
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 CENTRO DE BIOCIÊNCIAS  

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E 

BIOLOGIA MOLECULAR 

ADAPTABILIDADE DE HÍBRIDOS ENTRE Gossypium 
barbadense E G. hirsutum CONTENDO O GENE cry1Ac 

 

JAIR MOISÉS DE SOUSA 

NATAL-RN 
2009 



 i

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA 

MOLECULAR 

ADAPTABILIDADE DE HÍBRIDOS ENTRE Gossypium 
barbadense E G. hirsutum CONTENDO O GENE cry1Ac 

JAIR MOISÉS DE SOUSA 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-graduação em Genética e Biologia 

Molecular do Centro de Biociências da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como parte dos requisitos para a 

obtenção do título de Mestre em Genética e 

Biologia Molecular. 

Orientadora: Dra. Lúcia Vieira Hoffmann  
Co-orientador: Dr. Paulo Augusto Vianna Barroso 

NATAL-RN 
2009 



 ii

S726A               

               Souza, Jair Moisés de 
                   Adaptabilidade de híbridos entre Gossypium barbadense E G. hirsutum     
N            contendo o gene cry1Ac/ Jair Moisés de Souza. – Natal: UFRN / Centro de      
B            Biociências, 2009. 
                   xi, 64 f. : il. ; 31 cm. 

                    Orientador: Lúcia Vieira Hoffman; Co- orientador: Paulo Augusto Vianna 
a             Barroso 
                     Dissertação (mestrado) – UFRN / Centro de Biociências, Programa        
.            de Pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, 2009.                      
R                  Referências bibliográficas: f. 43-64 

                    1. Genética  2. Genética de Populações  3. Adaptabilidade - 
Dissertação.  I. Hoffman, Lúcia Vieira.  II.  Barroso, Paulo Augusto Vianna. III. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Biociências, 
Programa de Pós-graduação em Genética e Biologia Molecular. V. Título. 

CDD: 630.275

 



 iii

   “Meu delírio é a experiência com coisas reais” 

          Belchior 



 iv

 

Aos meus pais Antonio Sousa  e Maria do Socorro Moisés, que  

me conduzem na  direção dos caminhos do bem; 

 

 

 

 

Aos meus irmãos Joel, Jailma e Jean Moisés,  

que sempre me entenderam; 

 

 

 

 

 

A minha esposa Daniela Medeiros, minha eterna companheira; 

 

      Dedico... 



 v

AGRADECIMENTOS 

• Ao grande jardineiro do universo pelas alegrias e dificuldades que permitiram 

evoluir; 

• Aos meus pais pelos ensinamentos que me conduzem; 

• Ao CNPq pelo apoio financeiro; 

• A Embrapa Algodão pela oportunidade de realização deste trabalho; 

• Em especial a Dra. Lúcia Hoffmann pelos ensinamentos e compreensão; 

• Ao Dr. Paulo Barroso pela grande ajuda e pelo seu exemplo de grande 

pesquisador; 

• Aos meus colegas de laboratório pela paciência; 

• A Henrique Assunção pelas filosofias bem como pela humildade em ensinar 

tudo que aprendeu; 

• Aos meus amigos Ivandilson Menezes, Uiara Cavalcanti e Milena Ferreira pelo 

carinho e companheirismo; 

• Ao Dr. Marc Giband pelas contribuições; 

• A todos aqueles que diretamente ou indiretamente contribuíram para a 

superação dos obstáculos durante a minha jornada de estudante. 

  



 vi

RESUMO 

Espera-se que hibridações entre plantas transgênicas e espécies próximas 
ocorram sempre que haja simpatria e não existam barreiras de cruzamento, como é 
o caso, no Brasil, do algodoeiro contendo o gene cry1Ac e a espécie Gossypium 
barbadense. Os barbadenses vêm sendo mantidos em quintais, e é importante sua 
preservação como recurso genético. Híbridos foram avaliados para caracteres 
relacionados com a adaptabilidade, inferindo sobre suas chances de sobrevivência 
e seleção. Para isto, obtiveram-se plantas F1 e F2 do cruzamento entre um 
algodoeiro barbadense coletado no estado de Mato Grosso com as cultivares 
DP404, contendo cry1Ac, e de sua isolinha DP4049. Todos os 37 indivíduos F1 e 
122 dentre 170 indivíduos F2 avaliados expressaram cry1Ac, e apresentaram níveis 
de resistência às lagartas rosada (Pectinophora gossypiella) e curuquerê-do-
algodoeiro (Alabama argillacea) equivalentes ao parental transgênicos e superiores 
a isolinha, barbadense e híbridos que não continham o transgene.  Não foram 
observadas diferenças significativas para a porcentagem de germinação ou 
quantidade de dias para germinação.  O florescimento e abertura do primeiro 
capulho ocorreram mais cedo nos algodoeiros herbáceos e nos híbridos  que nas 
populações F2 em média; todas as populações apresentaram um número de dias 
para o florescimento e abertura do primeiro capulho significativamente mais baixo 
que os barbadenses. As plantas mais altas na maturação eram os barbadenses,  e 
os herbáceos as mais baixas, sendo as populações F1 e F2 intermediárias. O 
número de sementes por planta foi superior nos híbridos F1 e algodoeiros 
herbáceos, sendo as populações F2 intermediárias em média, e os barbadenses 
aqueles que produziram menor número de sementes. A lagarta rosada, 
principalmente, e também a curuquerê-do-algodoeiro são importantes pragas de G. 
barbadense, portanto o efeito positivo do transgene pode favorecer a seleção de 
híbridos contendo o transgene, e deste modo favorecer plantas que contêm 
genoma de G. hirsutum, em detrimento da pureza do genoma de barbadense. A 
seleção deve ser influenciada pelos usos da planta: o fato de os híbridos serem 
mais baixos pode diferenciá-los dos pais barbadenses aos quais a propriedades 
medicinais são atribuidas; por outro lado, a produção bem maior de capulhos pode 
favorecer a manutenção dos híbridos quando se visa confecção de pavios ou 
ornamentação de quintais e jardins. 

Palavras-chave: algodão, adaptabilidade, transgênicos. 
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ABSTRACT 

Hybrids among transgenic plants and related species are expected to occur if they 
are sympatric and when there are not crossing barriers; as is the case, in Brazil, of 
cry1Ac transgenic cotton and Gossypium barbadense. This species has been 
maintained as dooryard plants, and should be preserved as a genetic resource. 
Hybrids were evaluated about traits related to fitness, leading to infer about its 
chances of survivor and selection. A barbadense genotype collected at the state of 
Mato Grosso was outcrossed to the variety DP 404, containing the gene cry1Ac,   
and to the isoline DP 404. All the F1  individuals and 122 among 170  F2 individuals 
expressed the toxin, and presented levels of resistance to pink bollworm 
(Pectinophora gossypiella) and cotton leafworm (Alabama argillacea) equivalent to 
the transgenic parent  and superior to the isoline, barbadense or non transgenic 
hybrids. The percentage of germination and number of days to germinate did not 
differ among genotypes. Anthesis of the first flower and opening of the first cotton boll  
occurred earlier for herbaceous cotton and F1  hybrids than F2  population in average; 
all the populations presented a number of days to flower and opening of the first  boll  
smaller then barbadense. The highest plants were barbadenses, and herbaceus the 
smallest, with F1  and F2  populations presenting intermediary heights. The number of 
seeds per plants were superior for F1  hybrids an herbaceous cotton, F2  populations 
were in average intermediary; the barbadense genotype produced the smallest 
number of seeds per plant. Pink bollworm, mainly, and also cotton leafworm, are 
important barbadense pests, so the transgene positive effect could favor the 
selection of hybrids, and hence G. hirsutum genome, against the maintenance of 
pure G. barbadense genome.  The selection may be influenced by the plant uses:  
the smaller size of hybrids when compared to the barbadense may lead them to be 
differentiated from these parents to which medicinal properties are attributed; on the 
other hand, the greater boll production may favor hybrids maintenance with the 
purpose of producing lamp wicks, or use as an ornamental or swab. 

Keywords: Cotton, fitness, transgenics. 
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1. INTRODUÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO 

A população mundial sofre cada vez mais com as conseqüências produzidas 

por práticas danosas ao equilíbrio do planeta, cuja contribuição da agricultura é 

bastante expressiva. Um exemplo é a grande quantidade de inseticidas químicos 

usados no controle de pragas (EDGE et al., 2000).  

 A cultura do algodoeiro é atacada por um grande complexo de insetos-praga. 

O método de controle mais usado é o químico, com a aplicação de inseticidas de 

diferentes classes, sendo a quantidade usada no Brasil bastante elevada. A busca 

por metodologias alternativas de controle de insetos-praga comprometidas com a 

sustentabilidade bem como com a preservação do meio ambiente, tem sido, a cada 

dia, uma necessidade constante (BOBROWSKI et al., 2003). 

 Com o advento da transformação genética foi possível desenvolver 

algodoeiros transgênicos resistentes a lagartas, praga que causa danos econômicos 

as lavouras. Os algodoeiros e os demais vegetais resistentes a insetos 

desenvolvidos por meio da engenharia genética se tornaram uma nova e importante 

alternativa ao uso de inseticidas. Além dos benefícios econômicos e culturais, estes 

algodoeiros podem reduzir o impacto ambiental da cotonicultura, pois propiciam uma 

redução na utilização de inseticidas químicos (EDGE et al., 2000). 

 O primeiro algodoeiro transgênico resistente a insetos cultivado 

comercialmente é denominado Mon 531 também conhecido como  Bollgard ou Bt. 

Ele contém o gene cry1Ac, oriundo da bactéria Bacillus thuringiensis e que codifica a 

síntese da proteína Cry1Ac, de natureza inseticida (PERLAK et al., 1990). 

Algodoeiros expressando esta toxina são resistentes a quatro de espécies de pragas 

de insetos da ordem Lepidopterae (SUJII et al., 2006).  

 Apesar dos benefícios econômicos e ambientais que alguns vegetais 

geneticamente modificados (VGM) podem proporcionar, as incertezas a respeito dos 

eventuais efeitos adversos é motivo de discussões. As dúvidas existentes sobre os 

organismos geneticamente modificados levaram muitos países a criar legislações 

específicas para a experimentação, liberação comercial e cultivo a campo das 

plantas transgênicas.  

 Uma das indagações diz respeito à possível ocorrência de efeitos 

pleiotrópicos. A introdução de um segmento exógeno de DNA no genoma de um 
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dado organismo pode resultar em diversas perturbações do complexo gênico que 

coordena o armazenamento das informações neste organismo. Essas perturbações 

podem resultar na inativação de genes ou ativação de genes silenciados, bem como 

alteração das quantidades de metabólitos necessários a sobrevivência da planta, ou 

ainda na produção de novos produtos gênicos (KUIPER et al., 2001). Por outro lado, 

é muito importante destacar que os efeitos, anteriormente apresentados, não são 

exclusivos de organismos geneticamente modificados, uma vez que os mesmos 

também podem ser encontrados em indivíduos melhorados mediante a aplicação de 

técnicas convencionais de melhoramento (TREWAVAS & LEAVER, 2001; DALE et 

al., 2002; CONNER et al., 2003; WILKINSON et al., 2003). 

 Outro fenômeno genético, também relacionado à segurança de organismos 

geneticamente modificados diz respeito à hibridação entre o organismo transgênico 

e seu parente selvagem (ELLSTRAND et al., 1999). A ocorrência desse fenômeno 

pode levar a transferência do transgene, mediante fluxo gênico, da planta 

geneticamente modificada para seu respectivo parente selvagem, conferindo a 

esses organismos uma característica inexistente entre os indivíduos de sua espécie 

(ELLSTRAND & HOLFMAN, 1990). Para Snow et al. (1998), uma conseqüência 

direta da hibridação e do fluxo gênico diz respeito à possibilidade do transgene 

conferir maior ou menor potencial adaptativo, cujos resultados podem alterar 

equilíbrios existentes e causar danos ambientais e econômicos.  

 Uma ferramenta importante capaz de quantificar as possíveis conseqüências 

ecológicas da hibridação entre uma planta transgênica e outra não transgênica 

consiste em estimar o adaptabilidade dos híbridos oriundos desse cruzamento. Essa 

medida proporciona a criação de um modelo capaz de prever o comportamento 

adaptativo dos híbridos assim como de suas gerações posteriores em um dado 

ambiente (MONGELÓ, 2001). Especificamente no caso do algodão Bt, o estudo da 

adaptabilidade é importante uma vez que existem espécies nativas e naturalizadas 

no Brasil.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

2.2 Específicos 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

• Determinar se a presença do gene cry1Ac derivado do evento 

geneticamente modificado Mon 531 propicia maior adaptabilidade a 

descendentes da hibridação entre Gossypium hirsutum r. latifolium e G. 

barbadense. 

2.2 Específicos 

• Verificar a expressão e a herança do gene cry1Ac  em populações 

F1 e F2 provenientes do cruzamento interespecífico entre Gossypium 

barbadense e G. hirsutum r. latifolium; 

• Verificar se a proteína expressa nas gerações F1 e F2  conferem 

resistência às lagartas rosada (Pectinophora gossypiella) e curuquerê do 

algodoeiro (Alabama argillacea);  

• Determinar a adaptabilidade relativa e geral dos genitores e das 

gerações F1 e F2. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Algodão: características, origem e evolução. 

3.2 Gossypium barbadense 

3.3 Algodão bt 

3.4 Adaptabilidade, seleção natural e transgênicos 

3.5 Hibridação 

3.6 Introgressão 

3.7 Fluxo gênico 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 Algodão: características, origem e evolução. 

O algodão pertence à família Malvacea, tribo Gossypiae e ao gênero 

Gossypium, com cerca de 50 espécies das quais 45 são diplóides (2n = 26) e 5 são 

alotetraploides (2n = 52) (FRYXCELL, 1992). 

 A tribo Gossypiae é composta por oito gêneros. Desses oito, quatro possuem 

poucas espécies representantes cuja distribuição geográfica é restrita (FRYXCELL, 

1968): o gênero Lebronnecia é endêmico das Ilhas Marquesas, o gênero 

Cephalohibiscus é exclusivo da Nova Guiné e Ilhas Salomão, o gênero Gossypioides

encontrados no leste da África e Madagascar além do gênero Kokia encontrado 

exclusivamente nas Ilhas Havainas. Este último possui quatro espécies sendo que 

uma dessas já foi extinta (WENDEL & CRONN, 2003). 

 Em adição a esses quatro gêneros, a  tribo Gossypiae possui outros quatro de 

tamanhos moderados e larga distribuição geográfica: o Hampea, composto por 21 

espécies, o gênero Cienfuegosia que inclui 25 espécies encontradas em regiões 

neotropicais bem como no continente africano e 17 espécies de Thespesia, 

encontradas em todas as regiões tropicais. Por último, o gênero Gossypium que 

possui cerca de 50 espécies (FRYXCELL, 1992) incluindo quatro espécies 

domesticadas (WENDEL & CRONN, 2003). 

 Wendel & Cronn (2003), agrupam as espécies pertencentes ao gênero 

Gossypium em nove grupos genômicos A, B, C, D, E, F, G, K e AD, sendo o último 

grupo alotetraplóide formado a partir da duplicação de cromossomos entre os 

genomas A e D. O restante dos demais grupos correspondem a espécies diplóides 

(Tabela 1). 

Tabela 1. Diversidade e distribuição geográfica de espécies do gênero Gossypium  

grupo 
genômico 

nº de 
espécies 

distribuição geográfica 

A 2 África 

B 3 África, Ilhas Cabo Verde 

C 2 Austrália 

D 13 México, Peru, Ilhas Galápagos, EUA (Arizona) 
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E 7 Península Arábica, Nordeste africano, Sudeste Asiático 

F 1 Leste africano 

G 3 Austrália 

K 12 Austrália 

AD 5 Regiões tropicais e subtropicais 

Wendel & Cronn (2003). 

  

 De acordo com Adams & Wendel (2004) entre cinco a dez milhões de anos 

atrás, o ancestral comum de todas as espécies do gênero Gossypium teria originado 

os grupos genômicos A e D diplóides. Seguidamente, há cerca de um a dois milhões 

de anos, um indivíduo portador do genoma A e outro do genoma D sofreram 

hibridação seguida de duplicação cromossômica e originaram organismos 

alopoliplóides portando os dois genoma A e D (Figura 1). Dos indivíduos 

alopoliplóides originais descendem as cinco espécies alotetraplóides conhecidas 

(WENDEL, 1989; SENCHINA et al., 1999). 

 A maioria das espécies do gênero Gossypium são silvestres (FREIRE et al., 

2000). Alguns representantes desse gênero possuem fibras, pelas quais se 

produzem fios usados na fabricação de tecidos (JOLY, 1991). Pelo valor comercial 

apresentados por suas fibras, quatro espécies são cultivadas, duas diplóides, G. 

arboreum e G. herbaceum provenientes da África, e duas poliplóides, G. hirsutum, 

originária do México e G. barbadense, proveniente do Peru (BOLEK, 2005).  As 

sementes são utilizadas para a fabricação de óleo comestível e produção de torta 

para o gado (JOLY, 1991). 

 A taxa de cruzamento natural do algodoeiro tem sido extensamente estudado 

O algodoeiro é considerado uma planta de sistema  

Estudos realizados no Brasil e em vários países tem demonstrado que o 

algodoeiro é dotado de um sistema misto de reprodução, por apresentar taxa de 

fecundação cruzada variando entre 5% e 95%. A taxa de cruzamentos medida nesta 

planta em várias regiões do planeta tem variado entre 0,25 e 100%, enquanto no 

Brasil essa taxa tem sem mantido entre 3 e 100% (FREIRE et al., 2002).  

O sistema de reprodução por alogamia se caracteriza pela fecundação de um 

gameta de um indivíduo pelo gameta de outro indivíduo, neste tipo de sistema 

reprodutivo uma flor pode ser fecundada pelo pólen de outra flor da mesma planta. 

O sistema de reprodução por autogamia se caracteriza pela fecundação de um óvulo 
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por um grão de pólen da mesma flor. Tal sistema é recorrente em espécies 

hermafroditas, ainda que em muitas dessas existam mecanismos impeditivos da 

autofecundação (SOARES, 1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. História filogenética das espécies diplóides e alopoliplóides do gênero 
Gossyipium. Baseado em Adams & Wendel (2004). 

3.2 Gossypium barbadense L. 

genoma A 
diplóide 

genoma D 
diplóide 

ancestral comum 
5-10 milhões de anos 

genoma AD 
alotetraplóide 

1-2 milhões de anos 

G. mustelinum 

G. darwinii 

G. barbadense 

G. tomentosum 

G. hirsutum 
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A espécie Gossypium barbadense é uma planta originária da América do Sul, 

cujo como centro de origem é a região situada entre o norte do Peru e o sul do 

Equador (BRUBAKER et al., 1999). A domesticação ocorreu no Peru. A introdução 

de G. barbadense no Brasil é anterior à colonização portuguesa, e os tipos 

cultivados na Amazônia parecem diferir daqueles cultivados no local de 

domesticação, sendo que os Andes devem provavelmente ter servido como uma 

barreira para o fluxo gênico (STEPHENS, 1973). Para Barroso et al. (2005a), a 

espécie é encontrada na forma domesticada, podendo está presente em áreas 

indígenas ou fundo de quintais.  

 A dispersão dessas variedades se deu, principalmente, devido a práticas de 

agricultura (BOULANGER & PINHEIRO, 1972). No Brasil, a espécie possui uma 

ampla distribuição, podendo ser encontrada em quase todos os estados (ALBRANA, 

2009; BARROSO et al. , 2005b). 

 Freire (2000) afirma que no Brasil podem ser encontradas duas variedades: a 

variedade G. barbadense var. brasiliense, conhecida como rim-de-boi, com 

sementes sem línter fortemente coladas umas nas outras; a variedade G. 

barbadense var barbadense, com sementes sem línter e descoladas. Entretanto, 

quanto a outras características botânicas, essas duas variedades assemelham-se 

muito, enquanto que, se fossem caracterizadas as características dos barbadenses 

ao leste ou oeste dos Andes possivelmente as diferenças deveriam ser mais 

marcantes (STEPHENS, 1973).  

 Ambas as variedades são arbóreas, perenes e muito similares geneticamente, 

diferindo, basicamente na característica semente em forma de rim (BRUBAKER et 

al., 1999).  

 Para Barroso et al. (2005b), essa espécie deve ter sido introduzida no Brasil 

por comunidades indígenas, cujas utilidades até hoje são a confecção artesanal de 

tecidos, uso como pavio de lamparinas  e como planta medicinal. 

   

3.3 Algodão Bt 

O algodão Mon 531 conhecido popularmente como algodão Bollgard® ou Bt, 

foi produzido pela transferência de genes através do sistema de transformação de 
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plantas mediado pela Agrobacterium tumefaciens (CTNBIO Parecer técnico 

513/2005). Tal sistema proporcionou a incorporação do gene cry1Ac, oriundo da 

bactéria B. thuringiensis, que codifica uma proteína de natureza inseticida (PERLAK 

et al., 1990), tornando o algodão Bt resistente a quatro espécies de Lepdoptera: 

Alabama argilácea (Hüber), Heliothis virescens (Fabricius), Pectinophora gossypiella

(Sauders) e Agrotis ipsilon (Hufnagel) (SUJII et al., 2006).    

 O algodão Bt foi pioneiramente liberado nos Estados Unidos no ano de 1995, 

seguido, um ano mais tarde pela Austrália. Em 1997, a África do Sul, México e 

Japão aprovaram sua liberação, seguidos pela Argentina e demais países, de modo 

que atualmente, a lista das nações que admitem em seus territórios o plantio do 

algodão Bt, é composta por 14 países. No Brasil a liberação ocorreu no ano de 

2005, após parecer favorável emitido pela Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio) (AGBIOS, 2009; CTNBIO Parecer técnico 513/2005). 

 De acordo com o relatório do Serviço Internacional para Aquisição de 

Aplicações em Agrobiotecnologia (ISAAA), em 2007 o Brasil assumiu a posição de 

terceiro lugar no ranking de países produtores de lavouras transgênicas, perdendo 

apenas para os Estados Unidos e a Argentina. Neste mesmo ano cerca de 15 

milhões de hectares foram plantadas com plantas transgênicas das quais 14,5 

milhões foi ocupada com soja transgênica e 500.000 hectares com algodão Bt 

(Bollgard®) (Tabela 2). 

 A integração de DNA exógeno no genoma de uma planta pode ocasionar 

perturbações nos genes da mesma ou na ativação de genes silenciados, como 

também pode resultar na formação de novos metabólicos ou ainda alterar o nível 

dos já existentes (KUIPER et al., 2001). 

 O conhecimento de genes introduzidos, sua regulação bem como o sítio 

integração no genoma da planta pode se caracterizar numa informação de grande 

valia para a avaliação dos riscos desses genes para o ambiente e para a saúde 

humana (KÖNIG, 2003). É importante ainda enfatizar que a ocorrência desses 

efeitos não são exclusivos de plantas transgênicas, como também ocorre 

frequentemente em plantas melhoradas através de técnicas convencionais de 

melhoramento (TREWAVAS & LEAVER, 2001; DALE et al., 2002; CONNER et al., 

2003; WILKINSON et al., 2003). 
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Tabela 2. Área de lavouras geneticamente modificadas em 2007. 

Posição País Área (milhões de 

hectares) 

   Lavouras GM 

1º EUA 57,7 Soja, milho,algodão, 
canola, abóbora, 
papaia, alfafa 

2º Argentina 19,1 Soja, milho, algodão  

3º Brasil 15,0 Soja, algodão  

4º Canadá 7,0 Canola, milho, soja  

5º Índia 6,2 Algodão  

6º China 3,8 algodão, tomate, álamo, 
petúnias, papaia, 
pimentão 

7º Paraguai 2,6 Soja  

8º África do Sul 1,8 Milho, soja, algodão  

9º Uruguai 0,5 Soja, milho  

10º Filipinas 0,3 Milho  

11º Austrália 0,1 Algodão  

12º Espanha 0,1 Milho  

13º México 0,1 Algodão, soja  

14º Colômbia < 0,1 Algodão, cravos  

15º Chile < 0,1 Milho, soja, canola  

 Fonte: Relatório do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações em 
Agrobiotecnologia (ISAAA). Situação global das lavouras geneticamente modificadas 
Comercializadas no ano de 2007. 

 Tais fatos anteriormente descritos podem ser previstos mediante o 

conhecimento da estrutura básica do funcionamento e função do gene introduzido, 

como também nas vias metabólicas envolvidas e do sítio de introdução desse gene 

(GROSSI-DE-SÁ et al., 2006).    

 No algodão Bt, o loco que contem o transgene é composto pelos genes 

cry1Ac, que expressa a proteína Cry1Ac, e o nptII, que codifica a enzima neomicina 
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fosfotransferase II, usada como marcador de seleção durante a transformação, além 

de um segundo fragmento incompleto e inativo do gene cry1Ac. Os dois primeiros 

estão ligados e segregam-se como um único loco (AGBIOS, 2009). 

 A caracterização do loco transgênico é de grande importância pois fornece a 

informação da composição, integridade e número do cópias do DNA inserido como 

também de possíveis alterações no DNA genômico (GROSSI-DE-SÁ et al., 2009). 

 Quanto ao padrão de expressão da proteína Cry1Ac estudos tem 

demonstrado que a mesma não se expressa de forma homogênea na planta, 

podendo variar em diferentes anos, de acordo com as condições ambientais como 

também ao longo dos tecidos da planta (AKIN et al., 2002).  

  

3.4 Hibridação 

Hibridação interespecífica é definida como o cruzamento entre indivíduos de 

espécies diferentes. Tal fenômeno pode ser natural, quando ocorre de forma 

espontânea em ambientes naturais, ou ainda artificial quando realizada pelas mãos 

humanas (STEWART et al., 2003).  

Sabe-se que a hibridação natural pode contribuir consideravelmente para o 

processo adaptativo ou ainda para o surgimento de novas espécies. Uma forma de 

contribuição refere-se ao efeito combinatório da hibridação com a introgressão, uma 

vez que após a ocorrência da hibridação os indivíduos podem ser submetidos à 

introgressão, podendo dessa forma ocorrer transferência de caracteres de um táxon 

a outro e com isso conferir um maior ou menor potencial adaptativo aos híbridos em 

questão. A hibridação pode ainda proporcionar o surgimento de novas espécies 

portadoras de características importantes para a sobrevivência das mesmas em seu 

habitat (RIESENBERG, 1997). A mesma ocorre frequentemente em um grande 

número de espécies vegetais e pode influenciar consideravelmente os processos 

evolutivos proporcionando vantagens adaptativas (ELLSTRAND et al., 1999).  

 A hibridação produz um vasto arranjo de genótipos híbridos recombinantes 

que serão submetidos às forças evolutivas da seleção natural, de modo que alguns 

desses genótipos podem apresentar um potencial adaptativo mais elevado que seus 

pais (BURKE & ARNOLD, 2001) 
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Sabe-se atualmente que muitas das variedades de plantas melhoradas são 

capazes de hibridizarem com espécies selvagens. Ellstrand (2003) lista uma série de 

variedades cultivadas de importante valor econômico, dentre eles podemos citar: a 

banana (Musa acuminata), o café (Coffea arabica), o algodão (Gossypium hirsutum

e G. barbadense), o milho (Zea mays), a batata (Solanum tuberosum e S. 

stenotomum), além do arroz (Oryza sativa e O. glaberrina) e da soja (Glycine max). 

G. barbadense é sexualmente compatível e produz descendentes férteis 

quando cruzados com G. hirsutum. A maioria dos genes transmitidos de G. hirsutum 

se expressa mendelianamente em G. barbadense (Jiang et al., 2000; Ulloa et al., 

2001).  

  

3.5 Introgressão 

Atualmente o conceito de introgressão é bastante controverso, pois ainda não 

se chegou a um conceito que satisfaça todos as questões biológicas e filosóficas 

envolvidas nesse fenômeno. Entretanto, para Stewart et al. (2003), a introgressão é 

a incorporação permanente de genes via hibridação. 

Para Stebbin (1958) em ambientes naturais, o número de espécies que 

sofrem introgressão é muito discreto. Riesenberg & Wendel (1993) listam 165 casos 

desse fenômeno, porém apenas 65 puderam ser comprovados através de 

experimentos.     

  O estudo da introgressão em plantas é tratado com muita atenção pelos 

pesquisadores por se tratar de um valioso fator evolucionário (ANDERSON, 1949). 

Dessa forma, as conseqüências evolutivas desse fenômeno em condições naturais 

incluem aumento da diversidade genética, transferência e origem de adaptações, 

surgimento de novas espécies, quebras e reforços de barreiras isolantes e a 

promoção da colonização e dispersão (RIESENBERG & WENDEL, 1993; ABBOT, 

1992;). 

 A introgressão de um transgene em uma população não-transgênica é um 

processo dinâmico e exige um tempo considerável, assim como muitas gerações 

para sua fixação. Entretanto, se a seleção for persistente ou o tamanho da 

população for pequena, a fixação pode ocorrer rapidamente (STEWART et. al., 

2003). 
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 Um fator capaz de influenciar na probabilidade do escape do transgene 

consiste na localização física desse transgene no genoma do hospedeiro, pois 

determinadas regiões do genoma apresentam taxas de introgressão diferentes. 

Dessa forma, se a incorporação ocorrer nas proximidades de um determinado gene 

constitutivo, a incorporação terá uma chance maior de persistir na espécie (BORÉM, 

2002). 

  

3.6 Fluxo gênico 

 Fluxo gênico pode ser definido como o processo migratório de alelos entre 

populações (STEWART et al., 2003). Este fenômeno tem sido atualmente muito 

discutido em virtude da possibilidade de sua ocorrência entre culturas transgênicas e 

não-transgênicas (MESSENGUER et al.,  2001). 

 De acordo com Freire et al. (2002), o fluxo gênico pode ocorrer por meio da 

dispersão de pólen ou de sementes. O fluxo gênico quando ocorrer por hibridação, o 

que portanto só é possível entre  indivíduos de uma mesma espécie ou espécies 

próximas, pode ser chamado de fluxo gênico vertical. O fluxo gênico via dispersão 

do grão de pólen ocorre geralmente em pequena escala na natureza (ARIAS & 

RIESEBERG, 1994), por outro lado, esse mesmo fenômeno via dispersão de 

sementes, é de maneira geral, mais observado (COLBACH, et. al., 2004). 

 As conseqüências geradas pelo fluxo gênico na estrutura genética das 

populações dependem de vários fatores, tais como: tamanho da população (FARRIS 

& MITTON, 1984), distância física entre as populações envolvidas (MATUS-CÁDIZ, 

et. al., 2004) e duração do fluxo gênico (KLINGER & ELLSTRAND, 1999). 

 O fluxo gênico entre variedades melhoradas e seus parentes selvagens 

podem levar ao surgimento de novos indivíduos com características de plantas 

daninhas ou ainda a novas espécies com alto poder invasivo (ELLSTRAND & 

SCHIERENBECK, 2000). 

Para Ellstrand (2003), o fluxo gênico entre plantas cultivadas e seus parentes 

selvagens pode implicar no aumento da probabilidade de extinção das espécies 

selvagens, pois os novos indivíduos podem ser portadores de caracteres 

importantes a sobrevivência em seu habitat, confirmando assim sua superioridade 

em relação a seus parentes selvagens. Em trabalhos realizados com arroz, Kiang et 
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al. (1979) concluíram que a hibridação entre arroz cultivado e seu parente selvagem 

Oryza rufipogon ssp formosana quase levou a extinção desse último grupo de 

indivíduos. 

Entretanto o fluxo gênico pode ser uma importante força evolutiva, quando 

ocorre entre populações que diferem bastante entre si; e mesmo consistir na 

principal fonte de evolução. De acordo com Ellstrand (1999), isto ocorre quando os 

níveis de hibridação são elevados e as taxas de introgressão superam as taxas de 

mutação. Dessa forma, o fluxo de genes pode ter um papel criativo na evolução ao 

introduzir novos caracteres, portanto aumentando a variabilidade genética dentro de 

uma população (HENDRICK, 2005).  

 Sabe-se que muitas espécies de vegetais melhoradas ou geneticamente 

modificadas são capazes de cruzarem com seus parentes selvagens e com isso 

ocorrer fluxo gênico dessas populações em direção as espécies não melhoras ou 

não-transgênicas (ELLSTRAND, 1999; BURKE & RIESEBERG, 2003).  

 Diante dessas possibilidades, quais seriam as conseqüências ecológicas da 

ocorrência dessa hibridação? Como se comportariam esses híbridos portando um 

gene, no caso dos transgênicos, capaz de conferir uma característica inexistente 

neste ambiente e que nenhum dos indivíduos dessa população selvagem possuía? 

 

3.7 Adaptabilidade, seleção natural e transgênicos 

 O termo Seleção Natural foi pioneiramente utilizado por Charles Darwin para 

se referir ao fenômeno evolutivo que proporciona a sobrevivência dos indivíduos 

mais aptos de uma população em um determinado ambiente. Tal fenômeno permite 

a transmissão de alelos que viabilizam a melhor interação com o meio em que vive 

para gerações posteriores (MONJELÓ, 2001). 

Com o advento da tecnologia do DNA recombinante e posterior 

desenvolvimento dos organismos geneticamente modificados (GMO), importantes 

questionamentos relacionados à hibridação vêm preocupando não só pesquisadores 

como também ambientalistas e a população em geral. Qual o potencial efeito 

ecológico do surgimento de híbridos viáveis  em ambientes naturais oriundos do 

cruzamento entre organismos geneticamente modificados e seu parentes 

selvagens?  
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A ocorrência da hibridação entre as populações em questão, ocasiona a 

ocorrência de fluxo gênico entre as mesmas. Basicamente duas conseqüências do  

fluxo de genes entre os tipos de organismos acima mencionados são possíveis. 

Inicialmente os híbridos podem não apresentar nenhum efeito ecológico danoso ao 

equilíbrio das espécies, denominado assim efeito neutro. Entretanto, um outro 

possível efeito diz respeito ao surgimento de híbridos portadores de caracteres de 

alto potencial adaptativo, ocasionando a proliferação do mesmo podendo acarretar 

na extinção de seus respectivos parentes selvagens (ELLSTRAND & 

SCHIERENBECK, 2000). 

Alelos que conferem vantagem competitiva devem causar um grande impacto, 

visto que haverá pressão seletiva atuando no sentido de aumentar suas freqüências 

(WRIGHT, 1969). 

Uma ferramenta importante capaz de verificar as possíveis conseqüências 

ecológicas da hibridação e fluxo gênico entre uma planta transgênica e outra não 

transgênica consiste em estimar a adaptabilidade dos híbridos oriundos desse 

cruzamento. A adaptabilidade pode ser definida como uma medida matemática 

capaz de quantificar a atuação momentânea da seleção natural nos indivíduos de 

uma população em um dado ambiente (SOBER, 2001). Para Mongeló (2001) essa 

medida proporciona a criação de um modelo capaz de prever o comportamento 

adaptativo dos híbridos assim como de suas gerações posteriores em um dado 

ambiente. 

 A adaptabilidade pode ser expressa de forma geral (W) ou relativa (w). A 

adaptabilidade relativa corresponde ao desempenho adaptativo apresentado por 

uma população ou genótipo em um determinado ambiente quando comparada 

aquela de uma outra população ou genótipo neste mesmo ambiente, de acordo com 

os caracteres escolhidos para comparação. Esses caracteres são muito importantes  

e devem está associados com o crescimento vegetativo e a reprodução, pois os 

mesmos podem revelar o potencial competitivo e reprodutivo dos indivíduos em 

questão (ARRIOLA & ELLSTRAND, 1997). Assim para um genótipo, o ótimo w será 

sempre igual a 1 e para os demais genótipos,  este valor irá variar entre 0 e 1 

(MONGELO, 2001).  Já a adaptabilidade geral pode ser definida como o somatório 

das adaptabilidades relativas de todas as populações em todos os caracteres 

avaliados. 
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Com a ocorrência da hibridação e de fluxo gênico outro fenômeno também 

relacionado à adaptabilidade é a introgressão. Em estudos realizados com híbridos 

gerados pelo cruzamento entre Brassica rapus convencional e uma variedade 

transgênica da mesma espécie, Warwick et al., (2007) demonstrou que a 

adaptabilidade influencia diretamente na introgressão do transgene. Dessa forma,  

quando os híbridos apresentam altas taxas de adaptabilidade os mesmos podem 

apresentam elevadas taxas de introgressão.     

  



SOUSA, JM                       Adaptabilidade de híbridos entre Gossypium barbadense...     19 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material vegetal 

 Sete tipos de materiais genéticos foram usados: a cultivar DP 404 BG, da 

espécie G. hirsutum portadora do gene exógeno cry1Ac, que codifica a proteína  

Cry1Ac, conferindo resistência a quatro espécies de lagartas-pragas da cultura do 

algodão (AGBIOS, 2009); a cultivar DP 4049, isolinha não transgênica da cultivar DP 

404 BG; acesso MT 05 41, da espécie G. barbadense, com fibra marrom e demais 

caracteres semelhantes espécimes típicas da espécie. Este acesso foi usado como 

genitor feminino. Os híbridos F1 foram autofecundados e obteve-se a geração F2. 

4.2 Experimentação a Campo 

O experimento a campo foi realizado em Itatuba, PB (7º23’02,8’’ S; 

35º32’38,7’’ O). O plantio dos materiais ocorreu no dia 11/09/2007 tendo se 

encerrado no dia 20 de Março de 2008. O clima do município é do tipo tropical semi-

úmido, com pluviometria anual média de 431,8 mm. Empregou-se delineamento 

inteiramente casualizado, sendo cada parcela composta por uma cova com uma 

planta. O número de repetições variou segundo a geração, sendo 20 para cada 

genótipo parental (DP 404 BG, DP 4049 e MT-04-41), 34 para cada geração F1 (F1

BT  e F1 ISOL) e 84 para cada geração F2 (F2 BT e F2 ISOL).  

Foram plantadas três sementes por cova em espaçamento 1,5 x 1,5 cm, 

sendo realizado desbaste para uma planta por cova aos 20 dias após a instalação 

do experimento. O desbaste das plantas DP 404 BG, F1 (DP 404 BG vs MT-05-41) e  

F2 (DP 404 BG vs MT-05-41) foi realizado após o teste sorológico com o kit 

SeedChek Bt1Ac Test Strips (Strategic Diagnostics Inc., USA), sendo mantidas 

apenas plantas que expressavam a proteína Cry1Ac. 
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4.2.1 Expressão e herança do gene cry1ac em populações interespecíficas 

A análise da expressão do transgene oriundo da bactéria Bacillus 

thuringiensis foi realizado utilizando o kit SeedChek Bt1Ac Test Strips (Strategic 

Diagnostics Inc., USA). O kit realiza detecção qualitativa da proteína Cry1Ac 

baseado em teste sorológico.  

O teste foi aplicado em 17 indivíduos DP 404 BG,  37 indivíduos F1 (DP 404 

BG vs MT-05-41) e em 170 indivíduos F2 (DP 404 BG vs MT-05-41). Utilizou-se 

como controles negativos plantas da isolinha DP4049. De cada planta foi coletado 

uma pequena amostra de tecido foliar fresco correspondente a dois discos de 

microtubos de 1,5 ml (diâmetros de cerca de 10mm). As amostras foram  maceradas 

com pistilo e em seguida adicionou-se tampão de extração de proteínas (fornecido 

junto com o kit, onde a composição do tampão não foi descrita) e procedeu-se o 

teste de acordo com as instruções do fabricante. 

 Os resultados obtidos quanto à presença da proteína Cry1Ac na geração F2

(DP 404 BG vs MT 05 41) foram submetidos ao teste de qui-quadrado (X2) para 

verificação do padrão de segregação do gene cry1Ac. 

4.2.2 Caracteres avaliados 

 Foram avaliados os seguintes caracteres: a) dias para a germinação: número 

de dias entre o plantio e a emergência das plântulas; b) taxa de germinação, 

proporção de plântulas emergidas até o 15° dia após  o plantio; c) dias para a 

floração: número de dias entre o plantio e a abertura da primeira flor; d) dias para o 

aparecimento do primeiro capulho: número de dias entre o plantio e a abertura do 

primeiro capulho; e) altura na maturação: altura, em centímetros, das plantas ao 

final do ciclo, cuja medição foi realizada aos 160 dias após o plantio; f) número de 

capulhos por planta: todos os capulhos foram colhidos em sacos individuais por 

planta e posteriormente contados; g) número de sementes por capulho: estimados 

em amostra de três capulhos tomados 1 em cada terço inferior, médio e superior da 

planta; h) número de sementes por planta: número total de sementes produzido por 

cada planta, estimado pela multiplicação do número de capulhos e número de 

sementes por capulho. 
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Não foi realizado nenhum tipo de controle para lagartas. Entretanto realizou-

se uma aplicação de betacyfluthrin (Bulldock 125 SC), na dose de 80ml/ha, para o 

controle de um surto de bicudo (Anthonomus grandis), no início da formação dos 

botões. 

4.2.3 Avaliação de dano das lagartas rosada (Pectinophora gossypiela) e 

curuquerê-do-algodoeiro (Alabama argillacea). 

Avaliou-se ainda o dano causado pela lagarta rosada (Pectinophora 

gossypiella) e curuquerê do algodoeiro (Alabama argillacea). A infestação de ambas 

as lagartas foi natural. 

 Os danos causados pela lagarta rosada foram estimados com base na 

proporção de capulhos atacados. Para obter as estimativas foram amostrados ao 

acaso 30 capulhos de cada planta após o fechamento do ciclo. No caso de G. 

barbadense que apresentaram menos de 30 capulhos, foram avaliados todos os 

capulhos da planta. Foram considerados atacados aqueles capulhos que 

apresentaram lagartas rosadas em seu interior ou sintomas de danos causados pela 

praga.  

 A avaliação da desfolha causada pelo curuquerê foi avaliada na única 

revoada da praga durante o experimento, ocorrida em fevereiro de 2008. Foi 

utilizada escala de notas que variou de 1 a 5. A nota 1 foi atribuída aos indivíduos 

que possuíam folhas sem danos significativos enquanto a nota 5 àqueles que 

apresentaram folhas com danos muito severos, com a destruição de quase todo o 

limbo foliar. Danos intermediários foram quantificados com notas entre os valores 

anteriormente descritos. Folhas típicas de cada uma das notas podem ser 

observadas na figura 2. 
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Figura 2. Nível de dano correspondente a cada nota usada para estimar o desfolhamento 
causado por Alabama argillacea. Os números dentro dos quadros correspondem às notas 
atribuídas. 

Como os resultados para a maioria dos caracteres avaliados não 

apresentavam distribuição normal e tampouco homocedastia, empregou-se o teste 

não-paramétrico da mediana conforme metodologia descrita por Vieira (2003).   

4.2.4 Avaliação da adaptabilidade 

A adaptabilidade relativa (w) foi estimada a partir de cada característica 

conforme descrito por Song et al. (2004). A parcela que apresentou o maior 

desempenho adaptativo em cada característica estudada, foi atribuído um valor 1,0. 

1 2

3 4

5



SOUSA, JM                       Adaptabilidade de híbridos entre Gossypium barbadense...     24 
 

Para os demais se atribuiu valor de 0,0 a 1,0, de acordo com sua proporção em 

relação ao valor mais alto. 

 Para estimar a adaptabilidade por estágio de desenvolvimento as 

características foram classificadas em três grupos: a) germinação: dias para a 

germinação e taxa de germinação; b) Morfológica/fenológica: dias para a floração, 

dias para o aparecimento do primeiro capulho; altura na maturação; c) reprodutivo: 

número de capulhos por planta, número de sementes por capulho e número de 

sementes por planta. A adaptabilidade por estágio também foi estimada para cada 

parcela, sendo obtida pela por meio da média da adaptabilidade relativa para as 

características de cada grupo. 

 A adaptabilidade geral (W) foi estimada para cada parcela como a média das 

três adaptabilidades por estágio. 

 Da mesma forma que para os dados originais, devido a ausência de 

homocedastia e distribuição normal foram usados as comparações entre as 

populações foram realizadas por meio do teste de mediana (VIEIRA, 2003).  
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5. RESULTADOS 

5.1 Expressão e herança do gene cry1ac nas populações interespecíficas 

5.2 Avaliação de dano das lagartas rosada (Pectinophora gossypiela) e curuquerê-

do-algodoeiro (Alabama argillacea). 

5.3 Avaliação da adaptabilidade 
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5. RESULTADOS 

5.1 Expressão e herança do gene cry1ac nas populações interespecíficas 

A análise da expressão do gene cry1ac pelo kit SeedChek Bt1Ac Test Strips 

(Strategic Diagnostics Inc., USA) permitiu verificar que todos os indivíduos do 

genótipo DP 404 BG e da geração F1 (DP 404 BG vs MT-05-41) expressavam a 

proteína Cry1ac (Tabela 3). Este fato demonstra a pureza genética quanto a este 

loco das sementes deste genótipo. A geração F2 segregou para a expressão da 

toxina. O teste de qui-quadrado (X2), apresentado na tabela 4, forneceu valor de 

0,86 (p>0,35; 1 GL), demonstrando que a expressão do gene cry1Ac foi dominante e 

segregou na proporção de 3:1.  

Tabela 3. Número de indivíduos expressando e não expressando a toxina Cry1Ac. 

População Total Positivo Negativo 

DP 404 BG 17 17 0 

F1 Bt 37 37 0 

F2 Bt 170 122 48 

 

Tabela 4. Resultado do teste de qui-quadrado (X2) relativo ao estudo dos padrões de 
herança tendo como base a população F2BT. 

Fenótipo FO FE (FO-FE)2 X2=(FO-FE)2/FE 

Positivo 122 128 25 0,28 

Negativo 48 43 36 0,58 

                                                                                             X2 0,86 

 

5.2 Avaliação de dano das lagartas rosada (Pectinophora gossypiela) e 

curuquerê-do-algodoeiro (Alabama argillacea). 
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Notou-se a ocorrência natural  de lagarta rosada a aproximadamente 55 dias 

do plantio, sendo possível então avaliar o número de capulhos atacados. As plantas 

transgênicas contendo o gene cry1Ac apresentaram entre 1,2%(F1) a 3,5% (F2)  de 

capulhos atacados (Figura 3) e as plantas convencionais 22% (MT 05 41) a 24% 

(DP 404 isolinha) de capulhos atacados. O teste da mediana separou as populações 

em dois grupos, sendo primeiro com menor incidência contendo todas as plantas 

que expressam a proteína transgênica e o segundo formado pelas plantas 

convencionais. As diferenças entre as plantas transgênicas e convencionais foram 

muito elevadas e indicam forte expressão da toxina Cry1Ac nos frutos de todas as 

populações transgênicas estudadas. Embora não tenha sido quantificado, a 

intensidade de dano causado pela lagarta rosada em cada capulho era visivelmente 

inferior naqueles colhidos de plantas transgênicas. A efetividade de controle da 

lagarta rosada foi similar, independente da participação de G. barbadense na síntese 

da população. Portanto, além de expressar a toxina, as plantas F1 e F2 de G. 

barbadense contendo o gene cry1Ac são resistentes à lagarta rosada.  

 

   

Figura 3. Freqüência de capulhos atacados por lagarta rosada. Valores acima das barras 
correspondem à percentagem de capulhos atacados. Letras diferentes indicam que os 
tratamentos diferiram entre si de acordo com o teste da mediana. 
 

a 
a 

a a 

b b 
b 
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A lagarta curuquerê-do-algodoeiro apresentou forte incidência a 

aproximadamente 130 dias do plantio (Figura 2). 

A desfolha causada pela curuquerê-do algodoeiro foi menor nas plantas 

transgênicas do que nas plantas convencionais (Figura 4), segundo o teste da 

mediana (p<0,01). Este resultado indica que a toxina estava se expressando em 

níveis suficientes nas folhas para conferir resistência ao curuquerê. Entre as 

populações geneticamente modificadas, apenas no caso dos genótipos DP 404 BG 

todos os indivíduos apresentaram nota 1 (danos inexistentes ou muito pequenos). 

Para os demais transgênicos, embora a nota 1 tenha sido a mais freqüente, alguns 

indivíduos foram avaliados com valores mais altos. 

 Considerando as duas pragas, verificou-se que descendentes de G. 

barbadense não melhorados expressaram a toxina em níveis suficientes para o 

controle de ambas as lagartas, mesmo em condições de elevada infestação.  

Figura 4. Nível de desfolha, avaliada com escala de notas, causada por Alabama argillacea 
nas populações estudadas. Valor acima das barras corresponde à nota média. Letras 
diferentes indicam que os tratamentos diferiram entre si de acordo com o teste da mediana. 

aa

a

b

b

b
b
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5.3 Avaliação da adaptabilidade 

De acordo com a tabela 5, não foram observadas diferenças significativas 

para a quantidade de dias para germinação. De acordo com trabalhos realizados na 

Embrapa Algodão, alguns acessos de G. barbadense coletados no Brasil possuem 

sementes duras, que retardam a absorção de água para iniciar o processo de 

germinação (Paulo A. V. Barroso, comunicação pessoal). Entretanto, este não é o 

caso da população MT 05 41 usada neste estudo. Sendo assim, a tabela 5 

demonstra que o grau de dormência das sementes é muito baixo em todas as 

populações. Em relação a quantidade de sementes germinadas por cova, pode ser 

observar que a população MT 05 41 apresentou as maiores quantidades médias de 

sementes germinadas por cova, e por essa razão os maiores valores adaptativos.   
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Como o período de chuvas no semi-árido é curto e irregular, os indivíduos 

mais adaptados são aqueles que florescem ou abrem seus capulhos mais 

precocemente.  O florescimento ocorreu mais cedo nos algodoeiros herbáceos, DP 

404 BG (53 dias) e DP 4049 (58 dias), e nos híbridos F1 (53 a 54 dias), que nas 

populações F2 em média (59 ou 60 dias); todas as populações apresentaram um 

número de dias para o florescimento significativamente mais baixo que os 

barbadenses, que floresceram aos cerca de 113 dias (Tabela 5). Da mesma forma, 

quando comparadas as adaptabilidades médias (Tabela 6), os herbáceos e híbridos 

apresentaram valores maiores que as F2, e estas que os barbadenses.  

 Em relação ao número de dias para abertura do primeiro capulho (Tabelas 5 e 

6), os indivíduos herbáceos foram os que apresentaram as maiores taxas de 

adaptabilidade relativa, quando comparados com as adaptabilidades médias das 

populações F2 derivadas dos cruzamentos com DP 404 BG ou DP 4049, que por sua 

vez foram mais precoces que os barbadenses. As duas populações de híbridos F1 

foram intermediários quanto ao número de dias para abertura do primeiro capulho 

entre herbáceos e as médias obtidas pelas populações F2; entretanto, capulhos dos 

híbridos F1 abriram mais cedo (Tabela 5) e com maiores valores de adaptabilidade 

(Tabela 6) que os barbadenses. Aparentemente há efeito de dominância dos locos 

que controlam o número de dias para o florescimento e abertura do primeiro 

capulho, sendo precocidade dominante. 

As plantas mais altas na maturação eram os barbadenses (com 

aproximadamente 2,2m), como mostrados na Tabela 5. As populações F1 foram 

significativamente mais baixas (com 1,6m e 1,5m), que não diferenciaram-se das  

médias das alturas das populações F2 (1,3m e 1,4m). Os algodoeiros herbáceos 

foram os mais baixos, com 1,0m o DP 404 BG e 0,7m o DP 4049. Ainda que para o 

cultivo o porte baixo seja considerado vantajoso, principalmente por facilitar a 

colheita, o algodoeiro barbadense vem sendo mantido principalmente em quintais 

(ALMEIDA, 2007). Para esta finalidade, espera-se que o porte alto seja considerado 

vantajoso, por caracterizar melhor a espécie barbadense, à qual são atribuídas 

propriedades medicinais; por isso considerou-se a altura maior uma vantagem 

adaptativa, atribuindo a ela o maior valor, como mostra a Tabela 6. 

A quantidade de capulhos produzidos por um indivíduo é um importante 

componente de produção, por esta razão os maiores valores indicam maiores 

adaptabilidades. Os híbridos F1 produziram mais capulhos (médias de 98 e 138, 
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Tabela 5) que os parentais herbáceos (72 ou 58 capulhos por planta) ou o parental 

barbadense (19 capulhos por planta). A média do número de capulhos por planta da 

população F2 foi ligeiramente menor que F1 e maior que os pais.  

O número de sementes por capulho foi máximo nos algodoeiros herbáceos e 

mínimo em MT 05 41. As duas populações F2 foram similares e produziram menos 

sementes por capulho que os F1. O número de sementes por planta é o outro 

componente de produção de sementes em algodão e por isso, valores mais 

elevados aumentam a adaptabilidade. Assim, os algodoeiros herbáceos e o genitor 

MT 05 41 apresentaram os maiores e menores valores de adaptabilidade relativa 

(Tabelas 5 e 6). 

Considerando que a população MT 05 41 é perene e que no primeiro ano a 

mesma tende a priorizar o crescimento vegetativo, é de se esperar que em anos 

posteriores haja um aumento na produção de sementes e capulhos assim como na 

adaptabilidade relativa.  

       

Tabela 7. Adaptabilidades relativas para grupos de caracteres e adaptabilidade geral. 

Germinação Fenologia 
Morfologia Reprodutiva Geral 

DP 404 BG 0.86ab 0.73ab 0.43a 0.67ab 
DP 4049 0.84ab 0.69bc 0.31bc 0.61bc 
MT 05 41 0.92a 0.63c 0.04d 0.53d 
F1 Bt  0.79b 0.78a 0.60a 0.73a 
F1 ISOL  0.83ab 0.79a 0.42ab 0.68ab 
F2 Bt 0.79b 0.70bc 0.32bc 0.60c 
F2 ISOL 0.77b 0.73b 0.25c 0.58cd 
1 Valores seguidos por letras distintas foram diferentes segundo o teste da mediana 
(p<0,05) 

A adaptabilidade de MT 05 41 foi a mais alta apenas nos caracteres 

relacionados à germinação (Tabela 7). Em todos os demais, ela foi mais baixa que 

os demais. A geração F1 foi aquela que apresentou as maiores adaptabilidades. A 

geração F2 e os algodoeiros herbáceos apresentaram desempenho adaptativo 

similar. 

Os resultados referentes à adaptabilidade geral, apresentados na figura 5 e 

calculado com base no somatório das adaptabilidades relativas demonstrados na 

tabela 6, mostram que as populações híbridas F1 manifestaram valores superiores, 

porém sem diferenças significativas, em relação as demais populações.  
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Figura 5. Adaptabilidade geral. Letras diferentes indicam que os tratamentos diferiram entre 

si de acordo com o teste da mediana. 

 

A presença do transgene não afetou o comportamento de nenhuma das 

gerações. Isto significa que a introgressão do transgene causará pouco impacto na 

adaptabilidade nas gerações F1 e F2 derivadas de cruzamentos interespecíficos.  
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6. DISCUSSÕES 

6.1 Expressão e herança do gene cry1ac em populações interespecíficas 

6.2 Avaliação de dano das lagartas rosada (Pectinophora gossypiela) e curuquerê-

do-algodoeiro (Alabama argillacea). 

6.3 Avaliação da adaptabilidade 
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6. DISCUSSÕES 

6.1 Expressão e herança do gene cry1ac em populações interespecíficas 

De acordo como os dados expostos na tabela 4, o gene cry1Ac segregou-se 

mediante Leis Mendelianas de acordo com a proporção 3:1. Tal fato confirma a 

integração deste gene no genoma nuclear do algodão Bt.  

A inserção de um transgene em uma célula pode ocorrer tanto no genoma 

nuclear quanto nas organelas que portam seu próprio material genético (DANIELL et 

al., 1998). Caso os eventos de integração do transgene ocorram em um único loco 

no genoma nuclear, o padrão de herança genético apresentado por este gene, na 

geração F2, obedecerá à segregação mendeliana (SRISTAVA et al., 1996; 

FELDMANN, et al., 1997). Entretanto, se a integração gênica ocorrer nas 

mitocôndrias ou nos cloroplastos, o mesmo apenas apresentará herança materna 

(DANIELL et al., 1998). 

  A segregação de genes cry1Ac em algodão Bt na geração F2 é um fato  

normalmente observado, inclusive com o surgimento de possíveis mutantes 

deletérios (FREIRE, 2002). Para este mesmo autor, cerca de 1,2 a 4,6% da geração 

F2 apresentam mutantes deletérios corky, fato muito comum em cruzamentos entre 

G. hirsutum e G. barbadense. Entretanto, este fato anteriormente descrito esteve 

ausente neste trabalho. O corky teria conferido valores baixos de adaptabilidade 

caso tivesse ocorrido, mas seria em pequena porcentagem dos genótipos.     

Entretanto, como a adaptabilidade é definida como um modelo de previsão 

capaz de estimar o destino dos híbridos no ambiente (SOBER, 2001), a 

determinação do padrão de herança do gene cry1Ac fornece subsídios valiosos para 

a compreensão do comportamento dessas populações.  

 

6.2 Avaliação de dano das lagartas rosada (Pectinophora gossypiela) e 

curuquerê-do-algodoeiro (Alabama argillacea). 

Os argumentos em favor do algodão Bt, incluem: eficiência no controle de 

pragas de insetos da ordem Lepdoptera, não causa danos a saúde das pessoas que 
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cuidam da lavoura, benéfico ao meio ambiente pela redução no uso de defensivos 

agrícolas tóxicos assim como na preservação da população de artrópodes 

importantes a esta cultura (GIANESSI & CARPETER, 1999; TABASHINIK et al., 

2002). 

Diversos fatores ambientais afetam a eficácia do algodão Bt: variações na 

disponibilidade de nitrogênio (COVIELLA et al., 2002), em temperaturas acima de 

37ºC (CHEN, et al., 2005), nas concentrações de NaCl (JIANG et al., 2006) e na 

deficiência ou excesso de água no solo (BENEDICT et al., 1996). Dessa forma, a 

eficácia do algodão Bt depende dos níveis da expressão dos genes cry1Ac e 

posterior síntese da proteína inseticida (RAO, 2005, GUTIERREZ et al., 2006).  

Entretanto, a expressão do gene cry1Ac foi suficiente para combater a lagarta 

rosada e o curuquerê-do-algodoeiro nas populações híbridas, mesmo em face a 

todos os questionamentos expostos nos parágrafos anteriores.   Assim, as 

oscilações de solo e clima que existiram no local da instalação do experimento 

permitiram a expressão do gene.  

Os híbridos F1 e F2 também apresentaram satisfatório controle da praga 

quando continham o transgene, demonstrando que mesmo na interação com o 

background genético de barbadense, o nível de controle da praga ocorre em mesma 

intensidade.  

Para Dong et al. (2006), o uso extensivo do algodão Bt não demonstrou falhas 

no controle das pragas alvo nos EUA e China. Entretanto, a eficácia no controle de 

pragas de Lepdoptera é variável (DONG & LI, 2007). Esta variação está diretamente 

relacionada ao estágio de vida planta (ADAMCYZK & SUMERFORD, 2001; OLSEN 

et al., 2005; ABEL & ADAMCZYK, 2004), o tipo e o local do transgene inserido 

(GORE et al., 2001; GORE & ADAMCZYK, 2004; JACKSON, et al., 2004) e de 

acordo com determinadas condições ambientais (MAHON et al., 2002).  

Embora as plantas geneticamente modificadas tenham se mostrado 

resistentes, alguns capulhos foram atacados pela praga. Um pequeno dano causado 

por Alabama argillacea também ocorre em plantas Bt a campo, pois presença de 

estruturas reprodutivas de plantas geneticamente modificadas contendo o gene 

cry1Ac atacadas por lagarta rosada foi descrita por diversos autores (WAN et al., 

2004;  HENNEBERRY et al., 2003; SANTOS, 2002). Os níveis de ataque relatados 

tanto nas plantas convencionais sem o tratamento com inseticida quanto nas 
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transgênicas foram similares aos observados no presente estudo, e os danos que 

ocorrem podem não causar qualquer tipo de queda na produção. 

Em expedições realizadas pela Embrapa Algodão, visando a caracterização in 

situ de populações de G. barbadense no estados de Mato Grosso, constatou-se que 

o maior problema fitossanitário observado foi a infestação por  lagarta rosada, 

Pectinophora gossypiella, visto que muitas plantas apresentaram a maioria das 

sementes danificadas (BARROSO et al., 2005a).   

 Todas as populações contendo o gene foram resistentes à lagarta, mas não 

os controles, demonstrando claramente a natureza da ação do gene cry1Ac, que 

apesar do ataque dessa praga às plantas transgênicas, o mesmo se deu de forma 

incipiente.  

 Considerando que  o surto de curuquerê ocorreu no final do ciclo e que a 

literatura descreve que os níveis da toxina são menores neste período (ADAMCYZK 

& SUMERFORD, 2001) é provável que as plantas sejam resistentes durante todas 

as fases do seu desenvolvimento.   

As diferenças entre a cultivar transgênica (DP 404 BG) e a isolinha (DP 4049) 

podem dever-se mais a diferenças genéticas entre elas que aos transgene em si, 

uma vez que a transgenia foi obtida pela transformação da variedade Coker 312, 

que é mais adaptável a cultura de tecidos, e o evento introduzido por 

retrocruzamentos para a cultivar promissora para plantio (ANDOW et al., 2006). 

  

6.3 Avaliação da adaptabilidade 

 A introdução de organismos transgênicos em diferentes países trouxe como 

uma das principais questões de biossegurança a presença de parentes silvestres de 

seu pool gênico primário, para os quais não haja barreiras de cruzamento. Se a 

hibridação pode ocorrer, é provável que ocorra (ELLSTRAND, 1999), trazendo o 

risco de os híbridos ou seus descendentes, com introgressão do transgene, superem 

seus pais. Em um trabalho desenvolvido com duas espécies de Raphanus na 

Califórnia, embora não envolvendo transgenes, demonstrou-se que híbridos com 

capacidade adaptativa maior que seus pais podem competir com estes inclusive 

extinguindo-os (HEDGE et al., 2006). Assim, a mensuração da adaptabilidade de 

híbridos interespecíficos é extremamente valiosa, pois permite prever o destino 
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desses híbridos em seu ambiente natural, e permite a inclusão de questões de  

biossegurança quando envolve o efeito da hibridação com organismos transgênicos 

(ARRIOLA & ELLSTRAND, 1996). 

Para estimar a adaptabilidade é muito importante a seleção de características 

associadas com o crescimento vegetativo e a reprodução, pois as mesmas podem 

revelar o potencial competitivo e reprodutivo dos indivíduos em questão (ARRIOLA & 

ELLSTRAND, 1997). Gossypium barbadense não ocorre em ambientes naturais, 

sendo mais frequentemente encontrado em plantios em quintais, devido a seu valor 

medicinal (ALBRANA, 2009; ALMEIDA, 2007; BARROSO et al., 2005a). 

Neste trabalho com algodão, selecionaram-se a altura da planta como 

característica morfológica, que pode estar mais relacionada à competição, sendo a 

área radicular muito difícil de avaliar em um trabalho de campo. A precocidade de 

floração e maturação dos capulhos são importantes habilidades, pois plantas mais 

precoces têm maior chance de produzir sementes em caso de posterior situação 

ambiental adversa, sendo as mais importantes a falta de água e presença de 

pragas. 

 A dormência é uma importante ferramenta adaptativa influenciando assim a 

adaptabilidade dos genótipos no seu habitat (OARD et al., 2000; SONG et al., 2004). 

Os algodoeiros herbáceos e barbadenses não diferiram entre si quanto às taxas de 

germinação ou dias para germinação, tampouco os híbridos.  

 Em relação à quantidade de sementes produzidas por planta, ambas os 

híbridos F1 foram superiores aos seus respectivos pais. Portanto, podem produzir o 

maior número de descendentes, aumentando com isso suas condições de 

propagação no ambiente. A grande quantidade de sementes assim como as maiores 

taxas de adaptabilidade relativa apresentadas pelos dois híbridos F1 demonstra a 

fragilidade das barreiras para a introgressão dos genes parentais nos híbridos F1

(BURKE & ARNOLD, 2001). Este último fato foi também observado em outros 

estudos semelhantes, porém com outras espécies, como arroz (SONG et al., 2004) 

e girassol (SNOW et al., 1998). Tal fato é ainda sustentado pela superior 

adaptabilidade relativa apresentada pela geração F1 em relação ao parâmetro 

quantidade de capulhos por planta, uma vez que os híbridos em questão 

demonstraram adaptabilidade relativa superior a seus respectivos pais.   

 Existe um efeito de adaptabilidade dos híbridos devido a interação dos 

genomas das duas diferentes espécies. Quanto aos caracteres reprodutivos os 
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híbridos superam ambos os pais, o que faz com que haja maior risco de serem 

selecionados em detrimento dos barbadenses pelas pessoas que os cultivam em 

quintais. Estratégias adequadas para a manutenção da pureza genética in situ não 

podem abranger apenas medidas que restrinjam as fecundações cruzadas com 

algodoeiros geneticamente modificados resistentes a lagartas. As medidas só serão 

efetivas caso o cruzamento com quaisquer genótipos de algodoeiro forem 

restringidos.  

A razão para a baixa adaptabilidade de G. barbadense verificada decorre de 

suas características genéticas em interação com o ambiente onde foi realizado o 

experimento. O clima semi-árido sob irrigação, como foi feito neste experimento e 

frequentemente é praticado em quintais, parece ser bastante adequado para o 

experimento.  Plantas de G. barbadense são mantidas em fundos de quintal por todo 

o Semi-Árido do Nordeste brasileiro (ALBRANA, 2009)

Embora o algodoeiro herbáceo seja cultivado como planta anual, ele, como o 

barbadense, é uma planta perene (SMITH & COTHREN, 1999). No experimento 

aqui relatado, após a total maturação e aberturas dos capulhos do algodoeiro 

herbáceo, um período de chuva fez com que aparecessem novas folhas. O fato de o 

algodão ser perene faz com que seja necessário definir um período em que se 

mensura o número de sementes produzidas, e a produção de fibra no primeiro ano 

parece ser importante para a escolha da planta como ornamental ou para uso para 

pavio de lamparina. Pouco menos que 40% das plantas de barbadense localizadas 

no Pará e no Amapá tinham até um ano de idade (ALMEIDA, 2007).   

Os resultados e conclusões somente devem ser válidos para localidades com 

condições ambientais e nível de infestação com insetos alvo do gene cry1Ac forem 

similares às existentes.  

A adaptabilidade geral, calculada com base em todos os caracteres avaliados, 

exceto resistência a lagartas, mostrou que as populações híbridas F1 manifestaram 

valores superiores, porém sem diferenças significativas, em relação aos pais. 

Considerando o papel criativo do fluxo gênico em introduzir novos caracteres, 

aumentando a variabilidade genética dos indivíduos dentro de uma população 

(HENDRICK, 2005), pode-se afirmar que, em condições de clima, solo, e pressão de 

seleção semelhantes aos apresentados neste trabalho, o transgene não alterou 

significativamente o potencial adaptativo das plantas transgênicas. Nas primeiras 

gerações, a hibridação introduz um número muito maior de genes, o que reflete em 
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efeitos de adaptação também maiores. Outros estudos semelhantes de 

adaptabilidade afirmam que os híbridos não demonstram inferioridade ou 

superioridade em comparação com suas espécies parentais (SONG et al., 2004; 

ARNOLD & HODGES, 1995).  
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7. CONCLUSÕES 

 



SOUSA, JM                       Adaptabilidade de híbridos entre Gossypium barbadense...     42 
 

7. CONCLUSÕES 

 O gene cry1Ac integrado ao genoma da população F2 de G. barbadense se 

expressou de modo estável e mendelianamente; 

 A eficácia da proteína Cry1Ac se manteve dentro do esperado mediante 

dados de literatura competente em híbridos F1 e população F2 de G. 

barbadense; 

 A presença do gene cry1Ac não alterou significativamente a adaptabilidade 

dos híbridos F1 e da população F2 de G. barbadense sob as condições 

ambientais e evolutivas manifestadas; 
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