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O conhecimento da diversidade genética e a relação entre genótipos são de grande importância 

para o melhoramento de plantas, uma vez que auxiliam os melhoristas na escolha de genitores 

para formação de população segregante. Existem vários métodos para predição da diversidade 

genética entre indivíduos e entre eles as variedades canônicas se destacam pela alta precisão. 

Para auxiliar nesse estudo, a determinação da importância relativa dos caracteres na 

quantificação da diversidade genética entre genótipos possibilitou o descarte daquelas de menor 

contribuição em estudos posteriores. O objetivo deste trabalho foi agrupar genótipos de 

algodoeiro de fibra colorida por meio da análise de variáveis canônicas e determinar a 

importância das características intrínsecas da fibra na diversidade genética do algodoeiro 

colorido. O experimento foi conduzido na Fazenda Capim pertencente à Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) - Uberlândia, Minas Gerais, na safra 2011/2012. Foram avaliados 18 

genótipos de algodoeiro, sendo 16 linhagens (LC) do Programa de Melhoramento de Algodoeiro 

da UFU e duas testemunhas (BRS Rubi e BRS Topázio). O delineamento experimental utilizado 

foi o de blocos completos casualizados (DBC) com três repetições. Avaliou-se sete 

características intrínsecas da fibra por meio do HVI (High Volume Instrument): índice 

micronaire, maturidade da fibra, comprimento da fibra (mm), uniformidade de comprimento (%), 

índice de fibras curtas (%), resistência (gf/tex) e alongamento. Os dados foram submetidos a 

análise multivariada.  As duas primeiras variáveis canônicas representaram 91,95% da variação 

entre os acessos. Por meio da análise gráfica foi possível observar a formação de dois grupos 

distintos, sendo o grupo 1 formado pelas linhagens do Programa de Melhoramento de algodoeiro 

da UFU e o grupo 2 pelas testemunhas BRS Rubi e BRS Topázio. O caráter que mais contribuiu 

para explicar a diversidade genética entre os genótipos foi comprimento da fibra com 38,67%, 

seguido dos caracteres índice de fibras curtas e resistência, com 22,20% e 9,73% 

respectivamente. A maturidade da fibra (1,16%) foi o caráter que menos contribuiu para a 

diversidade genética, mas apesar da sua baixa contribuição no estudo, a maturidade da fibra é um 

dos principais caracteres utilizados em programas de melhoramento genético na seleção de 

genótipos superiores, pois é uma característica importante para o sucesso do processo de fiação. 

Os demais caracteres apresentaram baixa contribuição, demonstrando pequena importância nos 

estudos de diversidade genética do algodoeiro de fibra colorida. Os genótipos alocados em 

grupos diferentes e que apresentaram elevadas características tecnológicas da fibra são genitores 

potenciais para programas de melhoramento de algodoeiro e o comprimento da fibra é um 

caráter de fundamental importância em estudos de diversidade genética entre genótipos de 

algodoeiro de fibra colorida.  
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