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HistóricoHistórico

 Koelreuter (1761-1766)Koelreuter (1761-1766)
 Hibrido recebe características Hibrido recebe características 

dos dois paisdos dois pais
 Vários cruzamentos com Vários cruzamentos com 

FumoFumo
 Observou vigor de híbrido Observou vigor de híbrido 

em F1em F1
Josef Gottlieb Koelreuter 



HistóricoHistórico

 Darwin (1876)Darwin (1876)
 Publicou: “Fertilização cruzada Publicou: “Fertilização cruzada 

e Autofecundação no Reino e Autofecundação no Reino 
Vegetal”Vegetal”

 Em geralEm geral
 Fecundação cruzada benéficaFecundação cruzada benéfica
 Autofecundação é prejudicialAutofecundação é prejudicial

Charles Darwin



HistóricoHistórico

 Shull (1908) e East (1908)Shull (1908) e East (1908)
 Experimentos de Experimentos de 

autofecundação em milhoautofecundação em milho
 Endogamia e HeteroseEndogamia e Heterose
 Pais do Milho HíbridoPais do Milho Híbrido

Edward M. East



EndogamiaEndogamia

 DefiniçãoDefinição
 Cruzamento de indivíduos aparentadosCruzamento de indivíduos aparentados
 Plantas e animaisPlantas e animais

 Tipos de endogamiaTipos de endogamia
 Natural (plantas autógamas)Natural (plantas autógamas)
 ArtificialArtificial

 Coeficiente de endogamia (F)Coeficiente de endogamia (F)



Sistemas Regulares de EndogamiaSistemas Regulares de Endogamia

 Autofecundação (s)Autofecundação (s)
 Irmãos Germanos (IG)Irmãos Germanos (IG)
 Meio Irmãos (MI)Meio Irmãos (MI)

Endogamia: S>IG>MIEndogamia: S>IG>MI



Sistemas Regulares de EndogamiaSistemas Regulares de Endogamia



Conseqüências da endogamiaConseqüências da endogamia

 Aumento da homozigoseAumento da homozigose
 Depressão endogâmicaDepressão endogâmica



Importância para o melhoramentoImportância para o melhoramento

 Fixação genéticaFixação genética
 Descendência é idêntica à planta mãeDescendência é idêntica à planta mãe

 Permiti expor genes deletériosPermiti expor genes deletérios
 Seleção contra elesSeleção contra eles

   Aumento da variabilidade aditiva e Aumento da variabilidade aditiva e 
herdabilidadeherdabilidade

 Tolerância à endogamiaTolerância à endogamia
 Muito afetadas: alfafa e cenouraMuito afetadas: alfafa e cenoura
 MilhoMilho
 Menos sensíveis: cebola, girassol e curcubitáceasMenos sensíveis: cebola, girassol e curcubitáceas



HeteroseHeterose

 ConceitoConceito
 Incremento de vigor oriundo de um Incremento de vigor oriundo de um 

cruzamentocruzamento
 Média maior que os paisMédia maior que os pais

 Heterose x EndogamiaHeterose x Endogamia
 Fenômenos relacionadosFenômenos relacionados
 OpostosOpostos



MensuraçãoMensuração

 Heterose tradicionalHeterose tradicional
   Heterose em relação à média dos paisHeterose em relação à média dos pais

 HelterobioseHelterobiose
 Heterose em relação à média do melhor paiHeterose em relação à média do melhor pai

 Heterose padrãoHeterose padrão
 Heterose em relação a um cultivar padrãoHeterose em relação a um cultivar padrão



Base genéticaBase genética

 Teoria da Dominância (Bruce 1910)Teoria da Dominância (Bruce 1910)
 Dominância parcial ou total nos genes envolvidosDominância parcial ou total nos genes envolvidos

AA BB CC dd                       aa bb cc DDAA BB CC dd                       aa bb cc DD
10+12+10+5=37                5+7+8+10=3010+12+10+5=37                5+7+8+10=30

F1                    Aa Bb Cc DdF1                    Aa Bb Cc Dd
                                              10+12+10+10=4210+12+10+10=42

 ObjeçõesObjeções



Base genéticaBase genética

 Teoria da Sobredominância (Shull 1908)Teoria da Sobredominância (Shull 1908)
 Heterozigoto adquire um valor acima de Heterozigoto adquire um valor acima de 

qualquer dos homozigotosqualquer dos homozigotos
AA BB CC dd                       aa bb cc DDAA BB CC dd                       aa bb cc DD
10+12+10+5=37                5+7+8+10=3010+12+10+5=37                5+7+8+10=30

F1                    Aa Bb Cc DdF1                    Aa Bb Cc Dd
                                              11+13+11+11=4611+13+11+11=46



UtilizaçãoUtilização

 Produção de híbridos em várias espéciesProdução de híbridos em várias espécies
 MilhoMilho
 CebolaCebola
 SorgoSorgo
 RepolhoRepolho
 BeterrabaBeterraba
 MelãoMelão
 PepinoPepino
 TomateTomate
 Etc.Etc.


