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O algodão é uma das cinco principais culturas agrícolas do Brasil, e a principal cultura produtora 

de fibra do mundo. Nessa cultura, bem como em outras espécies, o desenvolvimento de 

cultivares melhoradas é um processo longo. E, da mesma forma, os estudos aprofundados sobre 

os aspectos do crescimento e desenvolvimento do sistema radicular representa um segmento 

subestimado e pouco explorado como estratégia para melhorar a produtividade. Parte disso 

decorre da dificuldade de fenotipagem do sistema radicular. Nesse sentido, os rizotrons têm 

representado uma alternativa viável para esse tipo de caracterização em plantas. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar e caracterizar, em sistema de rizotrons, o crescimento radicular em genótipos 

de algodoeiro, bem como identificar o tempo mais adequado para avaliação de caracteres 

relacionados. Para isso, constituiu-se um experimento de avaliação de dez genótipos de 

algodoeiro, sob o delineamento de blocos completos casualizados em parcelas subdivididas no 

tempo com quatro repetições. Foram realizadas seis avaliações (medidas repetidas) por parcela, 

aos 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias da emergência das plântulas. Cada medida resultou da captura de 

uma imagem por rizotron (unidade experimental), em que se avaliaram os caracteres: 

comprimento total, área superficial, volume total e diâmetro médio de raízes. A interpretação das 

imagens foi feita com o auxílio do software WinRhizo. Foi, então, realizada a análise da 

variância e aplicou-se o teste Scott & Knott para agrupamento das médias de genótipos. Também 

foi empregada análise de regressão para avaliar o efeito das avaliações no tempo, dentro de 

genótipos. Estimaram-se, ainda, as correlações fenotípica, genotípica e de ambiente entre os 

caracteres avaliados. A análise dos dados permitiu identificar genótipos superiores em relação 

aos caracteres avaliados, bem como um momento mais adequado para esse tipo de avaliação. 

Houve correlações significativas e de elevada magnitude entre os caracteres avaliados. Vale 

destacar a correlação genética de 0,94 entre comprimento total e área superficial de raízes. A 

partir do resultados obtidos, pode-se concluir que: i) há variabilidade genética nos caracteres 

avaliados inerentes ao crescimento e desenvolvimento radicular do algodoeiro; ii) a avaliação 

desses caracteres aos 35 dias após a emergência possibilita melhor discriminação genotípica para 

fins de seleção; iii) as linhagens CNPA GO 2008-1265 e CNPA GO 2002-2043 são 

predominantemente superiores aos demais genótipos avaliados, sobretudo no caráter 

comprimento total de raízes; iv) na época de avaliação indicada (35 dias) o genótipo CNPA GO 

2007-423 destaca-se pelo seu maior volume total de raízes; v) há alto grau de associação 

genética entre os caracteres comprimento total de raízes, área total de raízes, volume total de 

raízes e diâmetro médio de raízes. 
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