-se heterose acadêmica aquela obtida a partir do
comportamento médio do híbrido em relação à média de seus parentais. Neste contexto, sua
explicação genética só será possível mediante a consideração de que alguma dominância
gênica verifica-se associada ao caráter. Do ponto de vista comercial, considera-se aquela
resultante de um híbrido cuja média é superior à média do parental de melhor desempenho.
Dangaria et al. (1987) utilizaram o termo heterobeltiose em referência à heterose comercial.
A ausência de heterose não é determinante de ausência de dominância. A "heterose
negativa", resultante do comportamento médio inferior de um híbrido em relação à média de
seus parentais, deve ser justificada pela dominância direcionada à redução da expressão do
caráter. Na ocorrência de locos com dominância positiva e locos com dominância negativa, os
efeitos podem anular-se e a heterose pode não se verificar. A heterose é, portanto, a somatória
dos efeitos favoráveis ao vigor dos locos em heterozigose na geração filial (FALCONER,
1981; RESENDE, 2002). Mesmo considerando que as interações de dominância e/ou
sobredominância nem sempre sinalizam na direção de aumentar o valor fenotípico do caráter,
deve-se enfatizar que, na ocorrência dessas interações, a obtenção de híbridos se configura
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como a melhor estratégia a ser adotada para o melhoramento e não a seleção de indivíduos
superiores (RAMALHO et al., 2000).
A estimativa do efeito da capacidade de combinação de uma variedade com ela mesma
(^ ii ) é importante na indicação da direção dos desvios de dominância. Se tal estimativa for
negativa, os desvios são predominantemente positivos e, como conseqüência, tem-se a
heterose positiva. Do contrário, se ^ ii for positiva, a heterose será negativa. A magnitude de
^ii, por sua vez, é indicativa da divergência genética do parental i em relação à média dos
demais parentais do dialelo (MIRANDA et al., 1988a; CRUZ et al., 2004).
Silva et al. (1999) constataram a presença de um parental com estimativa de ^ ii alta e
negativa para número de frutos por planta de berinjela, em híbridos com maiores valores
positivos de heterose. Observaram também a existência de valores positivos e negativos de ^ii
para todos os caracteres avaliados, à exceção da variável produção de frutos, cujas estimativas
foram todas negativas, com híbridos manifestando heterose positiva. De acordo com Cruz &
Vencovsky (1989), os efeitos positivos e negativos de ^ii observados são indicativos da
presença de dominância bidirecional, considerando-se a existência de genes dominantes que
se expressam para maior grandeza do caráter e genes igualmente dominantes, que se
expressam para sua redução. No caso dos efeitos negativos de ^ ii, os de desvios unidirecionais
da dominância favoreceram o aumento na produção de frutos.
Os valores das estimativas de capacidade específica de combinação (^ ij) são
diretamente proporcionais à heterose, uma vez que a média dos híbridos pode ser determinada
a partir da somatória da média geral aos efeitos de CGC e CEC. Híbridos apresentando
maiores estimativas de CEC foram os que apresentaram maiores estimativas de heterose em
caracteres de berinjela avaliados (SILVA et al., 1999). Machado et al. (2002) também
verificaram que estimativas de CEC altas estavam associadas a híbridos com maiores valores
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de heterose para a produção de sementes de feijoeiro. Estes autores consideram que devido à
alta correlação existente entre estimativas de CEC e heterose, a escolha de populações
potencialmente mais segregantes pode ser efetuada a partir da heterose, nos casos em que não
seja possível a determinação de CEC. Solanki & Joshi (2000) observaram, portanto, que as
melhores combinações em mamoneira exibiram elevados efeitos de CEC e que dois dos 28
híbridos avaliados foram identificados como os melhores, com base nos efeitos per se e CEC
para produção de sementes.
Pathak & Dangaria (1987), avaliando a capacidade combinatória para produção e seus
componentes em mamoneira, observaram que a maioria das combinações híbridas de elevadas
estimativas de CEC resultou de ambos ou de pelo menos um parental de maior estimativa de
CGC e que alguns cruzamentos envolviam parentais de baixa CGC. Mehta (2000) obteve
igualmente o mesmo resultado, sugerindo que a informação sobre os efeitos de CGC deveria
ser suplementada pelos efeitos de CEC e a performance dos híbridos na identificação de
segregantes transgressivos. A seleção seria imediata se os efeitos de CGC e CEC estivessem
na mesma direção.
De acordo com Moskin (1986), a utilização dos efeitos da heterose constitui um dos
procedimentos do melhoramento que conduz ao aumento na produção de sementes em
mamoneira, considerando-se que a ausência de depressão endogâmica acentuada verificada
nas linhas submetidas à autofecundações não representa fator inibidor da heterose.
Mamed & Prasad (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.
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Dangaria et al. (1987) observaram efeitos significativos de heterobeltiose em oito dos
32 híbridos avaliados em mamoneira quanto à produção de sementes por planta, dos quais
apenas dois apresentaram alta performance média, 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
parentais 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 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 (interspersed).
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).
O fenômeno da heterose verifica-se tanto em híbridos resultantes de materiais
divergentes como em híbridos provenientes do cruzamento entre linhas endogâmicas,
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resultantes de genes que manifestam algum grau de dominância (parcial, completa ou
sobredominância). As linhas endogâmicas pouco produtivas constituem as unidades básicas
para a formação do milho híbrido, de elevado valor heterótico (MIRANDA FILHO &
VIÉGAS, 1987). De acordo com estes autores, os híbridos intervarietais podem apresentar
valor comercial com vantagens relacionadas à facilidade de obtenção e maior capacidade
adaptativa quando comparados aos híbridos de linhagens. Alguns híbridos intervarietais de
milho têm sido cultivados com vantagem no Brasil. Vale salientar, no entanto, que no tocante
ao melhoramento intrapopulacional, a constituição da população-base pode ser conseguida
através de gerações avançadas de híbridos intervarietais.
A heterose avaliada na geração F 1, portanto, é de grande interesse no desenvolvimento
direto de híbridos tanto em populações alógamas como autógamas, bem como na
possibilidade do surgimento de combinações segregantes nas gerações avançadas.

2.4 Análise multivariada

A análise multivariada corresponde a técnicas ou métodos estatísticos de análises
simultâneas de múltiplas variáveis ou informações contidas na unidade experimental ou
parcela. Considerando a existência de correlação (positiva ou negativa) entre variáveis,
haverá, portanto, maior aproveitamento da informação conjunta contida nessas variáveis. Sua
aplicação na avaliação de materiais destinados ao melhoramento genético de plantas como
clones, linhagens, variedades, híbridos, etc, conduz a uma maior eficiência na discriminação
de genótipos promissores (CRUZ, 1987).
De acordo com Hair et al. (2005), qualquer análise simultânea de mais de duas
variáveis, de certo modo, pode ser considerada uma análise multivariada, cuja estrutura básica
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é representada por uma nova variável constituída da combinação linear das variáveis
originais, com pesos determinados (autovetores) pela técnica multivariada.
A análise de variância multivariada (MANOVA) é um método estatístico bastante
promissor, podendo ser aplicado a qualquer delineamento experimental e, quando combinado
a outras técnicas de análise multivariada, tem sido bastante utilizado nas pesquisas científicas.
A estatística multivariada não é recente, o que denota relatos feitos por Anderson
(1958) quanto a estudos realizados no século XIX e relatos do século XX citados por Cruz et
al. (2004). Entretanto, os avanços da computação eletrônica e a disponibilidade de recursos
computacionais têm contribuído de forma decisiva para a utilização dessas técnicas, uma vez
que, salvo o caso de apenas duas variáveis, exigem cálculos excessivamente trabalhosos e
demorados, especialmente no cálculo das raízes características (autovalores) de uma matriz, já
que envolvem a resolução de equações algébricas de grau elevado (LIBERATO et al., 1995;
CRUZ et al. 2004).
As técnicas de análise multivariada, como variáveis canônicas, componentes
principais, análise de fatores e de agrupamento são bastante utilizadas na análise da
divergência genética no melhoramento genético de plantas.

2.4.1 Análise através de componentes principais

A análise de componentes principais é uma técnica estatística multivariada utilizada
em várias áreas do conhecimento científico, inclusive em genética e melhoramento de plantas.
Sua maior importância reside no fato de permitir a redução da dimensionalidade do conjunto
de variáveis originais, com o mínimo de perda de informações, além de sua aplicação em
técnicas de agrupamento mediante exames visuais da dispersão gráfica em espaços
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bidimensional ou tridimensional, de fácil interpretação geométrica (CRUZ et al., 2004). No
contexto algébrico, os componentes principais representam combinações lineares das
variáveis originais enquanto que, geometricamente, correspondem às coordenadas dos pontos
amostrais em um sistema de eixos cartesianos.
A variância contida em cada componente principal é expressa pelos autovalores da
matriz padronizada. O primeiro componente, no entanto, representa a combinação linear de
variáveis que maximiza a variância total. Os demais componentes, em escala de importância,
acumulam o restante da variância até o último, de menor autovalor (RENCHER, 1992; CRUZ
et al., 2004).
De acordo com Cruz (1990) e Ferreira (1996), se 70% ou mais da variância total for
atribuída aos primeiros componentes principais, as variáveis originais poderão ser substituídas
por esses componentes sem grandes perdas de informações. Todavia, Cruz & Carneiro (2003)
e Cruz, Regazzi & Carneiro (2004) consideram que pelo menos 80% da variação total sejam
retidos pelos dois primeiros componentes principais. Do contrário, recomendam que a análise
seja complementada com a dispersão gráfica para o terceiro e quarto componentes. Cruz
(1990) ressalta, ainda, que a técnica de componentes principais permitirá uma maior
simplificação nos cálculos estatísticos e na interpretação dos resultados em relação aos demais
métodos alternativos, à medida que poucos componentes são suficientes para explicar a
variação existente, principalmente nos casos em que o número de indivíduos é relativamente
grande. A técnica de componentes principais permite o estudo com médias amostrais ou com
dados de experimentos sem repetições.
Segundo Sakaguti (1994), a aplicação da técnica de componentes principais na
pesquisa agrícola em estudos de divergência genética verificou-se de forma expressiva a partir
da década de 1970, devido à disponibilidade de recursos computacionais.
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Em estudo de divergência em acessos de mamoneira (Ricinus communis L.),
Figueiredo Neto (2000) observou que 72,18% da variância total foram retidas pelos dois
primeiros componentes principais a partir da avaliação das características altura da planta,
diâmetro do caule, dias para a floração, número de racemos por planta e número de frutos por
racemo. O primeiro componente principal mostrou-se associado à variável início do
florescimento, enquanto o segundo revela um contraste entre o número de internódios e o
número de frutos por racemo. Para características de sementes, Figueiredo Neto et al. (2004)
conseguiram a retenção de 96,54% da variância total nos dois primeiros componentes
principais, estabelecidos pela combinação linear de seis caracteres.
Martel et al. (2003) obtiveram resultados satisfatórios na discriminação de raças de
pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth) ao utilizar a técnica de componentes principais em 15
descritores morfológicos, com retenção de apenas 59,20% da variância total nos dois
primeiros componentes principais. A análise de componentes principais, portanto, objetiva
explicar a estrutura de variâncias e de covariâncias das variáveis originais, permitindo a
obtenção de um conjunto reduzido de combinações lineares que preserve a maior parte da
informação fornecida por essas variáveis, possibilitando a complementação da análise de
agrupamento.

2.4.2 Análise através de variáveis canônicas

A análise multivariada através de variáveis canônicas semelhantemente, quanto ao
aspecto funcional, à análise de componentes principais, objetiva a simplificação estrutural nos
dados amostrais, de forma que diferenças entre tratamentos, em princípio influenciadas por
um conjunto maior de variáveis, possam ser avaliadas de forma resumida em espaços
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bidimensional ou tridimensional, de fácil interpretação geométrica, possibilitando a
identificação de grupos similares em estudos de divergência genética (CRUZ, 1990; CRUZ et
al., 2004).
A análise por variáveis canônicas trata, portanto, de um método de ordenação, no
intuito de avaliar o grau de similaridade entre populações (ou amostras) através de matrizes de
variâncias e covariâncias residuais, bem como a partir de matrizes de variâncias e
covariâncias entre médias fenotípicas dos caracteres avaliados de dados provenientes de
experimentos com repetições. Comumente, as variáveis originais são transformadas em
variáveis padronizadas e não-correlacionadas igualando-se a matriz de dispersão residual à
matriz identidade. A partir de então, o procedimento para a obtenção das varáveis canônicas
equivale ao utilizado para a obtenção dos componentes principais (CRUZ, 1990; LIBERATO
et al., 1995; CRUZ et al., 2004).
Os estudos de divergência genética que utilizam variáveis canônicas são muito
freqüentes em experimentos com vegetais. Vidigal et al. (1997), avaliando a divergência
genética entre nove cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz) com relação a 12
características morfoagronômicas, detectaram a retenção de 95,11% da variância nas duas
primeiras variáveis canônicas (86,90% para a primeira e 8,21% para a segunda), o que
possibilitou a transposição da divergência genética do espaço de 12 dimensões para o
bidimensional, com desprezível grau de distorção gráfica.
Ferrão et al. (2002) avaliaram a divergência genética entre sete cultivares de feijão
(Phaseolus vulgaris L.) e 12 combinações híbridas quanto à adaptação à condição de inverno

e verificaram que as duas primeiras variáveis canônicas acumularam 77,53% no primeiro
ensaio, 84,22% no segundo, 81,61% no terceiro e 83,52% no quarto ensaio, o que permitiu
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aos pesquisadores a utilização apenas duas primeiras variáveis canônicas, obtendo, assim,
uma representação adequada dos pontos, no estudo gráfico de dispersão.
Miranda et al. (2003), em estudo da divergência genética entre cultivares de milho
pipoca (Zea mays L.), verificaram o acúmulo de 96,56% da variância dos dados nas duas
primeiras variáveis canônicas e uma representação gráfica de fácil interpretação.
Hussaini et al. (1977), em trabalho comparativo, quanto à aplicação de componentes
principais e variáveis canônicas no estudo de divergência genética em Eleusine coracana L.,
verificaram a retenção de 74,10% da variância total nos quatro primeiros componentes
principais e 72,90% nas quatro primeiras variáveis canônicas. A variabilidade disponível
apresentou distribuição uniforme em ambas as técnicas. Entretanto, a dispersão gráfica
mostrou-se bastante discrepante, com melhor representação gráfica dos genótipos para os
componentes principais.

2.4.3 Divergência genética

Em programas de melhoramento genético, que envolvem hibridações, a identificação
de parentais que promovam a formação de combinações híbridas com elevado grau de
heterose é de fundamental importância, uma vez que possibilita a obtenção de ganhos
genéticos diretos, a partir da utilização imediata das progênies resultantes dos cruzamentos e,
posteriormente, a recuperação de genótipos superiores nas gerações segregantes (CRUZ et al.,
2004).
De acordo com Miranda et al. (1988a), a divergência genética avaliada com base na
distância genética entre os indivíduos constitui um método de natureza preditiva, o que
permite a constatação prévia dos cruzamentos com maior probabilidade de sucesso, ou seja,
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aqueles que otimizem a heterose, evitando, assim, a avaliação dos cruzamentos indesejáveis.
As análises dialélicas, por sua vez, consideradas procedimentos de natureza quantitativa no
estudo da divergência genética, implicam a avaliação de um conjunto de genitores e suas
combinações híbridas, resultando em dificuldades de sua aplicação quando o número de
genitores é elevado.
Segundo Falconer (1981), o valor da heterose obtido do cruzamento entre duas linhas
ou populações depende do quadrado da diferença da freqüência alélica entre essas populações
e será máximo quando um alelo encontrar-se fixo em uma população e o outro alelo na outra
população, ou será inexistente quando alguns locos são dominantes em uma direção e outros
em direção contrária. Portanto, a divergência genética entre os parentais é um indicativo da
obtenção de híbridos de expressivos valores heteróticos (CRUZ, 1990).
A divergência genética está relacionada ao grau de distanciamento entre populações
quanto ao conjunto de caracteres que lhes são peculiares. A distância genética, no entanto, na
maioria dos casos, mostra-se positivamente correlacionada à heterose, considerando-se, dessa
forma, que a magnitude da heterose seja proporcional à distância genética entre os parentais.
(MOREIRA et al., 1994).
A associação entre a heterose verificada nos híbridos e a divergência genética dos
parentais tem sido estabelecida na teoria (FALCONER, 1981) e confirmada na prática por
diversos autores (MALUF et al., 1983; GHADERI et al., 1984; ARUNACHALAM et al.,
1984; MIRANDA et al., 1988b; DIAS & KAGEYAMA, 1997; FUZZATO et al., 2002).
No estudo da divergência genética, a aplicação de técnicas multivariadas como
análises por componentes principais e variáveis canônicas e os métodos aglomerativos podem
ser utilizados de acordo com a precisão, facilidade de análise e natureza dos dados. Os
métodos aglomerativos dependem, fundamentalmente, de medidas de dissimilaridade como a
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distância euclidiana, a distância generalizada de Mahalanobis e outras. As técnicas de
componentes principais e variáveis canônicas, contudo, permitem avaliar a similaridade entre
genitores através de dispersão gráfica, geralmente por dois eixos cartesianos (CRUZ, 1990;
CRUZ et al. 2004).

2.4.4 Análise de agrupamento

A análise de agrupamento possibilita a classificação de indivíduos ou outras unidades
amostrais, mediante algum critério de similaridade ou dissimilaridade, que maximize a
semelhança intra e as diferenças intergrupos. Sua aplicação envolve, portanto, a estimação de
uma medida de similaridade ou de dissimilaridade e a escolha do método a ser adotado para a
formação dos grupos (CRUZ, 1990; CRUZ et al., 2003; CRUZ et al., 2004).
De acordo com Cruz, (1990) e Cruz et al. (2004), as medidas de distâncias mais
utilizadas na identificação de genitores para a hibridação são as distâncias, euclidiana e a de
Mahalanobis. Esta última pode ser estimada apenas quando se dispõe de matrizes de
covariâncias residuais obtidas a partir de experimentos com repetições. Todavia, a utilização
da distância euclidiana média deve ser preferida à distância euclidiana em função da
influência do número de variáveis, uma vez que a mesma aumenta com o aumento do número
de variáveis. A distância euclidiana é recomendada nos casos em que as unidades para o
cálculo são escores de componentes principais ou de variáveis canônicas.
Conforme Everitt (1974), citado por Gama (1980), os métodos de agrupamento são
classificados em quatro técnicas, das quais as mais importantes são: as técnicas de
hierarquização e as técnicas de partição ou otimização. Estas últimas permitem uma
realocação dos elementos aos grupos, objetivando obter uma otimização do critério de
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agrupamento aplicado, enquanto que nas técnicas de hierarquização os indivíduos são
agrupados mediante processo repetitivo em diferentes níveis até a formação de uma árvore, ou
dendograma.
O método de otimização proposto por Tocher (RAO, 1952, citado por Cruz, 1990) é
bastante utilizado no melhoramento de plantas, cujo critério adotado é o de que a média das
medidas de dissimilaridade dentro de cada grupo seja menor do que as distâncias médias entre
quaisquer grupos.
Maluf et al. (1983) observaram concordância nos resultados obtidos sobre divergência
genética em tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) entre as distâncias euclidianas e de
Mahalanobis.
Miranda et al. (1988), em estudo de divergência genética entre cultivares de pimentão
(Capsicum annuum L.), utilizaram os escores dos dois primeiros componentes principais para
a obtenção das estimativas das distâncias euclidianas ou de Mahalanobis, consideradas, neste
caso, equivalentes, observando-se a dispersão dos parentais em um sistema de coordenadas de
fácil interpretação.
Dias & Kageyama (1997) avaliaram a divergência genética entre cultivares de cacau
(Theobroma cacau L.) através da distância de Mahalanobis com a aplicação do método de
Tocher na determinação dos grupos, conseguindo resultados satisfatórios na discriminação
dos diferentes genótipos.
Vidigal et al. (1997), com base em variáveis canônicas, na análise de agrupamento e
na distância de Mahalanobis em estudo da divergência genética entre cultivares de mandioca
(Manihot esculenta Crantz) observaram resultados semelhantes nos agrupamentos resultantes
dos métodos de Tocher e do vizinho mais próximo.
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Um estudo de divergência genética em feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) foi realizado
por Ferrão et al. (2002), através de técnicas multivariadas baseadas em análise de
agrupamento utilizando-se a distância de Mahalanobis como medida de dissimilaridade e a
técnica de Tocher na delimitação dos grupos. Na análise por variáveis canônicas, a
divergência genética foi evidenciada pela dispersão dos escores em gráfico, com os eixos
representados pelas duas primeiras variáveis canônicas.

2.4.5 Cruzamentos dialélicos

As técnicas de análise multivariada são ainda pouco utilizadas na análise de
cruzamentos dialélicos, principalmente em plantas. No entanto, são bastante úteis na
determinação da heterose a partir da avaliação conjunta de variáveis de interesse.
Freitas et al. (1998) apresentaram, com base em modelo proposto por Griffing (1956)
para dialelo completo, a técnica de variância multivariada utilizando variáveis canônicas em
cruzamentos com suínos, tendo Sakaguti (1994) trabalhado com dialelos completos não
balanceados em coelhos.
Abreu (1997), também utilizando o modelo de Griffing (1956), avaliou o
comportamento de cruzamentos com galinhas através de componentes principais. Sakaguti
(1994), por sua vez, avaliou o comportamento de cruzamentos entre coelhos.
Ledo (2002) apresenta propostas para a extensão multivariada para o método de
Gardner & Eberhart (1966), considerando sua aplicação até então para estudo uni variado. O
autor apresenta ainda extensão multivariada para o modelo de análise dialélica proposto por
Griffing (1956).
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Considerando-se a maior disponibilidade de recursos computacionais, ampliam-se as
possibilidades da associação das técnicas multivariadas a outras técnicas, inclusive com a
análise dialélica.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Material

Foram utilizados seis parentais de mamona de reconhecida performance agronômica,
provenientes do Banco Ativo de Germoplasma de Mamona da Embrapa - Algodão, localizado
no município de Campina Grande-PB e seus 15 híbridos F 1 , perfazendo um total de 21
tratamentos (Tabela 1). Os parentais BRS Paraguaçu, BRS Nordestina e BRA 7722 Papo-degia são originários do Estado da Bahia, enquanto os demais são resultantes de coletas
realizadas em outros municípios do Nordeste.

Tabela 1. Tratamentos representados por parentais e híbridos (F 1 ) de mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

TRATAMENTOS
1-BRA 4871
2-BRS Paraguaçu
3-BRA 7722 Papo-de-gia
4-BRA 2968
5-BRS Nordestina
6-BRA 5550
7-BRA 4871 x BRS Paraguaçu
8-BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia
9-BRA 4871 x BRA 2968
10-BRA 4871 x BRS Nordestina
11-BRA 4871 x BRA 5550

12-BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
13-BRS Paraguaçu x BRA 2968
14-BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
15-BRS Paraguaçu x BRA 5550
16-BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968
17-BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina
18-BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 5550
19-BRA 2968 x BRS Nordestina
20-BRA 2968 x BRA 5550
21-BRS Nordestina x BRA 5550
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3.2 Método

3.2.1 Obtenção dos híbridos

No ano agrícola de 2001, foram obtidas as sementes híbridas F 1 em um experimento
instalado na Estação Experimental da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba
(EMEPA-PB), no município de Lagoa Seca-PB.
De cada parental, antes da antese, foram retiradas as flores masculinas de racemos
primários, tornando-os essencialmente pistilados. Em seguida, os racemos foram protegidos
com saco de papel impermeável e os cruzamentos foram posteriormente realizados conforme
Moreira et al. (1996). Na Tabela 2, encontra-se o esquema dialélico envolvendo os seis
parentais cruzados dois a dois em todas as combinações possíveis segundo o modelo de
dialelos balanceados, Método 2, proposto por Griffing (1956).
Os racemos, provenientes dos cruzamentos, foram colhidos separadamente, sendo as
sementes F 1 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 dialélicos.
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Tabela 2. Esquema dialélico incluindo os seis parentais e os 15 híbridos (F 1 ) de mamona. Barbalha-CE,
2002/2003

Parentais
1

2

3

4

5

6

Parentais

BRA
4871

BRS
Paraguaçu

BRA 7722
Papo-de-gia

BRA
2968

BRS
Nordestina

BRA
5550

1

1x1

1x2

1x3

1x4

1x5

1x6

2x2

2x3

2x4

2x5

2x6

3x3

3x4

3x5

3x6

4x4

4x5

4x6

5x5

5x6

BRA 4871
2
BRS Paraguaçu
3
BRA 7722
Papo-de-gia
4
BRA 2968
5
BRS Nordestina
6
BRA 5550

6x6
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3.2.2 Avaliação dos parentais e híbridos

3.2.3 Condições do experimento

O experimento para a avaliação dos 15 híbridos e dos seis parentais foi instalado em
área irrigada da Estação Experimental da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Algodão – CNPA, localizada no município de
Barbalha-CE, região do Cariri Cearense, cujas coordenadas geográficas são: latitude 7° 19’ S
e longitude 39° 18’ W, com altitude de 415 m. Nesta região, predominam solos de associação
de Luviossolos com Latossolos, fase caatinga, hipoxerófila e floresta/caatinga com relevo
plano ou suave ondulado (CARDOSO, 2003).
Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com 21 tratamentos em quatro
repetições. Cada parcela experimental foi constituída de uma fileira de 10 metros de
comprimento, contendo 11 plantas, com espaçamento de 1,80 m entre fileiras e 1,00 m entre
plantas. Entre as fileiras foram abertos sulcos, para irrigação, de 48 m de comprimento,
seguindo o mesmo espaçamento utilizado entre parcelas.
A área experimental constou de 2.160,00 m2, incluindo duas fileiras, também
espaçadas em 1,80 m, do cultivar BRS Nordestina, ao seu redor, como bordadura.
O experimento foi instalado em 30 de julho de 2002, com adubação de plantio
realizada conforme recomendação do Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas do CNPA
através da formulação 15-50-20, aplicando-se 75,00 kg.ha- 1 de sulfato de amônia, 111,10
kg.ha-1 de superfosfato triplo e 33,30 kg.ha -1 de cloreto de potássio. Duas sementes foram
depositadas em cada cova e uma planta foi mantida após desbaste realizado 15 dias após a
semeadura.
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A lâmina líquida total de irrigação utilizada na área experimental foi de 287,00 mm,
distribuída em 13 etapas calculadas em função da evapotranspiração da cultura da mamona,
com a primeira distribuição d’água um dia após o plantio, em 31 de julho de 2002, sendo a
última realizada em 21 de novembro. A distribuição das lâminas nas onze primeiras etapas
ocorreu através do fornecimento d’água para os sulcos por sifões. No entanto, para as duas
últimas irrigações, utilizou-se o sistema de aspersão convencional.
O controle de plantas daninhas deu-se através de quatro capinas manuais (com
enxada), realizadas de agosto a dezembro em intervalos de 21 dias da semeadura, 20 dias
desta para a segunda, 28 dias entre a segunda e a terceira e 62 dias da terceira para a quarta
capina, verificando-se a predominância de tiririca (Cyperus rotundus L.).
Para controle de doenças fúngicas foi utilizada uma aplicação de Benlate 500
(200g/100 L de água), 25 dias após a semeadura.
Nas figuras 1, 2 e 3, encontram-se dados referentes às temperaturas máxima e mínima,
precipitação pluviométrica e umidade relativa do ar, respectivamente, em Barbalha-CE, nos
meses de julho de 2002 a fevereiro de 2003, conforme Mapa de Observações Meteorológicas
do Instituto Nacional de Meteorologia, nos anos de 2002 e 2003.
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Figura 1. Temperaturas máxima e mínima do ar em Barbalha-CE, 2002/2003.

Figura 2. Precipitação pluvial em Barbalha-CE, 2002/2003.
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Figura 3. Umidade relativa do ar em Barbalha-CE, 2002/2003.

3.2.4 Características avaliadas

As avaliações das características foram realizadas de acordo com Nóbrega et al.,
(2001):
1. Início do florescimento (FR): avaliado em dias, quando 50% das plantas
apresentavam flores femininas abertas no racemo primário;
2. Número de racemos por planta (NRP): obtido pela contagem da quantidade de
racemos produzidos por planta;
3. Comprimento efetivo do racemo primário (CR): obtido em centímetros, da parte
pistilada do racemo primário de todas as plantas da parcela, através de régua
milimetrada;
4. Altura da planta (AP): medida tomada, em centímetros, através de uma escala
métrica adaptada a uma haste em madeira, de todas as plantas da parcela, desde a
superfície do solo até o ápice do ramo mais alto;
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5. Potencial produtivo (PP): dados obtidos da massa das sementes na parcela,
avaliados em balança de precisão, com capacidade para 1600 g e expressos em
kg.ha-1 ;
6. Teor de óleo das sementes (TO): efetuado por espectrômetro de onda contínua pela
técnica de espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear (RMN), em amostra
de sementes de cada parcela. Esta avaliação foi realizada no Laboratório de Solos e
Nutrição de Plantas do CNPA, em 2003.
A técnica (RMN) baseia-se na propriedade que apresentam os núcleos atômicos
em absorver energia, ao oscilar em um campo magnético em que o analisador trabalha
com ressonância do hidrogênio (PAZ, 1966).

3.2.5 Análises genético-estatísticas uni variadas

As análises de variâncias foram processadas mediante programa computacional SAEG
versão 8.0, da Universidade Federal de Viçosa-MG (RIBEIRO JÚNIOR, 2001), e as médias
entre tratamentos comparadas através do teste de agrupamento de Scott & Knott (1974) a 5%
de probabilidade.

3.2.5.1 Análise de variância preliminar

A análise de variância (ANAVA) foi realizada segundo o esquema contido na Tabela
3, conforme o seguinte modelo estatístico:

Y ij =m+ti +b i +eij
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Em que:

Y ij : valor da observação do i-ésimo tratamento no j-ésimo bloco;
m: média geral;
t i : efeito fixo do i-ésimo tratamento (parental ou híbrido);
bj : efeito do j-ésimo bloco;
e ij : erro experimental.

Tabela 3. Esquema da ANAVA com as esperanças dos quadrados médios

GL

QM

E (QM)

r–1
t–1

QM1
QM2

__
σ + ØtQM2/QM3

(r-1) (t-1)

QM3

FV

Blocos
Tratamentos
Resíduo

F

2e

σ

2
e

Em que:
t : número de tratamentos;
r : número de repetições;
Ø t : componente quadrático da variabilidade genética entre tratamentos;
2

σ:
e

ao componente de variância do erro experimental.

As estimativas de parâmetros foram calculadas através das seguintes fórmulas:

a) Variância ambiental σ

(2 ):
e

σ 2e

= QM3

b) Coeficiente de variação (CV):
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CV = (^ e/m) 100
Em que:
^ e:

estimativa do desvio-padrão ambiental;

m: média geral.

Foi realizada a correção do potencial produtivo para estande pelo método de
covariância, conforme Vencovsky & Barriga (1999).
Para a avaliação da homocedasticidade das variâncias, foi utilizado o teste de Levene
(O’ NEILL & MATHEWS, 2000), sendo posteriormente aplicado o procedimento de BoxCox (BESBES et al., 1993), a fim de determinar a transformação logarítmica para as variáveis
comprimento efetivo do racemo primário, altura de plantas e potencial produtivo como a mais
efetiva para diminuição do erro experimental e homogeneidade das variâncias.

3.2.5.2 Análise dialélica

As análises das capacidades combinatórias foram realizadas de acordo com o Método
2 de Griffing (1956), que estima os efeitos da capacidade geral de combinação CGC ( ^i) de
cada parental e os efeitos da capacidade específica de combinação CEC ( ^ ij ), a partir de um
conjunto de p parentais e dos p (p – 1)/2 híbridos F 1 . Quando i = j, tem-se o efeito da CEC de
um genitor cruzado consigo mesmo ( ^ii ); quando i ≠ j, tem -se o efeito da CEC de um híbrido
obtido a partir de dois parentais cruzados entre si.
As médias por tratamento e repetições foram utilizadas para as análises das
capacidades combinatórias mediante o desdobramento do efeito de tratamentos em efeitos de
CGC e CEC, conforme modelo estatístico e esquema de análise de variância (Tabela 4).
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Descrição do modelo:

Yij = m + gi + gj + sij + e ij

Em que:

Y ij : média da combinação híbrida (i ^ j) ou do parental (i = j);
m: média geral da população;
gi , e gj : efeitos da capacidade geral de combinação do i-ésimo e do j-ésimo parental,
respectivamente;
s ij: efeito da capacidade específica de combinação para os cruzamentos entre os
parentais de ordem i e j;
e ij : erro experimental médio, associado à observação de ordem ijk (k = 1, ..., r), sendo
r o número de repetições.

Considerando-se as seguintes restrições:

gi = 0 e
i

^

s ij + s ii = 0 (para cada i)

i

Neste modelo, considera-se que s ij = sji
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Tabela 4. Esquema da ANAVA com as esperanças dos quadrados médios para capacidade Geral de combinação
(CGC) e capacidade específica de combinação (CEC)

FV
CGC
CEC
Resíduo

QM
QMg
QMs
QMR

GL
p–1
p (p –1)/2
f

E (QM)
F
^2e + (p + 2) Ø g QMg/QMR
^2e +ØsQMs/QMR
^2e

p: número de parentais;
f: número de graus de liberdade do resíduo obtido em análise preliminar com dados individuais;
QMR: quadrado médio do resíduo dividido pelo número de observações que deram origem às médias da
tabela dialélica (CRUZ et al. 2004).

As estimativas dos componentes quadráticos que expressam a variabilidade genética
do material estudado, em termos de capacidade geral de combinação e capacidade específica
de combinação, foram obtidas conforme modelo fixo a partir das seguintes fórmulas:

^ g : estimativa do componente quadrático para capacidade geral de
a) Ô

combinação,
mg =

1
p^1

2
gi ou Ô^ g =
i

QMg ^ QMR
p^ 2

^ s : estimativa do componente quadrático para capacidade específica de
b) Ô

combinação,
ms= 2 ^
Ap ^ 1) i

^

s 2 ij ou Ô^ s = QMs- QMR

^j

As médias de tratamentos foram submetidas à análise de variância para capacidade
geral e capacidade específica de combinação pelo programa Genes (CRUZ, 2001).
As médias transformadas das variáveis número de racemos por planta, altura da planta
e potencial produtivo foram utilizadas nas análises de variâncias para a determinação das
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capacidades geral e específica de combinação e médias destransformadas, na obtenção de
estimativas dos efeitos de CGC (^i), efeitos de CEC (^ ij) e heterose.

3.2.5.3 Heterose

Foram calculados os valores de heterose dos 15 híbridos em relação à média dos
parentais e em relação ao parental de melhor desempenho médio, ou heterobeltiose. Para
tanto, foram utilizadas as seguintes fórmulas:

h MP = F 1 ij- (½ MP i+ ½ MP j);

^F1

^

MP i ^ 1 2 MPj ) 100;

h MP (%)

=

h

F 1 ij ^ MP i ou h MPD = F 1 ij - MP j ;

MPD

=

ij

^

N

h MPD (%) = ^F1 ij ^ MR ^

100 ou

h MPD (%) = F 1 ij ^ MP j ^

100

Em que:

h MP : heterose em relação à média dos parentais P i ou Pj ;
h MP (%) : heterose em relação à média dos parentais P i ou Pj , expressa em

porcentagem;
h MPD : heterose em relação à média do parental P i ou Pj , de melhor desempenho;
h MPD (%): heterose em relação à média do parental P i ou Pj , de melhor desempenho,
expressa em porcentagem;
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F

1 ij : média do híbrido F 1 ij.

A significância da heterose foi determinada através do teste t, de acordo com Wynne
et al. (1970):
t = ^ F 1 ij ^ MP ij ^ /

Sendo:
MP ij : média dos parentais no cruzamento ij;
2

e
σ:
estimativa da variância do erro.

3.2.6 Análises genético-estatísticas multivariadas

As análises de componentes principais, variáveis canônicas e de agrupamento foram
processadas mediante programa computacional SAEG versão 8.0, da Universidade Federal de
Viçosa-MG (RIBEIRO JÚNIOR, 2001), enquanto que para as análises dialélicas foi utilizado
o programa Genes (CRUZ, 2001).

3.2.6.1 Análises através de componentes principais

As análises de componentes principais consistiram na transformação das variáveis
início do florescimento (FR), número de racemos por planta (NRP), altura da planta (AP),
comprimento efetivo do racemo primário (CR), potencial produtivo (PP) e teor de óleo (TO)
em seis componentes principais, nos quais cada componente representou uma combinação
linear dessas variáveis originais, conforme a seguinte equação:
CP n = an1 FR + an2 NRP + an 3 AP + an4 CR + an5 PP + a n 6TO
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Em que:

CP n : componente principal de ordem n (1,2,3,4,5 ou 6);
an 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 : autovetor de ordem n (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

Considerando-se:

1. A variância de CP 1 ≥ à variância de CP 2 ≥ ... ≥ CP 6 ;
2. A ausência de correlação entre quaisquer dos seis componentes principais;
3. A somatória dos quadrados dos autovetores de cada um dos seis componentes
igual à unidade.

Os autovalores (variância associada a cada componente principal) foram estimados
pelas raízes características da matriz R (matriz de correlação) e os autovetores (conjunto dos
coeficientes de ponderação dos componentes principais) estimados pelos elementos dos
vetores característicos correspondentes conforme Cruz et al., (2004), pela solução dos
seguintes sistemas:

det(R– λ I) = 0 (1)
(R- λj I) αj = ^ (2)

Sendo:

R = à matriz de correlações das características entre as variáveis originais;

48

λj = às raízes características (ou autovalores) da matriz de correlação entre pares de

variáveis originais;
αj = aos vetores característicos (ou autovetores), associados aos autovalores λj;
I = à matriz identidade, de dimensão (6 x 6);
^ = ao vetor nulo, de dimens ão (6 x 1).

Os escores utilizados na dispersão em eixos cartesianos, relativos aos 21 tratamentos,
foram obtidos de acordo com a seguinte equação:

^ ij = an1 ( Χij) + an2 (Χij) + an3 (Χ ij) + an4 (Χ ij) + an5 (Χ ij) + an 6(Χij)

Em que:

^ ij = ao escore do indivíduo i relativo a j-ésima variável (componente principal);
an 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 = ao autovetor de ordem n (1, 2, 3, 4, 5 ou 6);
Χ ij = ao valor médio padronizado de cada indivíduo em dada característica.

As distâncias gráficas foram estimadas pelas distâncias euclidianas médias a partir dos
escores dos dois primeiros componentes principais, que detiveram razoável proporção da
variação total dos dados, de acordo com a seguinte fórmula:

dii’ 1/n (Yi1 - Yi'1)2 ^ (Yi2 -Yi'2)2
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Em que:

dii’ : distância euclidiana média;
n : número de componentes principais de maior expressão;
Y i1 : escore do indivíduo i para CP1;
Yi’1 : escore do indivíduo i’ para CP1;
Y i2 :

escore do indivíduo i para CP2;

Y i’2 : escore do indivíduo i’ para CP2.

Os componentes principais foram utilizados em gráfico cartesiano de dispersão
bidimensional, tendo representatividade no eixo dos X o CP1 e o CP2, no eixo dos Y.

3.2.6.1.1 Análise de Agrupamento

Para a formação de grupos com diferentes graus de dissimilaridades, foi utilizado o
método de agrupamento por otimização de Tocher a partir da matriz de dissimilaridade, com
base na distância euclidiana média, estimada através dos escores dos dois primeiros
componentes principais, conforme Cruz et al. (2004).

3.2.6.1.2 Análise dialélica

As análises dialélicas foram realizadas de forma uni variada, a partir dos escores dos
dois primeiros componentes principais utilizados como características alternativas, de acordo
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com Sakaguti (1994), considerando-se como modelo genético o proposto por Griffing (1956)
para dialelo completo (ABREU, 1997), conforme descrição:

Yij =m

+gi +gj +sij +eijk

Em que:

Y ij : média da combinação híbrida (i ^ j) ou do parental (i = j);
m: média geral da população;
gi , e gj : efeitos da capacidade geral de combinação do i-ésimo e do j-ésimo parental,
respectivamente;
s ij : efeito da capacidade específica de combinação para os cruzamentos entre os
parentais de ordem i e j;
e ijk : erro experimental médio, associado à observação de ordem ijk (k =1, ..., r), sendo
r o número de repetições.

Considerando-se as seguintes restrições:

gi = 0 e
i

^

s ij + s ii = 0 (para cada i)

i

Neste modelo, considera-se que s ij = sji
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3.2.6.1.3 Heterose

Foram calculados os valores de heterose dos 15 híbridos utilizando-se os escores dos
dois primeiros componentes principais, conforme as seguintes fórmulas:

h

= F 1 ij- (½ MP i + ½ MP j );
MP

h MP

%)

_ ^Fl ij – (/MP S + /MPj) ^

ioo;

Em que:

h MP : heterose em relação à média dos parentais P i ou Pj ;
h MP (%) : heterose em relação à média dos parentais P i ou Pj , expressa em

porcentagem;
F

1 ij : média do híbrido F 1 ij.

A significância da heterose foi determinada através do teste t, de acordo com Wynne
et al. (1970):

Sendo:

MP ij : média dos parentais no cruzamento ij;
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2 estimativa da variância do erro.
σ:
e

3.2.6.2 Análises através de variáveis canônicas

Semelhantemente à análise de componentes principais, as variáveis início do
florescimento (FR), número de racemos por planta (NRP), altura da planta (AP), comprimento
efetivo do racemo principal (CR), potencial produtivo (PP) e teor de óleo (TO) compuseram a
combinação linear das seis variáveis canônicas, conforme a equação:

VC n = an1 FR1 + an2 NRP + a n3 AP + an4 CR + an5 PP + a n 6TO

Em que:

VC n : variável canônica de ordem n (1,2,3,4,5 ou 6);
an 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 : autovetor de ordem n (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

Considerando-se:

1. A variância de VC 1 ≥ à variância de VC2 ≥ ... ≥ VC 6 ;
2. A independência das combinações lineares, a qual é ponderada pela influência das
variâncias e covariâncias residuais;
3. As estimativas dos coeficientes (autovalores) de cada característica são
ponderadas, também, pela influência das respectivas variâncias e covariâncias
residuais.
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As análises de variáveis canônicas foram realizadas mediante a utilização de matriz de
covariâncias fenotípicas e de matriz de covariâncias residuais entre as variáveis originais. As
variâncias referentes a cada variável canônica, bem como os coeficientes de ponderação
foram obtidos conforme Rao (1952), citado por Cruz (1990), através da solução do seguinte
sistema:
(T –λj E) aj = ^

e as j-ésimas variâncias das variáveis canônicas são representadas pelas raízes características
de ordem correspondentes, obtidas pela solução de:

det (T–λj E)=det(E-1 T- λj I)=0

Em que:

T: matriz de variâncias e covariâncias entre médias dos tratamentos;
E: matriz de variâncias e covariâncias residuais;
λj: raízes características (ou autovalores) da matriz E-1 T;

aj : vetores característicos (ou autovetores), associados aos au toval ores λj;
^ : vetor nulo, de dimens ão (6 x 1);

I: matriz identidade, de dimensão (6 x 6).

Os escores utilizados na dispersão em eixos cartesianos, relativos aos 21 tratamentos,
foram obtidos de acordo com a seguinte equação:
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^ ij = an1 (Χij) + an2 (Χ ij) + an3 (Χ ij) + an4 (Χ ij) + an5 (Χ ij) + an 6 (Χij)

Em que:

^ ij : escore do indivíduo i relativo a j-ésima variável (variável canônica);
an 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 : autovetor de ordem n (1, 2, 3, 4, 5 ou 6);
Χ ij : valor médio padronizado de cada indivíduo em dada característica.

As distâncias gráficas foram estimadas pelas distâncias euclidianas médias a partir dos
escores das duas primeiras variáveis canônicas, que detiveram razoável proporção da variação
total dos dados, de acordo com a seguinte fórmula:
dii’ =

1 /n (Yi1 - Yi'1 ) 2 ^ (Y i2 - Yi'2 ) 2

Em que:

dii’ : distância euclidiana média;
n: número de variáveis canônicas de maior expressão;
Y i1: escore do indivíduo i para VC 1;
Yi’1 : escore do indivíduo i’ para VC 1;
Y i2: escore do indivíduo i para VC2;
Y i’2 : escore do indivíduo i’ para VC2.

As variáveis canônicas foram utilizadas em gráfico cartesiano de dispersão
bidimensional, tendo a VC 1 representatividade no eixo dos X e VC2, no eixo dos Y.
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3.2.6.2.1 Análise de Agrupamento

Para a formação de grupos com diferentes graus de dissimilaridades, utilizou-se o
método de agrupamento por otimização de Tocher a partir da matriz de dissimilaridade, com
base na distância euclidiana média estimada através dos escores das duas primeiras variáveis
canônicas, conforme Cruz et al. (2004).

3.2.6.2.2 Análise dialélica

As análises dialélicas para variáveis canônicas foram realizadas de forma semelhante
às análises para componentes principais, de forma uni variada a partir dos escores das duas
primeiras variáveis canônicas utilizadas como características alternativas, de acordo com
Sakaguti (1994) e Freitas et al. (1998), considerando-se como modelo genético o proposto por
Griffing (1956) para dialelo completo, conforme descrição:

Yij =m

+gi +gj +sij +e ij

Em que:

Y ij : média da combinação híbrida (i ^ j) ou do parental (i = j);
m : média geral da população;
gi e gj : efeitos da capacidade geral de combinação do i-ésimo e do j-ésimo parental,
respectivamente;
s ij : efeito da capacidade específica de combinação para os cruzamentos entre os
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parentais de ordem i e j;
e ijk : erro experimental médio, associado à observação de ordem ijk (k = 1, ..., r), sendo
r o número de repetições.

Considerando-se as seguintes restrições:
gi = 0 e
i

^

s ij + s ii = 0 (para cada i)

i

Neste modelo, considera-se que s ij = sji.
Para estas análises, realizou-se o ajuste prévio dos dados para bloco, deixando-se
apenas o efeito fixo de tratamento e os erros aleatórios como fontes de variação, conforme
Freitas et al. (1998) e Sakaguti (1994), seguindo a equação:

Y* i = Yij - bj
Em que:
Y* i : valor ajustado ao efeito de blocos;
Y ij : valor da observação do i-ésimo tratamento no j -ésimo bloco;
bj : efeito do j-ésimo bloco.

3.2.6.2.3 Heterose

Foram calculados os valores de heterose dos 15 híbridos, utilizando-se os escores das
duas primeiras variáveis canônicas conforme as seguintes fórmulas:

h MP = F 1 ij- (½ MP i + ½ MP j );
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h
MP (%)

=

^F1

(

1 2 MP i ^ Y MP j) ^

100.

Em que:

h MP : heterose em relação à média dos parentais P i ou Pj ;
h MP (%) : heterose em relação à média dos parentais P i ou Pj , expressa em
porcentagem;
F

1 ij :

média do híbrido F 1 entre os parentais P i e Pj .

A significância da heterose foi determinada através do teste t, de acordo com Wynne
et al. (1970):
t = ^ F 1 j ^ MP ij
Em que:

MP ij : média dos parentais no cruzamento ij;
σ 2e

:

estimativa da variância do erro.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análise de variância preliminar

O resumo da análise de variância dos dados encontra-se na Tabela 5. Os quadrados
médios para tratamento foram todos significativos pelo teste F, evidenciando que os
tratamentos são geneticamente contrastantes.
A precisão do experimento, estimada pelo coeficiente de variação, foi menor para
número de racemos por planta, que apresentou valor de 35,3%, mostrando ser este caráter
bastante afetado por variações ambientais não controláveis. As demais características
apresentaram coeficientes de variação entre 2,6% e 10,8%.

Tabela 5. Resumo das análises de variância (ANAVAS) de seis caracteres
2002/2003

FV

GL
FR

Bloco
Tratamento
Resíduo
Média
CV (%)

3
20
60

410,809
689,407 **
76,512
82,511
10,603

NRP
11,206
4,785 **
1,014
2,852
35,314

(1) de mamona.Barbalha-CE,

Quadrados médios
APt
CRt
0,033
0,046**
0,007
17,465
6,576

0,107
0,013 *
0,007
119,245
3,926

PP t

TO

0,753
0,165 *
0,068
341,522
10,808

4,459
3,902 **
1,577
48,841
2,571

(1) FR: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo
primário; AP: altura da planta; PP: potencial produtivo; TO: teor de óleo das sementes;
t: valores transformados;
** significativo pelo teste F (P ^ 0,01).
* significativo pelo teste F (P ^ 0,05);
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4.2 Avaliação das médias dos parentais e híbridos

As médias dos caracteres relativas aos parentais e híbridos são apresentadas na Tabela
6. O efeito de tratamento para altura de plantas foi significativo a 5% de probabilidade pelo
teste F. Entretanto, não foram detectadas diferenças significativas entre médias de tratamentos
pelo teste de Scott & Knott a 5%. O início do florescimento apresentou maior variabilidade,
evidenciando quatro grupos com distribuição uniforme dos tratamentos por grupo. Para as
demais variáveis, constataram-se médias de tratamentos mais homogêneas, com formação de
apenas dois grupos.

4.2.1 Início do florescimento (FR)

O parental BRA 2968 (4) apresentou melhor desempenho médio, seguido de BRS
Nordestina (5) e BRA 5550 (6), (Tabela 6), favorecendo o início do florescimento
precocemente.
Os híbridos mais precoces foram: 1 x 5, 1 x 6, 2 x 3, 2 x 5 e 4 x 5. Verifica-se que
três dessas cinco combinações híbridas resultaram de, pelo menos, um parental de maior
precocidade, à exceção da combinação 4 x 5 (BRA 2968 x BRS Nordestina), resultante de
parentais de melhor comportamento para o caráter e 2 x 3 do cruzamento entre parentais de
florescimento mais tardio (BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia).
Este caráter é considerado indicador da precocidade em mamoneira. Mehta & Vashi
(1998) obtiveram correlação genotípica alta e positiva entre início do florescimento e período
de maturação dos frutos. Portanto, deve-se considerar que menores valores de FR de parentais
e híbridos sejam os mais favoráveis à maturação dos frutos.
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Tabela 6. Médias dos parentais e híbridos (F 1 ) de mamona, relativas a seis caracteres
2002/2003

Parentais e híbridos
1. BRA 4871
2. BRS Paraguaçu
3. BRA 7722 Papo-de-gia
4. BRA 2968
5. BRS Nordestina
6. BRA 5550
7.1x2
8.1x3
9.1x4
10.1x5
11.1x6
12.2x3
13.2x4
14.2x5
15.2x6
16.3x4
17.3x5
18.3x6
19.4x5
20.4x6
21.5x6

FR
(dias)
84,5 b
85,0 b
97,3 a
70,5 d
76,5 c
79,8 c
78,5 c
79,8 c
87,0 b
69,0 d
65,5 d
71,3 d
84,3 b
60,3 d
94,5 b
105,5 a
107,5 a
91,7 b
63,5 d
93,8 b
87,0 b

NRP
1,8 b
3,1 a
1,8 b
3,9 a
3,8 a
3,1 a
3,0 a
2,4 b
2,4 b
3,9 a
4,3 a
4,2 a
2,9 a
4,4 a
1,7 b
1,1 b
1,4 b
1,8 b
4,5 a
1,8 b
2,5 b

CR dt
(cm)
13,3 b
10,9 b
16,4 a
12,8 b
18,5 a
19,5 a
13,0 b
12,3 b
22,2 a
16,1 a
18,8 a
11,4 b
24,2 a
12,0 b
16,7 a
21,9 a
21,1 a
21,1 a
19,7 a
19,5 a
19,0 a

APdt
(cm)
82,8 a
99,6 a
108,4 a
109,6 a
110,4 a
132,3 a
108,4 a
92,4 a
144,3 a
129,1 a
139,6 a
113,0 a
127,8 a
110,0 a
115,4 a
106,0 a
116,6 a
130,0 a
117,6 a
124,9 a
120,2 a

(1) . Barbalha-CE,
PP dt
(kg.ha-1 )
166,0 b
180,7 b
293,4 b
371,0 b
481,6 a
526,2 a
262,6 b
185,0 b
219,5 b
264,6 b
531,2 a
300,5 b
225,8 b
285,8 b
121,8 b
88,5 b
241,9 b
265,1 b
503,0 a
182,5 b
236,7 b

TO
(%)
47,2 b
49,1 a
49,9 a
48,5 b
50,8 a
50,2 a
48,1 b
48,1 b
49,0 a
49,1 a
48,0 b
49,2 a
49,0 a
49,5 a
47,2 b
48,7 b
48,5 b
48,9 a
50,5 a
48,1 b
47,9 b

(1) FR: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo
primário; AP: altura da planta; PP: potencial produtivo; TO: teor de óleo das sementes;
dt: valores destransformados;
Médias com a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott a 5 %.

4.2.2 Número de racemos por plantas (NRP)

Os parentais BRS Paraguaçu (2), BRA 2968 (4), BRS Nordestina (5) e BRA 5550 (6)
apresentaram o maior número de racemos por planta (Tabela 6).
Quanto aos híbridos, os com melhor desempenho médio foram: 1 x 2, 1 x 5, 1x 6, 2 x
3, 2 x 4, 2 x 5 e 4 x 5, considerando-se que nas quatro primeiras combinações houve a
participação de pelo menos um parental de melhor comportamento médio e as três últimas dos
dois parentais. Observa-se, também, que o parental BRA 7722 Papo-de-gia (3) apresentou boa
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combinação híbrida quando cruzado apenas com BRS Paraguaçu (2). Isto provavelmente se
atribui à reduzida complementariedade gênica entre este genótipo e os demais.
O número de racemos por planta é correlacionado geneticamente com o número de
cápsulas por planta e este, por sua vez, correlacionado com rendimento da mamoneira (LIMA
& SANTOS, 1998). Hooks et al. (1971) também detectaram correlação genética entre este
caráter e rendimento da cultura de mamona. Assim sendo, genótipos de maior valor médio
devem ser considerados os mais promissores.

4.2.3 Comprimento efetivo do racemo primário (CR)

Para este caráter, os parentais de melhor desempenho médio foram: BRA 7722 Papode-gia (3), BRS Nordestina (5) e BRA 5550 (6) (Tabela 6).
As melhores combinações híbridas foram: 1 x 4, 1 x 5, 1 x 6, 2 x 4, 2 x 6, 3 x 4, 3 x 5,
3 x 6 e 4 x 5, 4 x 6, e 5 x 6. Observa-se que grande parte destas combinações resultou de pelo
menos um parental de melhor desempenho e que apenas as combinações 1 x 4 e 2 x 4 foram
obtidas de parentais de baixo desempenho médio. Provavelmente, a manifestação desse efeito
nessas melhores combinações híbridas resultou da elevada capacidade de complementação
alélica desses parentais.
O comprimento da região do racemo em que se dispõem os frutos é estreitamente
correlacionado com a produtividade (SAVY FILHO, 1999a). Como a densidade de frutos no
racemo é controlada geneticamente, a seleção pode ser praticada para racemo mais
compactado (LAURETI & BRIGHAM, 1987, citados por SAVY FILHO, 1999a). Mehta &
Vashi (1998) também verificaram correlação entre comprimento efetivo do racemo primário e
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produção de sementes em mamona. Assim sendo, genótipos com maior comprimento médio
para este caráter devem ser considerados os mais favoráveis.

4.2.4 Altura da planta (AP)

Não foram detectadas diferenças significativas entre médias de tratamentos. Lima &
Santos (1998) detectaram correlações genotípicas altas e positivas entre altura da planta e
comprimento efetivo de racemo primário e altura da planta com número de racemos por
planta. Com isso, a seleção de genótipos com maior número de racemos por planta associada
com altura média adequada, que permita facilidade na colheita, é importante critério para a
obtenção de variedades mais produtivas.

4.2.5 Potencial produtivo (PP)

Os parentais BRS Nordestina (5) e BRA 5550 (6) e os híbridos 1 x 6 e 4 x 5
apresentaram melhor desempenho médio para o caráter, sendo estes considerados de maior
adaptabilidade. Verifica-se, também, que esses híbridos resultaram da combinação de pelo
menos um parental de melhor potencial produtivo.
O potencial produtivo é fortemente correlacionado ao número de cápsulas no racemo
primário, que por sua vez é correlacionado com comprimento efetivo do racemo primário
conforme Lima & Santos (1998); Mehta & Vashi (1998). Hooks et al. (1971) observaram
correlações genotípicas entre produção de sementes e número de racemos por planta. Isto
indica a possibilidade de melhoramento para o caráter, através da seleção de genótipos com
maior comprimento efetivo do racemo primário ou maior número de racemos por planta.
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Este é um caráter bastante influenciado por condições edafo-climáticas e manejo
cultural e, apesar de a mamoneira ser considerada uma planta rústica, é bastante exigente em
altitude, relevo, solo e clima (AZEVEDO et al., 2001).

4.2.6 Teor de óleo das sementes (TO)

Na Tabela 6, encontram-se as médias de parentais e híbridos, nas quais se verificam
dois grupos. O grupo de maior média é representado pelos parentais BRS Paraguaçu (2), BRA
7722 Papo-de-gia (3), BRS Nordestina (5) e BRA 5550 (6) e os híbridos 1 x 4, 1 x 5, 2 x 3, 2
x 4, 2 x 5, 3 x 6 e 4 x 5. Observa-se que apenas o híbrido 1 x 4 resultou da combinação entre
os parentais BRA 4871 (1) e BRA 2968 (4), de menor desempenho médio. Os demais
resultaram da combinação de pelo menos um ou dos dois parentais de melhor performance
média.
Hooks et al. (1971) obtiveram correlações genotípicas altas entre teor de óleo das
sementes e número de racemos por planta, além de teor de óleo das sementes e início do
florescimento. Portanto, a seleção de genótipos para maior produção de sementes, maior
número de racemos por planta ou maior precocidade conduziria à obtenção de variedades com
maior percentual de óleo das sementes.
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4.3 Análise dialélica uni variada

4.3.1 Análise de variância

Com base na significância do teste F observada na análise de variância preliminar
(Tabela 5), a soma de quadrados de tratamentos foi desdobrada em somas de quadrados para
capacidade geral de combinação (CGC) e para capacidade específica de combinação (CEC),
conforme o Método 2, proposto por Griffing (1956), e considerando-se o Modelo 1.
Os quadrados médios e os valores dos componentes quadráticos associados à
capacidade geral de combinação e à capacidade específica de combinação encontram-se na
Tabela 7.

Tabela 7. Resumo das análises de variância da capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade específica
de combinação (CEC) e os componentes quadráticos para seis caracteres (1) de mamona. BarbalhaCE, 2002/2003

FV

GL
FR

CGC
CEC
Resíduo
Ô^ g
Ô
^ s
Ô
^ g/Ô
^s
(1)

5 808,041 **
15 649,860**
60 76,512
91,441

NRP

Quadrados médios
CRtAPt

PP t

TO

5,798**
4,445 **
1,014
0,598

0,071 **
0,021 *
0,037**0,011
0,006
0,007
0,008
0,002

0,148
0,170 **
0,068
0,010

5,983 **
3,208 *
1,577
0,551

573,348

3,431

0,031

0,004

0,102

1,631

0,159

0,174

0,258

0,500

0,098

0,338

FR: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo
primário; AP: altura da planta; PP: potencial produtivo; TO: teor de óleo das sementes;
t: valores transformados;

Ô
^ g - estimativa do componente quadrático associado à CGC;
Ô
^ s - estimativa do componente quadrático associado à CEC;
**significativo pelo teste F (P < 0,01);
* significativo pelo teste F (P < 0,05).
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Os valores dos quadrados médios referentes à CGC foram altamente significativos
(P ^ 0,01), pelo teste F, para todos os caracteres, exceto para altura da planta (P ^ 0,05) e para
potencial produtivo, não significativo (P ^ 0,05). A significância dos quadrados médios
relativa à CGC é um indicativo de diferenças entre os efeitos da CGC para os genótipos
parentais e do envolvimento de genes de efeitos aditivos na herança desses caracteres.
Para CEC, apenas o caráter altura da planta não apresentou significância. Isto indica
que, para este caráter, houve controle exclusivo de genes de ação aditiva, o que também foi
constatado por Swarnlata et al. (1984). Genes de efeitos não-aditivos exerceram controle
exclusivo na herança do potencial produtivo (kg.ha -1 ). Isto não foi revelado por Mehta (2000)
e Giriraj et al. (1974), que obtiveram diferenças significativas para CGC e CEC para
produção de sementes por planta, mas em conformidade com Sing & Yadav (1981), citados
por Swarnlata et al. (1984) e concordando com Dangaria et al. (1987). Genes de efeitos
aditivos e genes não-aditivos exerceram controle sobre as demais características. Resultados
semelhantes foram obtidos por Pathak & Dangaria (1987) para início de florescimento e
comprimento efetivo do racemo primário. O mesmo foi verificado por Solanki & Joshi (2000)
para comprimento efetivo do racemo primário e número de racemos por planta. Estes
resultados não foram confirmados por Dangaria et al. (1987), que obtiveram significância
apenas para CGC relativa ao início de florescimento e ao comprimento efetivo do racemo
principal.
No entanto, observa-se que os componentes quadráticos da CEC foram superiores aos
referentes à CGC para todos os caracteres, embora o caráter altura da planta tenha apresentado
significância estatística apenas para CGC. Isto indica que a estrutura genética das populações
estudadas favoreceu a manifestação de efeitos gênicos não-aditivos nesses caracteres, e de
efeitos gênicos aditivos para altura de planta, estando em conformidade com resultados
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obtidos por Pathak & Dangaria (1987), Swarnlata et al. (1984), Mehta (2000) e Solanki &
Joshi (2000) apenas para produção de sementes. Giriraj et al. (1974), verificaram efeitos
gênicos aditivos e não-aditivos para produção e teor de óleo das sementes em mamoneira,
com a presença de sobredominância gênica, o que possibilitaria a utilização da heterose para
essas variáveis. Hooks et al. (1971) também relataram ações gênicas tanto aditivas quanto
não-aditivas para produção de sementes e teor de óleo das sementes.
De acordo com estes resultados, os parentais envolvidos neste dialelo poderiam ser
explorados em programas de melhoramento, com a finalidade de obtenção de novos cultivares
e/ou híbridos em virtude da existência de variabilidade aditiva e não-aditiva em relação aos
caracteres início do florescimento, número de racemos por planta, comprimento efetivo do
racemo primário e teor de óleo das sementes. Considerando-se a predominância dos efeitos
gênicos não-aditivos sobre os efeitos aditivos, um programa de obtenção de híbridos
intervarietais poderia ser o mais indicado.
Para potencial produtivo, portanto, em que apenas genes de efeitos não-aditivos
evidenciaram seus efeitos, um programa de produção de híbridos seria o recomendado.
Todavia, para altura da planta, em que a expressão dos efeitos gênicos aditivos mostrou-se
significante, os métodos de melhoramento de populações poderão ser empregados, a exemplo
da seleção recorrente.

4.3.2 Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (CGC)

Os parentais que apresentarem altos valores positivos dos efeitos da capacidade geral
de combinação deverão mostrar médias dos cruzamentos em que participaram superiores à
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média geral de todos os híbridos F 1 . De forma contrária, os parentais com altos valores
negativos terão médias de seus cruzamentos menores que a média geral dos híbridos F 1 .
As estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação proporcionam
informações sobre a concentração de genes de efeitos, predominantemente aditivos. Portanto,
os parentais com estimativas altas e positivas de ^i são os que mais contribuem para o
aumento da expressão do caráter, enquanto aqueles com valores altos e negativos contribuem
com a redução de sua manifestação. Para as análises de início do florescimento e altura da
planta, o interesse concentra-se nos genótipos que contribuírem para diminuir a expressão
destas características, e que conseqüentemente apresentarem estimativas altas e negativas de
^i . Por outro lado, para número de racemos por planta, comprimento efetivo do racemo
primário, potencial produtivo e teor de óleo das sementes, o interesse recai sobre genótipos
com estimativas altas e positivas de ^i , ou seja, aqueles com maior freqüência de alelos
favoráveis à maior grandeza do caráter.
Essas estimativas são de grande utilidade na escolha de parentais a serem utilizados
em programas de melhoramento intrapopulacional. Quanto mais altas forem essas estimativas,
positivas ou negativas, o parental em questão é muito superior ou inferior aos demais do
dialelo, e quanto mais próximo de zero, seu comportamento não difere da média geral dos
cruzamentos (CRUZ et al., 2004).

4.3.2.1 Início do florescimento (FR)

Observa-se na Tabela 8 que, em relação ao início do florescimento, valores negativos
de ^i foram registrados pelos parentais BRA 4871 (1), BRS Paraguaçu (2), BRA 2968 (4) e
BRS Nordestina (5), enquanto os demais parentais apresentaram valores positivos,
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possibilitando a formação de combinações mais tardias, destacando-se o parental BRA 7722
Papo-de-gia (3). O parental BRA 5550 (6) apresenta média baixa para início do florescimento,
mostrando, entretanto, potencialidades para formação de combinações híbridas mais tardias,
conforme estimativa para capacidade geral de combinação.

Tabela 8 –Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação ( ^i ), relativas a seiscaracteres
mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Parentais
BRA 4871
BRS Paraguaçu
BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 2968
BRS Nordestina
BRA 5550
DP (g i)
DP (g i-gj )

FR
(dias)
-3,593
-2,343
9,101
-0,312
-4,656
1,805
1,412
2,186

NRP
-0,047
0,313
-0,670
0,074
0,550
-0,220
0,163
0,252

CR dt
(cm)
-1,320
-2,547
0,013
1,567
0,575
1,712
0,515
0,797

AP dt
(cm)
-4,177
-4,856
-4,756
3,378
0,171
10,243
3,685
5,708

PP dt
(kg.ha-1 )
-22,861
-52,482
-38,758
2,051
64,688
51,464
34,062
52,768

(1)

de

TO
(%)
-0,656
-0,065
0,167
0,048
0,667
-0,161
0,203
0,314

(1)

FR: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo
primário; AP: altura da planta; PP: potencial produtivo; TO: teor de óleo das sementes;
dt: valores destransformados;
DP: desvio padrão.

4.3.2.2 Número de racemos por planta (NRP)

Para o caráter número de racemos por planta, o parental BRS Nordestina (5)
apresentou maior estimativa positiva, seguido de BRS Paraguaçu (2). O parental BRA 2968
(4) também apresentou estimativa positiva de ^i , porém de baixa magnitude. A maior
estimativa negativa foi apresentada para BRA 7722 Papo-de-gia (3), sendo este o mais
indicado quando se desejar materiais com menor número de racemos por planta (Tabela 8).
Sendo um caráter correlacionado genética e positivamente com produtividade, o mesmo pode
conduzir ao aumento desta característica.
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4.3.2.3 Comprimento efetivo do racemo primário (CR)

Os parentais BRA 5550 (6) e BRA 2968 (4) apresentaram maiores estimativas da
capacidade geral de combinação para o caráter, seguidos de BRS Nordestina (5), sendo BRA
7722 Papo-de-gia (3) o parental de menor ou nenhuma contribuição gênica para a elevação do
mesmo (Tabela 8). Igualmente, em se tratando de um caráter correlacionado à produtividade,
esta pode obter acréscimo, ao se selecionar plantas com maior comprimento efetivo do
racemo primário.

4.3.2.4 Altura da planta (AP)

Para o caráter altura da planta, observa-se na Tabela 8 que 50% das estimativas para
capacidade geral de combinação são negativas, cujos parentais em ordem de grandeza foram:
BRS Paraguaçu (2), BRA 7722 Papo-de-gia (3) e BRA 4871 (1). Os demais, com estimativas
positivas, contribuiriam com a elevação do porte da planta. O parental BRA 5550 (6), de
maior estimativa positiva, acumulou mais genes favoráveis para maior altura de plantas. BRS
Nordestina (5) apresentou uma estimativa mais baixa, o que indica que ele é pouco expressivo
na manifestação deste caráter.

4.3.2.5 Potencial produtivo (PP)

Os parentais BRS Nordestina (5) e BRA 5550 (6) apresentaram valores altos e
positivos de ^i para potencial produtivo, comparados ao valor apresentado pelo parental BRA
2968 (4), de baixa magnitude, enquanto BRS Paraguaçu (2), BRA 7722 Papo-de-gia (3) e
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BRA 4871 (1) apresentaram valores de ^i altos e negativos, contribuindo para a redução do
caráter.

4.3.2.6 Teor de óleo das sementes (TO)

Para teor de óleo das sementes, o parental BRS Nordestina (5) apresentou o maior
valor, seguido de BRA 7722 Papo-de-gia (3), com valor positivo mais baixo verificado para
BRA 2968 (4). Os demais apresentaram estimativas negativas. Em decorrência disto,
contribuirão para a redução do teor de óleo das sementes.

4.3.3 Estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação (CEC)

Na Tabela 9, encontram-se as estimativas dos efeitos da CEC ( ^ ii

e

^ ij). Para todos os

caracteres, foram observados valores de ^ii negativos e positivos relativos aos parentais, o que
indica a existência de desvios da dominância bidirecional, na qual se verificam genes que
aumentam a expressão do caráter e outros, igualmente dominantes, que a reduzem (CRUZ &
VENCOVSKY, 1989).
Segundo Cruz et al. (2004), a magnitude de ^ ii é indicativa da divergência genética do
progenitor i, em relação aos demais do dialelo. Assim, quanto maior for o valor absoluto de
^ ii, maior será sua contribuição para a heterose de seus híbridos. Quando o valor de ^ ii for
negativo, o parental i contribuirá positivamente para a heterose, e se positivo, contribuirá
negativamente. Assim sendo, na avaliação das melhores combinações híbridas, deveriam ser
levadas em consideração não apenas as estimativas de CGC ( ^i) e de CEC (^ ij ), mas também
as estimativas de CEC (^ ii), o que permitiria melhor escolha dos híbridos.
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O efeito da capacidade específica de combinação é interpretado como sendo o desvio
de um cruzamento em relação ao que seria esperado, com base na capacidade geral de
combinação de seus parentais. O híbrido mais favorável, no entanto, deve ser aquele que
apresentar maior estimativa de capacidade específica de combinação, na qual um dos
parentais apresente a maior capacidade geral de combinação. Esse híbrido, contudo, deve ser
resultado do cruzamento entre o parental selecionado com base na CGC e aquele cuja
freqüência de alelos favoráveis é superior à freqüência média da população e que apresente
considerável divergência em relação ao parental com o qual está sendo cruzado (CRUZ &
VENCOVSKY, 1989).
As estimativas de ^ ij evidenciam a importância dos genes com efeitos não-aditivos,
servindo para enfatizar a importância de interações não-aditivas, resultantes da
complementação gênica entre os parentais.

4.3.3.1 Início do florescimento (FR)

Quanto às estimativas de CEC (^ij) para início do florescimento, as combinações BRS
Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia, BRS Paraguaçu x BRS Nordestina, BRA 4871 x BRA
5550 e BRA 2968 x BRS Nordestina apresentaram os maiores valores negativos da CEC ( ^ ij).
Os parentais BRA 4871 (1), BRS Paraguaçu (2) e BRS Nordestina (5), considerados bons
combinadores gerais para precocidade, apresentaram estimativas de ^ ii positivas (Tabela 9), as
quais indicam efeitos heteróticos negativos, desejáveis para o caráter (Tabela 10). Deve-se
considerar, todavia, valor heterótico não significativo para o cruzamento BRA 2968 x BRS
Nordestina.
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Ressalta-se, ainda, que o híbrido BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina, com mais
alta estimativa positiva de ^ ij, representa a melhor combinação quando o propósito do
melhoramento for a obtenção de materiais mais tardios.
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Tabela 9. Estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação ( ^..) relativas a seis caracteres (1) de mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Combinações híbridas
BRA 4871 x BRA 4871
BRA 4871 x BRS Paraguaçu
BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 4871 x BRA 2968
BRA 4871 x BRS Nordestina
BRA 4871 x BRA 5550
BRS Paraguaçu x BRS Paraguaçu
BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
BRS Paraguaçu x BRA 2968
BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
BRS Paraguaçu x BRA 5550
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968
BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 5550
BRA 2968 x BRA 2968
BRA 2968 x BRS Nordestina
BRA 2968 x BRA 5550
BRS Nordestina x BRS Nordestina
BRS Nordestina x BRA 5550
BRA 5550 x BRA 5550

FR
(dias)
9,187
1,937
-8,257
8,406
-5,250
-15,211
7,187
-18,007
4,406
-15,250
12,539
-3,392
14,212
20,556
-1,721
-11,375
-14,032
9,758
3,312
7,352
-6,359

NRP
-0,951
-0,097
0,244
-0,438
0,527
1,667
-0,401
1,749
-0,296
0,719
-1,273
0,330
-1,169
-1,347
-0,138
0,894
1,049
-0,935
-0,138
-0,672
0,675

CRdt
(cm)
-1,279
0,643
-3,637
4,711
-0,349
1,191
-1,222
-3,293
7,974
-3,203
0,323
-0,802
3,094
3,311
2,128
-7,579
0,372
-0,992
0,161
-0,453
-1,098

AP dt
(cm)
-24,961
1,340
-14,805
28,979
16,952
17,454
-6,788
6,533
13,174
-1,397
-6,076
1,766
-8,719
5,096
8,364
-13,262
-2,109
-4,800
-6,097
-6,347
-4,297

PP dt
(kg.ha-1 )
-70,790
55,385
-35,961
-38,131
-59,731
220,018
3,155
109,224
-2,203
-8,971
-159,745
88,349
-153,226
-66,538
-30,197
92,596
157,813
-149,446
69,721
-162,014
140,692

TO
(%)
-0,336
-0,005
-0,237
0,721
0,257
-0,064
0,418
0,264
0,226
0,079
-1,411
0,697
-0,335
-1,176
0,091
-0,465
0,942
-0,623
0,675
-1,451
1,723

(1) FR: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo primário; AP: altura da planta; PP:potencial produtivo; TO: teor de
óleo das sementes;
dt: valores destransformados.
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Tabela 10. Estimativas da heterose, para seis caracteres (1) de mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Combinações híbridas
BRA 4871 x BRS Paraguaçu
BRA 4871 x 7722 Papo-de-gia
BRA 4871 x BRA 2968
BRA 4871 x BRS Nordestina
BRA 4871 x BRA 5550
BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
BRS Paraguaçu x BRA 2968
BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
BRS Paraguaçu x BRA 5550
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968
BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 5550
BRA 2968 x BRS Nordestina
BRA 2968 x BRA 5550
BRS Nordestina x BRA 5550
(1)

FR
(dias)
-6,250
-11,155 *
9,500
-11,500 *
-16,625 **
-19,905 **
6,500
-20,500 **
12,125 *
21,596 **
20,596 **
3,155
-10,000
18,625 **
8,875

NRP
0,579
0,554
-0,409
1,072
1,805 **
1,785 **
-0,542
0,989
-1,411 *
-1,781 **
-1,443 *
-0,641
0,671
-1,721 **
-0,940

CRdt
(cm)
1,894
-2,597
9,139 **
0,211
2,379 **
-2,282 **
12,375
-2,672
1,484
7,285 **
3,632
3,078
4,081 **
3,347
0,016

AP dt
(cm)
17,214
-3,208
48,091 **
32,480 *
32,082 *
9,044
23,211
5,046
-0,533
-2,971
7,262
9,630
7,571
3,981
-1,150

PP dt
(kg.ha-1 )
89,203
-44,741
-49,034
-59,196
185,067
63,473
-50,078
-45,409
-231,669 *
-243,699 **
-145,573
-144,718
76,655
-266,091 *
-267,220 *

TO
(%)
-0,047
-0,418
1,122
0,088
-0,758
-0,294
0,249
-0,468
-2,471 **
-0,451
-1,862 *
-1,121
0,837
-1,252
-2,651 **

FR: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo primário; AP: altura da planta; PP: potencial produtivo;TO: teor de
óleo das sementes;
dt: valores destransformados;
**significativo pelo teste t (P < 0,01);
*
significativo pelo teste t (P < 0,05).
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4.3.3.2 Número de racemos por planta (NRP)

Para número de racemos por planta, os híbridos BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-degia, BRA 2968 x BRS Nordestina representaram as melhores combinações, sendo os parentais
BRS Nordestina (5) e BRS Paraguaçu (2) considerados bons combinadores gerais, com
estimativas de ^ii negativas e, conseqüentemente, heterose positiva (Tabela 10).

4.3.3.3 Comprimento efetivo do racemo primário (CR)

Os resultados da CEC referentes ao comprimento efetivo de racemo primário
mostraram que as combinações BRS Paraguaçu x BRA 2968 e BRA 4871 x BRA 2968
registraram maiores valores de ^ij, tendo o parental BRA 2968 (4) apresentado maior
estimativa de CGC e ^ii negativo, o que contribuiu para a obtenção de heterose positiva
(Tabela 10).

4.3.3.4 Altura da planta (AP)

Baixas magnitudes de efeitos negativos de CEC foram obtidas para altura da planta.
Contudo, o parental BRA 7722 Papo-de-gia (3) produziu os melhores híbridos, de porte mais
baixo, quando cruzado com BRA 4871 (1) e BRA 2968 (4), com heterose negativa (Tabela
10). As maiores estimativas positivas foram observadas para as combinações BRA 4871 x
BRA 2968, BRA 4871 x BRA 5550, BRA 4871 x BRS Nordestina e BRS Paraguaçu x BRA
2968. Observa-se, no entanto, que o parental BRA 4871 (4), embora apresentando estimativa
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negativa de CGC, apresenta boa combinação com os parentais de estimativas positivas de ^i ,
favorecendo a formação de indivíduos de porte mais alto.

4.3.3.5 Potencial produtivo (PP)

Em relação ao potencial produtivo, apenas os híbridos BRA 4871 x BRA 5550 e BRA
2968 x BRS Nordestina apresentaram os maiores valores positivos de ^ij, sendo os mais
favoráveis e potencialmente melhores. O parental BRA 5550 (6), bom combinador geral,
apresenta ^ ii positiva (Tabela 9). Contudo, BRA 4871 (1), com estimativa de ^ ii negativa,
considera-se ter contribuído com maior magnitude e direção positiva da heterose (Tabela 10).
Em relação à segunda combinação, o parental BRA 2968 (4) apresenta baixa estimativa de g i,,
enquanto BRS Nordestina (5) registra boa capacidade geral de combinação, embora com
estimativa positiva de ^ ii, o que favoreceria a estimativa de heterose negativa, desfavorável,
uma vez que buscam-se sempre genótipos de elevado potencial produtivo.

4.3.3.6 Teor de óleo das sementes (TO)

Para o caráter teor de óleo das sementes, as combinações BRA 2968 x BRS
Nordestina e BRA 4871 x BRA 2968 apresentaram as maiores estimativas positivas da CEC
(^ ij ), tendo os parentais BRS Nordestina (5) e BRA 2968 (4) bons combinadores gerais
(Tabela 8), apresentado estimativas negativas de ^ ii (Tabela 9), favorecendo o sentido positivo
da heterose (Tabela 10).
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4.3.4 Estimativas de heterose

Os efeitos heteróticos para os caracteres início do florescimento, número de racemos
por planta, comprimento efetivo do racemo primário, altura da planta, potencial produtivo e
teor de óleo das sementes, obtidos em relação à média dos pais (heterose), estão apresentados
nas Tabelas 10 e 11 e em relação ao pai de melhor desempenho médio (heterobeltiose), nas
Tabelas 12 e 13.
Hooks et al. (1971) obtiveram estimativas de heterose negativas e positivas
satisfatórias para início de florescimento, número de racemos por planta, produção de
sementes por parcela e teor de óleo das sementes, em híbridos de linhagens endogâmicas de
mamona. Dangaria et al. (1987), por sua vez, utilizando linhas pistiladas e parentais
polinizadores, encontraram valores significativos de heterobeltiose em alguns cruzamentos
para início do florescimento, comprimento efetivo do racemo primário e produção de
sementes por planta, sugerindo programas de melhoramento para obtenção de híbridos que
objetivam o incremento da produção em mamona, uma vez que genes de efeitos não-aditivos
foram os mais importantes na manifestação desses caracteres.
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Tabela 11. Porcentagem da heterose, para seis caracteres (1) de mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Combinações híbridas
BRA 4871 x BRS Paraguaç
BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 4871 x BRA 2968
BRA 4871 x BRS Nordestina
BRA 4871 x BRA 5550
BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
BRS Paraguaçu x BRA 2968
BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
BRS Paraguaçu x BRA 5550
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968
BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 5550
BRA 2968 x BRS Nordestina
BRA 2968 x BRA 5550
BRS Nordestina x BRA 5550

FR
(%)
-7,375
-12,271 *
12,258
-14,286 *
-20,244 **
-21,836 **
8,360
-25,387 *
14,719 *
25,738 **
23,699 **
3,563
-13,605
24,792 **
11,360

NRP
(%)
23,710
30,356
-14,346
38,111
73,728 **
72,590 **
-15,552
28,691
-45,741 *
-62,099 **
-50,999 *
-25,989
17,395
-49,262 **
-27,238

CRdt
(%)
15,657
-17,472
70,137 **
1,317
14,494 **
-16,695
104,598 **
-18,166
9,751
49,889 **
20,776
17,113
26,085 **
20,719
0,081

APdt
(%)
18,871
-3,356
49,981 **
33,627 *
29,826 *
8,696
22,174
4,806
-0,461
-2,725
6,641
8,002
6,883
3,291
-0,948

PPdt
(%)
51,446
-19,477
-18,259
-18,279
53,471
26,774
-18,151
-13,710 *
-65,544
-73,356 **
-37,566
-35,316
17,979
-59,314 *
-53,029 *

TO
(%)
-0,097
-0,860
2,345
0,178
-1,556
-0,594
0,510
-0,936
-4,972 **
-0,917
-3,697 *
-2,238
1,685
-2,536
-5,242 **

(1) FR: início do florescimento ; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo primário; AP: altura da planta; PP: potencial produtivo; TO: teor
de óleo das sementes;
dt: valores destransformados;
** significativo pelo teste t (P < 0,01);
* significativo pelo teste t (P < 0,05).
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Tabela 12. Estimativas da heterobeltiose, para seis caracteres

Combinações híbridas
BRA 4871 x BRS Paraguaçu
BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 4871 x BRA 2968
BRA 4871 x BRS Nordestina
BRA 4871 x BRA 5550
BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
BRS Paraguaçu x BRA 2968
BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
BRS Paraguaçu x BRA 5550
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968
BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 5550
BRA 2968 x BRS Nordestina
BRA 2968 x BRA 5550
BRS Nordestina x BRA 5550

(1) de mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

FR
(dias)
-6,000
-4,750
16,500 **
-7,500
-14,250 **
-13,750 **
13,750 **
**
-16,250
14,750 **
35,000 **
31,000 **
11,934 *
-7,000
27,250 **
10,500

Estimativas da heterobeltiose
NRP
APdt
CRdt
(cm)
(cm)
-0,055
0,695
25,621 *
-4,169
0,537
9,576
-1,452 *
8,876 **
61,493 **
-2,406
0,068
46,258 **
1,165
-0,743
56,833 **
1,168
13,421
-5,052 **
11,439
-0,951
**
28,196 *
**
-6,486
0,619
10,417
*
-1,415
-2,837
15,811
-2,351
-2,807 **
5,450 **
-2,429 **
2,588
8,256
-1,263 *
1,528
21,597
1,203
0,631
7,196
**
-2,123
5,327
-0,038
-1,304 *
-0,491
9,823

PPdt
(kg.ha-1)
81,851
-108,413
-151,536
-217,000
5,001
7,152
-145,299
-195,861
-404,383 **
-285,529**
-239,705
-261,112
21,353 **
-343,65
-289,482*

TO
(%)
-1,014
-1,758 *
0,483
-1,740 *
-2,282 **
-0,667
-0,080
-1,328
-3,027 *
-1,153
-2,350 *
-1,305
-0,352*
-2,13
-2,953 **

(1) FR: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo primário; AP: altura da planta; PP: potencial produtivo; TO: teor

de óleo das sementes;
dt: valores destransformados;
* significativo pelo teste t (P < 0,01);
:
significativo pelo teste t (P < 0,05).
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Tabela 13. Porcentagem da heterobeltiose, para seis caracteres (1) de mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Combinações híbridas

BRA 4871 x BRS Paraguaçu
BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 4871 x BRA 2968
BRA 4871 x BRS Nordestina
BRA 4871 x BRA 5550
BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
BRS Paraguaçu x BRA 2968
BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
BRS Paraguaçu x BRA 5550
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968
BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 5550
BRA 2968 x BRS Nordestina
BRA 2968 x BRA 5550
BRS Nordestina x BRA 5550

FR
(%)

NRP
(%)

-7,101
-5,621
23,400**
-9,804
-17,868 **
-16,176**
19,503 **
-21,242 **
18,495 **
**
49,645
40,523 **
14,964*
-9,929
**
38,652
13,725

-1,788
29,153
-37,288 *
1,782
37,759
37,971
-24,422
16,225
-45,837 *
-72,085 **
-63,671 **
-40,914 *
16,204
**
-54,521
-34,181 *

Estimativas da heterobeltiose
APdt
CRdt
(%)
(%)
5,229
-25,365
66,777 **
-12,989
-3,803
-30,737 **
89,598 **
-35,016 **
-14,522
33,159 **
13,972
7,827
6,495
-0,195
-2,513

30,939 *
11,564
74,256 **
55,859
68,629 **
13,471
28,302 *
10,456
15,870
-2,169
7,618
19,927
6,520
4,453
8,900

PP dt
(%)
45,286
-36,953
-40,840
**
-45,054
0,950
2,438
-39,141
-40,665
-76,854
-76,144 **
-49,768**
-49,625
4,433
**
-65,312
-55,017*

TO
(%)
-2,064
-3,525 *
0,996
*
-3,422
-4,542 **
-1,337
-0,163
-2,612
-6,025 *
-2,312
-4,622 *
-2,597
-0,692
*
-4,253
-5,808 **

FR: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo primário; AP: altura da planta; PP: potencial produtivo; TO: teor de
óleo das sementes;
dt: valores destransformados;
** significativo pelo teste t (P < 0,01);
* significativo pelo teste t (P < 0,05).

(1)
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4.3.4.1 Início do florescimento (FR)

Os valores para heterose negativa variaram de –6,250 a –20,500 dias em relação à
heterose e 3,155 a 21,596 dias para florescimento tardio (Tabela 10) ou –7,375% a –25,387%
e 3,563% a 25,738% (Tabela 11). Quanto à heterobeltiose, foram obtidos valores de –4,750 a
–16,250 dias para combinações mais precoces e 10,500 a 35,000 dias para combinações mais
tardias (Tabela 12) ou –7,101% a –17,868% e 13,725% a 49,645% (Tabela 13). Isto mostra,
de modo geral, valores negativos e positivos de heterose e heterobeltiose para este caráter,
possibilitando a escolha de híbridos mais precoces ou mais tardios em decorrência da
existência de desvios bidirecionais da dominância.
Aplicado o teste t, verifica-se que nove estimativas apresentaram significância e que,
das quatro combinações escolhidas previamente em relação às estimativas de CGC e CEC,
três apresentaram significância (P < 0,01) para heterose, quais sejam: BRS Paraguaçu x BRS
Nordestina (-20,500 dias), BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia (-19,905 dias) e BRA
4871 x BRA 5550 (-16,625 dias). O cruzamento BRA 2968 x BRS Nordestina apresentou
valor não significativo equivalente a -10,000 dias, (Tabela 10). Os valores obtidos em
porcentagens foram: -25,387%, -21,836% e –20,244% para as melhores combinações,
respectivamente (Tabela 11).
Quanto à heterobeltiose (Tabelas 12 e 13), praticamente se observou a mesma
tendência, tendo o híbrido BRS Paraguaçu x BRS Nordestina apresentado melhor vigor
(-16,250 dias ou –21,242%), seguido de BRA 4871 x BRA 5550 (-14,250 dias ou –17,868%)
e BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia (-13,750 dias ou –16,176%).
Neste contexto, estes cruzamentos com maiores valores negativos de heterobeltiose
podem ser considerados para a exploração comercial da heterose para precocidade. Na
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necessidade de híbridos com florescimento mais tardio, deverão ser consideradas as
combinações BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968 e BRA 7722 Papo-de-gia x BRS
Nordestina.

4.3.4.2 Número de racemos por planta (NRP)

Para este caráter, observaram-se variações positivas de heterose de 0,554 a 1,785 e
negativas de – 0,409 a –1,781 racemos por planta, (Tabela 10). Observa-se, também, que
apenas seis combinações híbridas apresentaram valores significativos de heterose pelo teste t,
indicando que os demais não diferiram estatisticamente de zero. Em valores porcentuais
(Tabela 11), verificaram-se variações positivas de 17,395 a 73,728 de racemos por planta.
Ainda nessa Tabela, evidencia-se que apenas a combinação BRS Paraguaçu x BRA 7722
Papo-de-gia, escolhida com base em critérios estabelecidos para uso das estimativas de CGC
e CEC, apresentou valor de heterose estatisticamente significativo (P < 0,01) para maior
número de racemos por planta, tendo as combinações BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968,
BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina e BRA 2968 x BRA 5550 apresentado melhor
comportamento para redução do caráter.
Para heterobeltiose (Tabelas 12 e 13), não foram detectadas diferenças significativas
para os dois híbridos escolhidos. Observa-se, no entanto, que apenas estimativas negativas de
heterobeltiose apresentaram significância estatística e, considerando o interesse em materiais
com maior número de racemos por planta, nenhum dos híbridos deve ser recomendado para
fins comerciais. Já para menor número de racemos por planta, os híbridos BRS Paraguaçu x
BRA 5550, BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968 e BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina
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apresentaram melhores valores heteróticos, sendo os dois últimos também evidenciados
quanto à heterose em relação a médias dos pais.

4.3.4.3 Comprimento efetivo do racemo primário (CR)

Na Tabela 10, observa-se que apenas três estimativas de heterose foram negativas e
não significativas, enquanto as de valores positivos apresentaram variação de 0,016 a 12,375
centímetros ou 0,081% a 104,598% (Tabela 11). Isto mostra maior capacidade combinatória
geral dos parentais envolvidos nesses cruzamentos na produção de híbridos com maior
comprimento efetivo do racemo primário, embora apenas cinco estimativas positivas de
heterose tenham manifestado significância, destacando-se as combinações BRS Paraguaçu x
BRA 2968 e BRA 4871 x BRA 2968, escolhidas com base na maior estimativa de CEC e
capacidade geral de combinação de seus parentais.
Para heterobeltiose, oito das quinze combinações apresentaram valores negativos e
apenas duas mostraram significância estatística (Tabela 12). Com estimativas positivas
destacaram-se os híbridos BRS Paraguaçu x BRA 2968 (11,439 cm ou 89,598%) e BRA 4871
x BRA 2968 (8,876 cm ou 66,777%), os mesmos previamente escolhidos. Portanto, estas
combinações podem ser consideradas favoráveis à exploração de híbridos comerciais para
maior comprimento efetivo do racemo primário.
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4.3.4.4 Altura da planta (AP)

Em relação a este caráter, apenas três estimativas de heterose apresentaram valores
significativos pelo teste t, representando materiais de porte alto, como BRA 4871 x BRA
2968, BRA 4871 x BRS Nordestina e BRA 4871 x BRA 5550. As demais mostraram valores
não significativos, inclusive as combinações híbridas previamente consideradas favoráveis,
por apresentar porte mais baixo, como BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia e BRA 7722Papo-de-gia x BRA 2968 (Tabelas 10 e 11).
As estimativas de heterobeltiose mostraram a mesma tendência, com valores
significativos mais altos para maior altura da planta, com destaque para os cruzamentos BRA
4871 x BRA 2968 (61,493 cm ou 74,256%) e BRA 4871 x BRA 5550 (56,833 cm ou 68,629
%) (Tabelas 12 e 13). A combinação BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia apresentou valor
positivo, enquanto o híbrido BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968 apresentou valor negativo,
porém não-significativo. Assim sendo, não é prudente a indicação de híbridos de porte baixo
para fins comerciais.

4.3.4.5 Potencial produtivo (PP)

Para o potencial produtivo, grande parte das estimativas de heterose e heterobeltiose
apresentaram valores negativos (Tabelas 10 e 12). Verifica-se ainda que nenhum dos valores
positivos foi significativo, o que significa a não obtenção de combinações híbridas favoráveis
ao caráter. Dangaria et al. (1987) obtiveram estimativas significativas positivas e negativas de
heteroses para produção de semente por planta em híbridos de linhagens, considerados de
ampla base genética.
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4.3.4.6 Teor de óleo das sementes (TO)

Para esta característica, grande parte das estimativas apresentou valores heteróticos
negativos, verificando-se apenas quatro valores positivos, porém não significativos obtidos a
partir da média de F 1 e a média de seus parentais (Tabela 10). Apenas um valor positivo foi
verificado para heterobeltiose, também não significativo (Tabela 12), sendo este relativo à
combinação BRA 4871 x BRA 2968, escolhido por apresentar melhor estimativa para CEC
entre os demais (Tabela 9).
Estimativas positivas de heterose foram verificadas para as combinações BRA 2968 x
BRS Nordestina e BRA 4871 x BRA 2968, previamente escolhidas. No entanto, estas não
mostraram significância pelo teste t. Apenas estimativas negativas apresentaram diferenças
significativas para os dois tipos de heterose avaliados.
Considerando-se como favorável à expressão do caráter para maior teor de óleo das
sementes, infere-se, portanto, não haver possibilidade de aproveitamento da heterose para este
caráter utilizando este material como parentais em condição experimental semelhante.

4.4 Análises através de componentes principais

Os dois primeiros componentes principais acumularam 78% da variância total das
variáveis originais, um valor próximo ao limite de 80%, preconizado por Cruz et al. (2004), o
que garante a representatividade desses componentes quanto ao conjunto das variáveis
avaliadas. Logo, considera-se a possibilidade de se trabalhar em um espaço bidimensional
constituído por dois eixos cartesianos na representação das novas variáveis ou componentes
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principais (MOREIRA et al, 1994; CRUZ ^ CARNEIRO, 2003). O primeiro componente foi
responsável por aproximadamente 54% e o segundo por 24% dessa variação (Tabela 14).
Os valores dos coeficientes de ponderação (autovetores), para cada característica,
apresentados na Tabela 14, permitiram a constatação de que o primeiro componente principal
(CP1) está relacionado positivamente com as variáveis, potencial produtivo (PP), número de
racemos por planta (NRP) e altura da planta (AP), enquanto o segundo componente (CP2)
encontra-se relacionado com os caracteres comprimento efetivo do racemo primário (CR) e
início do florescimento (FR).

Tabela 14. Componentes principais obtidos a partir da análise de seis caracteres (1) de mamona. Barbalha-CE,
2002/2003

Coeficientes de ponderação
Variância
FR
NRP
AP
PP
Componente Variância
CR
principal
(Autovalor) acumulada (%)
CP1
3,2236
53,73
-0,3775 0,4945 0,2381 0,4606 0,5053
CP2
1,4294
77,55
0,5379 -0,3089 0,6971 0,3551 0,0199
CP3
0,7992
90,87
0,2030 -0,1116 -0,1916 -0,1706 -0,0463
CP4
0,2591
95,19
0,4961 -0,0863 -0,4645 0,0712 0,7061
CP5
0,1944
98,43
0,1975 0,1716 -0,4305 0,7221 -0,4743
CP6
0,0944
100,00
0,4919 0,7815 0,1408 -0,3262 -0,1364
(1)

TO
0,2981
0,0548
0,9372
-0,1649
-0,0024
-0,0509

FR: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo primário;
AP: altura da planta; PP: potencial produtivo; TO: teor de óleo das sementes.

4.4.1 Análise de agrupamento

O agrupamento foi realizado a partir de escores dos dois primeiros componentes
principais (Tabela 15), utilizando-se o método de otimização de Tocher, cuja matriz de
dissimilaridade adotada foi a de distância euclidiana média. Observa-se a formação de oito
grupos (Tabela 16), tendo o grupo 1 apresentado o maior número de indivíduos, com cinco
combinações híbridas (1 x 4, 2 x 4, 3 x 6, 4 x 6 e 5x 6) e o parental (3), BRA 7722 Papo-de-
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gia. O grupo 3 detém os cruzamentos 1 x 5, 1 x 6, 4 x 5 e o parental (5), BRS Nordestina. No
grupo 1, observa-se que todos os parentais estão representados em todas as combinações
híbridas, sendo os mais freqüentes o (4), BRA 2968 e o (6), BRA 5550. Embora pertencentes
a grupos distintos, os parentais (4) e (6) apresentaram, provavelmente, genes comuns que se
complementam, favorecendo a similaridade genética dos híbridos nesse grupo. Os grupos 2 e
4 reuniram três indivíduos, com a presença dos parentais (2), BRS Paraguaçu e (4), BRA
2968, respectivamente. O grupo 5 está representado por duas combinações híbridas, sendo os
grupos 6, 7 e 8 representados por apenas um indivíduo. Considerando-se que a concentração
de alelos dominantes favorece ao genótipo a formação de descendência mais similar a si,
observa-se que o parental (6), grupo 1, deve apresentar formas alélicas complementares
fixadas em alelos recessivos em relação ao parental (3). O mesmo se verifica em relação ao
parental (1), grupo 2, e os parentais (1) e (4) no grupo 3 em relação ao parental (5), o que
indica que BRS Nordestina (5) parece concentrar maior proporção de alelos dominantes
nessas combinações. Alelos dominantes favoráveis condicionam maior proporção de
genótipos superiores em gerações segregantes, favorecendo a identificação de genótipos
superiores em populações de número reduzido de indivíduos. Todos os parentais fizeram parte
de grupos distintos, indicando a existência de divergência genética, o que possibilitaria a
exploração da heterose a partir de cruzamentos entre ambos.
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Tabela 15. Escores relativos aos seis parentais e aos 15 híbridos (F 1 ) de mamona, obtidos a partir dos dois
primeiros componentes principais (1) . Barbalha-CE, 2002/2003

Parentais e híbridos
BRA 4871
BRS Paraguaçu
BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 2968
BRS Nordestina
BRA 5550
BRA 4871 x BRS Paraguaçu
BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 4871 x BRA 2968
BRA 4871 x BRS Nordestina
BRA 4871 x BRA 5550
BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
BRS Paraguaçu x BRA 2968
BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
BRS Paraguaçu x BRA 5550
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968
BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 5550
BRA 2968 x BRS Nordestina
BRA 2968 x BRA 5550
BRS Nordestina x BRA 5550
(1)

CP1

CP2

-1,795
-0,771
-0,533
0,648
1,265
1,261
-0,235
-1,101
0,311
0,916
1,610
0,559
0,426
0,917
-1,487
-1,796
-0,996
-0,121
1,940
-0,729
-0,291

-0,800
-1,171
0,630
-1,221
-0,147
0,476
-0,711
-1,078
1,210
-0,605
-0,357
-1,592
1,049
-1,913
0,574
1,635
1,713
1,237
-0,523
1,044
0,548

CP1: primeiro componente principal; CP2: segundo componente principal.

A Tabela 17 apresenta valores de dissimilaridade entre os parentais. Verifica-se que os
mais divergentes em ordem de grandeza foram BRA 4871(1) em relação a BRA 5550 (6) e
em relação a BRS Nordestina (5). No entanto, os que apresentaram menores distâncias, ou
seja, os mais similares foram BRS Nordestina (5) em relação a BRA 5550 (6), BRA 4871(1)
em relação a BRS Paraguaçu (2) e BRA 2968 (4) em relação a BRS Nordestina (5).
Considerando-se, pois, que cruzamentos que envolverem genitores divergentes geralmente
são os mais promissores, o parental BRA 4871(1) deve apresentar combinações favoráveis ao
se cruzar com BRA 5550 (6) e BRS Nordestina (5). Os valores de distâncias intra e
intergrupos apresentados na Tabela 18 estão de acordo com os resultados de dissimilaridade
da Tabela 17.
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Tabela 16. Análise de agrupamento dos seis parentais e dos 15 híbridos (F
primeiros componentes principais. Barbalha-CE, 2002/2003

Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8

3
2
5
4
16
1
6
15

9
7
10
12
17

1)

de mamona, relativa aos dois

Parental e/ou híbrido
13
18
8
11
19
14

20

21

Parentais: (1) BRA 4781; (2) BRS Paraguaçu; (3) BRA 7722 Papo-de-gia; (4) BRA2968; (5) BRS Nordestina;
(6) BRA 5550.
Híbridos: (7) 1 x 2; (8) 1 x 3; (9) 1 x 4; (10) 1 x 5; (11) 1 x 6; (12) 2 x 3; (13) 2 x 4; (14) 2 5;(15)2x6;
(16) 3 x 4; (17) 3 x 5; (18) 3 x 6; (19) 4 x 5; (20) 4 x 6; (21) 5 x 6.

Tabela 17. Dissimilaridade entre parentais de mamona, baseada na distância euclidiana Média obtida a partir dos
escores dos dois primeiros componentes principais. Barbalha-CE, 2002/2003

Parentais
BRA 4871
BRS Paraguaçu
BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 2968
BRS Nordestina
BRA 5550

BRS
Paraguaçu
0,7698
__

BRA 7722
Papo-de-gia
1,3489
1,2841
__

BRA 2968
1,7529
1,0041
1,5528
__

BRS
Nordestina
2,2123
1,6109
1,3854
0,8753
__

BRA 5550
2,3411
1,8485
1,2725
1,2756
0,4412

Tabela 18. Distâncias intra e intergrupos relativas aos seis parentais e 15 híbridos (F 1 ) de mamona, quanto aos
dois primeiros componentes principais. Barbalha-CE, 2002/2003

Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8

1
0,5612

2
1,1320
0,5818

3
1,5091
2,0468
0,5516

4
0,9284
1,3994
1,0324
0,4326

5
1,2421
1,1500
2,2771
1,6787
0,5680

6
1,3966
1,3642
2,3548
1,8761
0,7237
0,0000

7
1,4570
1,9934
0,6144
1,0012
2,1838
2,2020
0,0000

8
1,2547
0,9977
2,4742
1,7144
0,8203
1,0695
2,4393
0,0000
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Na Figura 4, encontra-se a dispersão gráfica dos escores, num sistema de coordenadas,
no qual os eixos são representados pelos dois primeiros componentes principais e as
coordenadas de cada tratamento (parentais ou híbridos) são estabelecidas por escores desses
dois componentes (Tabela 15). Quanto aos parentais, verificam-se as maiores distâncias entre
BRA 4871 (1) em relação a BRA 5550 (6) e BRA 4871 (1) com BRS Nordestina (5); os mais
similares foram BRS Nordestina (5) com BRA 5550 (6), BRA 4781 (1) com BRS Paraguaçu
(2), BRS Paraguaçu (2) e BRA 2968 (4), BRA 2968 (4) com BRS Nordestina (5).

2

18
20

1

9
013

3

15

6

0

5
11
10

19

7
1

-1

8
2

-2

-2

-1

0
CP1

1

2

CP1: primeiro componente principal; CP2: segundo componente principal.
Figura 4. Dispersão de escores dos seis parentais e dos 15 híbridos (F 1 ) de mamona, em relação aos dois
primeiros componentes principais. Barbalha-CE, 2002/2003.

Na Tabela 19 são apresentadas as médias referentes aos seis caracteres avaliados nos
parentais e na Tabela 20, as médias dos híbridos e as distâncias euclidianas médias entre
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parentais, obtidas a partir dos escores dos dois primeiros componentes principais. Verifica-se
que BRS Nordestina (5) e BRA 5550 (6) apresentaram desempenhos mais favoráveis quanto
aos seis caracteres e que apresentam médias que não diferem estatisticamente. Portanto, são
considerados os mais próximos, sendo a combinação entre ambos desfavorável (Tabela 20), o
que era esperado em virtude de suas semelhanças genéticas. Observa-se ainda que os
cruzamentos BRA 4871 x BRA 5550 e BRA 4871 x BRS Nordestina, parentais mais
divergentes, resultaram em combinações favoráveis, as quais reúnem início de florescimento
mais precoce, maior número de racemos por planta, maior comprimento efetivo do racemo
primário nos dois híbridos e maior potencial produtivo no primeiro e maior percentual de óleo
no segundo. A combinação BRA 2968 x BRS Nordestina, considerada a melhor, resultou,
contudo, de indivíduos de relativa proximidade genética. Verifica-se ainda que as melhores
combinações híbridas envolvem o genitor BRS Nordestina (5) ou o BRA 5550 (6). De acordo
com CRUZ (1990), a escolha de parentais deve levar em consideração não apenas a
divergência, mas também o desempenho superior dos mesmos em relação às principais
características de importância econômica.

Tabela 19. Médias dos parentais relativas a seis caracteres (1) de mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Parentais
1. BRA 4871
2. BRS Paraguaçu
3. BRA 7722 Papo-de-gia
4. BRA 2968
5. BRS Nordestina
6. BRA 5550
(1)

FR
(dias)
84,5 b
85,0 b
97,3 a
70,5 d
76,5 c
79,8 c

NRP
1,8 b
3,1 a
1,8 b
3,9 a
3,8 a
3,1 a

CR dt
(cm)
13,3 b
10,9 b
16,4 a
12,8 b
18,5 a
19,5 a

AP dt
(cm)
82,8 a
99,6 a
108,4 a
109,6 a
110,4 a
132,3 a

PPdt
(kg.ha-1)
166,0 b
180,7 b
293,4 b
371,0 b
481,6 a
526,2 a

TO
(%)
47,2 b
49,1 a
49,9 a
48,5 b
50,8 a
50,2 a

FR: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo
primário; AP: altura da planta; PP: potencial produtivo; TO: teor de óleo das sementes;
dt: valores destransformados;
Médias com a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott a 5%.
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Tabela 20. Dissimilaridade entre parentais, expressa pela distância euclidiana média (d e), a partir de escores dos
dois primeiros componentes principais, e as médias dos híbridos (F 1), relativas a seis caracteres (1) de
mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Combinações
1e2
1e3
1e4
1e5
1e6
2e3
2e4
2e5
2e6
3e4
3e5
3e6
4e5
4e6
5e6

de
0,7698
1,3489
1,7529
2,2123
2,3411
1,2841
1,0041
1,6109
1,8485
1,5528
1,3854
1,2725
0,8753
1,2756
0,4412

FR
(dias)
78,5 c
79,8 c
87,0 b
69,0 d
65,5 d
71,3 d
84,3 b
60,3 d
94,5 b
105,5 a
107,5 a
91,7 b
63,5 d
93,8 b
87,0 b

NRP
3,0 a
2,4 b
2,4 b
3,9 a
4,3 a
4,2 a
2,9 a
4,4 a
1,7 b
1,1 b
1,4 b
1,8 b
4,5 a
1,8 b
2,5 b

CR dt
(cm)
13,0 b
12,3 b
22,2 a
16,1 a
18,8 a
11,4 b
24,2 a
12,0 b
16,7 a
21,9 a
21,1 a
21,1 a
19,7 a
19,5 a
19,0 a

APdt
(cm)
108,4 a
92,4 a
144,3 a
129,1 a
139,6 a
113,0 a
127,8 a
110,0 a
115,4 a
106,0 a
116,6 a
130,0 a
117,6 a
124,9 a
120,2 a

PP dt
(kg.ha-1 )
262,6 b
185,0 b
219,5 b
264,6 b
531,2 a
300,5 b
225,8 b
285,8 b
121,8 b
88,5 b
241,9 b
265,1 b
503,0 a
182,5 b
236,7 b

TO
(%)
48,1 b
48,1 b
49,0 a
49,1 a
48,0 b
49,2 a
49,0 a
49,5 a
47,2 b
48,7 b
48,5 b
48,9 a
50,5 a
48,1 b
47,9 b

(1)

FR: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo
primário; AP: altura da planta; PP: potencial produtivo; TO: teor de óleo das sementes;
dt: valores destransformados;
Médias com a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott a 5%.

Considerando-se as correlações entre divergência dos parentais e a heterose expressa
nos híbridos em cada componente principal, verificaram-se valores não significativos e de
baixa magnitude (Tabela 21), deduzindo-se que a predição da heterose através da divergência
genética entre os parentais foi ineficaz.
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Tabela 21. Estimativas da divergência genética entre parentais de mamona, expressas pela distância euclidiana
média (de), heterose (h) e respectivas correlações, referentes aos dois primeiros componentes
principais (1). Barbalha-CE, 2002/2003

Combinações
de
1e2
0,7698
1e3
1,3489
1e4
1,7529
2,2123
1e5
2,3411
1e6
1,2841
2e3
2e4
1,0041
2e5
1,6109
2e6
1,8485
3e4
1,5528
3e5
1,3854
1,2725
3e6
4e5
0,8753
4e6
1,2756
0,4412
5e6
Correlação de Pearson

CP1
h
1,048
0,063
0,885
1,181
1,877**
1,211
0,488
0,670
-1,732**
-1,854**
-1,362*
-0,485
0,984
-1,684**
-1,554*
0,2536

CP2
h
0,275
-0,993
2,221**
-0,132
-0,195
-1,322*
2,245**
-1,254*
0,924
1,931**
1,472*
0,684
0,161
1,417*
0,384
-0,0751

(1)

CP1: primeiro componente principal; CP2: segundo componente principal;
** significativo pelo teste t (P < 0,01);
* significativo pelo teste t (P < 0,05).

4.4.2 Análise dialélica

As análises e interpretações dos resultados foram realizadas seguindo os mesmos
procedimentos utilizados na análise uni variada associados ao contexto multivariado,
conforme Sakaguti (1994) e Abreu (1997).

4.4.2.1 Análise de variância

As análises dialélicas dos dois primeiros componentes principais encontram-se
resumidas na Tabela 22. Observam-se efeitos altamente significativos para capacidade geral
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de combinação (CGC) e capacidade específica de combinação (CEC) quanto às duas
variáveis. No entanto, os componentes quadráticos evidenciaram maior contribuição dos
efeitos gênicos não aditivos, o que mostra concordância com o resultado obtido nas análises
dialélicas uni variadas (Tabela 7), à exceção da característica altura da planta, que mostrou
controle de genes aditivos.
Tabela 22. Resumo das análises de variância da capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade específica
de combinação (CEC) e os componentes quadráticos para os dois primeiros componentes principais
(1)
em mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Quadrados médios
FV

GL

CP 1

CGC
CEC
Resíduo

5
15
60

5,618 **
4,704 **
1,000
0,144
0,926
0,156

g

Ô
^ s
Ô^ g/Oˆ^
(1)

s

CP2
6,533 **
4,276 **
1,000
0,173
0,819
0,211

CP1: primeiro componente principal; CP2: segundo componente principal;

Ô
^ g : estimativa do componente quadrático associado à CGC;
Ô
^ s : estimativa do componente quadrático associado à CEC;

**

significativo pelo teste F (P < 0,01).

4.4.2.2 Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (CGC)

As estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação ( ^i ), obtidos com base
nos escores dos dois primeiros componentes principais, são apresentadas na Tabela 23. Para o
primeiro componente principal relacionado às características potencial produtivo, altura da
planta e número de racemos por planta, a maior estimativa positiva foi apresentada pelo
parental BRA 5550 (6), proporcionando, portanto, a formação de híbridos mais produtivos,
com maior número de racemos por planta e porte mais alto. O parental BRS Paraguaçu (2)
apresentou maior estimativa negativa, favorecendo a formação de descendentes menos
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produtivos, de menor número de racemos por planta e porte mais baixo. Por outro lado, para o
segundo componente principal, associado com início do florescimento e comprimento efetivo
do racemo primário, o parental BRS Nordestina (5) apresentou a maior estimativa positiva de
capacidade geral de combinação, permitindo a obtenção de híbridos mais tardios e de maior
comprimento efetivo do racemo primário. Já o parental BRA 7722 Papo-de-gia (3) registrou
valor negativo, possibilitando a formação de descendentes ao iniciar seu florescimento mais
precocemente e com menor comprimento efetivo do racemo primário.
Tabela 23. Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação ( ^ i), referentes aos dois primeiros
componentes principais (1) em mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Parentais
BRA 4871
BRS Paraguaçu
BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 2968
BRS Nordestina
BRA 5550
DP (g i)
DP (g i-gj )
(1)

CP 1
-0,393
-0,617
0,397
0,247
-0,134
0,500
0,161
0,250

CP2
-0,261
-0,170
-0,565
0,181
0,627
0,188
0,161
0,250

CP1: primeiro componente principal; CP2: segundo componente principal;
DP: desvio padrão.

Considerando a escolha de parentais com base no comportamento “per se” (Tabela 19)
e na estimativa de ^i (Tabela 23), o parental BRA 5550 (6) apresentou-se favorável por deter a
maior estimativa positiva de ^i e médias favoráveis para todas as características, inclusive
para as de maior importância para o primeiro componente principal e também devido aos
valores, positivos e representativos de ^i para potencial produtivo e comprimento efetivo do
racemo primário, no estudo dialélico uni variado (Tabelas 6 e 8). Quanto ao segundo
componente principal, o parental BRA 7722 Papo-de-gia (3) apresentou-se como material
com potencialidades para florescimento mais precoce, com ^i negativo mais elevado.
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Contudo, este parental figurou como o mais tardio dos parentais, com desempenho
desfavorável para as duas características relevantes para este componente (Tabelas 6 e 8). De
acordo com Cruz et al. (2004), estimativas altas, positivas ou negativas, da capacidade geral
de combinação, indicam que determinado parental é superior ou inferior aos demais no dialelo
e, se próximas de zero, seu desempenho médio não difere da média geral dos cruzamentos.

4.4.2.3 Estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação (CEC)

As variações atribuídas à capacidade específica de combinação foram significativas
(P<0,01) para os dois primeiros componentes principais (Tabela 22). Verifica-se na Tabela 24
que as combinações híbridas BRA 4871 x BRA 5550, BRS Paraguaçu x BRA 7772 Papo-degia e BRA 2968 x BRS Nordestina apresentaram os maiores valores positivos de ^ ij para o
primeiro componente principal, indicando contribuição para maior número de racemos por
planta, maior altura de plantas e maior potencial produtivo. Todavia, apenas os híbridos BRA
4871 x BRA 5550, e BRA 2968 x BRS Nordestina representam as melhores combinações
quando o propósito do melhoramento for o incremento das variáveis referidas, tomando como
base as estimativas de CEC e a capacidade geral de combinação dos parentais. Os parentais
BRA 4871 (1) e BRS Paraguaçu (2) sinalizaram para valores positivos de heterose, enquanto
BRA 7722 Papo-de-gia (3), BRA 2968 (4), BRS Nordestina (5) e BRA 5550 (6) apresentaram
o mesmo comportamento para valores negativos.
Quanto ao segundo componente principal, mais relacionado com as variáveis,
comprimento efetivo do racemo primário e início do florescimento, as combinações BRA
4871 x BRA 2968, BRS Paraguaçu x BRA 2968, BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968 e BRA
7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina foram favoráveis ao maior comprimento efetivo do
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racemo primário e florescimento tardio. Já as combinações BRA 4871 x BRA 7722 Papo-degia, BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia e BRS Paraguaçu x BRS Nordestina são
favoráveis ao menor comprimento efetivo do racemo primário e florescimento precoce. Os
valores de ^ii foram negativos para as combinações BRA 4871 x BRA 4871, BRA 7722 Papode-gia x BRA 7722 Papo-de-gia, BRA 2968 x BRA 2968 e BRA 5550 x BRA 5550, o que
possibilitaria o direcionamento positivo da heterose, enquanto BRS Paraguaçu x BRS
Paraguaçu, e BRS Nordestina x BRS Nordestina apresentaram valores positivos, o que
conduziria a efeitos negativos de heterose conforme Cruz & Vencovsky (1989).

Tabela 24. Estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação (^..), referentes aos dois primeiros
componentes principais (1) em mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Combinações híbridas
BRA 4871 x BRA 4871
BRA 4871 x BRS Paraguaçu
BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 4871 x BRA 2968
BRA 4871 x BRS Nordestina
BRA 4871 x BRA 5550
BRS Paraguaçu x BRS Paraguaçu
BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
BRS Paraguaçu x BRA 2968
BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
BRS Paraguaçu x BRA 5550
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968
BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 5550
BRA 2968 x BRA 2968
BRA 2968 x BRS Nordestina
BRA 2968 x BRA 5550
BRS Nordestina x BRS Nordestina
BRS Nordestina x BRA 5550
BRA 5550 x BRA 5550

CP1
-1,273
0,196
-0,275
0,391
0,550
1,683
-0,431
1,294
0,415
0,460
-1,505
0,597
-1,412
-0,058
0,256
0,286
1,132
-1,098
0,011
-1,106
0,885

(1) CP1: primeiro componente principal; CP2: segundo componente principal.

CP2
-0,015
0,298
-1,082
1,356
-0,078
-0,464
0,062
-1,372
1,419
-1,162
0,693
-0,164
0,992
1,450
0,340
-1,714
-0,635
0,297
0,122
0,182
-0,524
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4.4.2.4 Estimativas de heterose

As estimativas de heterose relativas aos dois primeiros componentes principais
encontram-se na Tabela 25. Verificaram-se valores positivos e negativos tanto para CP1 como
para CP2 que, de acordo com Cruz & Vencovsky (1989), resultaram de desvios da
dominância bidirecional, constatando-se a presença de genes que se expressam para o
aumento do caráter em um sentido, e em outro, genes que o reduzem. Quando a estimativa de
s ii for negativa, o parental i contribuirá positivamente para a heterose e se s ii for positiva, então
a contribuição de i será negativa (CRUZ et al. 2004).
Tabela 25. Estimativas da heterose (h), referentes aos dois primeiros componentes principais (1) em mamona.
Barbalha-CE, 2002/2003

CP1
Combinações híbridas
BRA 4871 x BRS Paraguaçu
BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 4871 x BRA 2968
BRA 4871 x BRS Nordestina
BRA 4871 x BRA 5550
BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
BRS Paraguaçu x BRA 2968
BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
BRS Paraguaçu x BRA 5550
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968
BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 5550
BRA 2968 x BRS Nordestina
BRA 2968 x BRA 5550
BRS Nordestina x BRA 5550

h
1,048
0,063
0,885
1,181
1,877**
1,211
0,488
0,670
-1,732**
-1,854**
-1,362*
-0,485
0,984
-1,684**
-1,554*

h (%)
146,165
7,536
62,005
68,069
108,309**
89,837
25,148
29,818
-77,149**
-90,085**
-57,566*
-20,516
33,266
-56,981**
-47,625*

CP2
h
0,275
-0,993
2,221**
-0,132
-0,195
-1,322*
2,245**
-1,254*
0,924
1,931**
1,472*
0,684
0,161
1,417*
0,384

h (%)
27,058
-51,854
224,406**
-8,614
-10,609
-76,409*
279,229**
-93,512*
55,885
113,259**
65,648*
26,792
12,234
87,035*
17,718

(1) CP1: primeiro componente principal; CP2: segundo componente principal;
** significativo pelo teste t (P < 0,01);
* significativo pelo teste t (P < 0,05);

Os híbridos que apresentaram heteroses significativas e foram considerados os
melhores em relação à capacidade geral de combinação de seus parentais, bem como quanto à
capacidade específica de combinação foram BRA 4871 x BRA 5550, BRS Paraguaçu x BRA
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5550, BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968, BRA 2968 x BRA 5550 e BRS Nordestina x
BRA 5550. Entretanto, apenas o primeiro potencializou efeitos positivos para as variáveis de
importância no primeiro componente principal, ao passo que os demais, com valores
heteróticos negativos, contribuíram de forma contrária, o que é indesejável, especialmente
para o caráter potencial produtivo, cujo interesse recai sempre sobre valores mais elevados.
Este híbrido também apresentou comportamento semelhante no contexto uni variado,
corroborando a sua escolha.
Quanto ao segundo componente principal, que se encontra relacionado positivamente
com os caracteres comprimento efetivo do racemo primário (CR) e início do florescimento
(FR), as combinações BRA 4871 x BRA 2968, BRS Paraguaçu x BRA 2968, BRA 7722
Papo-de-gia x BRA 2968, BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina e BRA 2968 x BRA
5550 apresentaram valores positivos e significativos de heterose, mostrando contribuição
positiva para as variáveis (CR) e (FR). As demais combinações contribuiriam para a redução
(Tabela 25). Quando o interesse está na obtenção de materiais de florescimento mais precoce,
estas são as preferidas.

4.5 Análises através de variáveis canônicas

As duas primeiras variáveis canônicas acumularam 82% da variância contida nas
variáveis originais, um valor próximo aos 78% obtidos anteriormente para os dois primeiros
componentes principais. A primeira e a segunda variáveis canônicas detiveram
aproximadamente 64% e 18% dessa variância, respectivamente (Tabela 26).
A primeira variável canônica (VC1) representa um contraste entre o início do
florescimento (FR) e comprimento efetivo do racemo primário (CR) com número de racemos
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por planta (NRP) e potencial produtivo (PP), uma vez que essas variáveis apresentaram os
maiores coeficientes de ponderação, porém de sinais contrários. A segunda variável (VC2)
está relacionada positivamente ao comprimento efetivo do racemo principal (CR), potencial
produtivo (PP) e teor de óleo (TO) e de forma negativa com altura de plantas (AP) (Tabela
26). Observa-se, ainda, que a variável (CR) apresentou praticamente o mesmo peso para as
duas variáveis canônicas, o que é um indicativo de sua maior importância no processo
discriminatório dos tratamentos.

Tabela 26. Variáveis canônicas obtidas a partir da análise de seis caracteres (1) de mamona.Barbalha-CE, 2002/2003

Coeficientes de ponderação
FR
Variável Variância
Variância
canônica (Autovalor) acumulada (%)
VC1
8,0708**
63,56
0,4015
VC2
2,3353**
81,95
-0,2609
VC3
1,0948**
90,58
0,7638
VC4
0,5951
95,26
-0,3205
VC5
0,4555
98,85
0,4477
VC6
0,1458
100,00
0,7043

NRP

CR

-0,6922 1,0221
0,2225 1,0643
0,2337 -0,2520
-1,1943 -0,3102
0,2950 -0,4199
1,1426 0,1383

AP

PP

0,3304 -0,4302
-1,5878 0,4854
-0,9355 0,8301
0,5472 1,2245
0,7757 -0,2491
-0,2427 0,1858

TO
-0,0694
0,7346
0,0456
-0,1485
0,6163
-0,4856

(1) FR: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo
primário; AP: altura de plantas; PP: potencial produtivo; TO: teor de óleo das sementes;
** significativo (P<0,01) pelo teste qui-quadrado.

4.5.1 Análise de agrupamento

O agrupamento foi realizado a partir de escores das duas primeiras variáveis canônicas
(Tabela 27), utilizando-se o método de otimização de Tocher, cuja matriz de dissimilaridade
adotada foi a de distância euclidiana média. Na Tabela 28, observa-se a formação de dez
grupos. O grupo 1, com maior número de indivíduos, está representado pelo parental (1),
BRA 4781 e os híbridos 1 x 2, 1 x 3, 1 x 5 e 1 x 6, evidenciando, assim, a maior contribuição
genética do parental (1) na similaridade entre os componentes do grupo, inclusive
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representando o único parental no grupo e que apresenta, provavelmente, formas alélicas
complementares dominantes em relação aos demais genitores, favorecendo a similaridade
entre ele e seus híbridos. O grupo 2, representando quatro indivíduos, detém apenas
combinações híbridas. Os parentais (2), BRS Paraguaçu e (4), BRA 2968 constituem o grupo
3, juntamente com a combinação 2 x 3, que apresenta contribuição de genes dominantes do
parental (2). Cinco grupos estão representados por apenas um indivíduo, sendo o parental (6),
BRA 5550, representante do grupo 6, enquanto os demais são representados por combinações
híbridas.

Tabela 27. Escores relativos aos seis parentais e aos 15 híbridos (F 1 ) de mamona, obtidos a partir das duas
primeiras variáveis canônicas (1) . Barbalha-CE, 2002/2003

Parentais e híbridos
BRA 4871
BRS Paraguaçu
BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 2968
BRS Nordestina
BRA 5550
BRA 4871 x BRS Paraguaçu
BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 4871 x BRA 2968
BRA 4871 x BRS Nordestina
BRA 4871 x BRA 5550
BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
BRS Paraguaçu x BRA 2968
BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
BRS Paraguaçu x BRA 5550
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968
BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 5550
BRA 2968 x BRS Nordestina
BRA 2968 x BRA 5550
BRS Nordestina x BRA 5550
(1)

VC 1: primeira variável canônica; VC2: segunda variável canônica.

VC1

VC2

-0,671
-2,500
1,026
-3,022
-1,054
0,211
-1,419
-1,683
2,595
-1,418
-1,278
-3,870
2,363
-4,236
2,015
4,469
3,595
2,634
-1,707
2,582
-1,368

-0,087
-1,367
0,511
-1,198
3,135
1,312
-0,747
-0,597
-0,567
-0,345
-0,048
-1,058
1,287
0,031
-2,222
0,281
-0,055
-0,092
3,337
-1,086
-0,424
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Tabela 28. Análise de agrupamento dos seis parentais e dos 15 híbridos (F 1 ) de mamona, relativa às duas
primeiras variáveis canônicas. Barbalha-CE, 2002/2003

Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
9
2
5
3
6
13
14
15
16

7
17
4
19
21

Parental e/ou híbrido
8
18
12

10
20

11

Parentais: (1) BRA 4781; (2) BRS 188 Paraguaçu; (3) BRA 7722 Papo-de-gia; (4) BRA 2968; (5) BRS 149
Nordestina; (6) BRA 5550.
Híbridos: (7) 1 x2; (8) 1 x 3; (9) 1 x4; (10) 1 x 5; (11) 1 x 6; (12) 2 x 3; (13) 2 x4; (14) 2 x 5; (15) 2 x 6;
(16) 3x4; (17) 3 x 5; (18) 3 x 6; (19) 4 x 5; (20) 4 x 6; (21) 5 x 6.

As Tabelas 29 e 30 apresentam os valores de dissimilaridade entre os parentais e
distâncias intra e intergrupos, respectivamente. Entre os parentais BRA 2968 (4) e BRS
Nordestina (5), BRS Paraguaçu (2) e BRS Nordestina (5) e BRA 7772 Papo-de-gia (3) e BRA
2968 (4) observam-se as maiores distâncias, sendo as menores distâncias determinadas entre
os parentais BRS Paraguaçu (2) e BRA 2968 (4) e BRA Papo-de-gia (3) e BRA 5550 (6). A
menor distância representada pelos parentais BRS Paraguaçu (2) e BRA 2968 (4) justifica-se,
uma vez que ambos pertencem ao mesmo grupo. Quanto à distância intergrupos, verifica-se
concordância em relação aos dados de similaridade e dissimilaridade da Tabela 29. Indivíduos
pertencentes a grupos com maiores distâncias genéticas geralmente propiciam a formação de
híbridos com maior vigor. CRUZ (1990) sugere, contudo, o não-envolvimento nos
cruzamentos de indivíduos de mesmo padrão de similaridade, de modo a não restringir a
variabilidade genética com reflexos negativos nos ganhos a serem obtidos pela seleção.
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Apesar da similaridade entre os parentais BRS Paraguaçu (2) e BRA 2968 (4)
verificada pela técnica de variáveis canônicas, constatou-se que, através de componentes
principais, ambos apresentaram dissimilaridade, porém em grupos muito próximos (Tabelas
16 e 17). Os demais parentais foram distribuídos de forma distinta, conduzindo à semelhança
de resultados entre as duas técnicas.

Tabela 29. Dissimilaridade entre parentais de mamona, baseada na distância euclidiana média, obtida a partir dos
escores das duas primeiras variáveis canônicas. Barbalha-CE, 2002/2003

Parentais
1 BRA 4871
2 BRS 188 Paraguaçu
3 BRA 7722 Papo-de-gia
4 BRA 2968
5 BRS 149 Nordestina

2
BRS 188

3
BRA 7722

4
BRA

Paraguaçu Papo-de-gia

2968

1,5792

1,2718
2,8250

1,8394
0,3879
3,1072

5
6
BRS 149 BRA 5550
Nordestina

2,2939
3,3436
2,3673
3,3654

1,1691
2,6953
0,8077
2,8946
1,5689

Tabela 30 .Distâncias intra e intergrupos, relativas aos seis parentais e aos 15 híbridos (F 1 ) de mamona, quanto às
duas primeiras variáveis canônicas. Barbalha-CE, 2002/2003

Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
0,6242 3,5759 3,7129
0,8319 4,7738
0,8004

4
1,4886
3,3313
3,0158
0,4835

5
2,3311
1,8672
4,3279
2,2281
0,7041

6
2,2958
3,9889
5,6973
2,8911
2,5489
0,0000

7
3,5335
0,8602
4,2273
3,1643
1,9052
4,3984
0,0000

8
2,5546
5,1160
2,4308
2,2207
3,9767
4,2097
4,8516
0,0000

9
3,2796
0,9460
4,0349
2,9040
1,6853
4,2055
0,2735
4,5825
0,0000

10
4,3525
2,7686
6,9132
4,5433
2,8954
3,1550
3,5144
6,4289
3,5212
0,0000

Na Figura 5, encontra-se a dispersão gráfica dos dados referentes aos seis caracteres
avaliados nos parentais e híbridos, num sistema de coordenadas onde os eixos são
representados pelas duas primeiras variáveis canônicas, sendo as coordenadas de cada
tratamento (parentais ou híbridos) estabelecidas por escores dessas duas primeiras variáveis
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canônicas (Tabela 28). Constata-se a maior proximidade entre os parentais BRS Paraguaçu (2)
e BRA 2968 (4), uma vez que esses parentais pertencem ao mesmo grupo genético. As
maiores distâncias são verificadas entre os parentais BRA 2968 (4) e BRS Nordestina (5),
BRS Paraguaçu (2) e BRS Nordestina (5) e BRA 7722 Papo-de-gia (3) e BRA 2968 (4).
Na Tabela 19, encontram-se as médias referentes aos seis caracteres avaliados nos
parentais e na Tabela 31, as distâncias euclidianas médias entre parentais obtidas a partir de
escores das duas primeiras variáveis canônicas, bem como as médias dos híbridos.
Os parentais BRS Nordestina (5) e BRA 5550 (6) apresentam desempenhos mais
favoráveis e as médias para os seis caracteres, estatisticamente idênticas (Tabela 19). Por
serem relativamente próximos (Tabela 31), a combinação entre ambos seria considerada
desfavorável. Este comportamento também foi observado na técnica de componentes
principais. A combinação BRA 2968 x BRS Nordestina, considerada a melhor, resultou da
combinação de parentais mais divergentes, conduzindo a um resultado discordante da técnica
de componentes principais, em que os parentais BRA 2968 (4) e BRS Nordestina (5)
apresentaram relativa proximidade genética. Observa-se ainda que as combinações BRA 4871
x BRA 5550 e BRA 4871 x BRS Nordestina, consideradas promissoras, resultaram de
cruzamentos entre o parental BRA 4871 (1) e os dois parentais de melhor desempenho, BRS
Nordestina (5) e BRA 5550 (6) que, embora relativamente pouco dissimilares, permitiram,
provavelmente, boa complementaridade gênica. Os parentais BRS Paraguaçu (2) e BRA 2968
(4), considerados os mais similares, apresentaram, como o esperado, combinação híbrida
desfavorável.
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VC1: primeira variável canônica; VC2: segunda variável canônica.
Figura 5.

Dispersão de escores dos seis parentais e dos 15 híbridos (F 1) de mamona, em relação às duas
primeiras variáveis canônicas. Barbalha-CE, 2002/2003.

CRUZ (1990) verificou que as melhores combinações híbridas em milho resultaram
dos cruzamentos que envolveram o cultivar mais divergente, considerado inclusive o de
melhor desempenho, através da distância generalizada de Mahalanobis, utilizando-se escores
de variáveis canônicas.
Considerando-se as correlações entre divergência dos parentais e a heterose expressa
nos híbridos, em cada variável canônica verificam-se valores não significativos e de baixa
magnitude (Tabela 32), deduzindo-se que a predição da heterose através da divergência dos
parentais foi ineficaz. Resultado semelhante foi observado para componentes principais
(Tabela 21).
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Tabela 31. Dissimilaridade entre parentais, expressa pela distância euclidiana média (d e), a partir de escores das
duas primeiras variáveis canônicas, e as médias dos híbridos (F 1), relativas a seis caracteres (1) de
mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Combinações
1e2
1e3
1e4
1e5
1e6
2e3
2e4
2e5
2e6
3e4
3e5
3e6
4e5
4e6
5e6
(1)

de
1,5792
1,2718
1,8394
2,2939
1,1691
2,8250
0,3879
3,3436
2,6953
3,1072
2,3673
0,8077
3,3654
2,8946
1,5689

FR1
(dias)
78,5 c
79,8 c
87,0 b
69,0 d
65,5 d
71,3 d
84,3 b
60,3 d
94,5 b
105,5 a
107,5 a
91,7 b
63,5 d
93,8 b
87,0 b

NRP
3,0 a
2,4 b
2,4 b
3,9 a
4,3 a
4,2 a
2,9 a
4,4 a
1,7 b
1,1 b
1,4 b
1,8 b
4,5 a
1,8 b
2,5 b

CRdt
(cm)
13,0 b
12,3 b
22,2 a
16,1 a
18,8 a
11,4 b
24,2 a
12,0 b
16,7 a
21,9 a
21,1 a
21,1 a
19,7 a
19,5 a
19,0 a

APdt
(cm)
108,4 a
92,4 a
144,3 a
129,1 a
139,6 a
113,0 a
127,8 a
110,0 a
115,4 a
106,0 a
116,6 a
130,0 a
117,6 a
124,9 a
120,2 a

PPdt
(kg.ha -1 )
262,6 b
185,0 b
219,5 b
264,6 b
531,2 a
300,5 b
225,8 b
285,8 b
121,8 b
88,5 b
241,9 b
265,1 b
503,0 a
182,5 b
236,7 b

TO
(%)
48,1 b
48,1 b
49,0 a
49,1 a
48,0 b
49,2 a
49,0 a
49,5 a
47,2 b
48,7 b
48,5 b
48,9 a
50,5 a
48,1 b
47,9 b

FR1: início do florescimento; NRP: número de racemos por planta; CR: comprimento efetivo do racemo
primário; AP: altura da planta; PP: potencial produtivo; TO: teor de óleo das sementes;
dt: valores destransformados;
Médias com a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott a 5%.
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Tabela 32. Estimativas da divergência genética entre parentais de mamona, expressas pela distância euclidiana
média (de), heterose (h), e respectivas correlações, referentes às duas primeiras variáveis canônicas (1).
Barbalha-CE, 2002/2003

VC1
Combinações
deh
1e2
1,5792
0,166
1,2718
1e3
-1,860**
1e4
4,441**
1,8394
1e5
2,2939
-0,556
1,1691
-1,049
1e6
2e3
2,6250
-3,133**
2e4
5,124**
0,3879
2e5
3,3436
-2,459**
3,161**
2e6
2,6953
3e4
3,1072
5,467**
3e5
2,3673
3,609**
3e6
0,8077
2,015*
4e5
3,3654
0,331
4e6
2,8946
3,988**
1,791
5e6
1,5689
Correlação de Pearson
-0,1212

(1)

VC2
h
-0,020
-0,809
0,076
-1,871
-0,660
-0,631
2,571*
-0,853
-2,195*
0,624
-1,878
-1,003
2,369*
-1,143
-2,647**
-0,0696

VC 1: primeira variável canônica; VC2: segunda variável canônica;
** significativo pelo teste t (P < 0,01);
* significativo pelo teste t (P < 0,05).

4.5.2 Análise dialélica

4.5.2.1 Análise de variância

Na Tabela 33, encontram-se resumidas as análises dialélicas das duas primeiras
variáveis canônicas. Resultados semelhantes foram obtidos em relação aos componentes
principais, considerando-se que os efeitos para capacidade geral de combinação (CGC) e
capacidade específica de combinação (CEC) mostraram-se significativos (P < 0,01),
ocorrendo o mesmo com os componentes quadráticos, o que evidencia maior contribuição dos
efeitos gênicos não-aditivos. Esses resultados mostraram-se, igualmente, de acordo com
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aqueles obtidos nas análises dialélicas uni variadas (Tabela 7), excetuando-se a característica
altura da planta, que apresentou significância estatística apenas para CGC.
Tabela 33. Resumo das análises de variância das capacidades geral de combinação (CGC) e capacidade específica
de combinação (CEC) e os componentes quadráticos para as duas primeiras variáveis canônicas (1) em
mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Quadrados médios
FV
CGC
CEC
Resíduo

GL
5
15
60

g

Ô
^ s
Ô^ g/Oˆ^
(1)

s

VC1
27,381 **
24,771 **
1,000
0,824
5,943
0,138

VC2
11,598 **
5,942 **
1,000
0,331
1,235
0,268

VC 1: primeira variável canônica; VC2: segunda variável canônica;

Ô
^ g : estimativa do componente quadrático associado à CGC;
Ô
^ s : estimativa do componente quadrático associado à CEC;
**

significativo pelo teste F (P < 0,01).

4.5.2.2 Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação (CGC)

Na Tabela 34, encontram-se as estimativas dos efeitos da capacidade geral de
combinação ( ^i), obtidos com base nos escores das duas primeiras variáveis canônicas. Para a
primeira variável canônica, que representa um contraste entre o início do florescimento e
comprimento efetivo do racemo primário com o número de racemos por planta e potencial
produtivo (Tabela 26), foram obtidas estimativas positivas de ^i para os parentais BRA 5550
(6), BRA 7722 Papo-de-gia (3) e BRA 2968 (4), indicando potencialidades para a formação
de descendentes com maior comprimento efetivo do racemo primário, florescimento tardio,
menor número de racemos por planta e baixo potencial produtivo. Os parentais BRS
Paraguaçu (2), BRS Nordestina (5) e BRA 4871 (1) apresentaram estimativas negativas,
possibilitando a formação de híbridos com menor comprimento efetivo do racemo primário,

109

florescimento precoce, maior número de racemos por planta e maior potencial produtivo. Por
outro lado, para a segunda variável canônica, que é associada positivamente com o
comprimento efetivo do racemo primário, teor de óleo e potencial produtivo e negativamente
com altura de plantas, os maiores valores de ^i foram apresentados pelos parentais BRS
Nordestina (5) e BRS Paraguaçu (2). Assim, o parental BRS Nordestina (5) possibilitaria, em
suas combinações com outros parentais, o incremento de genes para maior comprimento
efetivo do racemo primário, maior teor de óleo, maior potencial produtivo e porte mais baixo.
Entretanto, o parental BRS Paraguaçu (2) propiciaria o incremento de genes para menor
comprimento efetivo do racemo primário, menor teor de óleo, menor potencial produtivo e
porte mais elevado.
Considerando a escolha de parentais com base no comportamento “per se” (Tabela 19)
e nas estimativas de ^i (Tabela 34), o parental BRS Nordestina (5) mais uma vez apresenta-se
como o mais favorável por apresentar potencialidades para o incremento das variáveis de
importância tanto para a primeira como para a segunda variável canônica, não apenas no
aspecto multivariado como no aspecto uni variado, fator que justifica o elevado potencial
genético desse cultivar. No contexto da técnica de componentes principais, esse cultivar
apresentou potencialidades para redução do porte da planta e maior comprimento efetivo do
racemo primário com comportamento desfavorável para precocidade, aqui representada pelo
início do florescimento, número de racemos por planta e potencial produtivo.
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Tabela 34. Estimativas dos efeitos da capacidade geral de combinação ( ^i ), referentes às duas
primeiras variáveis canônicas (1) em mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Parentais
BRA 4871
BRS Paraguaçu
BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 2968
BRS Nordestina
BRA 5550
DP (g i)
DP (g i-gj )
(1)

VC 1
-0,568
-1,268
0,911
0,532
-0,563
0,968
0,161
0,250

VC2
-0,311
-0,680
-0,062
0,107
1,102
-0,156
0,161
0,250

VC1: primeira variável canônica; VC2: segunda variável canônica;
DP: desvio padrão.

4.5.2.3 Estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação (CEC)

As variações atribuídas à capacidade específica de combinação foram significativas
(P<0,01) para as duas primeiras variáveis canônicas (Tabela 33). Verifica-se, na Tabela 35,
que as combinações híbridas BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia, BRA 4871 x BRA 5550,
BRS Paraguaçu x BRA 7772 Papo-de-gia, BRS Paraguaçu x BRS Nordestina e BRA 2968 x
BRS Nordestina apresentaram os maiores valores negativos de ^ij para a primeira variável
canônica, indicando que esse material foi favorecido por genes para menor comprimento
efetivo do racemo primário, florescimento precoce, maior número de racemos por planta e
maior potencial produtivo, conforme comportamento desta variável canônica (Tabela 26).
Todavia, para a segunda variável canônica, os híbridos BRS Paraguaçu x BRA 2968 e BRA
2968 x BRS Nordestina representaram as melhores combinações quando o propósito do
melhoramento for o incremento do comprimento efetivo do racemo primário, teor de óleo e
potencial produtivo com redução da altura da planta.
Ainda na Tabela 35, observam-se estimativas negativas e positivas de s ii para as duas
variáveis canônicas, as quais, de acordo com Cruz & Vencovsky (1989), correspondem à
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capacidade de combinação de uma variedade com ela mesma e são importantes na indicação
da direção dos desvios de dominância.

Tabela 35. Estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação (^ ..), referentes às duas primeiras
variáveis canônicas (1) em mamona. Barbalha-CE, 2002/2003

Combinações híbridas
BRA 4871 x BRA 4871
BRA 4871 x BRS Paraguaçu
BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 4871 x BRA 2968
BRA 4871 x BRS Nordestina
BRA 4871 x BRA 5550
BRS Paraguaçu x BRS Paraguaçu
BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
BRS Paraguaçu x BRA 2968
BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
BRS Paraguaçu x BRA 5550
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968
BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 5550
BRA 2968 x BRA 2968
BRA 2968 x BRS Nordestina
BRA 2968 x BRA 5550
BRS Nordestina x BRS Nordestina
BRS Nordestina x BRA 5550
BRA 5550 x BRA 5550
(1)

VC1
0,465
0,417
-2,014
2,631
-0,287
-1,678
0,037
-3,501
3,099
-2,404
2,316
-0,773
3,037
3,258
0,766
-4,087
-1,676
1,082
0,073
0,964
-1,725

VC2
0,533
0,243
-0,225
-0,364
-1,138
0,418
-0,006
-0,315
1,860
-0,390
-1,386
0,636
0,236
-1,095
0,127
-1,412
2,129
-1,037
0,931
-1,371
1,624

VC1: primeira variável canônica; VC2: segunda variável canônica.

4.5.2.4 Estimativas de heterose

As estimativas de heterose relativas às duas primeiras variáveis canônicas (VC1 e
VC2) encontram-se na Tabela 36. Valores positivos e negativos tanto para VC1 como para
VC2 são observados. Se a estimativa de s ii (Tabela 35) for negativa, o parental i contribuirá
positivamente para a heterose, e se s ii positiva, então a contribuição desse parental será
negativa, conforme Cruz et al. (2004).
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Tabela 36. Estimativas da heterose (h), referentes às duas primeiras variáveis canônicas (1) em mamona. BarbalhaCE, 2002/2003

Combinações híbridas
BRA 4871 x BRS Paraguaçu
BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia
BRA 4871 x BRA 2968
BRA 4871 x BRS Nordestina
BRA 4871 x BRA 5550
BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
BRS Paraguaçu x BRA 2968
BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
BRS Paraguaçu x BRA 5550
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2968
BRA 7722 x BRS Nordestina
BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 5550
BRA 2968 x BRS Nordestina
BRA 2968 x BRA 5550
BRS Nordestina x BRA 5550
(1)

h
0,166
-1,860**
4,441**
-0,556
-1,049
-3,133**
5,124**
-2,459**
3,161**
5,467**
3,609**
2,015*
0,331
3,988**
1,791

VC1
h (%)
4,867
-35,926**
140,835**
-13,431
-21,981
-73,497**
228,901**
-76,297**
81,954**
136,618**
72,375**
35,867*
11,185
110,935**
39,088

h
-0,020
-0,809
0,076
-1,871
-0,660
-0,631
2,571*
-0,853
-2,195*
0,624
-1,878
-1,003
2,369*
-1,143
-2,647**

VC2
h (%)
-0,475
-15,517
1,741
-28,656
-11,766
-13,777
69,125*
-14,491
-44,135*
13,407
-27,526
-16,970
39,699*
-22,611
-36,651**

VC1: primeira variável canônica; VC2: segunda variável canônica;
** significativo pelo teste t (P < 0,01);
* significativo pelo teste t (P < 0,05).

Das 15 combinações híbridas, 10 apresentaram heterose significativa para a primeira
variável canônica, apenas quatro mostraram significância para a segunda variável. Quanto à
primeira variável canônica, as combinações, BRA 4871 x BRA 2968, BRS Paraguaçu x BRA
2968, BRA 7722 Papo -de -gia x BRA 2968, BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina e BRA
2968 x BRA 5550 apresentaram estimativas de heterose (Tabela 36) e dos efeitos positivos de
capacidade específica de combinação (Tabela 35), bem como escores positivos (Tabela 27).
Considera-se, portanto, que os mesmos são, potencialmente favoráveis ao florescimento mais
tardio, maior comprimento efetivo do racemo primário, menor número de racemos por planta
e menor potencial produtivo. Entretanto, as combinações BRA 4871 x BRA 7722 Papo-degia, BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia e BRS Paraguaçu x BRS Nordestina
sinalizaram de forma contrária, potencializando início de florescimento mais precoce, menor
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comprimento efetivo do racemo primário, maior número de racemos por planta e maior
potencial produtivo, sendo estas consideradas as melhores combinações.
Quanto a segunda variável canônica, que se apresenta relacionada positivamente com
comprimento efetivo do racemo primário (CR), potencial produtivo (PP) e teor de óleo (TO),
e em sentido negativo com altura da planta (AP), as combinações BRS Paraguaçu x BRA
2968 e BRA 2968 x BRS Nordestina apresentaram estimativas significativas e positivas de
heterose (Tabela 36), valores de capacidade específica de combinação (Tabela 35) e escores
(Tabela 27), também positivos, as quais representaram as melhores combinações no sentido
de que potencializariam maiores contribuições para a elevação do comportamento das
variáveis, comprimento efetivo do racemo primário, potencial produtivo e teor de óleo, além
de favorecer a redução do porte da planta. Os híbridos BRS Paraguaçu x BRA 5550 e BRS
Nordestina x BRA 5550, em direção oposta, foram considerados desfavoráveis, uma vez que
contribuiriam para a redução do comprimento efetivo do racemo primário, potencial
produtivo e teor de óleo, com favorecimento na elevação do porte da planta.
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5. CONCLUSÕES

1. Os resultados das análises uni variadas possibilitaram as seguintes conclusões:

1a. Os parentais BRS Nordestina (5) e BRA 5550 (6) e o híbrido BRA 2969 x BRS
Nordestina (4x5) apresentaram melhor comportamento médio para todos os caracteres;
1b. Os efeitos gênicos não-aditivos foram predominantes na expressão de todas as
características nas análises dialélicas;
1c. Os parentais BRA 4871 (1), BRS Paraguaçu (2) e BRS Nordestina (5) mostraram-se
bons combinadores gerais para início do florescimento (FR). BRS Nordestina (5), para
número de racemos por planta (NRP); BRA 2968 (4), BRA 5550 (6) e BRS nordestina (5)
para comprimento efetivo do racemo primário (CR). Para altura da planta (AP), os
melhores combinadores gerais foram: BRA 4871 (1), BRS Paraguaçu (2) e BRA 7722
Papo-de-gia (3). BRS Nordestina (5) e BRA 5550 (6) apresentaram boa capacidade geral
de combinação (CGC) para potencial produtivo (PP) e BRS Nordestina, boa CGC para
teor de óleo (TO);
1d. As melhores combinações híbridas quanto à capacidade específica de combinação
(CEC) foram: 1 x6, 2x3 , 2x5 e 4x5 para FR, 2x3 e 4x5 para NRP, 1 x4 e 2x4 para CR, 1 x3
e 3x4 para AP, 1x6 e 4x5 para PP e 4x5 para TO;
1e. Os híbridos de maior valor heterótico foram: 1x6, 2x3, 2x5 para FR, 2x3 para NRP,
1x4 e 2x4 para CR. Não se verificaram híbridos favoráveis para AP, PP e TO.
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2. No contexto multivariado, conclui-se que:

2a. A avaliação da divergência genética entre os seis parentais com base nos escores dos
dois primeiros componentes principais e nas duas primeiras variáveis canônicas, foi
satisfatória;
2b. Os caracteres NRP, AP e PP foram os que mais contribuíram para a divergência
genética dos parentais no primeiro componente principal (CP1), enquanto FR e CR foram
os mais importantes para o segundo (CP2);
2c. Para a primeira variável canônica (VC1), FR e CR contribuíram de forma positiva,
sendo a contribuição de NRP e PP negativa. Quanto a segunda variável canônica (VC2),
CR e PP contribuíram de forma positiva para a divergência e AP de forma negativa;
2d. Os seis parentais mostraram-se divergentes quanto aos dois primeiros componentes
principais, enquanto os parentais BRS Paraguaçu (2) e BRA 2968 (4) mostraram-se
similares quanto às duas primeiras variáveis canônicas;
2e. Os efeitos gênicos não-aditivos foram predominantes na expressão dos dois primeiros
componentes principais e das duas primeiras variáveis canônicas, nas análises dialélicas;
2f. O parental BRA 5550 (6) apresentou-se como bom combinador geral para o primeiro
componente principal, enquanto BRS Nordestina (5) mostrou-se um bom combinador
geral para o segundo componente principal;
2g. BRS Paraguaçu (2), BRS Nordestina (5) e BRA 4871 (1) apresentaram boa capacidade
geral de combinação para a primeira variável canônica e BRS Nordestina (5) mostrou-se
um bom combinador geral quanto à segunda variável canônica;
2h. Os híbridos BRA 4871 x BRA 5550 (1x6) e BRA 2968 x BRS Nordestina (4x5)
apresentaram melhor comportamento quanto a CEC, relativo ao primeiro componente
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principal. Quanto ao segundo componente principal, as melhores combinações foram:
BRA 4871 x BRA 2968 (1x4) BRS Paraguaçu x BRA 2968 (2x4), BRA 7722 Papo-de-gia
x BRA 2968 (3x4) e BRA 7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina (3x5) com contribuição
favorável à CR enquanto BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia (1x3), BRS Paraguaçu x
BRA 7722 Papo-de-gia (2x3) e BRS Paraguaçu x BRS Nordestina (2x5) favoráveis à FR;
2i. BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia (1x3), BRA 4871 x BRA 5550 (1x6), BRS
Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia (2x3), BRS Paraguaçu x BRS Nordestina (2x5) e
BRA 2968 x BRS Nordestina (4x5) apresentaram melhor comportamento quanto a CEC
para a primeira variável canônica. Para a segunda variável canônica, BRS Paraguaçu x
BRA 2968 (2x4) e BRA 2968 x BRS Nordestina (4x5) foram as melhores combinações;
2j. O híbrido de melhor comportamento heterótico quanto ao primeiro componente
principal foi: BRA 4871 x BRA 5550 (1x6) enquanto, BRA 4871 x BRA 2968 (1x4),
BRS Paraguaçu x BRA 2968 (2x4), BRA 7722 Papo-de-gia x BRA 2668 (3x4), BRA
7722 Papo-de-gia x BRS Nordestina (3x5) e BRA 5550, de comportamento heterótico
favorável à CR e BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia (2x3) e BRS Paraguaçu x BRS
Nordestina (2x5), com heterose favorável à FR no segundo componente principal;
2k. BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia (1x3), BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia
(2x3) e BRS Paraguaçu x BRS Nordestina (2x5) apresentaram valores heteróticos
significativos para a primeira variável canônica, enquanto para segunda variável canônica
as melhores combinações foram: BRS Paraguaçu x BRA 2968 (2x4) e BRA 2968 x BRS
Nordestina (4x5);
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3. Conclusões gerais:

3a. O parental BRS Nordestina (5) foi um bom combinador geral para todas as variáveis
originais, à exceção de AP, e para todas as variáveis alternativas, à exceção de (CP1);
3b. O híbrido BRA 2968 x BRS Nordestina (4x5) representou a melhor perspectiva de
exploração no melhoramento;
3c. As combinações híbridas BRA 4871 x BRA 7722 Papo-de-gia (1x3), BRA 4871 x
BRA 5550 (1x6), BRS Paraguaçu x BRA 7722 Papo-de-gia (2x3), BRS Paraguaçu x BRA
2968(2x4), BRS Paraguaçu x BRS Nordestina (2x5) e BRA 2968 x BRS Nordestina (4x5)
poderiam ser utilizadas na formação de populações-base a partir de intercruzamentos entre
elas, seja para exploração de seleção recorrente intrapopulacional ou para a extração de
linhagens para a síntese de híbridos que reúnam precocidade, maior número de racemos
por planta, menor altura de plantas, maior potencial produtivo e maior teor de óleo.
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