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A CONSTRUÇÃO DE COLEÇÕES BIOLÓGICAS DE PLANTAS
ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS DO ESTADO DA BAHIA
Carolina Santos Pinho¹; Izabela Santos Dias de Jesus¹; Suzelir Souza Nascimento1;
Maria Luiza Silveira de Carvalho¹; Alessandra Selbach Schnadelbach¹ e José Geraldo de
Aquino Assis1*
¹Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA, Brasil. *jgaassis@ufba.br.
As regiões tropicais apresentam a maior diversidade de espécies vegetais do mundo, contudo
pouco é conhecido sobre as propriedades de muitas delas, principalmente no que diz respeito ao
potencial alimentício de cada uma. Alguns estudos vêm sendo realizados nessa perspectiva,
principalmente aqueles que envolvem o resgate de conhecimentos populares, ainda escassos.
Atrelado à falta de conhecimento há, ainda, o risco de erosão genética, e até de extinção, de
muitas dessas espécies, visto a crescente degradação de habitats. Nesse sentido, o presente
trabalho teve como objetivo a criação de um acervo de Plantas Alimentícias Não Convencionais
(PANCs) do estado da Bahia, composto de uma coleção depositada no Herbário Alexandre Leal
Costa (ALCB) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), de um banco de sementes e um banco
de DNA depositados no Laboratório de Genética e Evolução Vegetal (LAGEV-UFBA). Para
tanto, 12 espécies foram coletadas, herborizadas, identificadas e inseridas no acervo do ALCB,
sendo elas: Amaranthus viridis (Amaranthaceae), A. deflexus (Amaranthaceae), Bidens pilosa
(Asteraceae), Caesalpinia pulcherrima (Fabaceae) (quatro acessos, incluindo-se a variedade C.
pulcherrima var. flava), Centrosema brasilianum (Fabaceae), Eryngium foetidum (Apiaceae), Lactuca
canadenses (Asteraceae), Laportea aestuans (Urticaceae), Ocimum gratissimum (Lamiaceae) (dois
acessos), Schinus terebinthifolia (Anacardiaceae), Talinum fruticosum (Talinaceae) (dois acessos) e
Turnera subulata (Turneraceae). Sementes destas espécies foram germinadas para avaliação da
germinabilidade e armazenadas em sílica para conservação. O número de sementes
armazenadas, bem como sua viabilidade foi variável entre as espécies em decorrência,
provavelmente, de algumas destas espécies exigirem quebra de dormência ou não estarem
maduras. Todas as espécies tiveram seu material genético extraído através do protocolo CTAB
2% e estão armazenadas em freezer -20० C. Algumas amostras apresentaram baixa qualidade do
material extraído, principalmente devido às altas taxas de oxidação e presença de mucilagem em
algumas espécies, sendo necessários testes com novos protocolos de extração e de purificação,
respectivamente. Esse trabalho resultou no primeiro acervo de PANCs criado para o estado da
Bahia, fornecendo subsídio para estudos futuros sobre essas plantas que ainda têm seu potencial
pouco explorado.
Palavras-chave: PANC; banco de germoplasma; recursos genéticos.
Agradecimentos: Aos estudantes da disciplina “Atividade Interdisciplinar” do curso de Ciências
Biológicas da UFBA.
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ACESSOS DO BAG DE ARROZ DA EMBRAPA COM TOLERÂNCIA
A TEMPERATURAS INFRAÓTIMA
Aluana Gonçalves Abreu1*; Giovani Greigh de Brito2; José Manoel Colombari Filho1;
Paulo Hideo Nakano Rangel1; Paulo Ricardo Reis Fagundes2
1

Embrapa Arroz e Feijão. 2Embrapa Clima Temperado. *aluana.abreu@embrapa.br

O Brasil é o maior produtor de arroz fora do continente asiático e a região Sul responde por
aproximadamente 80% da produção do País. Um dos elementos climáticos de maior impacto
sobre a produtividade da cultura é a temperatura e, pelas normais climatológicas, há evidencias
de aumento na frequência de ocorrência de estresse por temperaturas infraótima para a planta
nessa região. Por isto, a tolerância genética é um dos caracteres de maior interesse para a
sustentabilidade da orizicultura. Até recentemente, não existiam informações sobre tolerância a
temperaturas infraótima nos acessos do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Arroz da
Embrapa. Com a chegada da Coleção Americana (ColAm) de Arroz, foi agregada grande
variabilidade genética, incluindo acessos que já tinham sido avaliados em outros BAGs do
mundo. O objetivo deste trabalho foi avaliar acessos da ColAm quanto à tolerância a
temperaturas infraótima, no estádio de desenvolvimento inicial da planta (V2-V3). Para selecionar
os acessos foi feita uma busca no Genesys, portal global de informação sobe recursos genéticos
para alimentação e agricultura, que resultou em 631 tolerantes. Após o cruzamento dessa lista
com a da ColAm, foram identificados 232 acessos que foram avaliados juntamente com
linhagens e cultivares, totalizando 256 materiais. O delineamento experimental foi o de blocos
casualizados no tempo (um bloco por corrida), e três repetições (dez
plantas/genótipo/repetição). Após a semeadura, as plantas foram mantidas em câmaras de
crescimento, com temperatura entre 22 e 32 °C. Ao atingir o estádio V2, foram simuladas
mudanças abruptas de temperaturas variando de 15 e 22 °C, por cinco dias. Um fluorômetro de
imagem (IMAGING-PAM) foi utilizado para avaliar o estado de funcionamento do fotossistema
II (FSII), componente ativo durante o processo de fotossíntese. Foram identificados 70 genótipos
como tolerantes (FSII > 0,65). Esses serão avaliados mais detalhadamente e, os melhores
ranqueados utilizados como genitores em cruzamentos no programa de melhoramento de arroz
da Embrapa. Foram observados 15 grupos de acessos com mesmo nome comum. Para o grupo
Ai Yeh Lu (N=15), por exemplo, FSII variou de 0 a 0,68, ou seja, de extremamente suscetível a
tolerante. Os resultados reforçam a importância de se conhecer o código local dos acessos em
avaliação, pois acessos com mesmo nome comum podem ter respostas bem contrastantes em
avaliações fenotípicas. Todas as informações serão adicionadas ao passaporte dos acessos e
estarão disponíveis pelo portal Alelo.
Palavras-chave: conservação ex situ; pré-melhoramento; fenotipagem.
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ACÚMULO DE NUTRIENTES POR GENÓTIPOS DE ABACAXI
ORNAMENTAL
Carlos Alberto Kenji Taniguchi1*; Ana Cecília Ribeiro de Castro1; Thaís da Silva
Martins2; Marina Monteiro Feitosa3
1

Embrapa Agroindústria Tropical. 2Universidade Federal do Ceará. 3Universidade Federal Rural
de Pernambuco. *carlos.taniguchi@embrapa.br

O Banco Ativo de Germoplasma de Abacaxi da Embrapa Mandioca e Fruticultura conserva
genótipos silvestres com grande diversidade morfológica, alguns deles com características para
utilização como flor de corte, plantas de vasos e paisagismo. Aspectos do cultivo do abacaxizeiro
ornamental em vasos, como os requerimentos de nutrientes, ainda precisam ser definidos para
auxiliar na recomendação da adubação. O objetivo deste estudo foi determinar o acúmulo de
nutrientes de dois genótipos de abacaxizeiro ornamental („A‟ e „D‟) cultivados em vasos. Esses
genótipos são híbridos obtidos a partir do cruzamento entre Ananas comosus var. bracteatus x A.
comosus var. erectifolius, selecionados pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, para cultivo em
vaso. O genótipo „A‟ tem folhas verde-púrpuras enquanto o genótipo „D‟ tem folhas verde-claras e
ambos não possuem espinhos nas margens das folhas. As mudas, obtidas por meio de
micropropagação, foram aclimatizadas em bandeja contendo substrato comercial (mistura de
casca de pinus compostada, vermiculita, corretivos de acidez e fertilizantes) por período de 60
dias. Posteriormente, as mudas foram transferidas para vasos com capacidade para 1 litro
contendo o mesmo substrato comercial utilizado na aclimatização. As plantas foram mantidas
em ambiente protegido (50% de sombreamento), irrigadas diariamente por meio de sistema de
irrigação por aspersão e fertilizadas mensalmente (60; 60; 40; 40; 10; 10; 0,16; 0,3; 1; 0,8; 1 e 0,03
mg por vaso de N; P; K; Ca; Mg; S; B; Cu; Fe; Mn; Zn e Mo, respectivamente). Plantas foram
coletadas em 0; 30; 60; 90; 120; 150; 180; 240; 300 e 360 dias após o transplantio e os acúmulos
de macro e de micronutrientes foram determinados na parte aérea e nas raízes. O genótipo „A‟
apresentou maior acúmulo de N, K, S, Cu, Fe e Mn do que o „D‟. Os genótipos de abacaxizeiro
ornamental acumularam nutrientes na seguinte ordem: K > N > Mg > Ca > S > P > Mn > Fe >
B > Zn > Cu.
Palavras-chave: Ananas comosus; exigências nutricionais; Banco Ativo de Germoplasma.
Agradecimentos: À Embrapa pelo financiamento da pesquisa.
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AGREGAÇÃO DE VALOR A ACESSOS DO BANCO ATIVO DE
GERMOPLASMA DE MILHO COM GRÃOS DO TIPO-DOCE
Roger Salviano Coelho1; Gabriel Reis Araújo1; Flavia França Teixeira2*
1

Universidade Federal de São João del-Rei. 2Embrapa Milho e Sorgo.
*flavia.teixeira@embrapa.br

O milho-doce (Zea mays L.) é diferenciado do milho-comum por conter um ou mais genes que
alteram a concentração de açúcares no endosperma. Por essa razão, o milho-doce é um milho
especial destinado ao consumo humano. O número de acessos de milho-doce no Banco de
Germoplasma (BAG) preservado na Embrapa Milho e Sorgo é restrito, assim como o número de
cultivares comerciais disponibilizadas no Brasil. Visando ampliar as informações sobre a
diversidade de milho-doce, foi conduzido este estudo com o objetivo de agregar informações
sobre caracteres expressos no estágio reprodutivo R3 em acessos do BAG de milho com grãos do
tipo doce. 16 acessos do BAG foram avaliados para os caracteres: números de dias para o
florescimento masculino e feminino, prolificidade, produtividades de espigas com e sem palha,
pesos médios de espigas, grãos e do sabugo, peso médio de sabugo e graus Brix. Os resultados
mostraram que os acessos apresentaram diferenças significativas para todos os caracteres
avaliados, exceto para os caracteres prolificidade e produtividade de espigas sem palha. Os testes
de médias mostraram que os acessos Doce do Hawaii, CMS 27 III, BR 401, BR 427 e CNPH1
apresentaram menores números de dias para florescimento masculino e feminino, inferiores a 57
e 58 dias, respectivamente, indicando maior precocidade. Já para produtividade de espigas com
palha, destacaram-se Doce UNB1, BR 402 Doce Cristal e TEEA Dulce EEAOC, MG161 e
MG162, com produtividade acima de 11,61 t/ha. Para peso médio de espigas, destacam-se os
acessos Doce UNB1, Milho Doce2, BR 402, TEEA Dulce EEAOC, MG161, com estimativas de
peso médio de espiga acima de 145 g. Para o peso médio de sabugo, os genótipos que tiveram
melhor desempenho foram Doce do Hawaii, Doce Flor da Serra, PR030, CMS 27 III, Milho
Doce1 UNB, Milho Doce2, BR 401, BR 427 III, CNPH1, Tuc Blanco Dulce EEAOC e NSL
4640 Hawaian, por possuírem sabugo mais leve, abaixo de 76 g. Os melhores genótipos para a
quantidade de compostos solúveis medidos pelo °Brix, apresentaram estimativas de médias
acima de 19,66o, e nesse grupo estão os acessos Doce do Hawaii, PR030, Milho doce1 UNB,
Doce UNB1, Milho doce2, BR 401, BR 402 Doce Cristal, BR 427 III, CNPH1, TEEA Dulce
EEAOC, Tuc Blanco Dulce EEAOC e NSL 4640 Hawaian, indicando maior teor de sólidos
solúveis, o que acarreta maior doçura nos grãos. Os acessos Doce do Hawaii, CMS 27 III, Milho
Doce2, BR 401, BR 402 Doce Cristal, BR 427 III, CNPH1, TEEA Dulce EEAOC destacaram-se
favoravelmente para múltiplos caracteres, o que faz com que tenham maiores valor agregado e
potencial de uso no melhoramento de milho-doce.
Palavras-chave: Zea mays L., milhos especiais, melhoramento.

165
Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos

ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS DE OPERÁRIAS DE
Acromyrmex balzani EXPOSTAS A ÓLEOS ESSENCIAIS DE Eplingiella
fruticosa E CONSTITUINTES MAJORITÁRIOS
Dennis Crystian Silva1; Jéssika Andreza Oliveira Pinto1*; Ruan Roberto Nunes Faro1;
Sara Dayan da Silva Oliveira1; Hanna Sabrina Martins Gois1; Maria de Fátima ArrigoniBlank1
1

Universidade Federal de Sergipe. *jessika-andreza@hotmail.com.

Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore é uma planta endêmica da região
costeira do Nordeste do Brasil, com comprovadas atividades biológicas. As propriedades dos
óleos essenciais (OEs) de suas folhas podem ser alternativas promissoras ao uso de inseticidas
organossintéticos no controle de pragas agrícolas e florestais, como as formigas cortadeiras
pertencentes ao gênero Acromyrmex. Objetivou-se neste trabalho avaliar as alterações
comportamentais causadas sobre operárias de A. balzani expostas a quatro OEs de acessos de E.
fruticosa e seus constituintes isolados. Os OEs foram obtidos dos acessos EPF303 e EPF1103
(grupo I) e EPF202 e EPF901 (grupos II), selecionados a partir de estudos prévios. Os OEs dos
acessos EPF303 e EPF1103 apresentaram, na média, maiores teores de monoterpenos (43,6%,
principalmente cânfora e 1,8-cineol) em relação aos acessos EPF202 e EPF901 (17,4%),
constituídos principalmente por sesquiterpenos (82,6%, principalmente óxido de cariofileno e βcariofileno). Os efeitos dos OEs e constituintes isolados sobre o comportamento de operárias de
A. balzani foram divididos em dois bioensaios de caminhamento: arena completamente tratada e
arena parcialmente tratada. Os tratamentos consistiram de quatro OEs de acessos de E. fruticosa
(EPF202, EPF303, EPF901 e EPF1103), quatro constituintes principais (cânfora, 1,8-cineol, βcariofileno e óxido de cariofileno), todos diluídos em acetona na concentração de 1% e controle.
Para o controle foi utilizado acetona. Em arenas totalmente tratadas, o comportamento de
caminhamento de operárias foi alterado com os tratamentos. Os OEs dos acessos EPF303,
EPF1103 e os terpenos cânfora e 1,8-cineol aumentaram a distância total percorrida pelas
formigas e todos os tratamentos aumentaram a velocidade angular de caminhamento das
operárias em relação ao controle. Em arenas parcialmente tratadas, o monoterpeno 1,8-cineol,
diferentemente dos demais tratamentos, não apresentou diferença estatística entre as áreas
tratadas e não tratadas quanto ao deslocamento, repelência e tempo de repouso, esse
comportamento pode estar relacionado à percepção de tais compostos em toda a arena
acarretando na tentativa de fuga. Os resultados demonstram que os OEs de E. fruticosa e os
constituintes isolados, especialmente os monoterpenos, são alternativas promissoras para o
manejo de A. balzani, por serem tóxicos e alterarem o comportamento das operárias.
Palavras-chave: alecrim-de-vaqueiro; formicida; repelência.
Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq, FAPITEC/SE, CAPES e FINEP pelo apoio
financeiro a este trabalho.
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ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E EXTRAÇÃO DO RNA DE
SEMENTES DE MANGABA ARMAZENADAS
Valdinete Vieira Nunes1*; Laura Catharine Doria Prata Lima1; Saulo de Jesus Dantas1,
Maria Fernanda Oliveira Torres1, Juliana Lopes Souza1, Renata Silva-Mann1
1
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O armazenamento de sementes é uma importante estratégia para conservar os recursos genéticos,
especialmente quando estes são ameaçados pela fragmentação de suas áreas de ocorrência. Para
espécies com sementes recalcitrantes, como a mangabeira, o grande desafio consiste no
desenvolvimento de metodologias que possibilitem a manutenção da viabilidade e vigor das
sementes durante o armazenamento. Estas sementes possuem alta taxa metabólica que leva a
atividade descontrolada de radicais livres, geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) e a
peroxidação lipídica, resultando em danos à membrana e dano oxidativo ao DNA e RNA. Desta
forma, objetivou-se avaliar as alterações fisiológicas e a qualidade do RNA de sementes de
mangaba antes e durante o armazenamento. As sementes foram obtidas de frutos maduros
despolpados manualmente com peneira e água corrente. Determinou-se a qualidade inicial do
lote de sementes e procedeu-se com o armazenamento em solução osmoprotetora pelos períodos
de 0, 50, 100, 150 e 200 dias, em condições de temperatura e luz controladas. Avaliou-se a
germinação, comprimento e massa seca de plântulas. O RNA foi extraído de embriões obtidos
em cada período de armazenamento usando o kit comercial Nucleospin® RNA II (MachereyNagel). Na qualidade inicial, verificou-se o teor de água de 55,6% e 78% de germinação, o
comprimento da parte aérea, raiz e a massa seca de plântulas foram 5,92 cm, 10,26 cm e 89,259
mg.plântula-1, respectivamente. A concentração do RNA correspondeu a 55,5 ng/µL e a
qualidade obtida pela relação de A260/280 foi 1,457. Verificou-se decréscimo na germinação
com o aumento dos períodos de armazenamento, com redução de 100% da viabilidade aos 150
dias e redução da concentração do RNA extraído, correspondendo a 28,9 ng/µL. O teor de água
e a qualidade do RNA foram mantidos durante o armazenamento. Sementes de mangaba podem
ser armazenadas por até 50 dias.
Palavras-chave: ácido nucleico; recalcitrante; Hancornia speciosa.
Agradecimentos: CAPES, CNPq e UFS.
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA A HELMINTOSPORIOSE EM
POPULAÇÕES LOCAIS DE MILHO
Tainá Caroline Kuhn1*; Monalisa Cristina De Cól1; Juliana Spezzatto1; Tais Helena
Rogowski1; Yasmin Pincegher Siega1; Volmir Kist1
1
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A Helmintosporiose, doença causada pelo patógeno Exserohilum turcicum, pode acarretar extenso
desfolhamento durante o período de enchimento de grãos, podendo resultar em perdas de
produtividade que variam de 27 a 90% em determinadas populações de milho. O uso de
variedades geneticamente resistentes tem sido indicado como a melhor medida de controle do
patógeno. O objetivo desse trabalho foi analisar a variabilidade genética de populações locais de
milho quanto à resistência a helmintosporiose. Na safra 2017/18, foram conduzidos quatro
ensaios em três municípios da região oeste de Santa Catarina, sendo: Novo Horizonte 1 (NH1),
Iporã do Oeste (IPO), Novo Horizonte 2 (NH2) e Concórdia (IFC). Nesses locais, foram
avaliados 12 tratamentos, sendo 10 variedades locais (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10) e
2 variedades comerciais (SCS154 e SCS156), estas últimas utilizadas como testemunhas. O
ensaio foi conduzido em delineamento de blocos completos casualizados, com três repetições. As
parcelas foram constituídas por 4 fileiras de 5m, sendo as duas centrais utilizadas como parcela
útil. A doença ocorreu de forma espontânea nos experimentos, uma vez que os ensaios foram
conduzidos em áreas com histórico de ocorrência da doença em populações de milho. A partir do
surgimento dos primeiros sintomas da doença, que correspondeu ao estádio reprodutivo das
plantas, foram efetuadas seis avaliações da severidade (tecido lesionado em folha) da doença em
intervalos de sete dias, considerando todas as folhas da planta. A partir desses dados, foi
calculada a área abaixo da curva para o progresso da doença (AACPD). Os dados desta variável
foram submetidos a análise de variância conjunta. Os resultados desta análise revelaram haver
diferenças significativas (P<0,05) para a fonte de variação local (A) e tratamentos (G). A
interação GxA não foi significativa (P>0,05). Portanto, a severidade da doença foi afetada pelos
locais de condução dos ensaios e, também pelas características genéticas das populações de
milho. Significa que entre as populações avaliadas, algumas (T3, T1 e T4) apresentaram certo
grau de resistência. Além disso, para não comprometer a produtividade de grãos, em locais com
histórico de ocorrência da doença os cultivos com populações suscetíveis devem ser evitados.
Palavras-chave: Zea mays; Exserohilum turcicum; severidade da doença
Agradecimentos: Ao CNPq pela concessão de bolsa de estudo ao primeiro autor.
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ANÁLISE DAS PROTEÍNAS DE RESERVA DO ARROZ SILVESTRE
Oryza glumaepatula E DE LINHAGENS INTERESPECÍFICAS Oryza
sativa x Oryza glumaepatula
Douglas Eteno Louza Sartori1*; Karine Freire d‟Eça Nogueira Santos2; Claudia Cristina
Garcia Martin3; Rosana Pereira Vianello4; Claudio Brondani4
1
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A espécie silvestre Oryza glumaepatula ocorre no Brasil, e desde 1995 vem sendo utilizada para
transferir genes úteis para o arroz cultivado Oryza sativa por meio de cruzamentos
interespecíficos. Este trabalho teve como objetivo quantificar e determinar os perfis protéicos
totais e das frações protéicas presentes no endosperma do grão de 70 linhagens desenvolvidas a
partir dos cruzamentos interespecíficos O. sativa BG90-2 x O. glumaepatula RS-16 e O. sativa
CICA-8 x O. glumaepatula RS-16. Foram analisadas linhagens interespecíficas derivadas de dois
cruzamentos interespecíficos entre a espécie silvestre O. glumaepatula RS-16 e a espécie cultivada
O. sativa (linhagem BG90-2 e cultivar CICA-8). Os parentais da espécie O. sativa pertencem à
Coleção Nuclear Brasileira de Arroz e possuem características de interesse agronômico. Para o
cruzamento O. glumaepatula RS-16 x O. sativa BG 90-2 foram avaliadas 34 linhagens
interespecíficas RC2F8 através da análise quantitativa de proteína total e frações protéicas do
grão. Já para análise qualitativa de proteína total foram utilizadas 15 linhagens e para
determinação do perfil protéico das frações albumina, globulina, prolamina e glutelina, foram
utilizadas quatro linhagens distintas. Para o cruzamento O. glumaepatula RS-16 x O. sativa CICA8 foram analisadas 36 linhagens interespecíficas RC2F10. Através da análise de variância para o
teor de proteína total e frações protéicas foram encontradas diferenças altamente significativas
(P<0,01) entre os genótipos. Entre os cruzamentos foram encontradas cinco linhagens
interespecíficas com maior conteúdo de proteína total, cujo teor médio foi de 10,95%, sendo
significativamente superior aos parentais BG90-2 (10,0%) e CICA-8 (9,61%). O parental silvestre
RS-16 destacou-se por apresentar o maior teor de proteína total (14,06%). Apenas o RS-16
apresentou α-glutelinas de 40 kDa, enquanto os demais genótipos apresentaram α-glutelinas de
39 kDa. Estes resultados inéditos, juntamente com resultados anteriores que apontaram
linhagens interespecíficas com maior potencial produtivo, indicam que cruzamentos Oryza sativa
x Oryza glumaepatula poderão gerar cultivares de arroz com maior teor protéico e mais produtivas.
Palavras-chave: Oryza glumaepatula; cruzamento interespecífico; proteína de reserva.
Agradecimentos: Embrapa Arroz e Feijão e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio técnico e financeiro.
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ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS ENTRE CARACTERES
QUANTITATIVOS DE FEIJÃO-FAVA
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Estudos de divergência genética são importantes para o conhecimento da variabilidade genética
das populações e possibilitam o monitoramento e conservação de bancos de germoplasma. Esses
auxiliam a identificação de possíveis duplicatas, e fornecem parâmetros para escolha de genitores,
aumentando as chances de obtenção de acessos superiores em gerações segregantes. O feijão-fava
(Phaseolus lunatus) apresenta uma ampla diversidade genética e com o objetivo de preservá-la, foi
criado no Piauí um banco de germoplasma de feijão-fava pertencente à Universidade Federal do
Piauí (BAG-UFPI), o qual conta com mais de 1050 acessos, provenientes das regiões Nordeste,
Sudeste, Centro-Oeste, Germplasm Resources Information Network (GRIN) e International
Center for Tropical Agriculture (CIAT). Vários trabalhos foram realizados com caracterização
morfoagronômica e molecular de diferentes acessos desse BAG, com objetivo de selecionar
genótipos promissores para iniciar um programa de melhoramento de feijão-fava no Nordeste.
Objetivou-se com este trabalho estimar a divergência genética em acessos de feijão-fava
pertencentes ao Banco de germoplasma da Universidade Federal do Piauí. O experimento foi
realizado no Departamento de Fitotecnia da UFPI, o delineamento utilizado foi inteiramente
casualizado, com quatro repetições, sendo a parcela constituída por um vaso, com duas plantas.
Foram avaliadas as seguintes variáveis estabelecidas pelo Bioversity International para Phaseolus
lunatus: número de dias para a floração (NDF), duração da floração (DF), número de dias até a
maturação (NDM), comprimento do cacho (CC), peso de vagem (PV), comprimento da vagem
(COMPV), largura da vagem (LV), número de lóculos por vagem (NLV), número de sementes
por vagem (NSV), comprimento da semente (CS), largura da semente (LS), espessura da semente
(ES), peso da semente (P100S) e porcentagem da área infectada pela antracnose. Para a
realização da análise de agrupamento, empregou-se o método de componentes principais. A
divergência genética observada entre os genótipos de feijão-fava foi quantificada pelos quatro
primeiros componentes principais, que foram capazes de explicar 82,70% da variação total
existente. As características morfológicas de vagens e produção de sementes foram agrupadas nos
dois primeiros componentes e as características relacionadas à produção de vagens foram
agrupadas no terceiro componente. Assim, um menor número de variáveis foram necessárias
para explicar a variação total resultando em economia de tempo e de recursos em futuros
trabalhos que utilizarão essa mesma base de dados, sem perda significativa de informação.
Palavras-chave: Phaseolus lunatus; variabilidade genética; análise multivariada.
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ANÁLISE DE DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE VARIEDADES
DE FEIJÃO COMUM DE COELHO NETO-MA POR MEIO DA
DISTÂNCIA EUCLIDIANA
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No Brasil a variabilidade genética de feijão comum (Phaseolus vulgaris), não está apenas nos
bancos de germoplasma, mas também nas mãos dos produtores rurais, os quais vão selecionando
variedades adaptadas às suas condições agroecológicas e socioeconômicas. O fato dos pequenos
agricultores reutilizarem as suas próprias sementes e promoverem trocas com os produtores
vizinhos tende a aumentar a mistura mecânica e a ocorrência de cruzamentos naturais entre
variedades diferentes. Assim, é de se esperar que seja ampliada a variabilidade entre essas
variedades. Esta pesquisa teve como objetivo estudar a divergência entre 13 variedades de feijão,
utilizadas pelos agricultores de Coelho Neto – MA com base em nove caracteres
morfoagronômicas. As variedades estudadas foram: Figo de Galinha, Cerrinha, Feijão do
Juazeiro, Corujinha Encarnado, Branco, Sempre Verde, Caretinha, Corujinha, Costa Verde,
Vinagre, Feijão Preto, Favinha, Figão. Utilizaram-se como descritores aqueles apresentados na
lista do International Plant Genetic Resources Institute, são eles: padrão do tegumento da semente,
cor do tegumento da semente, cor mais clara do tegumento da semente, brilho da semente, forma
da semente, comprimento, largura e altura da semente, média de 10 sementes em milímetro,
além do peso de cem sementes em gramas. Para o estudo de divergência genética foi calculado a
distância euclidiana média par a par. De pose da matriz com as distancias, realizou-se a
formação de um dendrograma pelo método UPGMA. As análises foram feitas com auxílio do
programa Genes. A maior distância euclidiana média encontrada foi entre as variedades Figo de
Galinha e Costa Verde. Essa análise mostrou que para o início de um programa de
melhoramento genético, o cruzamento entre essas variedades pode ser considerado, visto que a
maior divergência entre elas pode levar à descendentes com ampla variabilidade genética. O
dendrograma mostrou a existência de nove grupos a um nível de 50% de divergência. O grupo I
composto pelas variedades: Feijão do Juazeiro, Vinagre, Feijão Preto, grupo II pelas variedades:
Branco, Cerrinha, Favinha, o grupo III formado pela variedade Costa Verde, grupo IV formado
pela variedade: Caretinha, grupo V formado pela variedade Corujinha, grupo VI formado pela
variedade: Figão, grupo VII formado pela variedade: Corujinha Encarnado, grupo VIII formado
pela variedade Sempre Verde, grupo IX formado pela variedade: Figo de Galinha. Foi
constatado que existe variabilidade genética entre as variedades estudadas.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; caracterização; dissimilaridade.
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ANÁLISE DE PROTEÍNAS DURANTE O INÍCIO DA
GERMINAÇÃO IN VITRO DE ESPOROS DE DICKSONIA
SELLOWIANA HOOK. SUBMETIDOS À CRIOPRESERVAÇÃO
Herlon Iran Rosa1*; Neusa Steiner2; Áurea Maria Randi2
1

Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú. 2Centro de Ciências Biológicas - UFSC,
Departamento de Botânica, Laboratório de Fisiologia Vegetal, Florianópolis, SC, Brasil.
*herlon.rosa@ifc.edu.br.

Dicksonia sellowiana Hook. (Dicksoniaceae) é uma samambaia arbórea, ameaçada de extinção no
Brasil, que ocorre em florestas úmidas da América Latina, e possui um crescimento bastante
lento. A criopreservação pode garantir a viabilidade do germoplasma por longos períodos, e em
alguns casos, até mesmo acelerar a germinação de esporos de samambaias. Esta aceleração pode
estar relacionada à presença de proteínas abundantes produzidas no final da embriogênese
(LEA), amplamente distribuídas em plantas e associadas com a aquisição de tolerância à
dessecação, necessária à preservação estrutural em baixas temperaturas. Os esporos de D.
sellowiana, foram submetidos à imersão em Nitrogênio Líquido por 24h, tendo sido ou não,
previamente esterilizados superficialmente com solução de hipoclorito de sódio comercial a 10%
por 30 min, e foram então inoculados em meio líquido Dyer, em quatro tratamentos (CTRControle; CES-Superficialmente Esterilizado; CRY-Somente Criopreservado; CRE-Esterilizado e
Criopreservado). Três amostras de 50mg de cada tratamento foram reservadas congeladas em três
momentos: antes da inoculação, após 6 dias e após 10 dias da inoculação em meio líquido, para a
verificação do conteúdo de proteínas solúveis totais (Bradford, 1976). Antes da inoculação, os
tratamentos criopreservados (CRY: 1,51 µg.mg-1.MF; CRE: 1,7 µg.mg-1.MF) apresentavam
concentração de proteínas significativamente menores que o controle (2,67 µg.mg-1.MF). Aos 6
dias o acúmulo de proteínas no tratamento controle aumentou (3,41 µg.mg-1.MF), decrescendo a
partir daí até o 10º dia da inoculação (1,53 µg.mg-1.MF). Somente o tratamento CRY seguiu esse
padrão, mas guardando ainda diferenças significativas no 10º dia (1,06 µg.mg-1.MF). Os demais
tratamentos apenas diminuíram a concentração de proteínas, desde a inoculação. A germinação
foi maior nos tratamentos criopreservados, sugerindo que a aceleração na germinação possa ter
relação com a disponibilidade preexistente de proteínas, que podem ter sido metabolizadas
durante a criopreservação, garantindo a preservação das estruturas celulares do esporo. Para
tanto é necessário ampliar a investigação, estabelecendo o perfil protéico dos esporos de D.
sellowiana, a fim de identificar suas expressões durante a germinação, para permitir identificar
aquelas proteínas envolvidas com a aceleração metabólica.
Palavras-chave: criopreservação; germinação; proteômica.
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ANÁLISE DE TRILHA SOB MULTICOLINEARIDADE DE FEIJÃO
CAUPI SUBCLASSE COMERCIAL CORES
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Na seleção de genótipo uma ferramenta na qual os melhoristas dispõem é o uso da análise de
trilha o qual permite entender as causas das associações entre os caracteres e decompor a
correlação existente em efeito direto e indireto. O objetivo deste trabalho foi estimar as
correlações fenotípicas em efeitos diretos e indiretos pela análise de trilha, entre características
agronômicas sobre produtividades e estratégia para contornar a multicolinearidade. Os
genótipos utilizados foram do ensaio de VCU da classe “Cores” da Embrapa – Meio-Norte,
constavam-se de 14 genótipos sendo 12 linhagens e duas cultivar. O experimento foi realizado em
Dourados, MS, na Embrapa Agropecuária Oeste, de março a junho de 2017. O delineamento
experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Foram avaliados os caracteres:
Dias para o florescimento (DF) - número de dias até 50% das plantas em florescimento;
Comprimento de Vagem (CV) - comprimento, em cm, de cinco vagens tiradas ao acaso de cada
parcela; Número de Vagem (NV) - contagem obtida da média de cinco vagens tiradas ao acaso;
Peso total das vagens (PTV) – pesado todas as vagens das parcelas; Peso total do grão (PTG) pesado todo o grão das parcelas; Produtividade (PROD) - determinada pela produção total de
grãos na área útil da parcela, transformada de g parcela-1 para kg ha-1. O diagnóstico de
multicolinearidade, para todas as variáveis foi maior que 1000, caracterizando em colinearidade
severa, com isso, uma alternativa para desdobrar a multicolinearidade foi empregar a análise de
trilha em crista (k=0.17). Entre as variáveis avaliadas, o PTG obteve maior efeito direto (0.4987)
sobre a variável PROD. O PTG também teve considerável efeito indireto (0.2923) sobre a
PROD, via PTV. Outra variável que se destacou via indireto foi a NV (0.4214) via PTG. Pode-se
inferir que quanto maior o número de vagens por planta, maior a produtividade de grãos.
Conclui-se que as variáveis PTG, PTV e NV, tiveram os maiores efeitos diretos e indiretos, assim
a seleção com base nestas características tende a aumentar a produtividade de grãos.
Palavras-chave: Vigna unguiculata (L.) Walp; efeito direto; regressão em crista.
Agradecimentos: Capes e Embrapa.
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ANÁLISE DE TRILHA SOB MULTICOLINEARIDADE DE FEIJÃO
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Nos programas de melhoramento genético um grande desafio está relacionado na seleção de
genótipos superiores. Um recurso importante da estatística multivariada é a análise de trilha,
onde a correlações entre caracteres são desdobradas em efeito direto e indireto que medem a
influência de uma variável, independente das demais, sobre a outra. O objetivo deste trabalho foi
estudar as correlações fenotípicas e seus desdobramentos em efeitos diretos e indiretos pela
análise de trilha, entre características agronômicas e a produção de grãos de feijão-caupi (Vigna
unguiculata (L.) Walp), sob método para contornar o efeito da multicolinearidade. Os genótipos
utilizados foram do ensaio de VCU da classe “Fradinho” da Embrapa – Meio-Norte, constavamse de 14 genótipos sendo 12 linhagens e duas cultivar. O experimento foi realizado em Dourados,
MS, na Embrapa Agropecuária Oeste, de março a junho de 2017. O delineamento experimental
foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Foram avaliados os caracteres: Dias para o
florescimento (DF) - número de dias até 50% das plantas em florescimento; Comprimento de
Vagem (CV) - comprimento, em cm, de cinco vagens tiradas ao acaso de cada parcela; Número
de Vagem (NV) - contagem obtida da média de cinco vagens tiradas ao acaso; Peso total das
vagens (PTV) – pesado todas as vagens das parcelas; Peso total do grão (PTG) - pesado todo o
grão das parcelas; Produtividade (PROD) - determinada pela produção total de grãos na área útil
da parcela, transformada de g parcela-1 para kg ha-1. O diagnóstico de multicolinearidade, para
todas as variáveis foi maior que 1000, caracterizando em colinearidade severa, com isso, uma
alternativa para desdobrar a multicolinearidade foi empregar a análise de trilha em crista
(k=0.48). O peso total dos grãos apresentou maior efeito direto (0.3261), sobre produção de grãos
que resultou em estimativa positiva. A seleção indireta do peso total das vagens (0.2952), número
de vagens por planta (0.2239) e peso total do grão (0.3232) traz ganhos para a produtividade de
grãos. Conclui-se que o PTV, NV e o PTG foram às características que apresentaram maiores
estimativas de correlação com a produtividade e seu aumento, o uso da constante k proporcionou
melhor estimação dos efeitos que afetam a produtividade dos grãos.
Palavras-chave: Vigna unguiculata (L.) Walp; efeito indireto; análise multivariada.
Agradecimentos: Capes e Embrapa.
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LOCAIS DE MILHO
Tais Helena Rogowski1; Juliana Spezzatto1; Tainá Caroline Kuhn1; Sabrina Angela
Cassol1*; Grace Karina Kleber Romani1; Volmir Kist1
1

Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia. *sabrinangela0412@gmail.com

Populações locais de milho ainda são mantidas e cultivadas por pequenos agricultores do oeste
de Santa Catarina. Áreas relativamente pequenas (<20 ha) e localizadas em ambientes marginais
são fatores limitante a produção e, por consequência, a renda econômica desses agricultores. A
produção de milhos especiais, com propriedades funcionais, utilizados na alimentação humana
pode ser uma alternativa para melhorar a renda e estimular a conservação on farm desse valioso
recurso genético. O objetivo desse trabalho foi analisar o teor de carotenóides de populações
locais de milho com vistas a exploração econômica como alimento biofortificado. Na safra
2017/18, foram conduzidos quatro ensaios em três municípios do oeste de Santa Catarina,
sendo: Novo Horizonte 1 (NH1), Iporã do Oeste (IPO), Novo Horizonte 2 (NH2) e Concórdia
(IFC). Foram avaliados 12 tratamentos (10 variedades locais e 2 comerciais - testemunhas) em
delineamento de blocos completos casualizados, com três repetições. As parcelas foram
constituídas por 4 fileiras de 5 m, sendo as duas centrais utilizadas como parcela útil. A
densidade populacional utilizada foi de 50.000 plantas ha-1. A extração e quantificação do teor de
carotenóides totais foi feita a partir de uma amostra de farinha obtida da trituração dos grãos
(0,05 mm) provenientes da parcela útil. As amostras de farinha (1 g de peso seco) foram
dissolvidas em 20 mL de solução de hexano:acetona (v/v) contendo 100 mL de hidroxitolueno
butilado, por 30 min. O extrato foi submetido à espectrofotometria (U-1800 Spectrophotometer)
através da leitura a 450 ηm de absorbância. O teor de carotenóides totais foi determinado a partir
da fórmula de Lamber-Beer, utilizando o coeficiente de extinção molar (𝜀) de 2.348 M-1 cm-1 da
zeaxantina, carotenóide predominante no milho. Os dados da variável foram submetidos a
análise de variância conjunta e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.
Diferenças significativas (P <0,05) foram verificadas para as fontes de variação local (A),
tratamento (G) e interação GxA. As médias da variável variaram de 2 a 18 µg g-1 de farinha. Vale
destacar o tratamento T3, que é uma população formada e mantida por um agricultor do
município de Anchieta - SC, por apresentar a maior média de carotenóides totais. Os resultados
obtidos nesse trabalho estão dentro dos limites apresentados pela literatura. Desta forma, concluise que entre as populações locais de milho avaliadas, algumas (T2, T3 e T4) apresentaram
potencial para serem exploradas como alimento funcional e biofortificado.
Palavras-chave: Zea mays; alimento funcional; conservação on farm
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ANÁLISE DO TEOR DE CELULOSE DE QUATRO ESPÉCIES DE
Paspalum UTILIZANDO ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO
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O Bioma Pampa é diverso, possui grande riqueza vegetal, sendo que o principal uso desse recurso
é o fornecimento de forrageiras para alimentação animal. Ter conhecimento da composição
química estrutural permite a seleção de melhores pastagens e também fornece subsídio para
outras aplicações e valorização do germoplasma. Apesar das vantagens descritas, caracterizar e
compreender o material vegetal é bastante difícil devido à complexidade de compostos
envolvidos. Além disso, as técnicas de caracterização clássicas por terem marchas analíticas
extensas possuem uma série de erros associados, assim como o uso de solventes tóxicos. Nesse
contexto, o objetivo do trabalho foi caracterizar e comparar quatro plantas forrageiras de espécies
diferentes por meio da técnica de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier e
acessório de refletância total atenuada (ATR-FTIR), sendo elas: Paspalum dilatatum Poir. (capim
melador), P. lepton Schult. (grama cinzenta), P. notatum Flüggé (grama forquilha) e P. pumilum
Nees (grama baixa). Foram analisadas 15 folhas de cada espécie, coletadas em casa de vegetação
no Banco Ativo de Germoplasma de Forrageiras do Sul, da Embrapa Pecuária Sul, em junho de
2018. Após, as mesmas foram secas em estufa a 50 °C durante 72h. A parte superior da lâmina
foliar foi analisada por ATR-FTIR e os espectros interpretados pelo software OriginLab. Foi
obtido espectro de celulose pura para confirmação das principais bandas de absorção da celulose.
Para estimar a quantidade de celulose nas diferentes espécies de Paspalum L. utilizaram-se como
base as intensidades das bandas de absorção entre 1050 - 1030 cm-1, característico dos grupos CO-C. Os resultados obtidos em ordem decrescente de teor de celulose na lâmina foliar foram: P.
lepton, P. notatum, P. dilatatum e P. pumilum. Observou-se que, com relação aos teores de celulose,
P. lepton apresentou cerca de quatro vezes mais celulose quando comparado à P. dilatatum e à P.
pumilum, e três vezes mais que P. notatum. Portanto, com base na análise dos espectros de
absorção registrados deduz-se que existe uma diferença significativa na quantidade de celulose
presente nas diferentes amostras de Paspalum estudadas. A espectroscopia no infravermelho com
acessório de refletância total atenuada utilizada neste estudo mostrou ser uma técnica rápida,
confiável e não destrutiva na análise do teor de celulose das espécies estudadas.
Palavras-chave: Banco Ativo de Germoplasma; Poaceae; forrageiras; transformada de Fourier.
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ASPECTOS ANATÔMICOS DE FOLHAS DE SOL E DE SOMBRA
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Sapotaceae são importantes componentes da floresta úmida em todo o Neotrópico, com alguns
membros sendo encontrados também em biomas mais secos do Cerrado brasileiro e do Campo
Rupestre. Caracteres diagnósticos importantes da família incluem a presença de látex, folhas
simples e inteiras, tricomas malpighiáceos e flores dispostas em fascículos. Chrysophyllum L. é o
segundo maior gênero da família em número de espécies, abrangendo cerca de 43 espécies no
Neotrópico. Possui indivíduos arbóreos ou arbustivos, morfologicamente caracterizados por
folhas alterno-dísticas, discolores, venação broquidódroma ou eucamptódroma e estípulas
ausentes. Chrysophyllum rufum Mart. se apresenta como uma espécie arbustiva que pode alcançar
até 12 metros de altura, caracterizada pelo indumento ferrugíneo na face abaxial das folhas. O
objetivo deste trabalho foi analisar anatomicamente as possíveis diferenças entre folhas de sol e
de sombra de C. rufum. O material utilizado foi coletado no campus da Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS), Bahia. Os indivíduos se encontravam em fase vegetativa, sem flores ou
frutos, os ramos foram coletados a partir do terceiro nó e as amostras foram separadas em folhas
de sol e de sombra. Para obtenção dos resultados foram realizados cortes anatômicos a mão livre,
com auxílio de lâmina de aço, e clarificados com hipoclorito de sódio a 10%. Posteriormente os
cortes foram corados com Azul de Alcian a 1% e Safranina a 1% (9:1), e montadas lâminas
semipermanentes com glicerina a 50%. A partir das seções transversais da lâmina foliar, e do
pecíolo, foi possível analisar a disposição dos tecidos paliçádico e esponjoso, a presença de
laticíferos, além da caracterização dos feixes vasculares. As folhas com menor exposição a luz
solar apresentaram maior espessura da cutícula e maior comprimento das células do parênquima
paliçádico, dispostas em uma única camada. O pecíolo das folhas de sol tem formato côncavoconvexo enquanto nas folhas de sombra é plano-convexo. Caracterizada como folha
hipoestomática, a quantidade de estômatos diferiu discretamente de uma folha para a outra,
sendo encontrados em maior número nas folhas de sol. A quantidade de tricomas do tipo
malpighiáceo, foi maior nas folhas de sombra. Com estes resultados é possível verificar se os
efeitos da luz influenciam a plasticidade foliar, especificamente em relação a disposição e
tamanho das células do mesofilo, características associadas aos estômatos, e outras alterações
estruturais nesse órgão vegetal.
Palavras-chave: anatomia; folha; morfologia.
Agradecimentos: FAPESB; UEFS; PPGRGV.
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ATAQUE DE Agraulis vanillae vanillae A ACESSOS DE Passiflora spp.
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Entre as espécies de lagartas que causam desfolhamento em plantas de espécies do gênero
Passiflora. Agraulis vanillae vanillae é umas das mais importantes. Neste trabalho objetivou-se
avaliar danos foliares em 31 acessos-elite de P. edulis e P. alata do Banco de Germoplasma 'Flor
da Paixão‟ da Embrapa Cerrados causados por Agraulis vanillae vanillae. Foram efetuadas duas
avaliações em três plantas de cada acesso em condições de alta infestação natural das lagartas.
Foram amostradas 12 folhas novas de cada acesso na região mediana das plantas e utilizados
modelos de estimativa de área foliar com base em dimensões lineares para estimar a porcentagem
da área foliar consumida. Com o emprego da análise de variância as médias agrupadas utilizando
o teste Scott-knott a 1% de probabilidade. Na primeira época de avaliação os acessos foram
separados em oito grupos e em sete grupos na segunda época. Na primeira avaliação verificou-se
que ocorreu maior ataque natural das lagartas, mostrando que na primavera as condições são
mais favoráveis ao aumento da população de lagartas. Também foi maior a severidade do ataque
neste período, com 17 acessos tendo 100% da área foliar consumida. Os acessos de P. alata foram
os que tiveram menor área foliar consumida, com destaque para CPAC MJ-02-12S e CPAC MJ02-21 de P. alata. Na segunda época de avaliação, no verão, cinco acessos tiveram 100% da área
foliar consumida, sendo quatro de P. edulis e um de P. alata. Seis acessos apresentaram menor
área foliar consumida, sendo quatro de P. alata e dois de P. edulis. Também na segunda época de
avaliação a quantidade de acessos com menor área foliar consumida foi superior à da primeira
avaliação, ocorrida na primavera. Os acessos avaliados apresentaram desempenho bem diferente
quanto a susceptibilidade ao ataque das lagartas, indicando a possibilidade de identificação de
fontes de resistência a esse inseto para uso no programa de melhoramento genético. De forma
geral, os acessos avaliados de P. edulis foram mais susceptíveis do que os acessos de P. alata.
Palavras-chave: recursos genéticos; passifloraceae; maracujazeiro azedo
Agradecimentos: A Embrapa, Cnpq e a Fapdf.
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ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE Myrcia
ovata E SEUS COMPOSTOS MAJORITÁRIOS
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Oliveira Pinto1
1

Universidade Federal de Sergipe. *arie.blank@gmail.com

Os fungos Colletotrichum acutatum e Plenodomus destruens são responsáveis pelas doenças podridão
floral de citros e mal-do-pé da batata-doce. Ambos podem causar perdas de até 80% da produção.
A resinose, causada pelo fungo Thielaviopsis paradoxa, é considerada uma das principais doenças
do coqueiro. Para essas três doenças, poucas pesquisas foram encontradas visando controle
alternativo. Sabe-se que C. acutatum apresenta sensibilidade aos compostos timol, carvacrol, citral
e linalol, e T. paradoxa apresenta sensibilidade aos compostos timol, carvacrol, geraniol e 1,8cineol. No entanto, nenhuma informação foi encontrada acerca de compostos naturais para o
controle de P. destruens. Óleos essenciais da espécie Myrcia ovata, oriundos de uma população
nativa localizada em Japaratuba-SE, foram caracterizados em seis quimiotipos, que apresentaram
atividade antifúngica frente Fusarium solani e Lasiodiplodia theobromae. O objetivo desse trabalho
foi avaliar a atividade antifúngica dos óleos essenciais de cinco quimiotipos de M. ovata (ácido
nerólico, ácido nerólico + linalol, geraniol, citral + (E)-nerolidol e isopulegol + linalol), quatro
compostos majoritários (ácido nerólico, ácido nerólico + linalol, geraniol, citral + (E)-nerolidol) e
três compostos isolados (citral, (E)-nerolidol e linalol) sobre C. acutatum, P. destruens e T. paradoxa,
visando à determinação das Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Fungicida
Mínima (CFM). Testes in vitro foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado com
três repetições e concentrações (v/v) que variaram de 0,01 a 1,0 µL.mL-1. Os controles
consistiram de BDA (Batata Dextrose Agar) e BDA com DMSO (Dimetisulfóxido) a 1%. Todos
os tratamentos testados apresentaram atividade antifúngica, sendo que para o fungo C. acutatum o
óleo essencial de quimiotipo ácido nerólico + linalol, e seu composto majoritário apresentaram
menores CIM e CFM de 0,03 e 0,1 µL.mL-1. Para o fungo P. destruens, o óleo essencial de
quimiotipo ácido nerólico, apresentou menor CIM de 0,05, e o quimiotipo ácido nerólico +
linalol e seu composto majoritário a menor CFM de 0,07 µL.mL-1. Para o fungo T. paradoxa, a
combinação de citral + (E)-nerolidol destacou-se apresentando menores CIM e CFM de 0,03 e
0,2 µL.mL-1. Por fim, o composto linalol foi menos tóxico sobre os três fungos testados.
Palavras-chave: Colletotrichum acutatum; Plenodomus destruens; Thielaviopsis paradoxa.
Agradecimentos: FAPITEC/SE, CNPq, CAPES e FINEP.
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ATIVIDADE ANTIPROTOZOÁRIA DE COPRODUTO DA
DESTILAÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL DE ERVA-BALEEIRA
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Prado1; Alexandre Nízio Maria2; Daniela Aparecida de Castro Nizio1; Arie Fitzgerald
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A espécie Varronia curassavica, pertencente à família botânica Cordiaceae e popularmente
conhecida como erva-baleeira constitui uma das espécies aromáticas que apresenta grande
diversidade química no seu óleo essencial. Além de propriedades medicinais, o óleo essencial de
V. curassavica apresenta atividade antiprotozoária contra Ichthyophthirius multifiliis, parasita
causador da “doença dos pontos brancos” ou “ictiofiríase” em peixes. O processo de extração de
óleo essencial por hidrodestilação das folhas, gera um coproduto aquoso ou extrato, que
geralmente é descartado ao final do processo. O extrato aquoso obtido ao final da extração do
óleo essencial das folhas da erva-baleeira podem apresentar diversos compostos químicos, os
quais podem conferir a esse coproduto, diversas atividades biológicas, dentre elas a atividade
antiprotozoária. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade antiprotozoária do
extrato aquoso obtido da hidrodestilação do óleo essencial de genótipos de V. curassavica. O
material vegetal foi obtido dos acessos VCUR-503 (viridiflorol/E-cariofileno) e VCUR-202
(germacreno D-4-ol) do Banco Ativo de Germoplasma de Plantas Medicinais e Aromáticas da
UFS. O óleo essencial foi obtido a partir de 70g de folhas secas. Após esse processo, o extrato
aquoso foi filtrado e posteriormente liofilizado para análise em Cromatografia Liquida de Alta
Eficiência (HPLC-DAD). Para a atividade antiprotozoária, foram utilizados 10 parasitas na fase
trofonte em placas de petri 35 x 10mm oriundos de tambaquis infestados multiplicados em
aquários. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 7 x
3, testando dois acessos (VCUR-503 e VCUR-202), sete concentrações do extrato aquoso
liofilizado (0,100, 125, 150, 175 e 200 mg/L) e três tempos de avaliação (1, 2 e 3h). Após cada
período de exposição, a mortalidade dos parasitas foi avaliada em lupa (aumento 10X). As
maiores médias de mortalidade foram observadas para o acesso VCUR-503, que causou 100% de
mortalidade dos protozoários a partir da concentração de 125 mg/L após 3h de avaliação. Nesta
mesma concentração e tempo, o extrato do acesso VCUR-202 causou 50% de mortalidade dos
parasitas. O coproduto da destilação do óleo essencial de erva-baleeira, sobretudo do acesso
VCUR-503, possui alto potencial para geração de produtos no controle do I. multifiliis.
Palavras-chave: hidrodestilação; fenilpropanoide; ictiofiríase.
Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq, FAPITEC/SE, CAPES, UFS e FINEP pelo
suporte financeiro.
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ATIVIDADE ANTIPROTOZOÁRIA DO ÓLEO ESSENCIAL DE
ACESSOS DE Varronia curassavica Jacq
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Conhecida popularmente como erva-baleeira, Varronia curassavica é uma espécie medicinal de
grande importância tanto pelo uso popular, quanto pelo uso na indústria farmacêutica. O óleo
essencial obtido das folhas além da atividade anti-inflamatória, apresenta outras propriedades
que podem ser úteis no controle de microrganismos, insetos e protozoários. Neste sentido, o
objetivo do trabalho foi verificar a atividade antiprotozoária in vitro do óleo (OE) essencial de
acessos de V. curassavica e dos compostos majoritários contra o parasita de peixes Ichthyophthirius
multifiliis ou íctio, causador da “doença dos pontos brancos”. Foram utilizados três acessos de V.
curassavica mantidos no Banco Ativo de Germoplasma de Plantas Medicinais e Aromáticas da
Universidade Federal de Sergipe, VCUR-001, VCUR-202 e VCUR-601, cujos compostos
majoritários do OE são α-pineno (42,35%) germacreno D-4-ol (42,03%) e sabineno (38,67%),
respectivamente. Os compostos α-pineno e sabineno foram adquiridos comercialmente na forma
isolada e testados na mesma proporção em que estão presentes nos OE‟s, na concentração que
causou 100% de mortalidade dos parasitas. O composto germacreno D-4-ol não é disponibilizado
comercialmente, por isso não foi utilizado. Inicialmente os OE‟s e os compostos foram diluídos
em Tween 80 na proporção de 2 partes de OE/composto para 1 parte de Tween. Os OE‟s foram
testados nas concentrações de 10, 25, 50, 75, 100 e 200 mg.L-1 além do controle água + Twenn
80. O composto α-pineno foi testado na concentração de 84,70 mg.L-1 e o sabineno na
concentração de 77,34 mg.L-1; em delineamento inteiramente casualizado com três repetições,
sendo cada repetição composta por uma placa de petri contendo 15 parasitas. Os parasitas na fase
trofonte e tomonte foram expostos às soluções dos tratamentos durante 1 hora. Em seguida
foram adicionadas sondas fluorescentes para visualização e contagem de vivos e mortos em
microscópio de epifluorescência. O acesso VCUR-202 apresentou atividade mais pronunciada
causando 100% de mortalidade dos parasitas na concentração de 10 e 50mg.L-1, nas fases trofonte
e tomonte, respectivamente. Para os demais acessos, a mesma mortalidade foi observada na
concentração de 200 mg.L-1 para as duas fases do íctio. Os compostos isolados α-pineno
esabineno causaram 100% de mortalidade às fases trofonte e tomonte, na concentração testada,
semelhantemente aos OE‟s dos respectivos acessos VCUR-001 e VCUR-601. Tal fato sugere que
estes compostos são os principais responsáveis pela atividade antiprotozoária apresentada pelos
OE‟s destes acessos. Foram observados danos à membrana celular dos trofontes e rompimento da
parede do cisto nos tomontes incubados com os óleos essenciais de V. curassavica, os quais, em
especial o acesso VCUR-202, constituem fonte potencial de matéria prima para o
desenvolvimento de bioprodutos que possam ser utilizados no controle dessa importante praga da
piscicultura.
Palavras-chave: erva-baleeira; compostos majoritários; Ichthyophthirius multifiliis.
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ATIVIDADE LEISHMANICIDA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE
GERMOPLASMA DE Lantana camara L.
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O gênero Leishmania (Trypanosomatidae) compreende várias espécies de parasitas digenéticos
que são transmitidos ao ser humano por meio da picada de vetores flebotomíneos infectados.
Esses parasitas estão equipados com uma maciça maquinaria de subversão ao sistema
imunológico e causam um amplo espectro de formas clínicas. O complexo de leishmanioses é
uma das doenças mais negligenciadas do mundo e novos medicamentos são necessários, uma vez
que os fármacos disponíveis são tóxicos e estão associados à resistência parasitária. Dessa forma,
os produtos naturais de origem vegetal são uma fonte promissora de novos agentes terapêuticos
para o tratamento de diversas doenças, especialmente as negligenciadas. A Lantana camara é uma
planta medicinal e aromática bastante utilizada na medicina tradicional. A conservação e uso de
seus recursos genéticos apresentam elevado potencial científico. O objetivo desse trabalho foi
avaliar a atividade leishmanicida do óleo essencial de Lantana camara em Leishmania braziliensis e
L. amazonensis e seus efeitos tóxicos sobre macrófagos J774. Inicialmente foi realizado um
screening com sete óleos essenciais, representantes de sete grupos químicos, resultantes do estudo
da diversidade química de Lantana camara no Estado de Sergipe. O óleo essencial que apresentou
a maior inibição na dose de 100 μg/mL foi utilizado em ensaios para o cálculo do IC50. Amostras
foliares de Lantana camara foram secas em estufa com circulação forçada de ar a 40°C por cinco
dias. Os óleos essenciais foram extraídos por hidrodestilação em aparelho Clevenger modificado
e foram analisados por cromatografia gasosa, acoplada a espectrometria de massas e detector por
ionização em chama (CG/EM/DIC). Para os ensaios biológicos, os óleos essenciais foram
diluídos em dimetilsufóxido (DMSO) e incubados com 1x105 promastigotas em fase log de
crescimento por 72 horas, nas concentrações de 200 a 3,12 μg/mL. A partir dos dados obtidos
observou-se uma melhor atividade leishmanicida do óleo essencial (LAC-1602), formado pelos
compostos majoritários α-curcumeno (29,59%) e E-cariofileno (15,84%) sobre L. amazonensis (IC50
51,68 μg/mL) e L. braziliensis (IC50 22,54 μg/mL). No ensaio da toxicidade em macrófagos J774
houve uma viabilidade de 76,66% na maior dose testada (100 μg/mL), o que indica uma baixa
citotoxicidade do óleo essencial testado. Os resultados mostram o potencial da Lantana camara
como fonte de compostos com atividade leishmanicida. Ensaios que atestem os mecanismos de
ação envolvidos nessa inibição irão completar o estudo.
Palavras-chave: Verbenaceae; óleo volátil; atividade antipromastigota.
Agradecimentos: CNPq, FAPITEC/SE, CAPES e FINEP.

182
Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos

AVALIAÇÃO AGRONÔMICA DE CULTIVARES DE FEIJÃO DO
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O Feijão (Phaseolus vulgaris L.) é uma cultura de grande importância sócio econômica, e está
diretamente relacionada a dieta dos brasileiros. A seleção de cultivares de interesse para os
programas de melhoramento pode ser efetuada levando em consideração os caracteres
agronômicos e morfológicos da planta. O objetivo do presente estudo foi caracterizar
agronomicamente cultivares de feijão do grupo comercial carioca. Foram avaliadas 40 cultivares
em delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições. O experimento foi conduzido na
estação experimental de Ponta Grossa durante a safra da seca de 2018. Foram avaliadas as
características rendimento de grãos (RG), hábito de crescimento (HC) e arquitetura de planta
(AP). Para a característica RG foi efetuada a ANAVA e as médias das cultivares foram
agrupadas pelo teste de Scott e Knott. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o
software R. Quanto aos resultados, foi observado polimorfismo para as duas características
qualitativas avaliadas, HC e HP inferindo a presença de variabilidade genética entre as cultivares
estudadas. Das avaliações efetuadas observou-se que 36 cultivares apresentaram HC
indeterminado e apenas quatro (IPR Colibri, IPR Andorinha, IPR Curió e Gol) exibiram HC
determinado. Em relação à AP, 19 cultivares apresentaram porte ereto, 16 cultivares exibiram
porte semiereto e apenas cinco apresentaram porte prostrado. A análise de variância foi
significativa para o efeito de cultivares em nível de 1% de probabilidade pelo teste F para variável
REND. O teste de Skott e Knott agrupou os cultivares em quatro diferentes grupos. O grupo I foi
constituído pelas cultivares IPR Sabiá, FTS 65, IPR Bem-te-vi e IPR Quero-quero, sendo este
grupo caracterizado por apresentar as maiores médias de RG (3.140±243 kg.ha-1). As cultivares
BRS Pioneiro, BRS Ametista, BRS Notável, IPR Tangará e IPR Juriti foram inseridas no grupo
II, apresentando RG média de 2.694±109 kg.ha-1. O grupo III apresentou uma média de
2.342±56 kg.ha-1 de RG, sendo composto por 20 cultivares (BRS Requinte, IPR Andorinha, IPR
139, IPR Saracura, Pérola, Bola Cheia, IAC Imperador, IPR Colibri, BRS Estilo, IPR Campos
Gerais, BRS Sintonia, Agronorte 09, BRS Horizonte, Dama, BRS Madrepérola, Carioquinha,
BRS Talismã, IAPAR 80m, Gol e BRS Pontal). O último grupo (IV) apresentou as menores
médias de RG (1.918±263 kg.ha-1), inserindo as cultivares Princesa, IPR Eldorado, IPR Celeiro,
IPR Maracanã, IPR Curió, IAC Alvorada, IAPAR 14, IAPAR 57, IAPAR 72, IAPAR 81 e FTS
Bonito.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; rendimento de grãos; habito de crescimento.
Agradecimentos: A Capes e ao IAPAR.
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A mandioca (Manihot esculenta) é uma cultura de alta rusticidade e baixas exigências em
fertilidade do solo, o que permite seu cultivo em áreas adversas Para a população angolana, a
mandioca é uma cultura de grande importância, pelo fato de ser de fácil cultivo, rústica e de boa
produtividade. O presente estudo teve como objetivo avaliar as características morfoagronômicas
de genótipos de mandioca, a fim de serem utilizados em programas de fomento do cultivo da
mandioca em Angola. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com
quatro repetições. Avaliou-se 10 variáveis quantitativas: número de hastes, altura das plantas,
diâmetro do caule, distância do entrenó, altura da primeira ramificação, número de raízes,
diâmetro das raízes, comprimento das raízes, produção da parte aérea e produção de raízes.
Foram calculadas as estatísticas descritivas e a partir destas, a amplitude dos coeficientes de
variação (CV) variou de 13,42 para a variável diâmetro das raíz a 47,41 para a produção de
raízes, respectivamente. As maiores variações foram observadas na altura da planta, que
apresentou valores de (108,72 a 223,23 cm), com uma média de 161,67 cm altura da primeira
ramificação variou de 11,00 a 113,03 cm, e apresentou uma média de 47,75 e comprimento das
raízes (15,20 a 62,60 cm), tendo uma média de 28,91 cm. A menor variação foi observada para o
diâmetro das raízes (14,50 a 35,20 cm), com média de 22,85 cm. Em relação ao desvio padrão,
verificou-se uma variação de 18,91 a 26,21 para as variáveis altura da primeira ramificação e a
altura das plantas, indicando que a variável altura das plantas foi a que apresentou maior
dispersão. Os resultados apontam que houve ampla variabilidade genética nas características
morfoagronômicas avaliadas nos 10 genótipos de mandioca.
Palavras-chave: Manihot esculenta; melhoramento vegetal; diversidade genética.
Agradecimento: Fazenda Companhia Alimentar de Malanje.
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O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é cultivado principalmente em estados da região nordeste do
Brasil como importante fonte de alimento e renda para a população dessa região. A ocorrência de
pragas e doenças especialmente a antracnose tem contribuído para a baixa produtividade da
cultura. Assim, objetivou-se avaliar a transmissibilidade do patógeno, da semente para a planta,
caracterizar culturalmente os isolados em relação ao diâmetro da colônia, índice de velocidade de
crescimento micelial (IVCM) e produção de conídios bem como avaliar a patogenicidade em
folhas destacadas e em plantas de feijão-fava. Sementes sem sintomas e com sintomas de lesões
ocasionadas por fungos foram plantadas em vasos e durante 25 dias após a germinação
observados a ocorrência ou não de lesão na folha basal unifoliolada. Observou-se maior número
de plantas com sintomas quando se usou sementes com sintomas (planta-S/C). Ao longo do
período avaliativo esse número foi aumentando e, ao final todas as plantas-S/C (100%)
apresentavam folhas basais unifolioladas com sintomas de lesões causadas por fungos enquanto
em plantas oriundas de sementes sem sintomas aparentes (planta-S/S) somente em seis (33%). As
características culturais diâmetro de colônia e quantidade de conídios/cm2 variaram de acordo
com o isolado. O isolado EMSC 06 apresentou um maior diâmetro de colônia e maior número
de conídios/cm2 do que o isolado EMSC 07 quando cultivados em meio FDA, temperatura de
28º±1ºC e na ausência de luz. Em relação ao IVCM, os isolados não diferiram entre si. A
patogenicidade foi comprovada, porém não foram detectadas diferenças significativas entre os
isolados quando avaliados em folhas destacadas e em plantas mantidas em sala climatizada, em
temperatura de 28º±2ºC e fotoperíodo de 12 horas. Colletotrichum truncatum quando presente em
semente de feijão-fava é transmitido para a planta. Sementes assintomáticas podem transmitir o
fungo para a planta em menor proporção. A incidência da antracnose em feijão-fava pode ser
reduzida empregando sementes sem sintomas aparentes.
Palavras-chave: Colletotrichum; patogenicidade; Phaseolus lunatus.
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AVALIAÇÃO DE ACESSOS DO BANCO DE GERMOPLASMA DE
PEREIRA DA EPAGRI/ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE
CAÇADOR
Ivan Dagoberto Faoro1*; Paulo R. D. de Oliveira2; Thyana L. Brancher3
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O Banco Ativo de Germoplasma de Pereira (BAGP) foi implantado há mais de 35 anos na
EPAGRI/Estação Experimental de Caçador (EECD) e atualmente conserva 150 acessos. Nesse
período, contou em sua maior parte com o apoio financeiro e técnico da EMBRAPA Uva e
Vinho, sendo o BAGP oficial do Brasil. Os genótipos do BAGP são avaliados por suas
características morfológicas, tendo como base descritores selecionados entre os citados para uso
em ensaios de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade para cultivares copa de pereira, do
Serviço Nacional de Proteção de Cultivares/MAPA. Também são avaliadas outras
características de interesse agronômico, tais como o vigor das plantas, número de grãos de pólen
e incidência da doença entomosporiose (Entomosporium mespeli). Informações relacionadas ao
índice de vigor das plantas podem ser utilizados como referência para a seleção de genitores em
trabalhos de melhoramento genético e também como indicativo de manejo de plantas em
pomares comerciais. Por exemplo, apresentaram baixo vigor 56% dos cultivares testados; dentre
os de menor vigor (Classes 1 e 2) são exemplos os cvs. Anjou, Nijisseiki, Kikusui, Kousui, Beurré
Hardy e William‟s (=Bartlett). Com vigor mediano, mas situados na Classe 3, ficaram os cvs.
Abbé Fétel e Packham‟s Triumph, enquanto o cv. Housui ficou na Classe 4. Os genótipos de
maior vigor foram Pera 2 e Pera 5. Com o uso de marcadores moleculares vem sendo
caracterizados alguns acessos para temas de interesse específico, como por exemplo a verificação
dos genes de incompatibilidade gametofítica do novo acesso „SCS421 Carolina‟, comprovando a
auto fertilidade devido ao alelo S4sm. O BAGP oferece suporte aos programas de melhoramento
genético da EECD e da Embrapa Uva e Vinho. Seus acessos têm sido utilizados na realização de
hibridações com o objetivo de gerar populações segregantes visando a seleção de novos materiais
adaptados às condições brasileiras. Dele, também foram extraídos materiais para uso em
dissertações de mestrado (UDESC-SC) e para uso em experimentos desenvolvidos na EECD. Em
2017 foi lançado o primeiro cultivar de pereira do tipo japonesa gerado no Brasil, „SCS421
Carolina‟, cujos genitores („Housui‟ x „Osa Nijisseiki‟) vieram do BAGP. As introduções mais
recentes, de 2017, foram os cvs. William Precoce e SCS421 Carolina. Dados de passaporte foram
enviados para serem disponibilizados na internet mediante o Sistema Alelo da EMBRAPA
Recursos Genéticos e Biotecnologia.
Palavras-chave: Pyrus; cultivar; pera.
Agradecimento: À FAPESC, FINEP e EMBRAPA Uva e Vinho, pelo apoio financeiro parcial.
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AVALIAÇÃO DE CARACTERES QUANTITATIVOS DE FEIJÃOFAVA DE PORTE INDETERMINADO
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O feijão-fava é uma das cinco espécies domesticadas do gênero Phaseolus, sendo a segunda
espécie deste gênero com maior distribuição e consumo no mundo. No Nordeste brasileiro, esta
cultura é produzida por pequenos produtores que utilizam principalmente variedades de
crescimento indeterminado. Considerando sua relevância socioeconômica, é essencial a
determinação da variabilidade, podendo esta ser utilizada em cruzamentos de grupos
geneticamente divergentes. Portanto objetivou-se com este trabalho a avaliação de caracteres
quantitativos de feijão-fava de porte indeterminado. O experimento foi realizado em telado, no
período de janeiro a setembro de 2016, com 22 acessos de feijão-fava provenientes de diferentes
regiões do Brasil pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma de Feijão-fava da Universidade
Federal do Piauí (BAG-UFPI), localizado do Laboratório de Sementes e Recursos Genéticos
(LASEM), onde foram analisados 15 caracteres morfoagronômicos: comprimento do cacho
(CC), dias para o início da floração (DIF), duração da floração (DF), dias para maturação da
vagem (DMV), espessura da semente (ES), comprimento da semente (CS), largura da semente
(LS), relação comprimento e largura (RCL), peso de cem sementes (P100), comprimento da
vagem (CV), largura da vagem (LV), peso da vagem (PV), número de locos (NL), número de
sementes (NS) e grau de infecção (GI). O delineamento utilizado foi o inteiramente ao acaso
(DIC) com cinco repetições. No que diz respeito a distribuição de grupos pelo teste Scott-Knott,
obteve-se o seguinte resultado: para característica ES não houve variabilidade significativa,
obtendo a formação de um grupo; formação de três grupos para as características PV (6,3713,42), NL (1,70-0,98) e GI (48,8-0,31); formação de quatro grupos para as características DV
(3,17-0,76), DMV (3,6-2,01), CV (6,22-2,83); formação de cinco grupos para DIC (21,33-11,84);
formação de seis grupos para CC (100,7-43,74); formação de nove grupos para CS (24,38-4,96) e
LV (22,32-8,67); formação de onze grupos para LS (154,06-45,20); RCL (113,12-35,21) e NS
(154,10-31,95) e formação de quatorze grupos P100 (190,4-101,95). Logo, os acessos estudados
possuem variabilidade genética, sendo P100 o caráter que mais contribuiu para tal variabilidade.
Esta informação é de suma importância para a manutenção de bancos de germoplasma, podendo
ser utilizada futuramente em programas de melhoramento genético.
Palavras-chave: acessos; Banco de Germoplasma; Phaseolus lunatus L.
Agradecimentos: CNPq, CAPES e UFPI.
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AVALIAÇÃO DE FRUTOS SECOS EM ACESSOS DE COQUEIROANÃO
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Semíramis Rabelo Ramalho Ramos2*
1

Secretaria do Estado de Educação de Sergipe. 2Embrapa Tabuleiros Costeiros. 3Universidade do
Estado da Bahia. *semiramis.ramos@embrapa

No Brasil, frutos de coqueiro-anão, fase verde, são utilizados para consumo da água e os frutos
secos de coqueiro-gigante são destinados ao uso culinário e à agroindústria de alimentos.
Contudo, o cenário da cocoicultura vem evoluindo nos últimos anos, principalmente no interior
do país, com o plantio de variedades de coqueiro-anão que, quando comparadas com o coqueirogigante, possuem produtividade superior. Tendo em vista a necessidade de buscar alternativas
complementares para a utilização de frutos de coqueiro-anão, este trabalho teve por objetivo
avaliar os frutos secos de acessos conservados no Banco Ativo de Germoplasma (BAG),
localizado na Embrapa Tabuleiros Costeiros. Os acessos estavam dispostos em blocos
casualizados, em cinco repetições com até 16 plantas úteis por parcela. Foram avaliados três
frutos/planta/acesso/repetição de coqueiro-anão com onze meses, ciclo de cultivo 2016, dos
seguintes acessos: anão-verde-do-Brasil-de-Jiqui-AVeBrJ; anão-vermelho-de-Camarões-AVC;
anão-vermelho-da-Malásia-AVM;
anão-vermelho-de-Gramame-AVG;
anão-amarelo-deGramame -AAG e anão-amarelo-da-Malásia–AAM. Utilizaram-se os descritores peso do fruto
(kg), peso do albúmen sólido (kg), peso do endocarpo (kg), peso da noz (kg) e peso do epicarpo
(kg). Foram realizadas análise de variância e teste de média (Tukey a 5%). Houve diferença
significativa (p ≤0,01) para os descritores peso do endocarpo e peso do epicarpo. Para os demais
descritores avaliados não houve diferença significativa. O peso médio dos frutos secos foi de 983g
(AVeBrJ e AVC-985g; AVM-974g; AVG-847g; AAG-769g e AAM-796g), sendo que na
composição do fruto o peso médio do albúmen sólido foi de 285g (AVeBrJ e AVC-295g; AVM285g; AVG-272g; AAG-263g e AAM-294g). Estes resultados foram superiores aos encontrados
por outros autores em acessos de coqueiro-gigante: gigante-do–Brasil-da-Praia-do-Forte (255g),
gigante-do-Oeste-Africano (246g) e gigante-da-Polinésia (272g). Exceção ao AAM (104g), não
houve diferença estatística entre os acessos AVeBrJ (142g), AVC (142g), AVM (137g) e AVG
(126g) para peso do endocarpo. Os acessos AVeBrJ (330g), AVC (330g) e AVM (335g) não
diferiram estatisticamente entre si para o peso do epicarpo e o AAM (243g) apresentou o menor
peso diferindo dos demais acessos. Não houve diferença entre os acessos para o peso do albúmen
sólido que é o descritor comercialmente mais importante. A avaliação aprofundada dos acessos
de coqueiro-anão, considerando anos sequenciais, deve ser continuada para permitir inferência
de alternativas à utilização industrial do fruto seco.
Palavras-chave: banco ativo de germoplasma; Cocos nucifera L.; avaliação.
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AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE ACEROLEIRA PARA
CARACTERÍSTICAS ORNAMENTAIS
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A busca de genótipos de aceroleira com características ornamentais para plantio em vasos,
parques e jardins surge como uma alternativa inovadora para criar e atender novas demandas de
mercado. O trabalho teve como objetivo aproveitar a grande variabilidade genética observada
entre plantas de aceroleira de origem sexual para selecionar e avaliar genótipos promissores com
características diferenciadas analisando suas possibilidades de uso ornamental. Catorze genótipos
de aceroleira foram avaliados. As progênies foram formadas a partir de sementes extraídas de
frutos, em sistema de polinização aberta, coletados de acessos do Banco Ativo de Germoplasma
(BAG) de Acerola da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA. A semeadura foi
feita em casa de vegetação em caixas de madeira contendo substrato de areia lavada e vermiculita
na proporção, em volume, de 1:1. O processo de avaliação e seleção de seedlings promissores
iniciou ainda na casa de vegetação e prosseguiu a nível de campo até a floração e frutificação.
Características inovadoras de interesse incluiram: porte baixo, hábito de crescimento prostrado
(decumbente), presença de variegação e deformidades no limbo foliar, mais de duas folhas/nó,
abundante floração e frutificação, frutos maduros e imaturos coloridos, copa densa adequada
para topiaria e, em adição, a possibilidade de aproveitamento dos frutos para consumo. Seedlings
selecionados como promissores também foram avaliados com relação à incidência de doenças
foliares, particularmente antracnose (Colletotrichum gloeosporioides Penz.) e cercosporiose
(Cercospora sp.), e facilidade de propagação. Observou-se variabilidade fenotípica dentro das
progênies avaliadas, o que permitiu selecionar dois genótipos contrastantes para as características
de interesse sob o ponto de vista ornamental. O primeiro, da espécie Malpighia emarginata Sessé &
Moc. ex DC., apresenta ramos com folhas variegadas verde e amarelas, hábito de crescimento
prostrado, pétalas florais rosa-claro, abundante frutificação, frutos maduros vermelhos com
sulcos e peso médio de 7,0 g, ricos em vitamina C, chegando a 3.000 mg ác. ascórbico/100g
polpa. O segundo genótipo, da espécie M. coccigera L., apresenta folhas coriáceas verde-escuras
com acúleos nas extremidades, em número de 4-5 por nó, cobrindo inteiramente os ramos; hábito
de crescimento ereto, porte baixo, pétalas florais rosa-claro, frutos maduros de cor vermelha,
muito pequenos, com 3-4 lóculos bem desenvolvidos.
Palavras-chave: Malpighia coccigera; M. emarginata; variabilidade genética.
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AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE ACEROLEIRA QUANTO À
QUALIDADE DE FRUTOS COM ÊNFASE EM COMPOSTOS
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A acerola é uma fruta naturalmente rica em compostos antioxidantes (vitamina C, antocianinas,
carotenoides, polifenóis). Atualmente, o cultivo desta fruteira tem prosperado devido à crescente
demanda do uso de vitamina C (ácido ascórbico) pela indústria como agente preservativo de
alimentos. O uso da acerola como matéria-prima para a extração do ácido ascórbico tem
estimulado a pesquisa por genótipos com teores mais elevados nesta vitamina e outros compostos
antioxidantes. O objetivo do trabalho foi determinar as características físico-químicas dos frutos
de um experimento com oito genótipos de aceroleira, plantado em delineamento inteiramente
casualizado com quatro plantas/genótipo, no Campo Experimental da Embrapa – CNPMF
localizado em Cruz das Almas, BA. Frutos maduros foram colhidos manualmente ao acaso ao
redor da copa das plantas na safra de abril/2017, e acondicionados em sacos plásticos com
identificação para as análises no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Foram
analisados: pH, acidez titulável (AT), sólidos solúveis (SS), teores de ácido ascórbico,
carotenoides e polifenóis totais. Os dados foram submetidos à análise de variância com auxílio
do programa SISVAR, ocorrendo ausência de significância estatística pelo teste F a 5%.
Entretanto, a amplitude observada dos valores mínimo e máximo permite inferir a existência de
variabilidade genética para as características avaliadas. A ausência de significância estatística
entre os oito genótipos de aceroleira possivelmente se deve à escolha dos genótipos do
experimento ter sido orientada para elevado conteúdo de compostos antioxidantes sem a inclusão
de um controle com baixo teor de compostos antioxidantes. O teor de ácido ascórbico variou de
1.647,28 a 2.449,79 mg/100g, sendo que os genótipos CMF 010 e CMF130-10-1 apresentaram
valores médios superiores a 2.200,00 mg/100g. O teor de polifenóis totais variou de 639 a 783 mg
de ácido gálico/g, com destaque para os valores acima de 700 mg de ácido gálico/g dos
genótipos CMF130-10-2, CMF130-10-1, CMF010 e CMF009. O teor de carotenoides variou de
10,2 a 15,1 μg/g, registrando-se o maior valor na variedade CMF130-10-2. A acidez titulável
variou de 1,36 a 1,92% e o pH variou de 3,09 a 3,21, sendo os frutos considerados ácidos. O teor
de sólidos solúveis variou de 8,3 a 9,8 °Brix. A relação SS/AT variou de 4,54 a 6,75. Os frutos
dos genótipos CMF010 e CMF130-10-1 mostram-se adequados para a extração de ácido
ascórbico e do CMF130-10-2 para uso na indústria de polpa e sucos.
Palavras-chave: Malpighia emarginata; variabilidade genética; vitamina C.
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AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE MANJERICÃO NO VERÃO EM
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O manjericão é um subarbusto aromático cultivado no Brasil para o uso condimentar, medicinal
e ornamentação (folhagem arroxeada). O caráter aromático é determinado pelo genótipo, mas
variações no teor de óleo essencial podem ocorrer conforme a região. Objetivou-se avaliar
genótipos de manjericão no verão em Uberlândia-MG, cidade do cerrado mineiro. O
experimento foi conduzido em campo de novembro/17 a fevereiro/18 na Fazenda Experimental
do Glória da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Mudas foram produzidas em bandeja
com 128 células com substrato comercial e mantidas por 21 dias em estufa. O transplantio foi
feito em canteiros com mulching plástico. O delineamento foi o de blocos ao acaso, com três
repetições. Os genótipos de Ocimum basilicum L. foram Envigor, Red Genovese Basil, Green,
Alfavaca, Ararat Basil, Dark Opal, Napolitano, Genovese Basil, Lemon Cine, Cinnamon, Elidia,
Grecia A. Palla, Nuffar F1, Edwina Basil, Grecofuri Basil, Basil Vermelho, Purple Ruffes, Anise,
Osmin, Alforaca, Mrs Burns, Maria Bonita, Magical Michael eItalianlarger, e Sweet Dani
(Ocimumsp.). As parcelas tinham 16 plantas, espaçadas 0,6 m x 0,4m. As analises foram
realizadas, ao final do cultivo, nas quatro plantas centrais, incluindo o índice SPAD. A colheita
manual foi realizada em fevereiro/2018 quando as plantas estavam em pleno florescimento.
Após pesagem da massa fresca total, foram separadas folhas e flores do caule e dessas foram
retiradas subamostras de massa fresca (folhas e flores) para em seguida serem secas em estufa a
40 °C. A extração do óleo essencial na matéria seca foi feita via sistema de reação acelerada por
microondas. A análise química dos óleos foi realizada em CG/EM/DIC. As maiores massas
fresca e seca de folhas e flores foram, respectivamente, de 618 e 527 g planta-1 para Mrs Burns e
130 e 117 g planta-1 para Nuffar F1. A massa fresca e seca total das cultivares variaram entre 305
a 1167.7 e 55.5 a 226.5 g planta-1, respectivamente. O maior índice SPAD foi encontrado em Red
Genovese Basil, Ararat e Alforaca. As maiores plantas foram das cultivares Ararat, Mrs Burns,
Basil Vermelho, Alfavaca, Nuffar, Sweet Dani e Cinnamon. O maior teor de óleo essencial foi
encontrado em Maria Bonita, sendo 71% superior a Mrs Burns. No entanto, os maiores
rendimentos de óleos foram de Mrs Burns e Cinnamon. Na maioria dos genótipos o linalol
prevaleceu como componente majoritário, todavia, nos genótipos Ararat, Purple e Anise
prevaleceu o methylchavicol. Para Lemon Cine e Sweet Dani foi neral, Napolitano foi nerol e
para Alforaca foi camphor o componente majoritário.
Palavras-chave: Ocimum basilicum; produtividade; óleo essencial.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE EXPRESSÃO GÊNICA EM PLANTAS
DE TRIGO EM RESPOSTA AO PULGÃO Rhopalosiphum padi
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O trigo é o segundo cereal em produção no mundo e umas das principais fontes de calorias para a
humanidade. O ataque de pulgões nesta cultura pode levar a perdas de até 50%, podendo com
isso colocar em risco a segurança alimentar. Rhopalosiphum padi L. é o principal afídeo que
acomete os campos de trigo no Brasil. Neste sentido, compreender os mecanismos moleculares
de resposta do trigo as infestações por R. padi pode contribuir para o desenvolvimento de novas
estratégias de melhoramento que façam melhor uso dos recursos genéticos disponíveis. Assim,
este trabalho objetivou avaliar o perfil de expressão de genes envolvidos na resposta ao R. padi em
trigo. Plântulas das cultivares de trigo Embrapa 16 (suscetível) e BRS Timbaúva (tolerante) foram
expostas durante 24 h ao pulgão. Em seguida foram coletadas folhas das plântulas e o RNA
extraído e utilizado para a síntese de cDNA. O perfil de expressão de oito genes, previamente
identificados como envolvidos na tolerância a afídeos em trigo, foram determinados por qPCR
em tempo real. Quatro genes não apresentaram alteração no perfil de expressão nas cultivares
inoculadas com o pulgão. O gene codificante de um fator de transcrição (wrky21) foi induzido em
ambas cultivares não estando assim, envolvido na tolerância ao R padi em trigo. O gene
codificante da enzima lipoxigenase foi suprimido somente na cultivar suscetível e os genes
codificantes das proteínas thionin-like e jacalin-like foram induzidos somente na cultivar
tolerante. A lipoxigenase é a primeira enzima da rota do ácido octadecanóico, via de síntese do
ácido jasmônico (fitohormônio de defesa) e aleloquímicos. A ativação desta rota é conhecida nos
processos de resistência sistêmica adquirida em plantas. A proteína thionin-like é classificada
como uma proteína relacionada a patogênise (família PR13) e a proteína jacalin-like uma lectina.
Ambas são comumentes encontradas em plantas expressando resistência a patógenos. Ainda, a
proteína thionin-like é ativada por produtos da rota do ácido octadecanóico. Neste sentido, um
mecanismo molecular que pode estar contribuindo para a tolerância ao R. padi na BRS Timbaúva
é a capacidade desta cultivar em impedir que o pulgão iniba a expressão do gene codificante da
lipoxigenase. Esta não inibição leva ao desencadeamento na planta, da síntese de produtos e
sinalizadores de defesa pela rota do ácido octadecanóico, culminando na tolerância ao pulgão.
Estes resultados auxiliam na compreensão das vias moleculares de resposta do trigo ao R. padi
podendo auxiliar no desenvolvimento de cultivares com maior tolerância a este artrópode.
Palavras-chave: afídeo; qPCR; lipoxigenase.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO E
CARACTERÍSTICAS MORFOFISIOLÓGICAS DE AMOSTRAS DE
FEIJÃO-CAUPI DO ACRE PARA O DESENVOLVIMENTO DE
PROGÊNIES E SELEÇÃO DE LINHAGENS
Carolaine Santos1*; Vanderley Borges1; Joaes Pereira1; Suzy Anne Silva1, Hiuri
Albuquerque1; Mateus Silva1
1
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O feijão-caupi, feijão-de-corda ou feijão-fradinho (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é uma
leguminosa bastante cultivada nos trópicos semiáridos da África, Brasil e Estados Unidos. No
Brasil, a cultura tem grande importância nas regiões Norte e Nordeste, que têm tradição em seu
cultivo, comércio e consumo. No Acre, o feijão-caupi surge como uma importante cultura, sendo
cultivado em uma grande variedade de regiões do Estado, considerado este um importante centro
de diversidade genética para diversas espécies de feijão, tanto caupi como comum, sendo estes a
principal fonte proteica para as comunidades regionais. A cultura é ainda explorada na região
com baixos níveis de tecnificação, existindo uma demanda por cultivares com características que
atendam às necessidades dos sistemas de produção tecnificados, dentre elas, além do alto
potencial produtivo, da resistência a pragas e doenças e da qualidade de grãos, são necessárias
características de porte e arquitetura adequados ao maior adensamento e à mecanização da
cultura, inclusive da colheita. O presente trabalho teve como objetivo iniciar o melhoramento e o
manejo de produção de variedades de feijão-caupi para cultivo no Acre, através da seleção de
progênies de variedades tradicionais. Foram utilizadas quatro variedades de feijão Caupi:
Branco, Caupi Preto, Manteiguinha e Barrigudinho. As seguintes características foram avaliadas:
altura de plantas (m), comprimento de grão (mm), largura de grão (mm), espessura de grão (mm)
e peso de cinquenta grãos (g). Os dados referentes às variáveis estudadas foram submetidos à
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. A
análise estatística foi realizada utilizando-se o software Genes. De acordo com o teste F (p<0,01)
houve diferença estatística significativa entre os tratamentos estudados. As progênies e
variedades estudadas demonstraram possuir alta variabilidade genética para as variáveis
analisadas. Observando os parâmetros produtivos (produtividade e massa de grãos) consagrados
na literatura, as variedades com melhor avaliação foram: Barrigudinho, Branco e Caupi Preto.
Palavras-chave: Vigna unguiculata; produtividade; variedades tradicionais
Agradecimentos: CNPQ e UFA C
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AVALIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE
DNA EM AROEIRA-DO-SERTÃO
Amanda Camila dos Santos Linhares1; Jailson do Nascimento Silva1; Gisele Holanda de
Sá1; Lidiane de Lima Feitoza1; Paulo Sarmanho da Costa Lima2, Sérgio Emílio dos
Santos Valente1*
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A produção de pólen viável é um parâmetro de grande importância no estudo de plantas com
potencial apícola, fornecendo parâmetros de produtividade aos apicultores, bem como
informações para o planejamento nos programa de melhoramento genético. As palmeiras são
utilizadas para alimentos, extração de óleos, fibras, carvão, bebidas, cosméticos, entre outros,
sendo que a maioria deles é baseada em economias extrativistas. No cenário de produtividade em
palmeiras, a apicultura apresenta-se como uma ferramenta de otimização para polinização e
produção frutos. Através da apicultura associada a monoculturas a produção das plantações
torna-se muito mais rentável. O objetivo do presente estudo foi identificar qual das palmeiras
açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.) e piaçaveira (Attalea funifera
Mart.) tem maior produtividade polínica e qual o período de florada. Para tanto foi realizada a
contagem de grãos de pólen por flor. Anteras de 10 flores em pré antese de cada espécie foram
coletas e colocadas em tubos eppendorf contendo 1,0 ml de ácido lático, por 24 h, posteriormente
foi feita a leitura de 1,0 µl da mistura em câmara de Neubauer, os valores encontrados foram
multiplicados por 104 para se estimar a quantidade de pólen em 1,0 ml. As médias foram
multiplicadas pelas médias de flores por raquis, e raquis por inflorescência. Foi feito
levantamento de dados da fenologia reprodutiva das espécies, os quais foram comparados com
dados ambientais da região de modo que foi estabelecido qual espécie tem maior período de
florada e produção de pólen. O dendezeiro apresentou maior produção de pólen por
inflorescência 22.116,6 x 106 grãos de pólen por inflorescência, com florada entre fevereiro e
novembro. A piaçaveira 1.710,3 x 106 grãos de pólen por inflorescência, com florada entre
dezembro e abril. O açaizeiro 4.535,6 x 106 grãos de pólen por inflorescência com florada entre
julho e dezembro. Estes dados evidenciam que plantações de dendezeiro possuem maior
potencial para produção de pólen apícola, em detrimento das plantações de piaçaveira e do
açaizeiro, este último sendo pouco polinizado por Apis mellifera L. Mas fica evidente que nos
meses de dezembro a fevereiro, com elevadas temperaturas e altas taxas de insolação, a produção
de pólen de em plantações de piaçaveira pode ser eficiente como uma possibilidade no caso de
declínio drástico na produção do pólen proveniente de plantações de dendezeiro.
Palavras-chave: DNA; Myracrodruon urundeuva; protocolo de extração.
Agradecimentos: CNPq, UFPI e FAPEPI.
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AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE FRUTOS DE GENÓTIPOS DE
LARANJEIRA DOCE
Karine da Silva Santos1; Maiara Janine Machado Caldas1*; Mércia Lima Rodrigues da
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1
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As frutas cítricas são importantes para a economia brasileira, sua produção é em larga escala e
distribuída ao longo de todos os estados do país. As laranjeiras doces são apreciadas pelo seu
aroma, sabor agradável e sua rica composição nutricional, que promovem inúmeros benefícios à
dieta alimentar humana, atribuídos à alta qualidade de frutos. O objetivo do presente trabalho foi
avaliar qualidade físico-química de frutos de seis diferentes genótipos de laranjeiras doces, (Citrus
sinensis (L.) Osbeck), oriundos do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Citros da Embrapa
Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas-BA. Os genótipos de laranjeira doces estudados foram:
„Folha Murcha‟, „Diva‟, „Lue Ging Gong‟, „Valência Tuxpam‟, „Natal 112‟ e „Pêra D6‟. Os
parâmetros físico-químicos avaliados foram: índice tecnológico, cor da casca, comprimento,
diâmetro e peso dos frutos, rendimento do suco, teor de sólidos solúveis (SS), acidez titulável
(AT) e relação SS/AT. Os dados coletados foram processados e submetidos à análise de
variância (ANOVA), com o auxílio do software R. A partir do teste F da ANOVA, observou-se
que a maioria dos tratamentos aplicados apresentou efeito significativo a nível de 5% de
probabilidade em relação aos genótipos estudados, exceto para o índice tecnológico, que não
diferiu significativamente. Os resultados que apresentaram efeito significativo foram submetidos
ao teste de agrupamento de médias por Scott-Knott a (p<0,05). Os genótipos apresentaram frutos
com bons teores médios de sólidos solúveis (11,53 ºBrix) e acidez titulável (0,83%). O genótipo
Folha-Murcha apresentou as maiores médias todas as variáveis analisadas, exceto para acidez
titulável. A variedade Diva apresentou menores valores para todas os caracteres avaliados,
principalmente com relação ao rendimento de suco (32%). Pode se concluir que a maioria dos
genótipos estudados possue atributos físico-químicos de interessantes tanto para o consumo in
natura, quanto para industrialização.
Palavras-chave: Citrus sinensis (L.) Osbeck; recursos genéticos; qualidade de frutos.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA E QUANTIFICAÇÃO
DA DIVERSIDADE GENÉTICA EM GENITORES DE FEIJÃO-FAVA
Petronílio Eduardo da Silva Neto1*; Gérson do Nascimento Costa1; Ângela Celis de
Almeida Lopes1; Regina Lucia Ferreira Gomes1; Verônica Brito da Silva1; Rafael da
Costa Almeida1
1
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O feijão-fava é a leguminosa de maior importância do gênero Phaseolus para a região Nordeste,
sendo fonte alimentar e de renda. Além disto, apresenta alta rusticidade e adaptabilidade às
condições semiáridas desta região. O seu cultivo se dá de forma tradicional, sendo geralmente
plantada em pequenas áreas e em consórcio com outras culturas. A forma rústica de plantio,
aliado a ausência de tecnologia de produção e a pouca atenção dada ao feijão-fava em programas
de melhoramento são responsáveis por sua baixa produtividade. A espécie apresenta elevada
diversidade genética e esta deve ser aproveitada em programas de melhoramento. O sucesso de
um programa de melhoramento de plantas autógamas depende da correta escolha de genitores
para os cruzamentos. Assim, estes devem ser divergentes de modo a ampliar as chances de
seleção de genótipos com características agronomicamente desejáveis. O trabalho teve por
objetivo caracterizar morfoagronomicamente 14 genitores de feijão-fava oriundos do México,
Estados Unidos, Argentina, Brasil e Uganda em relação aos principais caracteres quantitativos e
mensurar a diversidade genética entre esses genótipos. O experimento foi realizado em casa de
vegetação, no Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade
Federal do Piauí, em Teresina-PI. O delineamento experimental empregado foi o inteiramente
casualizado, com quatro repetições, sendo a parcela constituída por uma planta. Para a
caracterização morfológica utilizou-se nove descritores quantitativos estabelecidos pela Bioversity
International para Phaseolus lunatus. As medidas de dissimilaridade genética, estimadas a partir da
distância de Mahalanobis, indicaram a presença de variabilidade genética entre os genitores
avaliados. Os acessos mais divergentes entre si foram MEX20 e GEN25304. A análise dos
resultados de dissimilaridade genética permitiu a formação de três grupos, com distâncias acima
de 30%. O grupo um, foi formado pelos genótipos MEX02, MEX05, MEX03, MEX23, MEX21,
GEN25236, UFPI628, GEN26195, UFPI465 e MEX20. O grupo dois alocou o genótipo
UFPI728; E o grupo três reuniu os genótipos UFPI666 e GEN25304. A análise de contribuição
relativa de cada caráter, segundo o método de Singh, mostrou que os caracteres largura de
vagem, comprimento de vagem e peso de vagem foram os mais eficientes para explicar a
dissimilaridade entre os acessos, podendo ser priorizadas na escolha de materiais para fins de
cruzamentos.
Palavras-chave: Phaseolus lunatus; genitores; diversidade genética.
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ACESSOS DO BAG DE FEIJÃOCAUPI DA UFC PARA USO COMO FORRAGEM
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Há muito tempo se fala da importância da conservação do recurso genético, uma vez que este
traz uma segurança para a agricultura e alimentação através da conservação e multiplicação de
espécies que fazem parte da necessidade humana e animal. A caracterização morfológica de
acessos que fazem parte de um banco de germoplasma, é uma das principais etapas do processo,
uma vez que esta é quem vai identificar e diferenciar os indivíduos em relação às suas
características morfológicas e agronômicas. Além disso, os diferentes acessos de uma coleção de
germoplasma podem ser avaliados de acordo com a demanda das pesquisas e utilidade que
possam vir a ter. No caso do feijão-caupi, grãos secos, verdes, adubo verde e forragem. O
objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização morfológica e avaliar a fenologia de nove
acessos de feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) para posterior avaliação quanto ao seu
potencial forrageiro. Foram semeados nove genótipos de feijão-caupi, com sete acessos
provenientes do Banco Ativo de Germoplasma da UFC (CE-293, CE-600, CE-697, CE-942, CE432 e CE-06) e três provenientes do Rio Grande do Sul (Amendoim, Baio e Mamoninha) que são
utilizados como plantas forrageiras por agricultores familiares. Os acessos foram semeados em
linhas com dez plantas, para multiplicação e caracterização morfoagronômica com auxílio de
descritores previamente cadastrados para a espécie. Os materiais foram avaliados quanto a porte
da planta, cor da flor e forma do folíolo central. Além destas avaliações, foram feitos
acompanhamentos e anotações em número de dias das diferentes fases fenológicas, até o início
do período reprodutivo (V1, V2, V3, V4 e R1). Observou-se que a maioria dos genótipos em
estudo apresentaram hábito de crescimento semi-prostrado, semelhança esta compartilhada com
os genótipos provenientes do Rio Grande Sul. Quanto ao aspecto fenológico, os materiais
Amendoim e Baio apresentaram ciclo mais curto, atingindo a fase R1 (reprodutiva) aos 42 dias
para as condições de Fortaleza-CE. Resultados similares foram observados nos acessos do BAGUFC. Tal motivo pode-se justificar pela maior incidência de luz na região Nordeste quando
comparado ao lugar de origem de tais genótipos, o que pode ter acelerado o ciclo. Com base nos
resultados, conclui-se que alguns genótipos do BAG UFC apresentam características
morfológicas semelhantes aos genótipos provenientes do Rio Grande do Sul e devem ser
novamente avaliados em outros ambientes para verificar os possíveis efeitos de interação
genótipos x ambientes. Neste sentido, percebemos que os acessos do BAG-UFC apresentam
potencial para base de programas de melhoramento e seleção com finalidade forrageira.
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Recurso genético; Descritores.
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BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE MILHO: KIT
DIVERSIDADE
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O banco ativo de germoplasma de milho (BAGMilho) é uma coleção de mais de 4.000 acessos.
Esses acessos guardam entre si grande variabilidade genética, pois são originários de diversas
regiões do mundo, de todos os biomas brasileiros e com representantes com caracteres especiais
para inúmeros usos desse cereal. Por essa razão, o BAGMilho recebe solicitações por amostras
para uso em trabalhos de pesquisa de finalidades diversas. É importante salientar que o cultivo
direto de acessos do BAGMilho pode ser desvantajoso, pois cultivares melhoradas, em geral,
apresentam maior produtividade e outros atributos favoráveis. Porém, as cultivares comerciais
disponíveis não apresentam toda a gama de diversidade encontrada no BAGMilho. Essa
situação, somada a inviabilidade de disponibilizar os acessos para outros fins que não os da
pesquisa, restringe o uso da biodiversidade. Visando minimizar essa adversidade, 10 acessos do
BAGMilho foram multiplicados para a obtenção de um conjunto de acessos que maximizem a
diversidade entre si em diversos aspectos: em especial aspectos relacionados à cor e ao tipo de
grão. Esse conjunto de acessos foi denominado “kit diversidade”, que poderá ser distribuído para
outros usos que não os da pesquisa. É importante mencionar que os acessos do “kit diversidade”
não são melhorados, assim, é esperado que tenham potencial produtivo abaixo das cultivares
comerciais. O kit é apenas uma amostra do BAGMilho e não o substitui de forma alguma. O
objetivo desse trabalho foi avaliar e apresentar a diversidade genética contida entre os acessos do
“kit diversidade”. Para tanto, os dados de passaporte e caracterização dos acessos do “kit
diversidade” foram utilizados para analisar a origem dos acessos e inferir sobre aspectos de
descritores qualitativos e quantitativos. Os descritores não categóricos foram convertidos em
categóricos, para, juntamente com os categóricos, estimar a distância genética e para
agrupamento. Os resultados mostraram que os 10 acessos guardam grande diversidade entre si,
sendo originários de introduções, melhorados e de coletas em 6 estados brasileiros. Os dados de
caracterização mostraram que o conjunto apresenta grãos nas cores branca, amarela, laranja,
vermelha, preta e roxa, e grãos dos tipos dentado, semidentado, duro, semiduro, farináceo e
pipoca e ainda um acesso “tunicata”. Os caracteres quantitativos mostraram-se dispersos em
grande amplitude, pois os máximos e mínimos estimados variaram amplamente. O agrupamento
mostrou grande diversidade entre acessos, o que permitiu inferir que o “kit diversidade” é uma
amostra do BAGMilho com diversidade genética para diversos caracteres.
Palavras-chave: Zea mays, biodiversidade, agricultura familiar.
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BIOMETRIA DE FRUTOS DE CITROS POR RAIOS-X
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As frutas cítricas, principalmente laranjas, tangerinas, limas e limões são as mais produzidas no
mundo, devido ao sabor, valor nutritivo e várias formas de consumo. Nos programas de
melhoramento as características dos frutos sempre são avaliadas, no entanto, muitas delas são
destrutivas. A obtenção de radiografias por meio de raios X pode auxiliar na caracterização de
frutos cítricos de forma não destrutiva. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do uso de
raios X na caracterização de frutos de coleção de germoplasma de citros. Os frutos foram pesados
e a biometria obtida com paquímetro digital. Cada um dos frutos foi radiografado realizando
testes de combinações de Kv e tempos de exposição aos raios X até a obtenção de imagem com
alta resolução, que permitisse a análise da estrutura interna. Nove diferentes genótipos foram
radiografados. Porém, para todos os frutos, exceto para L. Pera Vacinada e L. Valência foi
possível visualizar e contabilizar o número de bagas por fruto. Apenas para C. amblicarpa e Wart
Java foi possível observar a espessura da casca do fruto. A intensidade média usada foi de 50 kv e
o tempo médio foi 12 segundos, esses valores podem servir de base para futuros estudos na área.
O uso da análise de raios X não é viável para a contagem de sementes, no entanto, é viável para a
visualização das bagas no interior dos frutos bem como a determinação da espessura da casca.
Assim, o uso de análise radiográficas de frutos é útil e informativa para a avaliação da estrutura
interna de frutos, principalmente visando à caracterização de cultivares.
Palavras-chave: cultivares; sementes; radiografia.
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BROTAÇÃO IN VITRO DE GEMAS LATERAIS DE MANGABEIRA
(Hancornia speciosa Gomes var. gardneri)
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A cultura de tecidos vegetais é uma alternativa para a conservação de germoplasma e obtenção
de mudas livres de doenças em espaço reduzido e com baixo custo. Além disso, viabiliza o
intercâmbio de recursos genéticos. A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma árvore
frutífera, com ampla ocorrência no Cerrado, em que são descritas seis variedades. Representa
importante fonte de renda local via extrativismo, é usada na elaboração de vários produtos
alimentícios, além do látex com potencial medicinal. Há poucas informações em relação aos
protocolos de micropropagação enfocando especificamente cada variedade de mangabeira. Este
trabalho teve objetivo de avaliar o efeito da 6-benzilaminopurina (BAP) na brotação in vitro de
microestacas de H. speciosa var. gardneri. Para obtenção de explantes assépticos, sementes da
coleção de germoplasma da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás foram
germinadas in vitro. A desinfestação das sementes foi realizada pela imersão em álcool 70% por 1
minuto e em seguida em hipoclorito de sódio comercial 0,25% por 30 minutos. Foi feito enxágue
triplo em água autoclavada. As sementes foram incubadas sem tegumento em meio de cultura
MS sem fitorreguladores. Após cinco meses e doze dias, segmentos nodais com um par de gemas
laterais foram transferidos para meio de cultura WPM suplementado com BAP nas doses: 0
(controle), 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mg.L-1. Após vinte dias avaliou-se o comprimento de brotos, número
de nós, brotos, folhas e formação de calo. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso
com 19 repetições. Os resultados foram submetidos ao teste de normalidade, análise de variância
e teste t-Student ao nível de 5% de probabilidade. A germinação das sementes ocorreu em
intervalo de dez dias. A taxa de contaminação microbiana das sementes foi de 47%, com
predominância para bactérias na forma de bacilos gram-negativos. Após cinco meses e doze dias
de crescimento formaram em média dez nós por planta. Houve a formação de calo na base das
microestacas em todas as doses de BAP testadas, exceto para o controle (CV 65,74%). A
calogênese foi significativamente maior na dose 2,0 mg.L-1 de BAP. O comprimento médio de
brotos e o número de folhas foram significativamente menores para o controle e não diferiram
nas demais doses de BAP. O número de nós por broto foi significativamente maior para a dose
2,0 mg.L-1 de BAP (CV 35,61%). A citocinina BAP induziu maior número de brotos para H.
speciosa var. gardneri, mas com comprimento reduzido. Os menores comprimentos de brotos
foram observados na ausência de BAP.
Palavras-chave: Apocynaceae; micropropagação; Cerrado.
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CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS DA MADEIRA DE Artocarpus
altilis variedade seminifera PARA A PRODUÇÃO DE PAPEL
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A espécie Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg, popularmente conhecida como fruteira-pão, é
uma planta exótica que apresenta grande potencial nutricional e também no setor madeireiro,
porém ainda pouco explorado. O objetivo do trabalho foi caracterizar a madeira de Artocarpus
altilis var. seminifera para subsidiar ações que visem o conhecimento do uso e do potencial da
cultura para a produção de papel. Foram utilizadas três árvores com idade de seis anos,
pertencentes à coleção de fruteira-pão instalada na Fazenda Experimental do Centro de Ciências
Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cruz das
Almas, Bahia, Brasil, avaliadas para as características anatômicas de comprimento, largura,
espessura da parede e diâmetro do lúmen das fibras em três posições: interna, central e externa de
cada disco. A partir desses resultados foram determinados os índices de qualidade das fibras para
a produção de papel, determinando o Índice de enfeltramento, Coeficiente de flexibilidade,
Fração de parede e o Índice de Runkel. Os resultados anatômicos demostraram que as fibras da
madeira de fruteira-pão variedade seminífera são curtas, com largura e espessura maiores no
sentido medula-casca. Os valores médios encontrados para os índices de qualidade das fibras
para a produção de papel estão dentro dos padrões recomendados. O índice de enfeltramento foi
o que apresentou menores valores (0,04, 0,05 e 0,05), indicando que as fibras são bem afiladas.
Quanto ao coeficiente de flexibilidade, os valores de 67,8%, 63,9% e 69,4% indicam que as fibras
são flexíveis e apresentam capacidade de se ligarem. A indicação da madeira de fruteira-pão
variedade seminífera para formação de papel também foi demonstrada pelo índice de Runkel,
cujos valores foram menores que 2 (0,48, 0,57 e 0,44). Com relação à fração de parede, os valores
inferiores a 60% observados indicam que o papel fabricado terá maior resistência ao
arrebentamento. O estudo das dimensões das fibras da madeira de Artocarpus altilis var. seminifera
indicam que plantas de seis anos de idade apresentam potencialidade para utilização na produção
de papel de boa qualidade.
Palavras-chave: anatomia da madeira; fibras; fruteira-pão.
Agradecimentos: Fapesb, UFRB e Grupo de Pesquisa Fruticultura Tropical.
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CARACTERIZAÇÃO AGROMORFOLÓGICA DE PIMENTAS DO
GÊNERO CAPSICUM COLETADAS NA REGIÃO NORDESTE DO
BRASIL
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O uso de recursos genéticos constitui-se em uma parte essencial no melhoramento de plantas e
também na manutenção da biodiversidade. Bancos de germoplasma são excelentes ferramentas
de recursos genéticos, pois permitem a preservação de diversidade genética. A caracterização de
germoplasma é importante para a conservação e utilização dos recursos genéticos vegetais,
podendo ser caracterizados de acordo com descritores morfoagronômicos. O objetivo deste
trabalho foi caracterizar morfologicamente acessos de Capsicum annuum que fazem parte do
Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum da Universidade Federal Piauí. Nesse sentido, foram
realizadas atividades de caracterização morfológica e avaliação agronômica. O experimento foi
conduzido no telado do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal do Piauí (UFPI),
localizado no município de Teresina-PI. Foram caracterizados 20 acessos de pimenta procedentes
do Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Maranhão e Alagoas. Os
acessos foram semeados em vasos de 15 dm³, distribuídos conforme o delineamento inteiramente
casualizado (DIC), com quatro repetições. Na caracterização dos acessos foram utilizados 14
descritores agromorfológicos, sendo 8 quantitativos e 6 qualitativos, segundo os descritores
estabelecidos pelo International Plant Genetic Resources Institute para o gênero Capsicum.
Realizou-se o agrupamento dos acessos pelo método hierárquico Ligação Média Entre Grupos
(UPGMA), no programa Genes. Para a análise conjunta das variáveis quantitativas e
multicategóricas, as matrizes de dissimilaridades foram padronizadas, onde se utilizou distância
de Gower. O método de agrupamento utilizado foi o UPGMA, procedimento realizado no
programa computacional SAS. O grupo I foi composto exclusivamente pelo acesso 206, isso se
deve ao fato da sua extrema divergência quando comparado com os demais, 45%. O grupo II foi
formado por dois acessos da espécie C. annum (228, 202), pimenta doce e cayenne,
respectivamente. Este grupo apresentou um elevado peso do fruto e os maiores comprimentos
médios de frutos. Existe grande variabilidade genética para caracteres quantitativos e qualitativos
nos acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum da UFPI. Os acessos caracterizados
podem ser utilizados como fonte de genes de interesse em programas de melhoramento genético
de Capsicum.
Palavras-chave: UPGMA; recursos genéticos; diversidade morfológica.
Agradecimentos: À UFPI e a CAPES pelo apoio institucional e financeiro.
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ORIGEM ANDINA
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Aproximadamente 70% do feijão produzido no país são do tipo carioca, seguido pelo feijão do
grupo preto, atendendo a demanda do mercado consumidor. Os feijões de grãos especiais são
poucos produzidos no Brasil em virtude da falta de cultivares adaptadas as condições
edafoclimáticas das regiões produtoras, apresentando baixa produtividade de grãos e estabilidade
de produção. O presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho agronômico e a
qualidade de grãos de linhagens promissoras de feijão do grupo especial desenvolvidas pelo
IAPAR. As avaliações foram efetuadas no ensaio de determinação do Valor de Cultivo e Uso –
VCU, estabelecido na safra das chuvas de 2017 em Guarapuava, Irati e Londrina e na safra da
seca de 2018 em Guarapuava e Ponta Grossa, totalizando cinco ambientes. O delineamento
experimental foi de blocos casualizados com quatro repetições e parcelas com quatro linhas de 4
m espaçadas 0,5 m. Os tratamentos foram constituídos por 20 linhagens promissoras e cinco
cultivares utilizadas como controles, IPR Garça, BRS Ártico, BRS Radiante, BRS Embaixador e
IPR Corujinha. Os dados de rendimento de grãos por parcela foram transformados para Kg/ha-1
e corrigidos para 13% de umidade. Foi efetuada a análise de variância individual e a análise
conjunta para as variáveis: rendimento de grãos, calibre e massa de 100 grãos. Os resultados
revelaram efeitos significativos (p≤0,01) para genótipos, ambientes e interação genótipo por
ambientes para as três variáveis estudadas. O estudo da adaptabilidade e estabilidade conforme
metodologia proposta por Eberhart e Russel para rendimento de grãos, revelou que 13 linhagens
superaram a média das testemunhas, sendo cinco genótipos com ampla adaptabilidade (β1=1) e
alta previsibilidade de comportamento (S2d=0). Os demais genótipos apresentaram
adaptabilidade especifica a ambientes favoráveis (β1>1) e alta previsibilidade (S2d=0). Quanto
ao calibre, quatro linhagens superaram a média das testemunhas e para massa de 100 grãos
destacaram-se duas linhagens. Em virtude do bom desempenho agronômico essas linhagens
poderão futuramente ser registradas como novas opções de cultivares do grupo especial.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; melhoramento genético; adaptabilidade e estabilidade.
Agradecimentos: IAPAR.
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CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA DE LINHAGENS E
CULTIVARES DE FEIJÃO DO GRUPO ESPECIAL
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O feijão (Phaseolus vulgaris L.) tem grande importância nutricional, social e econômica, sendo o
Brasil seu principal produtor. Os feijões de grãos especiais são mais apreciados nos mercados
internacionais, podendo ser uma alternativa de renda para o agricultor que tenha interesse em
exportar. Os feijões de grãos especiais são pouco produzidos no Brasil em virtude da falta de
cultivares adaptadas e com alta produtividade, desse modo a identificação de genótipos com
características agronômicas desejáveis é crucial para obtenção de cultivares com alto potencial
produtivo e qualidade de grãos. O objetivo desse trabalho foi caracterizar agronomicamente
cultivares e linhagens de feijão do grupo especial. O experimento foi estabelecido na safra das
chuvas de 17/18, na estação experimental de Londrina do IAPAR. O delineamento utilizado foi
o de blocos ao acaso com quatro repetições e parcelas de quatro linhas de 5m, espaçadas a 0,5
metros entre linhas e uma população de 12 plantas por metro linear. Foram avaliadas 16
linhagens promissoras e as cultivares BRS Embaixador, BRS Radiante e IPR Garça. As
características avaliadas foram: peso de mil sementes (P1000), altura de inserção da primeira
vagem (AV), comprimento de guia (CG), número de nós (NN), lócus por vagem (LV), sementes
por vagem (SV), vagens por planta (VP), sementes por planta (SP), peso de sementes por planta
(SPS) e produtividade (PROD). Foram realizadas as análises de agrupamento de média de ScottKnott (p≤ 0,05) e análise de componentes principais. Na análise de agrupamento de média as
linhagens LPES-12, LPES-02, LPES-11, LPES-01, LPES-14, LPES- 13 e as cultivares IPR Garça
e BRS Radiante destacaram-se com maior AV, sendo esta uma característica importante para a
colheita mecanizada. As linhagens LPES-06 e LPES-10 apresentaram maior P1000, característica
importante na aceitação dos grãos pelo mercado internacional. Já as linhagens LPES-13 e LPES14 foram os mais produtivos, porem apresentaram menor P1000. Na análise de componentes
principais foi possível observar a formação de dois grupos, o primeiro grupo foi composto pelas
linhagens LPES-11, LPES-13 e LPES-14, os quais se destacaram por apresentar maior CG, NN,
LV, SV, VP, SP e PROD. Já o segundo grupo foi formado pelos demais genótipos, que
obtiveram maior P1000 e PSP. As linhagens com características agronômicas desejáveis poderão
ser registradas como novas cultivares de feijão do grupo especial.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; grãos especiais; melhoramento genético.
Agradecimentos: Ao IAPAR e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq.
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A diversidade do milho (Zea mays subsp. mays) foi organizada em raças segundo descritores
morfológicos e origem. A caracterização citogenética baseada em knobs cromossômicos (nós
heterocromáticos), foi incorporada posteriormente, e é utilizada para descrever as raças pela alta
variabilidade em número e posição destes marcadores cromossômicos. O Uruguai, tem registros
da cultura do milho faz 4000 AP. Em 1978, foi realizado um levantamento e caracterização
fenotípica de 850 variedades crioulas que permitiu a identificação de dez raças, o que representa
uma grande riqueza e diversidade para o pequeno território. As variedades crioulas apresentam
uma elevada diversidade genética, estão adaptadas a suas regiões, aos métodos de produção e são
resistentes a pragas e diversas doenças. O objetivo deste trabalho foi caracterizar
citogeneticamente 25 variedades crioulas, destas 16 accesos pertencem a raça Branco Dentado
(14 do Banco de Germoplasma do INIA e dois conservadas in situ on farm) e nove à raça Moroti
(conservados in situ on farm). Para analisar o número dos knobs cromossômicos foram realizadas
preparações citológicas a partir de raízes. Os cromossomos, foram corados com o fluorocromo
DAPI e as melhores metáfases foram fotografadas e analisadas. As imagens permitiram
determinar o número de cromossomos e knobs. Os resultados mostraram diferenças na
quantidade de knobs entre e dentro das raças, nas variedades da raça Branco Dentado o número
foi entre 4 e 15, no entanto dentro da raça Moroti variaram entre 2 e 8 knobs (média 5).
Adicionalmente, foi identificada a presença de entre 1 a 3 cromossomos B (cromossomos
extranumerários) em ambas as raças. Na raça Branco Dentado foram observados em 4 acessões
(frequência 0,25) que apresentam uma distribuição litoral no país. No entanto na raça Morotí
foram identificados em um acesso (frequência 0,10). A variabilidade observada na quantidade de
knobs na raça Branco Dentado é coincidente com os reportados por McClintock et al. (1981) para
a mesma raça e em acessos estudados no nordeste do Brasil, no caso da raça Moroti a quantidade
foi similar com médias de três a seis. A presença de cromossomos B tem sido relacionada aos
milhos distribuídos ao longo dos Andes, no entanto nas regiões ao leste da América do Sul estão
em geral ausentes. Assim os milhos da Raça Dentado anteriormente estudados do Brasil não
apresentam cromossomos B e na raça Morotí foram observados em um material da região andina
e em nenhum dos materiais analisados no Paraguai. Por tanto, a presença de cromossomos B em
alguns acessos da raça Branco Dentado e Morotí do Uruguai poderia indicar que estas raças
surgem da mistura de milhos de diferentes origens da América.
Palavras-chave: cromossomos B; knobs; Zea mays.
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CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DE VARIEDADES
CRIOULAS DE FEIJÃO-FAVA COM CARACTERÍSTICA
AGRONÔMICA SUPERIOR PARA NÚMERO DE SEMENTES POR
VAGEM
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A espécie Phaseolus lunatus L., popularmente conhecida como feijão-fava, tem sua maior
produção nacional na região Nordeste do Brasil. Porém, mesmo nessa região, os produtores
encontram dificuldades com relação à produtividade desse vegetal que apresenta entre duas a três
sementes por vagem. Sendo esse vegetal muito utilizado em produção de subsistência e
importante no desenvolvimento de pequenos e médios produtores agrícolas, um maior
aproveitamento por planta está sempre em vista destes, portanto o cultivo de um vegetal que
apresente um maior número de sementes por vagem é ideal para os produtores de feijão-fava. O
objetivo deste trabalho foi caracterizar citogeneticamente acessos de feijão-fava com elevado
número de sementes por vagem, aliando assim estudos morfoagronômicos a técnicas
citogenéticas. Foram escolhidos ao todo onze acessos para a realização do trabalho: UFPI 222,
UFPI 228, UFPI 229, UFPI 1176, UFPI 1188, UFPI 1189, UFPI 1200, UFPI 1205, UFPU 1209,
UFPI 1213, UFPI 1214 do Banco de Germoplasma de Phaseolus da Universidade Federal do
Piauí (BGP-UFPI) que já haviam sido selecionados com a característica desejada. As raízes
provenientes desses acessos foram armazenadas em solução carnoy e preparadas para análise
com técnica de bandeamento por fluorocromos CMA e DAPI. Os resultados foram
fotodocumentados com uma câmera digital acoplada ao microscópio de epifluorescência. Para o
cálculo do tamanho cromossômico e de bandas heterocromáticas foi utilizado o programa
Micromeasure 3.3 e construção dos idiogramas pelo Corel Draw 2017. Dentre os onze acessos
analisados, a fórmula cariotípica mais comum foi 9M + 2SM, todos com cariótipo 2n=22. A
média do tamanho cromossômico foi de 2,42 μm, variando de 1,76 a 3,11 μm. As análises
mostraram que alguns acessos apresentam bandas heterocromáticas além da região
pericentromérica e terminal do cromossomo, com porcentagem média de heterocromatina de
28,1%. Para o melhoramento é importante conhecer tal proporção de heterocromatina, pois há
influência na expressão do fenótipo de híbridos.
Palavras-chave: CMA/DAPI; Phaseolus lunatus; pré-melhoramento.
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O gênero Phaseolus é pertencente à família Fabaceae, originário da Mesoamérica e tem o feijãofava (Phaseolus lunatus L.) como sua segunda espécie mais estudada e importante
socioeconomicamente. É uma importante espécie na agricultura de subsistência na América do
Sul e África. O fungo da Macrophomina phaseolina é o agente etiológico da doença conhecida
como podridão cinzenta do caule, afetando leguminosas e gramíneas, sendo um problema para a
cultura do feijão-fava. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar citogeneticamente acessos
de P. lunatus resistentes à M. phaseolina através da técnica de bandeamento com fluorocromos
CMA/DAPI. Foram selecionados 3 acessos do Banco de Germoplasma de Phaseolus da
Universidade Federal do Piauí que apresentavam essa característica de resistência (UFPI 892,
UFPI 905 e UFPI 908). Após germinação em placa de Petri, as raízes foram coletadas e
submetidas ao pré-tratamento com 8-hidroxiquinoleina (0,002 M), fixação em Carnoy,
preparação de lâminas com enzima celulase 2% e pectinase 20%, envelhecimento por três dias à
temperatura ambiente, coloração com 10µL de DAPI (2 µg/ml), observação ao microscópio de
epifluorescência, pré-seleção, descoloração, envelhecimento por três dias, coloração com 10µL de
CMA (0,5 mg/ml) e coloração com DAPI, por fim, montagem com McIlvaine- glicerol. Os
resultados foram fotografados utilizando câmera digital Leica DFC345Fx acoplada em
microscópio de epifluorescência Leica DM2500. As mensurações foram feitas com o programa
Micromeasure 3.3 e os idiogramas desenhados no Corel DRAW 2017. Os acessos mostraram
cariótipo 2n=22, formado por pequenos cromossomos, variando de 8 a 9 cromossomos
metacêntricos e 2 a 3 submetacêntricos, com a média dos cromossomos de 2,26µm, 2,57µm e
2,05µm no 892, 905 e 908, respectivamente, com o Intervalo do tamanho cromossômico variando
de 1,48 à 3,50, possuem padrão heterocromático pericentromérico bem definido, como descrito
na literatura. A heterocromatina identificada nos acessos foi de 33,14%, 27,25% e 31,32% nos
acessos 892, 905 e 908, respectivamente, dados esses que são importantes para os programas de
melhoramento, visto que há evidências que a quantidade de heterocromatina tem influência no
desempenho agronômico. Conclui-se que os cariótipos têm número e morfologia cromossômica
estável, com variação no padrão de distribuição da heterocromatina.
Palavras-chave: CMA/DAPI; Phaseolus lunatus; resistência.
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CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DE VARIEDADES
CRIOULAS DE FEIJÃO-FAVA RESISTENTES AO FUNGO
Collethotricum truncatum
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O feijão-fava é a segunda espécie economicamente mais importante do gênero Phaseolus,
considerada uma fonte de nutrientes para populações da América do Sul e da África. No Brasil,
constitui uma ótima fonte de renda, principalmente para a região Nordeste, que lidera o ranking
com a maior produção do país. Mesmo com tal importância, ainda não há variedades
melhoradas devido à escassez de informações genéticas, em especial, relacionadas à resistência a
pragas e doenças. O objetivo do trabalho foi caracterizar citogeneticamente acessos de fava
resistentes à antracnose através da técnica de bandeamento com fluorocromos CMA/DAPI.
Foram selecionados 3 acessos (UFPI 220, UFPI 251 e UFPI 832) do Banco de Germoplasma de
Phaseolus da Universidade Federal do Piauí que apresentavam essa característica de resistência.
Após a germinação, suas raízes foram coletadas e submetidas ao pré-tratamento com 8hidroxiquinoleina (0,002 M), e fixadas em Carnoy. As lâminas foram preparadas com enzima
celulase 2% e pectinase 20%, envelhecidas por três dias à temperatura ambiente. Posteriormente,
foram coradas com 10µL de DAPI, observadas ao microscópio de epifluorescência e préselecionadas. Aquelas selecionadas, foram descoradas, envelhecidas por três dias e coradas com
10µL de CMA, ficando fora do alcance da luz por uma hora. As lâminas foram lavadas e secas
para, então, serem coradas novamente com DAPI por trinta minutos. Logo após, foram lavadas,
secas e montadas com McIlvaine-glicerol. Os resultados foram fotografados utilizando câmera
digital Leica DFC345Fx acoplada em microscópio de epifluorescência Leica DM2500. As
mensurações do tamanho dos cromossomos e dos blocos heterocromáticos foram feitas com o
programa Micromeasure 3.3 e os idiogramas desenhados no Corel DRAW 2017. Para todos os
acessos, o cariótipo foi 2n=22, com pequenos cromossomos metacêntricos e submetacêntricos,
fórmula cariotípica foi 9M + 2SM. Foram encontradas bandas heterocromáticas ricas em GC em
regiões além da pericentromérica e terminal, com a porcentagem de heterocromatina identificada
equivalendo a 27,31% do genoma, informação esta que é importante para os programas de
melhoramento, visto que a heterocromatina pode ter influência no desempenho agronômico.
Cariótipo com número e morfologia cromossômica estável, porém, com variações no padrão de
distribuição da heterocromatina.
Palavras-chave: antracnose; CMA/DAPI; Phaseolus lunatus.
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Foram analisados citogeneticamente diferentes acessos da espécie P. lunatus L. (feijão-fava)
provenientes do Banco de Germoplasma da Universidade Federal do Piauí (BAG-UFPI).
Adicionalmente, foram classificadas morfologicamente as sementes, dos mesmos acessos, quanto
ao seu local de origem (se Batata, Sieva ou Grande Lima). Para análise citológica usaram-se os
fluorocromos CMA e DAPI, que coram regiões cromossômicas ricas em GC e AT,
respectivamente. A caracterização das sementes foi feita com base no comprimento, largura,
espessura e peso das mesmas. Todos os acessos de feijão-fava apresentaram um conjunto
cromossômico com 2n=22, tamanho cromossômico variando de 0,85 a 3,14 µm e fórmulas
cariotípicas com 11M, 10M + 1SM, 9M + 2SM, 8M + 3SM, 6M + 5SM e 7M + 4SM, além de
blocos de HC (heterocromatina) pericentromérica e pelo menos dois blocos de HC CMA positivo
terminal flanqueando as regiões organizadoras de nucléolo (RONs). As bandas de CMA
variaram em brilho e intensidade, o que permitiu estabelecer uma relação entre o padrão de
coloração cromossômica e a possível classificação das sementes. De uma maneira geral, as
fórmulas (22CMA++/DAPI-) e (22CMA/DAPI-), foram predominantes nas sementes “Grande
Lima” (UFP 796, 797, 803, 806, 809, 814, e 857) e (UFPI 810), respectivamente, embora tenha
sido observada também em cariótipos de duas sementes tipo “Sieva” (UFPI 800 e 815). A
fórmula (20 CMA+/DAPI-/ 2CMA++/DAPI-) foi vista em acessos de sementes do grupo Grande
Lima (UFPI 790, 801 e 804), Batata (UFPI 799) e Sieva (UFPI 793). A fórmula (20 CMA/DAPI/ 2CMA+/DAPI-) incluiu os acessos UFPI 816 (Batata) e 817 (Batata), enquanto (20
CMA/DAPI-/ 2CMA++/DAPI-) foi vista nos acessos UFPI 794 (Grande Lima) e 795 (Sieva). A
caracterização das sementes sugere que no BAG-UFPI há representantes dos dois grupos: andino
e mesoamericano e corrobora a ideia anterior de que o Gene pool Andino possa ser considerado
ancestral ao grupo mesoamericano. O estudo do germoplasma do feijão-fava é importante para o
conhecimento da diversidade do grupo e pode gerar informações úteis para programas de
melhoramento de P. lunatus visando à conservação dos recursos genéticos vegetais e um maior
entendimento sobre a espécie e o gênero.
Palavras-chave: heterocromatina; evolução; recursos genéticos.
Agradecimentos: CNPq, UFPI.
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CARACTERIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE FOLIAR DE DUAS
ESPÉCIES DE SAPOTACEAE ENDÊMICAS DA BAHIA
Cláudia Elena Carneiro1,2*; Elisama da Silva Almeida1,2,3; Monick Lima Carvalho1,2,3
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Sapotaceae é uma família de árvores e arbustos e possui papel de destaque nos ambientes
florestais tendo representantes tanto em florestas tropicais como em vegetações secas. Apresenta
importância econômica e ecológica, porém, ainda assim, há carência de estudos sobre suas
espécies. O presente trabalho caracterizou anatomicamente as epidermes de Pouteria andarahiensis
T.D.Penn. e Pradosia longipedicellata Alves-Araújo & M.Alves, espécies endêmicas do Semiárido e
da Mata Atlântica da Bahia, respectivamente, visando agregar conhecimento sobre os diferentes
táxons pertencentes à família. Para tal, o material herborizado foi reidratado com água destilada
e gotas de glicerina 50% e, em seguida, submetido à KOH 2% para distensão das células. Foram
empregadas as técnicas de Foster e de Jeffrey e as amostras foram coradas com safranina
alcoólica 1%. Lâminas semipermanentes foram montadas com glicerina 50% e lutadas com
esmalte incolor, em seguida, analisadas em microscopia de luz e fotomicrografadas. P.
andarahiensis apresentou folha hipoestomática, com ornamentações cuticulares, células
epidérmicas com paredes anticlinais com contorno reto, estômatos anomocíticos e tricomas do
tipo malpighiáceos em ambas as faces com cinco células em torno da base. Pradosia
longipedicellata, também apresenta folha hipoestomática com ornamentações cuticulares, células
epidérmicas com paredes anticlinais com contorno ondulado, estômatos paracíticos e tricomas
malpighiáceos em ambas as faces com seis células na base. Os tricomas malpighiáceos são
característicos da família enquanto que a sinuosidade das paredes anticlinais se dá de acordo com
o ambiente, folhas expostas ao sol apresentam células epidérmicas com paredes anticlinais retas
enquanto que as folhas ocorrentes em ambientes sombreados ou úmidos apresentam células com
paredes onduladas ou sinuosas para conferir resistência mecânica em épocas de escassez hídrica.
Considerando que ambos os gêneros pertencem à mesma subfamília, o tipo de estômato pode ser
um caráter taxonômico interespecífico ou intergenérico quando estudadas outras espécies dos
grupos apresentados, bem como as ornamentações cuticulares podem ter um valor taxonômico
ou ecológico, portanto sugere-se estudos complementares sobre os grupos analisados.
Palavras-chave: semiárido; mata atlântica; Chrysophylloideae.
Agradecimentos: Capes; PPGRGV.

210
Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos

CARACTERIZAÇÃO DE ACESSOS DE AÇUCENA (Amaryllidaceae)
COLETADOS NO ESTADO DO CEARÁ
Rita de Cassia Alves Pereira1*; Ana Cecilia Ribeiro de Castro1; Antônio Marcos
Esmeraldo Bezerra2
1

Embrapa Agroindústria Tropical. 2Universidade Federal do Ceará. *rita.pereira@embrapa.br

A família Amaryllidaceae é composta por espécies com bulbos, ovários inferiores e
inflorescências cimosas. O conhecimento das espécies desta família é de extrema importância por
se tratar de um recurso genético da flora nativa tropical de alto valor medicinal e ornamental.
Desta forma, este trabalho teve por objetivo caracterizar acessos de açucena coletados em onze
localidades do Ceará (Aiuaba, Cascavel, Fortaleza, Guaramiranga, Itaitinga, Moraujo, Pacatuba,
Pacoti, Parambu, Russas e Tauá), baseados em descritores agronômicos. O experimento foi
conduzido em casa de vegetação da Embrapa Agroindustria Tropical no município de Fortaleza
(CE) no período de março de 2017 a junho de 2018. O delineamento experimental foi o
inteiramente ao acaso, com quatro plantas por localidade e as variáveis analisadas foram:
número, comprimento e largura de folha, (NF, CF, LF) diâmetro do bulbo (DB), número e
comprimento de raízes (NR e CR), biomassa fresca e seca dos bulbos (BMFB e BMSB), das
folhas (BMFF e BMSF) e das raízes (BMFR e BMSR). Os dados foram submetidos à análise de
variância e teste de médias pelo teste Tukey a 0,05% de probabilidade. Houve diferença
significativa entre os acessos para todas as características. As características que apresentaram
maior variação foi biomassa fresca e seca dos bulbos. Os acessos provenientes dos municípios de
Tauá, Aiuaba e Pacatuba foram os que obtiveram menores valores. Entre os genótipos, o acesso
proveniente de Russas, foi o que apresentou as maiores médias (BMFB: 524 g e BMSB: 128,9 g;
BMFF: 111,6g e BMSF: 37,5g; BMFR: 106,0g e BMSR: 18,8g) em todas as características
analisadas podendo ser utilizado em programas de melhoramento da espécie.
Palavras-chaves: amarílis, bulbos, descritores.
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CARACTERIZAÇÃO DE ACESSOS DE CAMBUIZEIRO POR MEIO
DE DESCRITORES MORFOLÓGICOS VEGETATIVOS
Everton Ferreira dos Santos1; Eurico Eduardo Pinto de Lemos1*, Tatiana de Lima
Salvador1, Leila de Paula Rezende1,Yesenia Mendoza Garcia1, Cibele Merched Gallo1.
1
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A caracterização morfológica de plantas frutíferas nativas auxilia no processo de domesticação, e
possibilita a seleção de acessos com características desejáveis ao mercado de frutas frescas e
processadas. O cambuí (Myrciaria floribunda O. Berg) é uma fruteira nativa da flora alagoana,
pertencente à família Myrtaceae, ocorrendo nas restingas arenosas do litoral sul do Estado. Este
trabalho teve por objetivo determinar características morfológicas vegetativas de um indivíduo de
cada 195 acessos de cambuzeiros do BAG-Cambuí do Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal de Alagoas (CECA-UFAL) e auxiliar na seleção, domesticação e
melhoramento genético da espécie. Todo o BAG-Cambuí foi implantado em junho de 2013 com
mudas de um ano de idade formadas a partir de sementes coletadas nas zonas de ocorrência em
Alagoas. Os descritores morfológicos vegetativos utilizados foram: altura total da planta (AP),
altura de inserção de copa (AIC), altura da primeira bifurcação (APB), diâmetro de copa (DC),
comprimento de copa (CC), diâmetro do caule a 10 cm do solo (DNS), índice de saliência (IS),
índice de abrangência (IA), proporção de copa (PC) e formato de copa (FC). Os resultados foram
submetidos à análise estatística descritiva e as médias comparadas pelo teste de grupamento de
Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade. Também foram calculados os coeficientes de
correlação de Pearson entre as variáveis, verificando-se a significância pelo teste t (P>0,01). Para
a AP foram formados 20 grupos distintos, com valores variando de 0,40 m a 2,22m. Altura
média de AIC foi de 0,51 ± 0,020 m, onde houve a formação 23 grupamentos. A APB oscilou de
0,01 m a 1,98 m, com 27 grupos de plantas com características diferentes. Os valores de DC se
movimentaram de 0,25 m a 2,50 m, sendo formados 24 grupamentos. O DNS médio foi 0,03 ±
0,005 m, com a formação de 14 grupos. O CC variou de 0,24 m a 1,87 m, com 17 grupos
formados. A PC média foi de 70,21 ± 0,729 %, e de acordo com o teste de grupamento foram
formados 16 grupamentos. Os IS oscilaram de 0,48 a 13,80, formando 12 grupos. O IA médio foi
de 0,95 ± 0,012, onde se formaram 9 grupos com características distintas. O BAG-Cambuí
apresentou plantas com FC tanto esbeltas quanto arredondadas, com valores variando de 0,49 a
2,42, e foram formados 13 grupamentos. Verificou-se correlação significativa e positiva dos
índices morfológicos principais com o diâmetro ao nível do solo (DNS) e a altura total das
plantas (AT). Os resultados evidenciaram uma variabilidade genética considerável do BAGCambuí e as análises de grupamento levaram a formação de distintos grupos de similaridade
quanto aos descritores mensurados.
Palavras-chave: fruteira nativa; Myrtaceae; banco ativo de germoplasma.
Agradecimentos: Ao CECA-UFAL pela disponibilização da coleção e ao CNPq pelo auxílio
financeiro.
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CARACTERIZAÇÃO DE ACESSOS DO BANCO DE
GERMOPLASMA DE FEIJÃO-CAUPI DA EMBRAPA MEIO-NORTE
Samíria Pinheiro dos Santos1; Gabriel dos Santos da Cruz2; Kaesel Jackson DamascenoSilva3; Maurisrael de Moura Rocha3*
1
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A caracterização agronômica de acessos de bancos de germoplasma fornece informações
importantes sobre desempenho genotípico, sendo necessária para o melhoramento de qualquer
cultura, assim como para o feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.].. O objetivo deste trabalho
foi avaliar 16 acessos de feijão-caupi provenientes do Banco de Germoplasma de Feijão-caupi da
Embrapa Meio-Norte em dois anos diferentes, para fins de melhoramento imediato. O estudo foi
realizado através de dois experimentos conduzidos no campo experimental da Embrapa MeioNorte, em 2016 e 2017. Assim, foram avaliados 20 tratamentos: os 16 acessos e 4 cultivares de
feijão-caupi (BRS Marataoã, BRS Pajeú, BRS Novaera e BRS Tumucumaque), em delineamento
de blocos casualizados com 4 repetições. Avaliou-se caracteres quantitativos e qualitativos
mínimos exigidos para a caracterização de genótipos da cultura. Os quantitativos são:
comprimento de 5 vagens, peso de 5 vagens, número de grãos de 5 vagens, peso de grãos de 5
vagens, e a produtividade em kg/ha. Os qualitativos incluem porte de planta, cor do botão floral,
perfil da vagem, cor e forma da semente. A presença de variabilidade genotípica e de interação
genótipos x anos para esses caracteres foi avaliada através da análise de variância conjunta e as
médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott (p≤0,05). Para os caracteres qualitativos
percebeu-se pouca variação dos genótipos entre anos. Entre acessos, foi encontrado porte da
planta ereto, semiereto e semiprostrado; a cor do botão floral foi esverdeada ou amarelada; o
perfil da vagem foi principalmente arqueado ou recurvado; a cor da semente foi majoritariamente
creme, com poucos acessos contendo a cor branca; a forma da semente variou entre ovalada,
losangular, rombóide, elíptica e reniforme. Para todos os caracteres quantitativos, com exceção do
peso de grãos de 5 vagens, houve diferenças significativas entre os genótipos em cada ano. Não
houve interação significativa dos acessos com os anos. Os acessos MNC04-795F-168, MNC04762F-9 e MNC04-769F-46 se destacaram em todos os caracteres, apresentando superioridade a
uma ou mais cultivares. Tais acessos são, portanto, fortes candidatos para a obtenção de
cultivares, tendo em vista a manutenção de suas características ao logo de diferentes anos e por
apresentarem desempenho equiparado ao de cultivares comerciais.
Palavras-chave: Vigna unguiculata; BAG; caracterização.
Agradecimentos: Embrapa Meio-Norte, UFPI e IFPI.
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CARACTERIZAÇÃO DE GENÓTIPOS DE BATATA QUANTO AO
SISTEMA RADICULAR
Tatieli Silveira1*; Janni André Haerter2; Giovani Greigh de Brito2; Arione da Silva
Pereira2; Caroline Marques Castro2
1
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A caracterização das raízes de plantas, como a batata (Solanum tuberosum L.), auxilia a
compreender como ocorre a absorção de água e nutrientes e, assim, fornece informações sobre
genótipos com características de interesse para programas de melhoramento genético. O objetivo
do trabalho foi caracterizar germoplasma de batata quanto ao sistema radicular. Foram
analisados, aos 60 dias após o plantio, o sistema radicular de 11 genótipos de batata, plantadas
em rizotrons, retangulares, com volume útil de 32.860 cm2. O experimento foi conduzido em
estufa plástica na Embrapa Clima Temperado. O delineamento experimental foi completamente
casualizado, com duas repetições. Foram capturadas imagens de cada rizotron, utilizando câmera
fotográfica digital. As imagens foram analisadas no software WinRhizo e foram calculados o
volume total de raízes (cm³), o comprimento total de raízes (cm), a área superficial de raízes
(cm²) e o diâmetro médio de raízes (mm). Os dados foram submetidos a análise de variância e as
médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). Também foi realizada a análise de correlação
de Pearson. Para todas as variáveis analisadas foi significativa a diferença entre os genótipos
(P<0,05). Foi constatado que as cultivares Atlantic, BRS Ana e o clone F88-01-05 apresentaram
os maiores volumes de raízes, diferindo das cultivares Agata e Pérola. As cultivares BRS F63
(Camila), o clone F88-01-05, seguidos das cultivares Atlantic, BRS Bel, Asterix e Pérola,
apresentaram os maiores valores de comprimento de raízes, diferindo dacultivar Desiree. A
cultivar Atlantic e o clone F88-01-05 apresentaram maiores valores para área superficial de raízes,
diferindo das cultivares Agata e Desiree. A cultivar BRS Ana e o clone F183-08-01, juntamente
com as cultivares Desiree e Atlantic, diferiram das cultivares BRS F63 (Camila), BRSIPR Bel,
Agata e Pérola para o diâmetro médio de raízes. O volume de raízes apresentou correlação
positiva forte com a área superficial de raízes (r=0,900) e o diâmetro médio de raízes (r=0,695). O
comprimento de raízes evidenciou correlação forte com área superficial de raízes (r=0,799). Com
base nos caracteres de raízes avaliados, a cultivar Atlantic apresentou os maiores volumes,
comprimento e área superficial de raízes, mostrando-se como um importante genótipo para ser
inserido em blocos de cruzamentos em programas de melhoramento genético vegetal, devido ao
maior potencial, em procurar nutrientes e água no solo.
Palavras-chave: Raízes; Solanum tuberosum; WinRhizo.
Agradecimentos: CNPq; UFPel e Embrapa Clima Temperado.
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CARACTERIZAÇÃO DE GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO
UTILIZANDO DESCRITORES MORFOLÓGICOS E
AGRONÔMICOS
Cristina de Fátima Machado1*; Ian Santana Freitas2; Beatriz Souza Nascimento2; Weyla
Silva de Carvalho2; Carlos Alberto da Silva Ledo2
1
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Nos bancos de germoplasma, a correta caracterização e avaliação dos acessos presentes são de
fundamental importância, podendo ser realizada com a utilização de um conjunto descritores que
se referem a atributos morfológicos e agronômicos que servem como guia e permitem a distinção
entre diferentes acessos de uma mesma cultura. Este trabalho teve como objetivo caracterizar
genótipos de maracujazeiro, baseado em descritores quantitativos qualitativos, visando selecionar
genótipos superiores para qualidade de frutos. Adicionalmente, foi avaliado o comportamento
dos genótipos em condições naturais quanto à tolerância à antracnose, verrugose e crestamento
bacteriano. Além disso, foi estimado o nível de entropia e agruparam-se os acessos em classes
distintas. O delineamento experimental foi blocos ao acaso com onze tratamentos e cinco
repetições, com unidade experimental composta de duas plantas. Foram avaliados 11 genótipos,
em função de 14 descritores quantitativos e 27 qualitativos, quanto a atributos morfológicos,
físicos, químicos e agronômicos. Os descritores foram relacionados a fruto, flor e planta. O
experimento foi desenvolvido em campo experimental em cultivo orgânico e no laboratório de
Pós-colheita da Embrapa – CNPMF no período de agosto de 2017 a julho de 2018. Houve
variabilidade fenotípica entre os genótipos para as características morfoagronômicas estudadas,
principalmente nos frutos, que mostraram diferenças acentuadas em peso médio de frutos, teores
de sólidos solúveis e rendimento de polpa. Verificou-se que existe variabilidade genética dentro
das espécies silvestres: P. alata – BGP 004 e BGP 1SRM, P. cincinnata – BGP 363 (acesso 1a) e
potencial de uso em programas de melhoramento genético, como porta-enxertos (P. alata – BGP
004 e P. cincinnata). Para maracujazeiro amarelo se destacou a P. edulis – BGP 382, devido à
qualidade de fruto, no entanto, apresenta susceptibilidade a murcha de fusarium. Os genótipos
que apresentaram maior dissimilaridade foram P. alata (BGP 1SRM) em relação a P.morifloia
(BGP 107). Os caracteres quantitativos com maiores valores de entropia foram: peso de fruto,
peso de casca + peso de sementes e peso de polpa. Os caracteres qualitativos com maior entropia
foram: formato de folha, formato da base, coloração de antera e de flor. Todas os genótipos
avaliados foram tolerantes às fitomoléstias (antracnose, verrugose e crestamento bacteriano),
ocorrendo bacteriose somente em P. edulis (BGP382).
Palavras-chave: Passiflora; avaliação; seleção.
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CARACTERIZAÇÃO DE GENÓTIPOS DE POMELEIROS QUANTO
À QUALIDADE DE FRUTOS EM DUAS SAFRAS DE PRODUÇÃO
Cristina de Fárima Machado1*; Weyla Silva de Carvalho2; Breno Santos de Melo Silva2;
Ian Santana Freitas3; Carlos Alberto da Silva Ledo1; Orlando Sampaio Passos1
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O pomeleiro é outra cultura que poderia se constituir em alternativa para a diversificação da
citricultura brasileira, tendo em vista as qualidades excepcionais dos frutos. Este trabalho teve
como objetivo caracterizar agronomicamente genótipos de pomeleiros em duas safras de
produção, visando selecionar genótipos superiores para qualidade de frutos. Um grupo de 26
acessos de pomeleiros (Citrus paradisi) procedente do Banco ativo de Germoplasma (BAG) de
Citros da Embrapa Mandioca e Fruticultura (Embrapa – CNPMF) foi avaliado. O trabalho foi
desenvolvido no Laboratório de Pós-colheita e no campo experimental da Embrapa – CNPMF
em duas safras de produção, 2017 e 2018. Para o estudo biométrico dos frutos, 22 variáveis foram
mensuradas, sendo 13 quantitativas e nove qualitativas. Para a avaliação físico-química dos
frutos foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, sendo os tratamentos representados
pelos genótipos e 30 análises repetidas/genótipo. Os dados quantitativos obtidos foram
analisados por meio de estatística descritiva, com o uso do programa SAEG. Observou-se
variabilidade em todas as variáveis estudadas, contudo, as características que obtiveram os
maiores valores de desvio padrão entre os acessos analisados foram massa média de fruto (506,9
g) para o pomelo „Triumph‟ e 407,6 para o „Little River‟. Verificou-se que o pomelo „Rio Reed‟,
apresentou menor espessura de casca (3,47 mm), já o pomelo „Starret‟ a maior espessura (7,30
mm). Em relação ao rendimento de polpa, o maior valor (49,4 %) foi observado para o pomelo
Little River‟, e o menor (25,0%) para o „Star Ruby‟. A maioria dos acessos apresentou coloração
de polpa branca, com destaque para os pomelos pigmentados, de polpa rosada ou avermelhada,
como o „Foster‟, „Red Blush‟, „Star Ruby‟ e „Flame‟; em relação à cor de casca, a maioria dos
acessos apresentou cor amarela, seguido de fruto na mudança de cor verde para amarela, fruto na
mudança de amarelo para alaranjado, e por final, alaranjado; em relação à forma do fruto,
observou-se que a maioria dos acessos avaliados é oblóide, seguido de esferóide. No que tange à
relação SS/AT se aferiu no „Star Ruby‟ o menor valor (1,04) e no „Imperial‟ o maior (8,22);
quanto ao pH, os valores variaram de 2,9 („Imperial‟) a 3,4 (Star Ruby). O trabalho permitiu a
seleção de genótipos superiores, com destaque para os pomeleiros pigmentados: „Flame‟ e „Foster
Pink‟ e de polpa branca „Imperial‟, demonstrando assim utilidade prática em trabalhos futuros.
Palavras-chave: Citrus Paradisi; variabilidade genética; seleção.
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CARACTERIZAÇÃO DE GERMOPLASMA DE MANDIOCA
CULTIVADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, BRASIL
Auana Vicente Tiago1; Eliane Cristina Moreno de Pedri1; Fernando Saragosa Rossi1;
Elisa dos Santos Cardoso1*; Eulália Soler Sobreira Hoogerheide2; Ana Aparecida Bandini
Rossi1
1
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O Brasil é centro de origem e diversidade da mandioca (Manihot esculenta Crantz) e apresenta
elevada variabilidade genética para a espécie que é cultivada em todas as regiões do país e para
diversas finalidades. Esta pesquisa objetivou avaliar a diversidade genética em germoplasma de
mandioca cultivado em seis áreas do Estado de Mato Grosso. Foram coletados tecidos foliares de
281 etnovariedades de mandioca, sendo distribuídas da seguinte forma: Alta Floresta, 29
etnovariedades; Apiacás, 17 etnovariedades; Cáceres, 26 etnovariedades; Jangada, 169
etnovariedades; Poconé, 11 etnovariedades e Cuiabá, 29 etnovariedades. Para a genotipagem
utilizou-se 15 locos SSR marcados com fluorescência. Os dados foram avaliados através dos
programas GDA, Power Marker, FSTAT, GenAIEx. Os marcadores microssatélites amplificaram
um total de 164 alelos, variando entre dois (SSRY126) e 16 alelos (SSRY47), com média de 10,93
alelos por loco. A heterozigosidade esperada (He) e observada (Ho) apresentaram valores elevados
para maioria dos locos, com média entre 0,710 e 0,687, respectivamente, sendo a Ho maior em
sete locos dos 15 analisados. A estimativa do coeficiente de fixação apresentou valor médio de
0,033, indicativo de que os alelos das etnovariedades em estudo não estão fixados. O conteúdo de
informação polimórfica (PIC) para cada loco, apresentou uma variação de 0,154 (SSRY126) a
0,865 (SSRY47), com média de 0,674. Obteve-se 86,67% dos locos com valores superiores a 0,50,
sendo, portanto, informativos e indicados em estudos de diversidade genética com a mandioca.
Dentre os 164 alelos encontrados, 99 foram considerados raros, com frequência inferior a 5%.
Alelos com frequência superior a 5% foram considerados comum. As frequências dos alelos raros
variaram de 0,002 a 0,048, com maior número de alelos raros para o loco SSRY28 (11) e menor
para o loco GAGG5 (1). A diversidade genética total (HT) foi de 0,732, confirmando a alta
diversidade genética no germoplasma que é cultivado por agricultores mato-grossenses. No
entanto, a maior parte da diversidade está concentrada dentro dos grupos de etnovariedades (HS =
0,651), enquanto a diversidade genética entre os grupos foi baixa (DST = 0,081). A média de
proporção de diversidade entre os grupos (GST) foi 0,111. Há alta diversidade genética entre o
germoplasma avaliado, comprovada pelos altos valores observados nos índices de diversidade,
não havendo presença de endogamia entre as etnovariedades, efeito este promovido pelo
intercâmbio de variedades entre os agricultores.
Palavras-chave: etnovariedades; Manihot esculenta; microssatélites.
Agradecimentos: FAPEMAT/CAPES, UNEMAT.
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CARACTERIZAÇÃO DE GERMOPLASMA PARA O
MELHORAMENTO GENÉTICO DE UVAS DE MESA NO
SEMIÁRIDO BRASILEIRO
Patrícia Coelho de Souza Leão1*; Danilo Alves Pereira1; Dayane Silva de Moraes1;
Edimara Ribeiro de Souza1
1
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O Banco de Germoplasma de videira da EMBRAPA Semiárido constitui um recurso estratégico
para a sustentabilidade da vitivinicultura tropical. Encontra-se localizado no Campo
Experimental de Mandacaru, Juazeiro, Bahia (9º24”S, 40º26”O e 365,5m de altitude). As plantas
estão conduzidas em espaldeira com três fios de arame, irrigação localizada por gotejamento e
espaçamento de 3m X 2m. Cada acesso é composto por quatro plantas que estão conduzidas em
cordão bilateral, realizando-se duas podas anuais. A caracterização morfoagronômica dos
acessos utiliza uma lista mínima de descritores quantitativos e qualitativos, segundo
IPGRI/UPOV/OIV (1997), que inclui a duração das principais fases fenológicas, produção,
número de cachos, características dos cachos (massa, comprimento, largura, formato e
compacidade), características das bagas (massa, comprimento, diâmetro, formato, cor, sabor,
consistência da polpa, desgrane e presença de sementes), teor de sólidos solúveis totais e acidez
total titulável. As avaliações foram realizadas durante o período de 2002 a 2016, correspondendo
a vinte e cinco ciclos de produção, com duas colheitas por ano. Em relação as características
qualitativas, a maioria das cultivares de uvas de mesa apresentou cor da baga verde amarelada
(35%), sabor neutro (64%), consistência da polpa carnosa (48%), formato do cacho cilíndrico
(37%) e baga com formato globoso (44%). As médias obtidas para cada variável foram utilizadas
para o ranqueamento dos dez genótipos com médias mais elevadas nos grupos de cultivares de
uvas com e sem sementes. As cultivares de uvas com sementes apresentam valores médios para
produção e medidas biométricas de cachos e bagas maiores que os de uvas sem sementes. Os
resultados obtidos pela avaliação morfoagronômica do germoplasma são utilizadas para a seleção
de genitores no melhoramento genético de uvas de mesa adaptados às condições tropicais
semiáridas do Nordeste do Brasil e constituem uma base de dados para a introdução de novas
cultivares de videira pelos produtores do Vale do São Francisco.
Palavras-chave: videira; recursos genéticos; semiárido.
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CARACTERIZAÇÃO DE MILHO CRIOULO CULTIVADO NO SUL
DO ESTADO DE SERGIPE
João Pedro Ferreira Santos1*; Olavo José Marques Ferreira1; Renata Silva-Mann1; Lucas
Alexandre dos Santos Rocha1; Maisa Silva Menezes1; Lucas Henrique da Silva Amancio1
1
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Em um cenário dominado por cultivares híbridas de milho (Zea mays L.) é importante o resgate e
o cultivo das variedades crioulas, como forma de conservação de recursos genéticos para o
melhoramento de plantas, e para produção por pequenos agricultores. Este trabalho teve por
objetivo a caracterização de variedade crioula de milho plantada na região sul do estado de
Sergipe. A variedade é denominada "pé de boi", cultivada por agricultores familiares de
comunidades rurais no município de Cristinápolis-SE.O experimento foi estabelecido na fazenda
Campus Rural da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão, em parcelas de 20
plantas por linha. Seguindo as recomendações de acordo com as análises de solo empregou-se no
plantio a formulação NPK 0-20-0 e no estádio v4 foi usada a formulação 20-0-20. As primeiras
avaliações consistiram na caracterização dos dados fenológicos da cultura. As variáveis avaliadas
foram: altura da planta, altura da flor feminina, diâmetro de colmo, posição relativa da espiga,
dias até o florescimento feminino; peso de grãos, peso de espiga empalhada, número de ramos do
pendão, prolificidade, número de folhas superiores à espiga, comprimento do pendão e número
de ramificações do pendão. A coleta das espigas foi feita de forma manual em período próximo a
maturidade fisiológica. As espigas foram secas até atingir 13% de umidade. Houve variação entre
plantas para todas as variáveis avaliadas. O peso médio da espiga foi de 232,53g, com valores
entre 75g e 435g evidenciando a variabilidade da população. O peso de 100 grãos teve como
valor médio 103,61g com valores entre 18,15g e 199,03g. A prolificidade média foi de 1,2. A
população teve 50% do florescimento feminino entre 45 e 50 dias. Houve correlação significativa
entre a altura da flor feminina e demais variável, exceto para comprimento do pendão. A posição
relativa da espiga apresentou correlação significativa com o número de folhas superiores a espiga
e prolificidade.
Palavras-chave: conservação; agricultura familiar; variedades tradicionais.
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CARACTERIZAÇÃO DE PEDÚNCULOS DE CLONES DE
CAJUEIRO- ANÃO
Laiza Brito Ribeiro1*; Jaiane da Silva Barbosa Evangelista1; Lorena Galdino da Franca2;
Márcia Régia Souza da Silveira3; Carlos Farley Herbster Moura3
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Devido à importância socioeconômica do cajueiro no Nordeste brasileiro, a Embrapa
Agroindústria Tropical possui um Banco Ativo de Germoplasma (BAG Caju) para preservação e
conservação do material genético. Por meio do melhoramento dos acessos do BAG Caju,
ocorreu o surgimento de clones com potencial comercial, existindo a necessidade de realizar a
caracterização dos pedúnculos. Considerando a relevância do assunto, o objetivo do trabalho foi
avaliar pedúnculos de diferentes clones de cajueiro-anão obtidos do Programa de Melhoramento
Genético da Embrapa Agroindústria Tropical quanto às características físico-químicas e ao teor
de compostos bioativos, a fim de indicar o clone mais promissor para o consumo in
natura/processamento. Os pedúnculos obtidos de clones (CAP PRO 105/5, CAP PRO 155/2,
CAP PRO 161/7, MG CAP 51, MG CAP 71, CAP MG 92, CAP MG 155 e a Testemunha CCP
76) de cajueiro-anão foram colhidos no município de Pacajus-CE e transportados ao Laboratório
de Pós-colheita da Embrapa para a realização das seguintes análises: Sólidos Solúveis (SS) por
refratometria; Acidez Titulável (AT) por titulometria; relação SS/AT; Açúcares Solúveis (AS)
pelo método da antrona e Polifenóis Extraíveis Totais (PET) por espectrofotometria e vitamina
C, pelo método cromatográfico. A análise estatística foi realizada pelo teste de Scott e Knott a 5%
de probabilidade utilizando o Software Genes. Quanto ao teor de SS, o CAP PRO 161/7 obteve
resultado maior do que o CCP 76 e os clones MG CAP 51, MG CAP 71 e MG CAP 92 não
diferiram da testemunha. Em relação à AT, o MG CAP 92 e MG CAP 51 apresentaram os
melhores resultados e os clones CAP PRO 155/2, CAP PRO 161/7 e CAP PRO 155 não
apresentaram diferença significativa quando comparados ao CCP 76. Para SS/AT, observou-se
que o MG CAP 71, CAP PRO 105/5 e CAP PRO 161/7 não diferiram da testemunha. Quanto à
variável AS, foi observado que os clones CAP PRO 105/5, CAP PRO 161/7, MG CAP 51 e
CAP MG 155 obtiveram valores superiores ao CCP 76. Para vitamina C, verificou-se que os
clones CAP PRO 105/5, CAP PRO 155/2, CAP PRO 161/7, MG CAP 71 e CAP MG 155 não
diferiram do CCP 76. Em relação ao PET, os clones CAP PRO 161/7, CAP MG 92, MG CAP
51, CAP PRO 155/2, CAP PRO 105/5, MG CAP 71 e CAP MG 155 apresentaram valores
superiores ao CCP 76. A partir desses resultados, infere-se que o clone CAP PRO 161/7 foi o que
apresentou resultados superiores ou sem diferença significativa em relação ao CCP 76 em todas
as variáveis, sendo o mais promissor para o consumo in natura/processamento.
Palavras-chave: Anacardium occidentale; melhoramento; qualidade.
Agradecimentos: Embrapa, CNPq.
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CARACTERIZAÇÃO DE PITAYA POR MEIO DA BIOMETRIA DE
FRUTOS
Nelson da Cruz Barbieri1*; Fábio Gelape Faleiro2; Jamile da Silva Oliveira1; Vera Lúcia
Martins Lima1; Antônio Rodrigues Porto1; Nilton Tadeu Vilela Junqueira2
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Pitaya é o nome genérico atribuído a todos os frutos de cactos colunares hemiepífitos pertencente
à família Cactaceae, agrupados em quatro gêneros principais: Hylocereus, Selenicereus, Cereus e
Stenocereus. A pitaya é uma planta perene, trepadeira, com cladódios que dar lugar a seu caule na
forma triangular e com espinhos de 2 a 4 mm de comprimento. Os cladódios dão origem a
diversas raízes adventícias que dão fixação à planta em estruturas. O fruto é uma baga de
tamanho médio, formato globoso ou subgloboso, medindo entre 10 a 12 cm de diâmetro e com
massa variando de 200 g até 1 kg, porém situa-se entre 350 a 450g, em média. A parte comestível
do fruto é constituída pelo mesocarpo, que possui uma textura mucilaginosa, com várias
sementes distribuídas de forma homogênea por toda a polpa. O melhoramento tem papel
importante no desenvolvimento de cultivares para disponibilizar a sociedade. O objetivo do
trabalho foi avaliar as características de frutos de pitaya de diferentes classes (peso). O estudo foi
desenvolvido na área de apoio da Fruticultura e no Laboratório de Fruticultura da Embrapa
Cerrados. Para tanto, foram colhidos no campo experimental, seis frutos de cada classe, sendo as
classes: de 200-300 g, 300-400 g, 400-500 g, 500-600 g e de 600-700 g. Os frutos foram levados ao
laboratório, logo após, foram avaliadas as características morfoagronômicas: comprimento,
largura, espessura de casca, sólidos solúveis totais, massa de fruto, massa da casca, massa da
polpa e massa das sementes. Após a obtenção dos dados, os mesmos foram submetidos a análise
de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro, com auxílio
do programa Genes. Os frutos avaliados apresentaram variabilidade genética. Houve efeito
significativo para os tratamentos avaliados, indicando que os frutos apresentam características
diferentes. Os frutos mais pesados (600-700g) de pitaya apresentam os maiores valores para os
parâmetros avaliados, com exceção da espessura da casa, ou seja, quanto mais pesado o fruto
menor espessura de casca e mais fina.
Palavras-chave: recursos genéticos; descritores de frutos; melhoramento genético.
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CARACTERIZAÇÃO DE PLANTAS E DE FRUTOS DE
MANGABEIRA NATIVA DO LITORAL DA PARAÍBA
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A mangabeira (Hancornia speciosa, Gomes) é planta frutífera tropical com grande potencial para
exploração, em larga escala, de matéria prima, seja para consumo "in natura" ou
industrializados. Na Paraíba é encontrada de forma espontânea, ou em pomares de plantas
nativas, da região litorânea. A produção comercial é obtida quase que exclusivamente de plantas
nativas, as quais não tem informações sobre a origem genética referente as características de
qualidade dos frutos e de produtividade. Apesar de sua importância sob o ponto de vista
sócio/econômico para a população carente, estas plantas estão ameaçadas de extinção pela
depredação indiscriminada na região onde vive, mesmo antes de se reconhecerem seus valores
como recurso fitogenético para trabalhos de melhoramento e preservação do meio ambiente. Este
trabalho teve como objetivos avaliar plantas nativas quanto ao porte, bem como obter
informações de características físicas e oBrix de seus frutos. Foram selecionadas ao acaso plantas
adultas, em fase de produção, nas quais foram avaliados o diâmetro (cm) da copa, altura (cm) e
perímetro do caule (cm). Em cada planta foram amostrados frutos ao acaso, nos quais foram
feitas avaliações físicas como: comprimento, diâmetro, peso do fruto inteiro e de suas partes e
o
Brix. Nas condições estudadas, os resultados indicam que as plantas têm em média, 5,07m de
altura e 6,20m de diâmetro de copa, 0,70m do caule. O peso médio dos frutos entre as plantas
avaliadas apresentou variação entre 9,71g e 34,41g. O número de sementes por frutos variou de 4
a 24. Para o valor do oBrix encontrado nos frutos avaliados teve uma variação entre 10,80 e
18,98. Os resultados demonstram o grande potencial da cultura para fins de agroindustrialização,
o que merece uma maior atenção nos estudos sobre a cultura.
Palavras-chave: mangabeira, plantas, frutos, caracterização.
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CARACTERIZAÇÃO DE POPULAÇÕES LOCAIS DE MILHO
QUANTO À RESISTÊNCIA A CERCOSPORIOSE
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A cercosporiose causada por Cercospora zeae-maydis e C. zeina é uma das mais importantes doenças
da cultura do milho. O uso de variedades resistentes tem sido apontado como a estratégia mais
eficiente no controle desses fitopatógenos. Investigar as bases genéticas que conferem resistência
à cercosporiose é fundamental para o desenvolvimento de novas variedades, principalmente onde
populações locais de milho ainda são manejadas em condições in situ e on farm por agricultores
familiares. O objetivo desse trabalho foi investigar o potencial genético de populações locais de
milho quanto à resistência a cercosporiose. Na safra 2017/18, foram conduzidos quatro ensaios
em três municípios do oeste de Santa Catarina, sendo: Novo Horizonte 1 (NH1), Iporã do Oeste
(IPO), Novo Horizonte 2 (NH2) e Concórdia (IFC). Foram avaliados doze tratamentos (10
variedades locais e 2 comerciais - testemunhas) em delineamento de blocos completos
casualizados, com três repetições. As parcelas foram constituídas por 4 fileiras de 5m, utilizando
as duas centrais como parcela útil. A densidade populacional utilizada foi de 50.000 ha-1. A
inoculação da doença ocorreu de forma espontânea, uma vez que os experimentos foram
conduzidos em áreas com histórico de cultivo com a cultura. A partir do surgimento dos
primeiros sintomas da doença (estádio reprodutivo das plantas), foram efetuadas seis avaliações
da severidade na parcela útil, em intervalos de sete dias. A partir das notas de severidade foi
obtida a variável área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), utilizada para
discriminar as variedades quanto a resistência a doença. Os dados foram submetidos a análise de
variância conjunta. O resultado revelou haver diferenças significativas (P<0,01) para as fontes de
variação Local (L), Tratamento (T) e Interação LxT. Considerando os locais, a maior média de
AACPD foi verificada em IPO, seguido em ordem decrescente por NH1, NH2 e IFC. Já os
tratamentos foram separados em dois grupos, um constituído pelas variedades comerciais
(testemunhas) e uma local (T7), que apresentaram as maiores médias de AACPD (suscetíveis), e,
o outro, formado por sete variedades locais (T3, T4, T5, T6, T8, T9 e T10), que apresentaram as
menores médias (resistentes). Conclui-se que existe variabilidade genética para a resistência a
cercosporiose nas populações de milho avaliadas e que ainda são conservadas in situ e on farm por
agricultores do oeste de Santa Catarina, a qual poderá ser explorada via programas de
melhoramento genético.
Palavras-chave: Zea mays; Cercospora zeae-maydis; Cercospora zeina
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CARACTERIZAÇÃO DE VARIEDADES LOCAIS DE FEIJÃOCAUPI POR MEIO DE CARACTERES QUALITATIVOS.
Kátia Regina Alves Pires1; Marcos Roberto de Lima Filho1*; Linda Brenna Ribeiro
Araújo¹; Antônio Moreira Barroso Neto1; Cândida Hermínia Campos de Magalhães
Bertini1.
Universidade Federal do Ceará1. *marcosfilho13@bol.com.br
O feijão-caupi por sua rusticidade e maior tolerância a baixas precipitações que outras culturas
anuais tornou-se a principal cultura da agricultura de subsistência da região Nordeste do Brasil,
onde é cultivado especialmente por agricultores familiares que utilizam sementes tradicionais da
espécie. Essas variedades têm ganhado destaque nos últimos anos, devido ao reconhecimento da
sua importância pela sua grande adaptação ao ambiente de cultivo. Assim, surge a necessidade
de preservá-las em BAGs e caracterizá-las. O objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade
genética de 15 variedades locais de feijão-caupi coletadas junto a agricultores familiares no estado
do Ceará por meio de descritores morfológicos. Para isso, realizou-se a condução de um ensaio
na Fazenda Experimental Vale do Curu, em Pentecoste-CE. O ensaio constou de dezessete
parcelas que receberam como tratamento as variedades locais mais duas cultivares obtidas do
BAG da UFC. Analisaram-se oito caracteres qualitativos: Cor da flor (CF), Forma do folíolo
central (FF), Porte da planta (PP), Posição das vagens (PV), Cor da vagem (CV), Cor da semente
(CS), Forma da semente (FS) e Textura da semente (TS). Os resultados da avaliação foram
convertidos em dados multicategóricos e a partir de então foram determinados os coeficientes de
dissimilaridade entre os diferentes pares de variedades avaliadas com base na distância euclidiana
média. Realizou-se o agrupamento dos indivíduos pelo método UPGMA, onde foi gerado um
dendrograma cujo ponto de corte estabelecido foi a distância genética média. As análises foram
realizadas no programa computacional GENES. A distância genética entre os acessos variou de
0,125 (entre os acessos 3 e 5, 4 e 15 e 12 e 17) até 1 (entre os acessos 2 e 8, 2 e 14, 8 e 9, 8 e 11 e 8
e 12), o que mostra acessos muito próximos geneticamente e também muito distantes. Observa-se
assim que existem acessos bastante distintos entre os estudados e que a variabilidade genética
para caracteres morfológicos de feijão-caupi é alta entre as variedades tradicionais do estado. A
distância genética média foi de 0,594 e proporcionou a formação de quatro grupos distintos,
sendo o primeiro formado por seis variedades, o segundo formado por um, o terceiro por nove e
o quarto grupo também formado por uma única variedade. O agrupamento é fundamental para a
seleção de cruzamentos, assim, ao utilizar os genótipos estudados em programas de
melhoramento, podem ser sugeridos os cruzamentos entre os que estiverem em grupos distintos
ou apresentarem maiores distâncias genéticas.
Palavras-chave: Vigna unguiculata L.; recursos genéticos; melhoramento vegetal.
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CARACTERIZAÇÃO DE VARIEDADES LOCAIS DE FEIJÃOCAUPI POR MEIO DE CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS.
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O feijão-caupi possui grande importância cultural, econômica e nutricional no semiárido do
Nordeste brasileiro. Produzido principalmente por pequenos agricultores, sobretudo por sua
rusticidade, é uma espécie adaptada às condições edafoclimáticas dessa região. Nesse sentido, a
conservação de variedades locais em bancos de germoplasma é essencial para preservar as
características principais destas, como por exemplo, a adaptabilidade às condições ambientais em
que são cultivadas. Visando à introdução posterior de diferentes variedades locais de feijão-caupi
no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da UFC, objetivou-se com esse trabalho caracterizar
por meio de caracteres quantitativos 15 variedades locais de feijão-caupi. Para isso, realizou-se a
condução de um ensaio na Fazenda Experimental Vale do Curu, em Pentecoste-CE. O ensaio
constou de dezessete parcelas que recebeu como tratamento as variedades locais mais duas
cultivares obtidas do BAG da UFC. Foram analisados 7 caracteres quantitativos, número de dias
para o florescimento inicial (Fi), comprimento do ramo principal (CRP), duração do ciclo da
planta (C), comprimento da vagem (CV), número de vagem por plantas (NVP), número de
sementes por vagem (NSV) e massa de cem sementes (MCS). A essas variáveis aplicaram-se
técnicas de estatística descritiva, com o auxílio do Microsoft Office Excel. O carácter MCS foi o
que apresentou maior variação dentre os demais caracteres analisados, sendo a variedade Azulão
o destaque, com um tamanho de grão acima de 30 g, classificado como extragrande, e superior
em 14,95 g para o de menor tamanho, a cultivar CE-31 Pitiúba. Para o caráter duração do ciclo
da planta (C) a maioria das variedades locais apresentaram ciclo igual às cultivares usadas como
testemunhas (Setentão e Pitiúba), com cerca de 62 dias. Para o caráter NVP, a variedade
destaque foi a Canapu, com cerca de 72% a mais de vagens que a média das variedades
estudadas. Já a variedade Pingo de Ouro (Choró), apresentou maior número de sementes por
vagens, com cerca de 16 sementes, valor superior ao das cultivares testemunhas. Outra variedade
a ser citada é a Vinagre Barrigudo que em relação aos parâmetros analisados mostrou grande
potencial por estar apresentando altos valores de NSV, valor pequeno para Fi e elevada MCS. De
acordo com os resultados obtidos conclui-se que das 15 variedades observadas, as variedades
Canapu, Vinagre Barriguda e a Pingo de Ouro sobressaíram-se diante das cultivares comerciais
para o ambiente avaliado, o que sugere um alto potencial e grande adaptação ambiental.
Palavras-chave: Vigna unguiculata L.; recursos genéticos; caracteres agronômicos.
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CARACTERIZAÇÃO DO BANCO DE GERMOPLASMA DE Panicum
maximum QUANTO À DOENÇAS
Liana Jank1,2*; Celso Dornelas Fernandes1; Mateus Figueiredo Santos1; Thays Benites
Camargo Pereira3
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A Embrapa Gado de Corte detém, desde 1982, o germoplasma da forrageira Panicum maximum
Jacq. coletado no Centro de Origem da espécie e representativo da variabilidade natural. Os 361
acessos estão conservados no mesmo local a campo desde 2000, em parcelas de 16 m 2. Até a
década de 1990, apenas alguns acessos apresentavam poucas manchas foliares causadas por
Cercospora sp., e após 1990, alguns acessos começaram a apresentar manchas foliares causadas
por Bipolaris maydis. Entretanto, possivelmente devido às condições ambientais atuais mais
favoráveis aos fungos e vírus, este ano constatou-se a incidência crescente de diversas manchas
foliares. Por este motivo, em abril de 2018, efetuou-se a caraterização dos acessos às diversas
manchas causadas por fungos, segundo a escala visual diagramática relativa à porcentagem de
área foliar com sintomas, em que 0=sem sintomas, 1=0,1-0,4% da área, 2=0,5-1%, 3=1,1-3%,
4=3,1-6%, 5=6,1-13%, 6=13,1-26%, 7=26,1-50%, e 8=>50% da área foliar lesionada. Considerase a nota 4 preocupante para a longevidade das forrageiras. Foi também avaliada a presença de
sintomas de vírus do mosaico causado por Johnsongrass mosaic virus, segundo escala de notas:
1=sem sintomas, 2=sintomas leves, 3=sintomas fortes, 4 e 5 =deformação forte da planta e
necrose com morte. A nota 3 já é indesejável. Foram constatadas a presença de seis tipos de
manchas foliares causadas por antracnose (Colletotrichum sp.), Cercospora sp., B. maydis e três
outras doenças, cujos agentes etiológicos são desconhecidos. Estas foram classificadas como:
manchas redonda, branca e marrom. Apenas 12% dos acessos apresentaram manchas causadas
por B. maydis, sendo que 5 apresentaram nota maior que 4. A mancha que causa mais
preocupação é a mancha branca, sendo que 73% dos acessos a manifestaram, e 34%
apresentaram nota maior que 4. A mancha redonda esteve presente em 93% dos acessos, porém
com nota menor que 2. Já 52% dos acessos apresentaram a mancha marrom e 12% com nota
maior que 4. Apenas um acesso apresentou sintomas de antracnose (nota 5). A mancha de
Cercospora esteve presente em 9% dos acessos, com 12 deles apresentando alta severidade.
Sintomas de vírus foram constatados em 62% dos acessos, e 28% com sintomas muito fortes ou
deformação das plantas. Apenas quatro acessos não apresentaram nenhum sintoma de manchas,
sendo que destes apenas um esteve livre de vírus. Outros 16 acessos apesentaram apenas a
presença da mancha redonda que não é tão preocupante, porém apenas quatro estiveram livres
de vírus. A caracterização dos acessos quanto a estresses bióticos com fungos e vírus é essencial
para o desenvolvimento de cultivares resistentes.
Palavras-chave: Forrageiras; Fungos; recursos genéticos.
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CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO AGROMORFOLÓGICA DE
POPULAÇÃO DE MILHO CRIOULO
Emanuel Ferreira Alves da Silva1; Lucas Henrique Chaves de Matos Trovato1; Thaís
Rodrigues dos Santos1, Nancy Farfan Carrasco1*
1
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O milho é uma das espécies mais importantes e utilizadas no mundo. Atualmente, a maior
produção desta cultura concentra-se nos estados do Centro-Oeste do Brasil, sendo grande parte
destinada para consumo animal. A geração de renda e a manutenção da variabilidade genética do
milho são feitos principalmente pela agricultura familiar. Entre os diferentes tipos de milho, estão
os chamados “landraces” conhecido como milho crioulo que são passadas de geração em geração
e grande parte são armazenados em bancos de germoplasma, servindo assim, como garantia
alimentar e fonte de genes. Visando a conservação das sementes crioulas, o objetivo deste
trabalho foi avaliar e caracterizar agromorfológicamente uma população de milho roxo
proveniente da Aldeia Tey Kue em Caarapó-MS e avaliar o seu desempenho agronômico. Este
experimento foi instalado na safra de 2017/2018 em Nova Andradina-MS utilizando irrigação
por aspersão convencional e adubação química e orgânica. A caracterização morfológica e a
identificação do potencial produtivo foi feita por meio do descritor agromorfológico do
International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), avaliando: altura de planta, altura da
inserção da espiga, dias para floração masculina e feminina, arranjo das carreiras de grãos, cor de
grãos, tipo de grão, comprimento da espiga, diâmetro da espiga, cor do sabugo, forma da espiga
superior, comprimento de grão, largura de grão, espessura de grão, forma de grão, cor do
pericarpo, cor da aleurona, cor do endosperma e peso de 1000 grãos. De maneira geral, foi
identificado que esta população é composta por genótipos de grão roxo, branco e amarelo. A
altura média da planta foi de 2,1 metros, característica comum em variedades crioulas. O peso
médio de 1000 grãos foi 290 gramas, indicativo de um bom potencial produtivo desta população,
pois é uma média próxima as obtidas por milhos híbridos. Esses resultados servirão para
desenvolver um programa de melhoramento voltado aos pequenos agricultores.
Palavras-chave: landraces; descritores; diversidade.
Agradecimentos: IFMS e ao MAPA.
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CARACTERIZAÇÃO ECOFISIOLÓGICA DE BATATA (Ipomoea
batatas L.)
Esteban Burbano Erazo1*; Carina Cecilia Cordero Cordero1; Iván Javier Pastrana
Vargas1; Elvia Amparo Rosero1; Evelin Goméz Delgado1, Laura Beatriz Espitia Negrete1
1
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A avaliação dos recursos genéticos vegetais nos termos de seus atributos ecofisiológicos constitui
uma ferramenta fundamental para o melhoramento genético de plantas. Nesta pesquisa avaliouse o comportamento ecofisiológico de 46 acessos de Ipomoea Batata L., do Banco de
Germoplasma de Batata da AGROSAVIA (Colômbia), e objetivou-se conhecer a variabilidade
genética presente nos mesmos. O delineamento experimental foi o completamente ao acaso, com
três repetições, usando o equipamento LICOR 6400. Os parâmetros avaliados foram: taxa de
absorção de CO2 (TA), condutância estomática (CE), temperatura interna da folha (TH),
transpiração (t), CO2 interno (Ci), déficit de pressão de vapor (DPV) e foi estimado o uso
eficiente da água (UEA). As mensuraçoes foram feitas com uma radiação solar
fotossinteticamente ativa de 1500 μmol de fótons. m-2 .s-1 e um CO2 de referência de 400 ppm.
Feita a ANOVA, verificou-se que os valores de AT oscilaram entre 35.56 µmol CO2 m-2 S-1 e
20.55 µmol CO2 m-2 s-1, sendo os acessos avaliados na região do Caribe Seco. No que se refere à
CE, observou-se uma variação de 1.28 mmol CO2 m-2 s-1 entre o valor mais alto de 1.95 CO2 m-2 s1
e o valor mais baixo, indicando que os acessos podem ter a capacidade de reduzir seu T com o
fechamento estomático. O T teve variações fortes entre acessos, com valores entre 9.44 mmol de
H2O.m-2.s-1 e 14.91 mmol de H2O.m-2.s-1. O Ci apresentou valores entre 271.012ppm e 312.316
ppm, para a variável TH determinou-se valores contrastantes entre 35.65 oC, e 30.54 oC,
enquanto na variável DPV os valores oscilaram entre 2,06 mb e 0,86 mb. O UEA representa uma
característica de grande interesse para as plantas, permitindo que o recurso seja aproveitado de
forma controlada, nas condições de déficit hídrico. Na população caracterizada acharam-se
valores entre 1.61 µmol de CO2.mmolH2O-1 e 3.56 µmol de CO2.mmolH2O-1, indicando o
potencial de alguns acessos. Esta caracterização prévia dos acessos de batata contribui ao
aproveitamento da diversidade genética e a identificação de genótipos com atributos de interesse
para mitigar condições adversas de variabilidade climática, tais como déficit hídrico, com a
seleção de materiais genéticos fotossinteticamente eficientes.
Palavras chave: diversidade genética, variabilidade climática, recursos genéticos vegetais
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CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE POPULAÇÕES NATURAIS
DE Campomanesia adamantium (CAMBESS.) O. BERG
Diego Cerveira de Souza1*; Terezinha Aparecida Teixeira1
1
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Embora apresente alto potencial para produção comercial de frutos, ainda não há relatos na
literatura de programas de melhoramento genético de Campomanesia adamantium (Cambess.) O.
Berg. (gabirobeira). Para dar início a um programa de melhoramento da espécie é necessária a
avaliação do germosplasma disponível, majoritariamente em áreas naturais do Cerrado, a fim de
selecionar genótipos com maior potencial de exploração comercial. Neste contexto, o presente
trabalho teve como objetivo a avaliação fenotípica de populações naturais de C. adamantium por
meio de caracteres agromorfológicos. Foram avaliadas as principais características relacionadas à
qualidade de frutos [massa média da matéria fresca dos frutos (MMF) e da polpa (MMP),
volume médio dos frutos (VMF), diâmetro dos frutos (DIF) e teor de polpa (TEP)] e à
produtividade de plantios comerciais de fruteiras [altura da planta (ALT) e diâmetro da copa
(DCO)] de 110 indivíduos em fase produtiva em duas áreas naturais do Cerrado, nos municípios
de Patrocínio e Lagoa Formosa/MG. Para avaliação produtiva foram escolhidos aleatória e
visualmente por planta 20 frutos que apresentavam bom aspecto visual (sem deformações,
manchas ou presença de patógenos ou pragas) e estavam maduros na época da coleta, totalizando
2.200 frutos avaliados. Os dados foram submetidos à estatística descritiva [média, máximo,
mínimo, desvio padrão e coeficiente de variação (CV)]. Análise de Variância (ANOVA) foi feita
para determinação de diferenças significativas para cada caractere nas duas populações estudadas
(α = 0,01). Todas as análises foram realizadas com o auxílio do programa computacional
GENES. As características MMF, MMP e VMF apresentaram a maior variabilidade em ambas as
populações, com CV > 30 %; enquanto que a característica DIF apresentou a menor
variabilidade, com CV < 15 %. Para cada uma das características avaliadas, os CV‟s foram
semelhantes entre as duas populações. Os valores elevados de CV mostram que as populações
possuem alta variabilidade fenotípica. Através dos resultados da ANOVA, verificaram-se valores
médios significativamente superiores na população de Lagoa Formosa para a maioria das
características reprodutivas estudadas. Em contrapartida, não houve diferença significativa entre
as populações para nenhuma das características vegetativas. Em ambas as populações foram
verificados indivíduos com características superiores, aptos a serem inseridos em programas de
melhoramento da espécie, especialmente na população de Lagoa Formosa, cujos frutos tiveram
qualidade média superior aos coletados na população de Patrocínio.
Palavras-chave: Gabirobeira; Caracterização de germoplasma; Fruteira nativa do Cerrado.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE UVAS DE MESA MANTIDAS EM
COLEÇÃO DE CAMPO DA EPAGRI- VIDEIRA
Cristiane de Lima Wesp1*; Rafael Ermenegildo Contini2; Mayara de Mattos2; Keren
Jemima Almeida Maciel3
1
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A baixa demanda de mercado por vinhos comuns oriundos de uvas americanas e híbridas abre
espaço para a diversificação da produção vitícola em regiões tradicionais de cultivo, ao exemplo
do Vale do Rio do Peixe, em Santa Catarina. Nesse sentido, a produção de uvas de mesa tem
proporcionado agregação de valor e manutenção de pequenos agricultores na atividade vitícola.
Contudo, grande parte dos materiais genéticos de Vitis vinífera L. destinados ao consumo in
natura, são adaptados à Região Nordeste do Brasil, sendo escassos os estudos com adaptação e
caracterização de materiais genéticos para cultivo na Região Sul. Esse trabalho teve como
objetivo caracterizar fisicamente a produção de três cultivares de uva destinadas ao consumo in
natura, mantidas em coleção de campo pertencente a Epagri - Estação Experimental de Videira,
em Santa Catarina. As cultivares estudadas foram Centennial Seedless, Rubi e Poloske,
implantadas no ano de 2012 sobre o porta-enxerto VR 043-43, com espaçamento de 3,3 x 2,0 m,
conduzidas nos sistemas de manjedoura com utilização de cobertura plástica. Utilizaram-se 12
plantas dispostas em um delineamento inteiramente casualizado. Os resultados apresentados são
referentes a safra 2015/2016. Avaliou-se o peso individual de cachos (g), o número e peso de
bagas por cachos (g), bem como, o comprimento de cachos (mm) das três cultivares presentes na
coleção de campo. Para tanto, amostras compostas por seis cachos/planta foram avaliadas em
quadruplicata. Os resultados obtidos indicam que as cultivares Rubi e Centennial Seedles
destacaram-se para as variáveis peso de cachos (Rubi: 523,5 g; Centennial Seedless: 489,0 g;
Poloske: 219,5 g), peso de bagas (Rubi: 502,25 g; Centennial Seedless: 464,05 g; Poloske: 207,5 g)
e número de bagas (Rubi: 118; Centennial Seedless: 104; Poloske: 66). Rubi destacou-se ainda
por apresentar cachos de maior tamanho em relação as demais cultivares (Rubi: 249,25 mm;
Centennial Seedless: 223,75 mm; Poloske: 162,5 mm) .Os dados demonstram que existem
diferenças em relação as características físicas das três cultivares destinadas ao consumo in natura
mantidas na coleção de campo da Estação Experimental de Videira, destacando-se para uso
potencial e possíveis cruzamentos as cultivares Rubi e Centennial Seedless quando as
características procuradas forem relacionadas a tamanho e peso de cachos.
Palavras-chave: Uvas de mesa; caracterização física, tamanho de cachos.
Agradecimentos: À Epagri e ao SC Rural pelos recursos disponíveis para a execução do
trabalho.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E FÍSICO-QUÍMICA DE FRUTOS DA
FAMÍLIA CARICACEAE
Viviane Peixoto Borges1*; Gilmara Alvarenga Fachardo Oliveira1; Edivânia Araujo
Santos1; Ronielli Cardoso Reis2; Carlos Alberto da Silva Ledo2
1
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Os gêneros Vasconcellea e Jacaratia pertencem à família Caricaceae e constituem germoplasma
útil para o melhoramento genético do mamoeiro (Carica papaya). Apesar da importância
econômica desta cultura, há carência de pesquisas básicas com as espécies silvestres relacionadas.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar frutos de espécies da família Caricaceae e
verificar a associação entre os caracteres analisados. Foram avaliadas as espécies Vasconcellea
cauliflora, V. quercifolia e Jacaratia spinosa, pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma de
Mamoeiro da Embrapa Mandioca e Fruticultura, além das cultivares de mamoeiro do grupo
solo, Golden e Sunrise Solo e do grupo formosa, Rubi e Tainung. As avaliações foram feitas em
cinco frutos por planta e em três plantas de cada acesso, utilizando-se as seguintes variáveis: peso
do fruto (PF), comprimento do fruto (CF), diâmetro do fruto (DF), diâmetro da cavidade central
(DCC), peso fresco de sementes (PFS), firmeza do fruto (FF), acidez (AC), potencial
hidrogeniônico (pH) e sólidos solúveis totais (SST). Foram realizadas estatísticas descritivas dos
dados e foram estimados os coeficientes de correlação de Spearman entre os caracteres, com
auxílio do programa estatístico SAS. Para as espécies C. papaya, V. quercifolia e J. spinosa, os
caracteres que apresentaram maior coeficiente de variação (CV) foram PF, PFS e FF,
demonstrando maior variabilidade fenotípica (amplitude dos valores observados) entre os acessos
dentro de cada espécie, para estes caracteres. Em V. cauliflora os maiores CV‟s foram observados
em DCC, PFS e FF. Em relação aos SST, um importante indicador da qualidade dos frutos, a
média variou de 12,5 °Brix para C. papaya a 14,3 °Brix em V. cauliflora. Na espécie V. quercifolia
verificou-se maior número de correlações significativas entre as variáveis, com destaque para a
correlação entre SST e PF (r=-0,68**) e entre SST e DF (r=-0,67**). Estas correlações negativas e
altamente significativas indicam a tendência do teor de SST ser inversamente proporcional ao
peso e diâmetro do fruto nesta espécie, algo não observado em cultivares de C. papaya. Os
resultados obtidos demonstram a importância da realização de estudos básicos e mais
abrangentes envolvendo as espécies silvestres do mamoeiro, principalmente pela possibilidade de
obtenção de novos genótipos por meio de introgressão gênica entre essas espécies e cultivares
comerciais.
Palavras-chave: Carica papaya; germoplasma; espécies silvestres.
Agradecimentos: EMBRAPA, UFRB, CAPES.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE ACESSOS DE
PIMENTAS
Bruna Dias Gomes Brilhante1; Raissa Olmo Lacerda Pirovani2; Fernanda Vargas
Valadares2; José Dias de Souza Neto2; Monique Moreira Moulin2; Alexandre Cristiano
Santos Júnior2*
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As pimentas do gênero Capsicum fazem parte do mercado de hortaliças do Brasil representando
uma parcela significativa desse segmento. Características físico-químicas referentes ao sabor,
textura e valor nutritivo dos alimentos são indicativos da qualidade do produto, sendo importante
o seu conhecimento. Nesse sentido, objetivou-se com este trabalho realizar a caracterização
físico-química de quarenta e seis acessos de pimenta do banco de germoplasma do Ifes Campus
de Alegre/ES. Os acessos foram coletados junto a produtores rurais e em feiras na região Sul do
Estado do Espírito Santo. Os frutos foram avaliados no Laboratório de Química Aplicada quanto
ao teor de sólido solúveis totais (SST), pH, acidez total titulável (ATT), Relação SST/ATT,
umidade e cinzas. Os dados foram submetidos à análise de variância e agrupamento de médias
pelo teste de scoot-knot a 5 % de probabilidade. O dendrograma foi gerado pelo método do
vizinho mais próximo, corte a 18.35%, e, agrupou os acessos em doze grupos. O acesso IFCA 28,
alocado isoladamente, detém o maior conteúdo de sólidos solúveis totais, 24 ºbrix. Essa
característica é de interesse para a indústria, uma vez que maiores teores implicam em menor
adição de açúcares e maiores rendimentos do produto. O pH dos acessos variou entre 4.71 e 5.98,
destacando-se os acessos IFCA 6 e IFCA 101 com os valores mais elevados e IFCA 14 com o
menor valor. Frutos com pH mais baixos são conservados por mais tempo após a colheita. A
acidez total titulável, relacionada a quantidade de ácidos orgânicos presentes na adstringência do
produto obteve valor médio de 0,69 % e máximo de 1,7 % observado no acesso IFCA 44. Os
acessos IFCA 28, IFCA 34 e IFCA 71 apresentaram maior relação SST/ATT que é o balanço
entre a quantidade de açúcares e ácidos presentes nos frutos. O valor nutritivo dos acessos foi
averiguado por meio da umidade, não havendo, porém, diferenças significativas entre eles. O
teor de cinzas, obtido por meio da incineração das amostras por aproximadamente cinco horas,
foi considerado um método eficaz na seleção de genótipos para diferentes finalidades. Alimentos
com teores reduzidos de cinzas e elevados de umidade são preferidos para o consumo in natura.
Enquanto alimentos com maior quantidade de matéria seca, são desejáveis para o processamento
industrial. Nesse contexto os acessos IFCA 14, IFCA 40, IFCA 26, IFCA 38 e IFCA 99 são os
mais indicados para a indústria e o acesso IFCA 37 para o consumo natural. Estes resultados
indicam que a caracterização físico-química foi eficiente para distinguir os acessos do banco ativo
de germoplasma do Ifes e demonstrou acessos com potencial para o mercado consumidor.
Palavras-chave: bromatologia; Capsicum spp; recursos genéticos.
Agradecimentos: À Fapes e os Ifes pelo apoio financeiro para realização e apresentação da
pesquisa.
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE POPULAÇÕES NATIVAS
DE Croton tetradenius UTILIZANDO MARCADORES ISSR
Camila Santos Almeida-Pereira1; Fabiany de Andrade Brito1*; Ana Veruska Cruz da
Silva2; Rodrigo Pereira Alves1; Sheila Valéria Alvares Carvalho1; Arie Fitzgerald Blank1.
1
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Croton tetradenius Baill conhecida popularmente como velandinho, é uma planta aromática
endêmica da região Nordeste do Brasil, predominante em vegetação de Caatinga. Considerando
a importância de conhecer a variabilidade genética desta espécie, o objetivo deste trabalho foi
analisar a diversidade genética de genótipos de C. tetradenius utilizando marcadores moleculares
ISSR. Foram coletados 40 indivíduos em quatro populações naturais do Estado de Sergipe.
Utilizou-se 13 primers para amplificação do DNA por meio da reação de PCR-ISSR, obtendo-se a
formação de seis grupos distintos e um total de 77 fragmentos amplificados com 94,8% de
polimorfismo. O agrupamento entre os indivíduos foi analisado pela similaridade genética de
Jaccard, com o método UPGMA. Para estimar a variabilidade genética entre populações foi
realizada análise de variância molecular (AMOVA), que revelou significativa variância genética
(P<0,01), entre e dentro das populações estudadas, sendo a maior parte da diversidade genética
encontrada (87%) dentro das populações. De acordo com o índice de similaridade de Jaccard,
todos os genótipos analisados diferiram geneticamente, sendo os genótipos CTE210 e CTE305 os
que apresentaram maior similaridade genética (0,76), enquanto que o CTE105 apresentou baixo
índice de similaridade (<0,16) com todos os indivíduos relacionados. A heterozigosidade
esperada (HE) e o Índice de Shannon apresentaram valores de 0,30 e 0,45, respectivamente.
Considerando o conjunto de parâmetros avaliados, pode-se observar que a variabilidade genética
entre os indivíduos estudados de C. tetradenius, foi mediana. Os marcadores ISSR foram
considerados muito informativos na avaliação da diversidade genética de plantas de C. tetradenius
e reproduziram polimorfismo adequado para as análises das populações estudadas, além de
possibilitar a seleção de indivíduos para a conservação da espécie em Banco Ativo de
Germoplasma.
Palavras-chave: Euphorbiaceae; planta aromática nativa; diversidade genética.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE ACESSOS DE
ABÓBORA
Maria da Cruz Chave Lima de Moura1; Ricardo de Normandes Valadares1; Lindomar
Siqueira da Silva2; Derly José Henrique da Silva3*; Rômulo Felippe Carneiro Coelho¹
1
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A caracterização morfoagronômica de acessos, consiste em uma informação de prémelhoramento de fundamental importância, pois auxiliam na escolha dos materiais utilizados em
processos seletivos futuros, baseados principalmente nos caracteres desejados do ponto de vista
comercial. Diante do exposto o objetivo do trabalho foi caracterizar morfoagronomicamente 23
acessos de abóbora pertencentes ao Banco de Germoplasma de Hortaliças da Universidade
Federal de Viçosa - UFV e duas cultivares comerciais. O experimento foi conduzido na “Horta
Velha” e Laboratório de Manejo de Recursos Genéticos Vegetais do Departamento de Fitotecnia
da UFV. O delineamento adotado foi o de blocos casualizados com três repetições e três plantas
por parcela. Foram avaliadas 15 características propostas para abóbora pelo IPGRI (1983).
Realizou-se análise de variância e as médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,01).
Observou-se a formação de grupos estatisticamente distintos para todas as características. Quanto
ao número de frutos por planta, o acesso BGH7672 apresentou média de oito frutos e
produtividade de 24874 kg/ha , enquanto, o acesso BGH007 foi o mais produtivo com 48.422,22
kg/ha e 3 frutos, no entanto com peso médio de fruto de 14,7 kg, enquanto que as variedades
comerciais apresentaram produtividades menores (7.705 kg/ha). A espessura da polpa e da casca
diferiram estatisticamente entre os acessos, mesmo variando de 1,5 a 5 cm para espessura de
polpa e de 0.1 a 1 cm para espessura da casca. Foram formados seis grupos distintos quando ao
comprimento fruto, sendo o menor valor, 11,17cm, observado no acesso BGH0003 e o acesso
BGH6997 apresentou o maior valor (54,67 cm), enquanto valores intermediários foram
observados nos demais. O diâmetro do fruto foi variável formando cinco grupos, caracterizados
por valores entre 7,33 e 28,47 cm. O comprimento e diâmetro da cavidade interna do fruto
diferiram estatisticamente entre os acessos, variando de 6,33 a 27 cm a 7 a 18,57,
respectivamente. O teor de matéria seca variou de 8,59 a 23,93% para os acessos BGH1943 e
BGH042, respectivamente. Os acessos apresentam peso e cor de fruto atrativos e de boa
produtividade, podendo ser utilizadas em programas de melhoramento de abóbora.
Palavras-chave: Cucurbita moschata Duch; melhoramento genético; germoplasma.
Agradecimentos: FAPEMA, UFV e UFMA.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE ACESSOS DE
BUCHA VEGETAL
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Este trabalho foi projetado tendo como objetivo a caracterização de acessos de bucha vegetal,
pertencentes à Coleção de Sementes de Cucurbitáceas da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJUAECA/UFRN), e a identificação de genótipos potenciais para fins de melhoramento. O
experimento foi executado no pomar didático da EAJ, município de Macaíba/RN, no período de
julho a novembro de 2017. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos completos ao
acaso, com oito tratamentos e três repetições. Os tratamentos corresponderam a oito acessos de
bucha vegetal (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8), com a parcela constituída por quatro plantas.
A caracterização dos acessos foi realizada por meio da determinação de 16 descritores
morfológicos: comprimento e largura da folha, razão foliar, número de ramificações,
comprimento e diâmetro do pecíolo, comprimento e largura da corola, comprimento da pétala,
comprimento do cálice (estes para flores masculinas e femininas), comprimento do receptáculo
de flores femininas e número médio de frutos por acesso. Os dados foram submetidos à análise
de variância utilizando o teste F (p < 0,05) e as médias comparadas através do teste de Tukey (p
< 0,05). Em seguida foi realizada a análise multivariada utilizando o método de agrupamento
UPGMA, a partir da matriz de distâncias euclideanas, e determinada a importância relativa dos
descritores para divergência genética. Ao final do ensaio, foi notado uma variação considerável
para doze dos descritores morfológicos avaliados, menos para comprimento e largura da folha, e
comprimento e diâmetro do pecíolo. Das descrições, a maior razão foliar foi verificada no A7
(0,83), contrastando com a menor no A5 (0,68). Os maiores números médios de ramificações
foram observadas nos A1, A4 e A8, com 10; 7 e 9 ramificações respectivamente. Para os
descritores de flor masculina e feminina, A2 apresentou as maiores médias para todos os
descritores da primeira e A7 para os da segunda, exceto para o comprimento do cálice. A maior
produção de frutos foi observada no A8, como 19 frutos, e a menores produções nos A2, A3 e A7
com 4; 4 e 2 frutos respectivamente. Com o agrupamento multivariado, foram formados quatro
grupos divergentes: GI (A6), GII (A1 e A8), GIII (A2, A3 e A7) e GIV (A4 e A5). Por sua vez, os
descritores comprimentos de pétala, cálice e receptáculo das flores femininas foram os que mais
contribuíram para a diversidade com, respectivamente, 87,87; 10,02 e 1,71%.
Palavras-chave: Luffa spp.; variabilidade genética; recursos genéticos vegetais.
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CARACTERIZAÇÃO MORFO-AGRONÔMICA DE DIFERENTES
GENÓTIPOS DE Lippia origanoides KUNTH. COLETADOS NO
ESTADO DA BAHIA, BRASIL
Lenaldo Muniz de Oliveira1*; Emily Verônica Rosa da Silva Feijó1; Angélica Maria
Lucchese1
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Lippia origanoides Kunth. (Verbenaceae) é um arbusto muito aromático e ramificado que ocorre
no Brasil, do Maranhão até Minas Gerais. A espécie se destaca pela produção de óleos essenciais
ricos em carvacrol e timol, com propriedades medicinais comprovadas cientificamente, sendo as
ações antimicrobiana, antiviral e antioxidante as mais conhecidas. Entretanto, pouco tem sido
feito visando à caracterização e conservação da espécie, que tem sido explorada unicamente pelo
extrativismo. O objetivo desse trabalho foi caracterizar 11 acessos da espécie coletados em
diferentes regiões no Estado da Bahia, através de descritores morfo-agronômicos, com a
finalidade de avaliar a divergência genética existente entre eles e indicar os acessos mais
promissores. Os genótipos foram propagados vegetativamente, por estaquia, e cultivados nas
condições edafoclimáticas de Feira de Santana, Bahia. Após seis meses de cultivo foram
avaliadas as seguintes características morfológicas: cor do caule (CC), folhas (CF), sépalas (CS) e
pétalas (CP), formato da base foliar (FBF), formato do limbo foliar (FLF), formato do ápice foliar
(FAF), altura das plantas (AL), largura da copa (LC), área foliar (AF), comprimento (CF) e
largura das folhas (LF) e a relação entre as duas variáveis (C/L); e agronômicas: Massa foliar
fresca (MFF), massa foliar seca (MFS), teor de óleo essencial (TOE) e rendimento de óleo
essencial (ROE). Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística univariada (Teste
de Scott-Knot, 5%) e multivariada (Agrupamento UPGMA e Análise das Variáveis Canônicas).
Os resultados mostraram variações nas características morfológicas qualitativas, como coloração
das pétalas e formato foliar, bem como diferenças significativas para as variáveis quantitativas,
como CF, LF, C/L, AF, MFF, MSF, TOE e ROE. As técnicas multivariadas utilizadas
permitiram separar os acessos em quatro grupos distintos, de acordo com a distância de
Mahalanobis. As variáveis que mais influenciaram na divergência dos acessos foram C/L
(26,82%), AF (24,02%), CF (17,75%) e TOE (17,09%). Os acessos LO010 (Sento Sé/BA), LO007
(Jaguarari/BA) e LO012 (Tucano/BA) se destacaram com maiores teores de óleos essenciais
(7,93; 6,53 e 5,50%, respectivamente), sendo indicados para uso em programas de melhoramento
genético da espécie, visando o aumento da produção de óleo essencial.
Palavras-chave: plantas medicinais nativas, Verbenaceae, divergência genética.
Agradecimentos: A FAPESB e a CAPES pelo apoio financeiro e concessão da bolsa.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE FRUTOS DE
SELEÇÕES DE PITAYA
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Martins Lima1, Antônio Rodrigues Porto1, Nilton Tadeu Vilela Junqueira1
1
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A pitaya pode adaptar-se a diversos tipos de climas, desde os tropicais aos subtropicais até aos
áridos. Seu fruto é nutritivo e com grande variedade de usos, com a polpa constituindo entre 70 e
80% do fruto. Pode ser consumido tanto in natura como transformado em uma gama de produtos
industrializados como sorvetes, geléias, sucos, caldas e doces. A pitaya é uma cultura de rápido
retorno econômico, produzindo logo no primeiro ano após o plantio, e sua produção pode
alcançar aproximadamente 20 toneladas por hectare no quinto e sexto ano de cultivo. Os preços
nos mercados regional, nacional ou internacional estimularam a extensão e a intensificação do
cultivo da pitaya em diversos sistemas de plantio, no México, Nicarágua, Malásia, Vietnã, Israel e
mesmo no Brasil, onde a produção se dá, predominantemente, em pequenas culturas e a
comercialização está restrita a mercados com maior poder aquisitivo. O melhoramento tem papel
importante no desenvolvimento de cultivares para disponibilizar a sociedade, com esse é possível
o desenvolvimento de cultivares mais adaptadas as diferentes condições edafoclimáticas.
Objetivou-se realizar a caracterização morfoagronômica de frutos de duas seleções de pitaya. O
estudo foi desenvolvido na área de apoio da Fruticultura e no Laboratório de Fruticultura da
Embrapa Cerrados. Para tanto, foram colhidos no campo experimental, 20 frutos de duas
seleções de pitaya, seleção redonda e seleção alongada. Os frutos foram levados ao laboratório.
Logo após, foram avaliadas as características morfoagronômicas dos frutos: comprimento,
largura, espessura de casca, sólidos solúveis totais, massa de fruto, massa da casca, massa da
polpa e massa das sementes. Após a obtenção dos dados, os mesmos foram submetidos a análise
de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro, com auxílio
do programa Genes. A análise de variância mostrou diferença significativa entre a pitaya redonda
e alongada, para a variável de comprimento, pelo teste F a 5% de probabilidade. Pelo teste de
média, para a variável comprimento do fruto, a seleção de pitaya alongada obteve maior média.
As demais variáveis não apresentaram diferença entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.
A seleção de pitaya alongada se diferenciou da redonda apenas quanto ao comprimento de fruto,
as demais características se mostraram similares.
Palavras-chave: recursos genéticos; descritores de frutos; melhoramento genético.
Agradecimentos: A Embrapa, a Fapdf e a UDF.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE GENÓTIPOS DE
MANJERICÃO CULTIVADOS NA PRIMAVERA
Rodrigo Pereira Alves1; Letícia Viana Pereira1*; Daniela Aparecida de Castro Nizio1;
José Carlos Freitas de Sá Filho1; Alisson Marcel Souza de Oliveira1; Arie Fitzgerald
Blank1
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O manjericão (Ocimum basilicum) é uma erva condimentar mundialmente conhecida na cozinha
asiática e europeia. No Brasil, adaptou-se muito bem ao clima, tornando-se uma importante
cultura comercial cultivada durante todo o ano. As diferentes características do manjericão em
aparência, sabores, fragrâncias, óleos comestíveis e pigmentos naturais oferecem ótimas
oportunidades para o desenvolvimento de novas cultivares para uso culinário, ornamental e
industrial. A produção de óleo essencial de plantas medicinais e aromáticas pode ser influenciada
por diversos fatores abióticos, dentre eles, a estação do ano. Diante disso, o objetivo deste
trabalho foi realizar a caracterização morfológica e agronômica de 24 cultivares comerciais de
manjericão cultivados durante a primavera no estado de Sergipe. O delineamento experimental
foi em blocos ao acaso, com três repetições, em que cada parcela útil foi constituída por 4 plantas.
O cultivo ocorreu entre os dias 29/07/2017 e 03/10/2017. Os dados foram submetidos a análise
de agrupamento pelo método de Ward, com base na distância euclidiana e análise de
componentes principais (ACP). Avaliou-se altura e largura das plantas, hábito de crescimento,
formato da copa, diâmetro do caule, cor do caule, cor das folhas, cor das nervuras, cor das
sépalas, cor das pétalas, massa fresca e seca das folhas e teor de óleo essencial. Houve a formação
de 3 grupos de acordo com a análise de agrupamento, sendo o grupo 1 representado por 54,2%
dos indivíduos, o grupo 2 por 12,5% e o grupo 3 por 33,3%. Na análise de componentes
principais, os componentes principais primário e secundário representaram 61,37% da variância
total acumulada. O componente principal primário correspondeu a 35,07% da variância total e
foi correlacionado positivamente com as variáveis cor do caule, cor das folhas, cor das nervuras e
cor das sépalas e negativamente com a cor das pétalas. O componente principal secundário
correlacionou-se positivamente com a altura e largura das plantas e massa fresca e seca das
folhas. Uma grande amplitude entre os genótipos foi observada para massa fresca de folhas
variando de 88,87 (Grecco a Palla) a 440,60g (Nufar F1), massa seca de folhas variando de 12,33
(Grecco a Palla) a 85,83g (Limoncino) e para o teor de óleo essencial variando entre 0,20
(Limoncino) a 2,12ml/100g (Maria Bonita). Sendo assim, os resultados da produção de biomassa
e teor de óleo essencial, indicam que variedades como Nufar F1, Limoncino e Maria Bonita são
mais adaptadas ao cultivo na estação da primavera de Sergipe.
Palavras-chave: Ocimum sp.; época de colheita; óleo essencial.
Agradecimentos: FAPITEC/SE, CNPq, CAPES, FINEP, UFS.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE GENÓTIPOS DE
MANJERICÃO CULTIVADOS NO INVERNO
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O manjericão (Ocimum basilicum) é uma erva aromática de grande importância econômica e pode
ser utilizada tanto para consumo in natura, quanto para obtenção de óleo essencial. O manejo da
cultura do manjericão, como por exemplo, a época de plantio e a época de colheita, podem
exercer influência sobre a produção de biomassa, composição e teor do óleo essencial. Diante
disso, o objetivo deste trabalho foi caracterizar morfológica e agronomicamente 24 cultivares
comerciais de manjericão cultivados durante o inverno no estado de Sergipe. O delineamento
experimental foi em blocos casualizados, com três repetições, sendo cada parcela útil constituída
por 4 plantas. O plantio foi realizado no dia 29/04/2017, com a colheita realizada no dia
06/07/2017. As variáveis analisadas foram: altura e largura das plantas, hábito de crescimento,
formato da copa, diâmetro do caule, cor do caule, cor das folhas, cor das nervuras, cor das
sépalas, cor das pétalas, massa fresca e seca das folhas e teor de óleo essencial. Os dados foram
submetidos a análise de agrupamento pelo método de Ward, com base na distância euclidiana; e
análise de componentes principais (ACP). Observou-se grande diversidade entre os genótipos
para todas as variáveis avaliadas. Houve a formação de 4 grupos de acordo com a análise de
agrupamento. Os grupos 1 e 4 foram representados por 25% dos indivíduos cada, o grupo 3 por
12,5% e o grupo 2 por 37,5%. Na análise de componentes principais, os componentes principais
primário e secundário representaram 58,09% da variância total acumulada. O componente
principal primário correspondeu a 34,35% da variância total e se correlacionou positivamente
com as variáveis cor do caule, cor das folhas, cor das nervuras e cor das sépalas e negativamente
com a cor das pétalas, enquanto que o componente principal secundário se correlacionou com as
massas fresca e seca das folhas e o teor de óleo essencial. Foram observadas grande variação
entre os genótipos para os caracteres avaliados. A massa fresca de folhas, variou entre 320,70
(Envigor) e 1027,60 g (Nufar F1), a massa seca de folhas variou entre 53,60 (Envigor) e 179,17g
(Mrs. Burns) e o teor de óleo essencial variou entre 0,47 (Red Rubin) e 2,33ml/100g (Anise). De
acordo com os dados de produção de biomassa e óleo essencial, as cultivares Anise, Mrs. Burns e
Nufar F1 mostraram-se mais adaptadas ao cultivo na estação do inverno em Sergipe.
Palavras-chave: Ocimum sp.; planta aromática; sazonalidade.
Agradecimentos: FAPITEC/SE, CNPq, CAPES, FINEP e UFS.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE GENÓTIPOS DE
MANJERICÃO CULTIVADOS NO OUTONO
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O manjericão (Ocimum basilicum) é uma erva anual que cresce em várias regiões do mundo, sendo
a principal fonte de óleo essencial cultivada comercialmente em muitos países. A produção de
óleos essenciais, pode ser influenciada, dentre outros fatores, pela sazonalidade. Conhecer o
momento ideal para o cultivo do material vegetal com o objetivo de otimizar a produção de
substâncias ativas é essencial no manejo de plantas aromáticas. Diante disso, o objetivo deste
trabalho foi realizar a caracterização morfológica e agronômica de 24 cultivares comerciais de
manjericão cultivados durante o outono no estado de Sergipe. O delineamento experimental foi
em blocos ao acaso com três repetições, em que cada parcela útil foi constituída por 4 plantas. O
cultivo ocorreu entre os dias 16/02/2018 e 28/04/2018. Os dados foram submetidos a análise de
agrupamento pelo método de Ward, com base na distância euclidiana e análise de componentes
principais (ACP). Foram avaliadas a altura e largura das plantas, hábito de crescimento, formato
da copa, diâmetro do caule, cor do caule, cor das folhas, cor das nervuras, cor das sépalas, cor das
pétalas, massa fresca e seca das folhas e teor de óleo essencial. Houve a formação de 4 grupos de
acordo com a análise de agrupamento, sendo o grupo 1 representado por 12,5% dos indivíduos, o
grupo 2 por 4,17%, o grupo 3 por 45,83% e o grupo 4 por 37,5%. Na análise, os componentes
principais primário e secundário representaram 62,07% da variância total acumulada. O
componente principal primário correspondeu a 38,29% da variância total e foi correlacionado
negativamente com as variáveis cor do caule, cor das folhas, cor das nervuras e cor das sépalas. Já
o componente principal secundário correlacionou-se negativamente com a altura e largura das
plantas e massa fresca e seca das folhas. Uma grande amplitude entre os genótipos foi observada
para massa fresca de folhas variando de 272,37 (Red Rubin) a 736,10 g (Genovese), massa seca
de folhas variando de 49,17 (Red Rubin) a 136,93 g (Genovese) e para o teor de óleo essencial
variando entre 0,47 (Osmin) a 2,34ml/100 g (Maria Bonita). Sendo assim, os resultados da
produção de biomassa e teor de óleo essencial indicam que variedades como Genovese e Maria
Bonita são mais adaptadas ao cultivo no outono de Sergipe.
Palavras-chave: Ocimum sp.; época de colheita; óleo essencial.
Agradecimentos: FAPITEC/SE, CNPq, CAPES, FINEP, UFS.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE GENÓTIPOS DE
MANJERICÃO CULTIVADOS NO VERÃO
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Alisson Marcel Souza de Oliveira1; Mércia Freitas Alves1; Arie Fitzgerald Blank1
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O manjericão (Ocimum basilicum), planta anual ou perene, dependendo do local em que é
cultivado, é produzido no Brasil principalmente por pequenos produtores para a comercialização
de suas folhas verdes e aromáticas, usadas frescas ou secas como aromatizante ou como
condimento. Além disso, o manjericão é muito utilizado para a obtenção de óleo essencial,
importante na indústria de perfumaria e na aromatização de alimentos e bebidas. A composição
química e o teor dos óleos essenciais além de ser determinada por fatores genéticos também
podem sofrer influência de outros fatores, como por exemplo as estações do ano. Diante disso, o
objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização morfológica e agronômica de 24 cultivares
comerciais de manjericão cultivadas durante o verão no estado de Sergipe. O delineamento
experimental foi em blocos ao acaso, com três repetições, e cada parcela útil constituída por 4
plantas. O ciclo de cultivo ocorreu entre os dias 29/10/2017 e 07/01/2018. Avaliou-se altura e
largura das plantas, hábito de crescimento, formato da copa, diâmetro do caule, cor do caule, cor
das folhas, cor das nervuras, cor das sépalas, cor das pétalas, massa fresca e seca das folhas e teor
de óleo essencial. Os dados foram submetidos a análise de agrupamento pelo método de Ward,
com base na distância euclidiana e análise de componentes principais (ACP). Na análise de
agrupamento foram definidos quatro grupos, sendo os grupos 1 e 2 representados por 8,33% dos
indivíduos cada, o grupo 3 por 37,5% e o grupo 4 por 45,84%. Na ACP, os componentes
principais primário e secundário representaram 66,65% da variância total acumulada. O
componente principal primário correspondeu a 43,88% da variância total e se correlacionou
positivamente com a variável cor da pétala e negativamente com as variáveis cor do caule, cor das
folhas, cor das nervuras e cor das sépalas. Já o componente principal secundário se correlacionou
negativamente com a altura e largura das plantas, diâmetro do caule, massa fresca e seca das
folhas e teor de óleo essencial. Uma grande amplitude entre os genótipos analisados foi
observada para massa fresca de folhas, variando de 91,20 (Ararat) a 803,57g (Mrs. Burns), massa
seca de folhas variando de 23,53 (Ararat) a 167,73g (Nufar F1) e para o teor de óleo essencial
variando entre 0,56 (Ararat) a 3,19ml/100g (Maria Bonita). Baseado nos resultados obtidos da
produção de biomassa e teor de óleo essencial, as variedades Nufar F1 e Maria Bonita
mostraram-se mais adaptadas ao cultivo no verão do estado de Sergipe.
Palavras-chave: Ocimum sp.; diversidade; óleo essencial.
Agradecimentos: FAPITEC/SE, CNPq, CAPES, FINEP, UFS.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICOS DE
MANGABEIRAS DA COLEÇÃO DA EMBRAPA CERRADOS
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A mangabeira (Hancornia speciosa) é uma planta frutífera nativa de grande potencial com
ocorrência na caatinga, tabuleiros costeiros e cerrado brasileiro apresentando importância social,
econômica e cultural. Os caracteres físicos dos frutos referentes à aparência externa, tamanho,
forma e cor da casca, estabelece atributos de qualidade à comercialização e utilização da polpa na
elaboração de produtos industrializados, além disso, podem ser consumidos “in natura”. A
caracterização em coleções tem grande valor quando se refere à determinação da variabilidade
genética de uma espécie que pode subsidiar programas de melhoramento genético. Neste sentido,
o objetivo do trabalho foi realizar a caracterização de aspectos físicos dos frutos e características
morfológicas das plantas da coleção da Embrapa Cerrados. Os dados foram coletados de 34
plantas conservadas desde de 2001 na área experimental da Embrapa Cerrados, Planaltina-DF.
Os caracteres observados foram: estatura da planta, circunferência do tronco, volume da copa,
densidade da copa, índice de área foliar, peso do fruto, volume do fruto e densidade de sementes
no fruto. A divergência genética foi estimada entre os genótipos por meio da distância
Euclidiana. A análise de agrupamento foi efetuada pelo método UPGMA. O ponto de corte
resultou na formação de três grupos. Os caráteres índice de área foliar, estatura da planta e
circunferência do tronco foram os que mais contribuíram para a divergência genética total com
28,30%, 24,65% e 23,32, respectivamente, explicando 76,27% da variação observada. O valor
encontrado para o coeficiente de correlação cofenético foi de foi altamente significativo (0,82,
p<0,01) sugerindo associação entre a matriz de distância genética e o dendograma obtido. Existe
variabilidade entre os acessos em relação aos caracteres físicos e morfológico dos frutos,
possibilitando a escolha de genótipos em futuros cruzamentos.
Palavras-chave: mangabeira; divergência genética; distância euclidiana.
Agradecimentos: Embrapa.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE ACESSOS DE Capsicum
SPP
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Pimentas e pimentões do gênero Capsicum se destacam na culinária principalmente para
produção de condimentos, conferindo cor, aroma e sabor aos alimentos. Informações sobre
diversidade genética de acessos são fundamentais para a conservação dos recursos genéticos
disponíveis. É necessário também conhecer o quanto esses acessos são divergentes para que
possam ser utilizados em programas de melhoramento. Dessa forma, objetivou-se caracterizar e
avaliar a variabilidade genética de acessos do gênero Capsicum por meio de marcadores
morfológicos. O experimento foi conduzido na Fazenda experimental do Colégio Técnico de
Floriano, em delineamento experimental de blocos ao acaso, utilizando 15 acessos, com três
repetições. Considerando as 12 características quantitativas utilizadas foi estimada a divergência
genética entre os acessos por meio da distância generalizada de Mahalanobis (D2), bem como
verificada a contribuição relativa das características para a diversidade e agrupamento UPGMA
(unweighted pair-group method with arithmetic averages). Com relação aos caracteres qualitativos (14
caracteres) foi obtida matriz de dissimilaridade genética, o que possibilitou as análises de
agrupamento utilizando os métodos Ward e Tocher. As análises foram realizadas com o auxílio
do programa GENES. A maior distância genética encontrada foi entre os acessos GEN15 e
GEN18 (D² = 1565,17), seguida dos acessos GEN18 e GEN26 (D² = 1534,50). Tendo em vista
o cruzamento entre acessos com características de interesse para o melhoramento, as estimativas
das distâncias são fundamentais, visto que se deve considerar não só a característica desejada,
mas a distância entre os prováveis genitores. Destaca-se o acesso GEN18 com relação à espessura
da parede do fruto, sendo indicado para o mercado in natura. Considerando a análise de
agrupamento UPGMA houve a formação de seis grupos, verificando-se ampla divergência
genética entre os acessos utilizados. Número de sementes por fruto e diâmetro de fruto foram as
características que mais contribuíram para a diversidade genética. Foram formados cinco grupos
considerando a análise de agrupamento Ward, com correlação cofenética de 0,70, demonstrando
que o método de agrupamento para gerar o dendrograma foi adequado. Com o método Tocher
houve a formação também de cinco grupos.
Palavras-chave: pimentas; fenotipagem; divergência genética.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE ACESSOS DE
PIMENTEIRAS COM POTENCIAL ORNAMENTAL
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A caracterização morfológica em coleções de germoplasma do gênero Capsicum possibilita a
seleção de genótipos com caracteres importantes para compor programas de melhoramento com
diferentes finalidades, como por exemplo, o nicho de mercado ornamental. Assim, objetivou-se
caracterizar genitores e híbridos de pimenteiras da coleção de Capsicum sp. do CCAA/ UFMA, a
partir de descritores morfológicos da fase de planta. O experimento foi conduzido em casa de
vegetação na Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Agrárias e Ambientais,
Chapadinha, MA, entre fevereiro e dezembro de 2017. O material vegetal consistiu de cinco
acessos (genitores) UFMA -09 (C. baccatum); UFMA-10, UFMA-11 e UFMA -15 (C. annumm);
UFMA- 14 (C. chinense) e seis híbridos (F1): UFMA -11 X UFMA- 09, UFMA-10 X UFMA -14,
UFMA-15 X UFMA -11, UFMA-10 X UFMA-11, UFMA-10XUFMA-15 e UFMA-15XUFMA14, os quais foram caracterizados morfologicamente a partir de cinco descritores quantitativos
para fase de planta: altura da planta – AP (cm); comprimento do caule da planta – CCP (cm);
diâmetro do caule da planta– DCP (cm); comprimento da folha – COMF (cm) e largura da folha
– LARF (cm). Foi aplicado o delineamento inteiramente casualizado, com duas repetições,
sendo cada repetição constituída de duas plantas por vaso. Pela análise de variância evidenciouse diferença significativa pelo teste F (p<0,01 e p<0,05) para a maioria dos caracteres avaliados,
exceto para o diâmetro do caule planta - DCP, fato que comprova a potencialidade dos híbridos e
genitores para compor diferentes programas de melhoramento de pimenteiras ou o lançamento
de híbridos F1. Todos os híbridos apresentaram menores valores de AP, COMF e LARF, sendo o
hibrido UFMA-11XUFMA- 09 com menor valor de AP (22 cm), e o híbrido UFMA-10XUFMA14 com menores valores de COMF (2,5 cm) e LARF (1,3 cm), diferindo-se de seus genitores. A
maioria dos híbridos expressaram superiores médias de CCP quando comparados aos genitores,
o qual é uma medida de importância para prevenir o tombamento da planta no vaso. Os
genitores e híbridos avaliados apresentaram porte baixo (29 cm), tamanho de folhas reduzidas,
sendo características diretamente relacionadas com o potencial ornamental, fato que evidencia a
variabilidade genética dos híbridos de pimenteiras da coleção de Capsicum spp. do CCAA/
UFMA para o mercado de plantas ornamentais.
Palavras-chave: Capsicum spp., híbrido, caracterização morfológica
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE FOLHAS E FLORES EM
CITRULLUS spp.
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O Banco Ativo de Germoplasma de Melancia do Semiárido (BGCIA), conservado pela Embrapa
Semiárido, apresenta ampla variabilidade genética e é base dos programas de melhoramento da
melancia de mesa e de porta-enxertos. O objetivo deste trabalho foi caracterizar
morfoagronomicamente folhas e flores de genótipos de Citrullus spp. O experimento foi
conduzido em Petrolina-PE, utilizando-se quatro genótipos de Citrullus spp.: ES31379 (C. lanatus
var. lanatus), ES3015 (C. lanatus var. citroides), ES31661, (C. colocynthis, PI 195927, introduzido da
Ethiopia e submetido a quatro ciclos de autofecundação na Embrapa Semiárido) e ES31565 (F1:
C. lanatus var. citroides x C. colocynthis). O transplantio de 15 plantas por genótipo foi em fileiras
continuas, no espaçamento de 3,0 m x 2,0 m. Os genótipos foram caracterizados por descritores
morfológicos (grau de lobulação secundária foliar e pubescência do ovário) e avaliados quanto ao
comprimento e largura do limbo foliar, comprimento do pecíolo, comprimento do ovário e do
pedúnculo da flor feminina, bem como diâmetro da corola. Pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade, os genótipos apresentaram diferenças na morfologia das folhas e flores para todas
as características avaliadas. O maior comprimento do limbo foliar foi observado nos genótipos
ES31379 (17,4 cm) e ES3015 (15,9 cm). Este último também se destacou quanto à largura do
limbo foliar (18,8 cm). ES31661 apresentou menores valores de comprimento e largura do limbo
foliar e comprimento do pecíolo (10,6 cm, 8,7 cm e 6,9 cm, respectivamente). Para grau de
lobulação secundária, ES31661 e ES3015 exibiram, respectivamente, folhas com forte e fraca
lobulação. O híbrido ES31565 revelou comportamento intermediário em relação aos dois
genitores para tamanho e grau de lobulação secundária de folha. As flores de ES3015 tiveram
maiores valores de comprimento do ovário, pedúnculo, abertura floral e pubescência. Os
genótipos ES31661 e ES3015 apresentaram, respectivamente, o menor e maior diâmetro de
corola (1,9 e 4,3 cm). Enquanto que as flores do híbrido ES31565 tiveram tamanho semelhante às
flores do genitor ES31661, mas, a pubescência do ovário foi similar a ES3015. As características
de folhas e flores femininas estudadas foram eficientes para diferenciar os genótipos estudados e
verificar a dominância da pubescência do ovário. Tais informações serão úteis aos programas de
melhoramento genético de Citrullus spp.

Palavras-chave: melancia; variabilidade genética; descritores.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE MORFOTIPOS DE
Copaifera reticulata DUCKE CORRELACIONADOS COM
CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS
Osmar Alves Lameira1*; Helaine Cristine Gonçalves Pires2; Iracema Maria Castro
Coimbra Cordeiro2
1

Embrapa Amazônia Oriental. 2Universidade Federal Rural da Amazônia.
*osmar.lameira@embrapa.br.

A caracterização morfológica de uma espécie contribui para melhor identificação dos morfotipos,
além de subsidiar a produção de alimentos, condimentos fitoterápicos e estéticos. No gênero
Copaifera, dentre as diferentes espécies, a Copaifera reticulata Ducke possui morfotipos que
necessitam ser caracterizados para melhor serem aproveitados e conservados. Nesse sentido, o
trabalho teve por objetivo identificar e caracterizar morfologicamente as cascas de indivíduos de
Copaifera reticulata, por meio da descrição anatômica e correlacioná-las com as características
edáficas, em uma área de floresta manejada, localizada no município de Mojú, Pará. A pesquisa
foi desenvolvida na Fazenda Agroecológica São Roque, Mojú, PA, onde, para identificação e
caracterização das cascas foram selecionados 10 indivíduos, dos quais foram coletadas amostras
de cascas de 14 cm de comprimento x 10 cm de largura. As variáveis analisadas foram: forma do
fuste da árvore, cor e superfície da casca, presença ou ausência de lenticelas, depressões, estrias,
desprendimento de placas, fendas e presença ou ausência de espinhos e fungos nas cascas. Para a
correlação das cascas com as características edáficas foi realizada a coleta de solo e analisadas as
variáveis MO (G/Kg), pH (água), P, K, Na, Ca, Ca+Mg e H + Al. Os resultados mostraram que
as variáveis MO (G/Kg), pH (água), K, Ca, Ca+Mg e H + Al apresentaram correlação com as
cascas de árvores de C. reticulata, enquanto que as variáveis P e Na não obtiveram correlação com
nenhuma variável relacionada às cascas de indivíduos de copaíba. Conclui-se que há diferenças
entre os indivíduos de C. reticulata, com base em características morfológicas da casca, servindo
para identificação e caracterização de morfotipos dentro da espécie, bem como pode-se afirmar
que os mesmos são influenciados pelas características edáficas do local de crescimento das
árvores.
Palavras-chave: copaíba; cascas; correlação.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE TRÊS VARIEDADES DE
MANDIOCA DE INDÚSTRIA
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A mandioca é um recurso genético de importância econômica e social, atuando como principal
fonte de carboidratos para milhões de pessoas, nos países em desenvolvimento, sendo o
melhoramento genético primordial para o aumento da produção e adaptação ambiental da
cultura. Neste sentido os descritores morfo-agronômicos são de grande valia na caracterização de
acessos de mandioca, pois possuem caracteres fenotípicos fundamentais para o melhoramento da
espécie. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a arquitetura da planta, cor de folha apical e
desenvolvida e cor do pecíolo de três variedades de mandioca de indústria cultivadas na região
Bragantina/PA, que farão parte da coleção de germoplasma da Universidade Federal Rural da
Amazônia. As variedades avaliadas foram Cearense Amarela, Tareza e Gordurosa, cultivadas
em DIC com espaçamento 1,5m x 1,0m em campo experimental da UFRA, campus Belém. A
caracterização foi feita visualmente conforme sugerido por Fukuda e Guevara (1998) e foram
observadas três plantas de cada variedade para os descritores em questão na fase de repouso.
Com relação à arquitetura observou-se que a variedade Cearense Amarela possuiu o tipo de
planta aberta, a Tareza Guarda-sol e a Gordurosa compacta. A arquitetura está relacionada com
dois aspectos principais da mandiocultura: mecanização e tratos culturais, onde tipos aberto e
compacto dificultam a mecanização, porém a ramificação precoce, característica destas
arquiteturas cobre mais rapidamente as entrelinhas e diminui o custo com tratos culturais, o
inverso se aplica para os tipos guarda-sol e cilíndrico. Assim, o uso das variedades Cearense
Amarela e Gordurosa podem atender a necessidade do produtor que busca diminuir os custos de
produção, e Tareza pode ser recomendada para o plantio mecanizado. Quanto à cor da folha
apical, constatou-se que a cor verde escuro foi encontrada na variedade Cearense Amarela e a cor
verde arroxeado nas demais. A cor da folha desenvolvida foi de verde arroxeado para Tareza e
verde escuro para as demais. Verificou-se que a cor do pecíolo foi verde avermelhado na
Gordurosa e a cor vermelho nas outras duas variedades. A mandioca possui o ponto de
compensação elevado, ou seja, suporta alta irradiância, inferindo-se que a coloração das
variedades esteja relacionada ao fator genético. A caracterização das variedades com base nos
descritores avaliados permitiu identificar e descrever a variabilidade entre as variedades, que
auxiliará futuros trabalhos de melhoramento genético na UFRA.
Palavras-chaves: Manihot esculenta Crantz; descritores; variabilidade genética
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE VARIEDADES
TRADICIONAIS DE FEIJÃO COMUM NO ACRE
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O Estado do Acre detém uma rica diversidade de feijão comum (Phaseolus vulgaris L.),
prevalecendo à utilização de variedades tradicionais. A coleta dessas variedades e sua
caracterização morfológica são etapas importantes na identificação de genótipos com
características desejáveis e conservação de seu germoplasma, possibilitando direcionar com
eficiência sua utilização em posteriores programas de melhoramento. Este trabalho foi realizado
com objetivo de caracterizar morfologicamente 10 variedades tradicionais de feijão comum,
utilizadas por agricultores do Acre. Foram avaliados os acessos AC172, AC175, AC178, AC179,
AC180, AC182, AC186, AC192, AC193 e AC207, coletados em mercados municipais,
cooperativas e produtores rurais da região. As características avaliadas foram: pigmentação do
cotilédone (PC), pigmentação do hipocótilo (PH), crescimento do caule (CC), uniformidade da
cor da flor (UCF), cor da flor (CF), cor primária da vagem (CPV), perfil da vagem (P), posição do
ápice (PA), orientação do ápice (OA), cor primária da semente (CPS), cor do halo (CH), brilho
da semente (B), forma da semente (FS), grau de achatamento da semente (GAS). Os dados foram
submetidos à análise descritiva e expressos em porcentagem. Todos os acessos apresentaram
presença de pigmentação do cotilédone e hipocótilo, perfil de vagem arqueada e posição
marginal do ápice. Para os descritores CC, UCF, CF, OA, B, observou-se duas classes, a maioria
dos acessos (90%) apresentaram crescimento indeterminado, cor da flor branca e uniforme,
orientação do ápice no sentido dorsal e brilho da semente opaco. Para os descritores CPV, FS e
GAS, três classes, predominando a vagem marrom (60%), forma da semente reniforme curta
(50%) e grau de achatamento cheio (70%). Os descritores CPS e CH, apresentaram grande
variação, com cinco e seis classes, respectivamente, predominando a cor rosa (40%) para o halo e
semente. Os acessos AC172 e AC175, apesar de receberem a mesma denominação nos locais
onde foram coletados, diferiram quanto à FF, CPV e GAS, bem como os acessos AC178 e
AC186, que diferiram quanto a FF, UCF, CF, CPV e FS. Nesse estudo verificou-se que há
variabilidade para os caracteres observados indicando possibilidade de seleção de características
importantes para programas de melhoramento. Observou-se ainda haver divergência entre
denominação de alguns acessos e sua caracterização morfológica.
Palavras-chave: caracterização; descritores; acessos.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E AGRONÔMICA DE
POPULAÇÕES LOCAIS DE MILHO
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Helena Rogowski1; Rafael Alfredo Heberle1; Volmir Kist1
1
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A região oeste do Estado de Santa Catarina (SC) é caracterizada pela agricultura familiar. Nesta
região, em muitos estabelecimentos rurais ainda são conservadas em condições in situ e on farm
ampla diversidade genética de inúmeras espécies vegetais utilizadas na alimentação humana.
Dentre estas, a cultura do milho pode ser destacada, pois apresenta grãos de cor e composição
química variadas, características de interesse do mercado de alimentos funcionais. Contudo, não
há registros de caracterização morfológica e do potencial produtivo dessas populações. Neste
sentido, o objetivo desse trabalho foi investigar a variabilidade genética de caracteres
morfológicos e agronômicos em populações locais de milho. Na safra 2017/18, foram
conduzidos quatro ensaios em três municípios do oeste de SC, sendo: Novo Horizonte 1 (NH1),
Iporã do Oeste (IPO), Novo Horizonte 2 (NH2) e Concórdia (IFC). Foram avaliados 12
tratamentos (10 variedades locais e 2 comerciais - testemunhas) em delineamento de blocos
completos casualizados, com três repetições. As parcelas foram constituídas por 4 fileiras de 5m,
utilizando as duas centrais como parcela útil. A densidade populacional utilizada foi de 50.000
ha-1. Foram avaliadas as seguintes características, em cinco plantas na parcela útil, na fase précolheita: número de folhas abaixo da espiga (FAB), número de folhas acima da espiga (FAC),
altura de espiga (AES), altura de planta (APL), número de ramificações do pendão (NRP); na
fase pós-colheita: grau médio de empalhamento (GME), número de fileiras de grãos (NFG) e
número de grãos por fileira (NGF). A partir do total da parcela útil foram avaliados o peso de mil
sementes (PMS) e a produtividade de grãos (PRO). Com base nas médias ou total de parcela, os
dados destas variáveis foram submetidos a análise de variância conjunta e correlação linear.
Diferenças significativas (P<0,01) para as fontes de variação Local (A) e Tratamento (G) foram
verificados em todas as variáveis analisadas. Considerando a interação GxA, foram observadas
diferenças significativas (P<0,05) apenas para as variáveis NRF, GME, NFG e PRO.
Correlações lineares significativas (P<0,05) e positivas, variando entre 0,2 e 0,4, foram
verificadas entre a PRO com as variáveis FAB, AES, APL, NFG e NGF. Vale destacar que a
média de PRO de cinco variedades locais (7.400 kg ha-1) foi tão elevada quanto a das
testemunhas. Conclui-se que existe variabilidade genética nas populações analisadas, a qual
poderá ser explorada em programas de melhoramento genético.
Palavras-chave: Zea mays; diversidade genética; conservação on farm.
Agradecimentos: Ao CNPq pela concessão de bolsa de estudo ao primeiro autor.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA EM SEMENTES DE
CASTANHA-DO-BRASIL
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A castanhanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa H.B.) pertence à família Lecythidaceae é nativa da
floresta Amazônica, tendo sua área de abrangência entre estados da Amazônia brasileira, como o
Pará e Amapá, até a Amazônia boliviana. Para diminuir a dependência do extrativismo e
aumentar produção nacional de frutos de castanha se faz necessário implantar áreas de cultivo.
Um dos principais empecilhos para a propagação comercial de castanha-do-brasil é a baixa taxa
de germinação das sementes. Devido esse fato, existe a necessidade de adquirir uma grande
quantidade de sementes de castanhas para obtenção de mudas, o que encarece o processo de
produção. Visando a obtenção de informação relativa classes de tamanho das sementes. O
trabalho teve por objetivo realizar a caracterização morfométrica em sementes de castanha-dobrasil proveniente do vale do Acará, no estado do Pará. Sementes de castanha-do-brasil da safra
2017-2018 foram submetidas à análise morfométricas com determinação do teor de água, massa
de 100 sementes, com oito repetições de 100 sementes cada, em sementes in natura. Foi verificada
ainda a massa de sementes contidas em recipientes de 20 litros. Os dados obtidos foram
analisados por meio de estatística simples, envolvendo média, máximo, mínimo, desvio padrão e
distribuição da frequência em função de classe das massas. O teor de água das sementes foi de
29% e a massa de 100 sementes ficou em média de 786,3g. Em recipiente de 20 litros pode conter
em torno de 10,5 kg de sementes de castanha-do-brasil do lote avaliado. Foi verificada grande
variação no tamanho das sementes, com sete classes em função da massa, com sementes pesando
de 3,8 a 12,2 gramas. Esses dados foram usados para a distribuição da frequência das sementes
em diferentes classes de tamanho. Com os resultados obtidos foi possível conclui que, mais de
45% das sementes de castanha-do-brasil proveniente do vale do Acará é classificada como
pequena (menor que quatro gramas) e apenas 5% das sementes classificadas como extragrande
(acima de 12 gramas).
Palavras-chave: classe; frequência; massa.
Agradecimento: Ao CNPq pela bolsa de iniciação científica no projeto Nº 406398-2016.
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CARACTERIZAÇÃO NUTRICIONAL DE GENÓTIPOS DE FEIJÃO
MIÚDO DE DUPLO-PROPÓSITO DA REGIÃO DE CLIMA
TEMPERADO
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As leguminosas de duplo propósito são fundamentais para a sustentabilidade dos sistemas de
produção ecológicos devido ao fato de apresentarem múltiplas funções, tais como: cobertura
verde, forrageamento animal, fixação de nitrogênio e produção de grãos para alimentação da
família agricultora e da criação animal. O feijão-miúdo enquadra-se perfeitamente neste conceito
e vem expandindo sua área de cultivo em diversas regiões e sistemas de produção. As variedades
crioulas estão sob posse dos agricultores guardiões de sementes que conservam número
expressivo de variedades crioulas, mas que necessitam de análises mais detalhadas para o
reconhecimento de seu potencial na agricultura familiar de base ecológica. Foram analisados
acessos de feijão miúdo, do banco ativo de germoplasma (BAG) de feijões da Embrapa Clima
Temperado, com o objetivo de analisar a qualidade nutricional da biomassa e as sementes, além
das características agronômicas de interesse. O banco de sementes compreende mais de 200
genótipos crioulos, os quais requerem análises permanentes e aprofundadas visando o
reconhecimento da variabilidade genética existente e a sua recomendação para o cultivo
comercial em escala ampliada. Os diferentes genótipos são oriundos da região de clima
temperado e são especialmente adaptados ao duplo-propósito, ou seja, produção de forragem e
cobertura de solo e de grãos para alimentação. Foi avaliada a qualidade nutricional da biomassa
e dos grãos através das análises de proteína, fibras, antioxidantes e matéria mineral, além do ciclo
e da produção de biomassa. Os genótipos analisados apresentaram cerca de 40 dias da
emergência ao florescimento e 80 dias até a maturação das vagens. Foi constatado teores de
proteína na biomassa ao redor de 25% e nos grãos ao redor de 30%. Os maiores teores protéicos
foram encontrados no genótipo G 233A, a maior atividade antioxidante dos grãos no genótipo
209 e o maior ciclo foi encontrado no genótipo G 436. De maneira geral, os genótipos 233A e
152 destacam-se na produção e qualidade nutricional dos grãos e biomassa, servindo aos sistemas
de produção de grãos como fonte de nutrientes essenciais para alimentação das famílias na forma
de grãos, na alimentação animal pelo fornecimento de biomassa, bem como fonte e renda através
da comercialização de grãos e sementes.
Palavras chave: Vigna unguiculata; qualidade nutricional; grãos e biomassa.
Agradecimento: Biofort.
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE
AÇAFRÃO (Curcuma longa L.) EM MANAUS, AM
Francisco Celio Maia Chaves1*; Humberto Ribeiro Bizzo2; Marcelo Roseo de Oliveira1;
Paola Ervatti Gama2, Edsandra Campos Chagas1
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Curcuma longa L. é uma espécie da família Zingiberaceae, de origem asiática, tendo se adaptado
em todo o pais, através de cultivo. Nas condições de Manaus, AM o seu ciclo leva 10 meses,
ocasião em que as folhas amarelecem, seguido do acamamento e os rizomas estão no ponto de
colheita, quando apresentam coloração amarela intensa. O objetivo deste trabalho foi avaliar o
teor e composição química do óleo essencial dos rizomas desta espécie, cultivada em Manaus. Os
rizomas foram colhidos com 10 meses de idade (novembro de 2017), separados, retirado o resto
de solo e secos em galpão coberto e telado lateralmente. Após limpeza foram levados ao
laboratório para extração do óleo essencial, onde usou-se três amostras de 500,0 g em aparelho
tipo Clevenger. Antes da extração do óleo essencial os rizomas foram triturados em liquidificador
industrial e em seguida colocados em balão volumétrico de 12.000 mL. A extração durou cinco
horas, considerando o início da extração a formação das primeira gotas de óleo. O teor de óleo
essencial foi calculado em base seca. A composição do óleo essencial foi realizada através de
cromatografia gasosa em equipamento Agilent 7890A, em coluna capilar HP-5 (25m X 0,32mm
X 0,25µm), com programação de temperatura de 60 a 240ºC a 3ºC/min. Foi injetado 1,0 µL de
uma solução a 1% da amostra em diclorometano, em injetor com divisão de fluxo de 1:20
operando a 250ºC. A espectrometria de massas foi realizada em cromatógrafo Agilent 6890
acoplado a detector seletivo de massas 5973N. A separação foi efetuada em coluna capilar HP5MS (30m X 0,25mm X 0,25µm), operando com programação de temperatura de 60 a 240ºC a
3ºC/min, usando hélio (1,0mL/min) como gás carreador, tempo inicial zero (0) min e tempo
final 10 min. As demais condições analíticas foram as mesmas descritas acima para a
cromatografia em fase gasosa. Os espectros de massas foram obtidos no modo ionização
eletrônica com fonte operando em 70eV, e comparados com dados da espectroteca Wiley 6th ed.
Os constituintes foram identificados somente quando houve similaridade do espectro de massas e
do índice de retenção, calculado a partir da injeção de uma série de n-alcanos nas mesmas
condições analíticas. A quantificação relativa foi expressa em área %. O teor de óleo essencial foi
de 0,8 % e os constituintes majoritários foram α-felandreno, com 20,2 %; α-turmerona, com 19,6
%; 14,2 % para 1,8-cineol e 10,4 e 9,0 %, respectivamente, para os constituintes ar-tumerona e turmerona.
Palavras-chave: rizomas; cultivo; metabolismo secundário; terpenos.
Agradecimentos: Embrapa e Fapeam.
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE Aloysia
sp. EM MANAUS, AM
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Aloysia triphyla, recurso genético vegetal rico em óleo essencial usado na culinária, farmácia,
dentre outros, é uma espécie da família Verbenaceae, é provavelmente originária da América do
Sul, cultivada no norte da África e Sul da Europa, tem como centro de distribuição a Argentina.
É um arbusto grande, de dois a três metros de altura, muito ramificado e ereto, ocorrendo em
touceiras densas e desordenadas contendo espinhos nos ramos. Possui flores de coloração branca,
dispostas em cachos ao longo dos ramos, muito perfumadas. Nas condições de Manaus, AM,
apresenta floração o ano todo. As folhas são usadas como uma especiaria para dar sabor de
limão para peixes e pratos de aves, marinadas de vegetais, molhos para saladas e outros
alimentos. Os principais componentes do óleo essencial são citral, neral, geranial, limoneno, 1,8cineol, geraniol e beta-cariofileno. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o teor e
composição química do óleo essencial de Aloysia triphyla cultivada na Coleção de Plantas
Medicinais da Embrapa Amazonia Ocidental (Manaus, AM). O óleo essencial foi determinado
em três amostras de 2000,0 g de amostras de folhas secas em balão volumetrico com capacidade
para 12.000 mL, em aparelho tipo Clevenger. O teor do óleo essencial foi calculado em base seca.
A composição do óleo essencial foi realizada através de cromatografia Os espectros de massas
foram obtidos no modo ionização eletrônica com fonte operando em 70eV, e comparados com
dados da espectroteca Wiley 6th ed. Os constituintes foram identificados somente quando houve
similaridade do espectro de massas e do índice de retenção, calculado a partir da injeção de uma
série de n-alcanos nas mesmas condições analíticas. A quantificação relativa foi expressa em área
%. O teor de óleo essencial foi de 1,9 % e foram identificados 98,7% dos constituintes do óleo
essencial, sendo 31,1% de monoterpenos, 40,3% de monoterpenos oxigenados, 10,6% de
sesquiterpenos, 14,8% de sesquiterpenos oxigenados e 3,2% de outros. Os constituintes
majoritários foram -pineno, com 22,1 %; trans-pinocanfona, com 13,1 %; 7,0 % para acetato de
trans-pinocarvila e 5,3 % e 4,9 %, respectivamente, para os constituintes guaiol e cis-pinocanfona.
Palavras-chave: cultivo; biomassa; metabolismo secundário.
Agradecimentos: Embrapa e Fapeam.
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E FÍSICO-QUÍMICA DE ACESSOS
DE Passiflora tenuifila Killip DO CAMPO EXPERIMENTAL DE
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A Passiflora tenuifila Killpi, conhecida popularmente como maracujá-alho, é uma espécie da
biodiversidade brasileira de grande potencial genético. No entanto, existe uma carência de
trabalhos relativos à caracterização química dos frutos dessa espécie de Passiflora.O objetivo deste
trabalho foi realizar a caracterização de frutos da espécie P. tenuifila de acessos de maracujazeiro
cultivados no Campo Experimental de Paraipaba da Embrapa Agroindústria Tropical. Os frutos
foram colhidos no estádio maduro com a coloração da casca amarela. Logo após, esses frutos
foram transportados ao Laboratório de Pós-colheita da Embrapa Agroindústria Tropical para a
realização das seguintes avaliações: sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), vitamina C, pH,
açúcares totais, teor de flavonóides amarelos e a composição centesimal dos frutos. Utilizaram-se
vinte amostras com três repetições para cada variável. Os dados foram submetidos a análise
estatística e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade.
Com base nos resultados obtidos, verificou-se que os frutos de P. tenuifila apresentaram ATT, SS
e vitamina C de 0,41 % de ácido cítrico, 22,53 °Brix e 61,45 mg/100 g, respectivamente. Esses
resultados superaram os valores exigidos pelo mercado para a comercialização do maracujazeiro
amarelo (Passiflora edulis Sims) com SS de 15 a 16% °Brix e ácido ascórbico de 13 e 20 mg/100g,
mas com equivalentes parâmetros para acidez (3,2 - 4,5% de ácido cítrico). Para a variável pH,
observou-se valor de 4,82, resultado acima do preconizado para P. edulis com pH variando de 2,7
a 2,9. Os teores de açúcares totais e de flavonóides amarelos encontrados foram de 13,32 % e
10,53 mg/100g, respectivamente. Esses resultados foram superiores aos encontrados em P. edulis
(13-18% para açúcares e 8,17 mg/100g para flavonoides amarelos). Em relação à composição
centesimal, os parâmetros de umidade, lipídios, proteínas, cinzas e carboidratos, tanto para casca
quanto para a polpa, apresentaram valores acima dos encontrados no maracujazeiro-amarelo.
Dessa forma, a caracterização de P. tenuifila apresentou características químicas e físico-químicas
equivalentes ou superiores a outras variedades de maracujá comerciais, mostrando a necessidade
de mais estudos sobre o fruto para a exploração de seus recursos genéticos.
Palavras-chave: maracujá; conservação; germoplasma.
Agradecimentos: Embrapa Agroindústria Tropical.
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oleracea L. E Amaranthus deflexus L.
Diana Jessica Souza Guimarães1*; Laiza Brito Ribeiro1; Márcia Régia Souza da Silveira2,
Rita de Cássia Alves Pereira2
1

Universidade Federal do Ceará; 2 Embrapa Agroindústria Tropical;
*dianajessica.tm@gmail.com

Os Bancos de Germoplasma possuem uma grande importância na preservação de espécies
vegetais da biodiversidade brasileira, principalmente as de interesse alimentício. A beldroega
(Portulaca oleracea L.) e o bredo (Amaranthus deflexus L.) são plantas alimentícias não
convencionais (PANCs), popularmente conhecidas por “ervas daninhas” ou “mato”, que
apresentam grande potencial genético e assim estão inseridas em Bancos de Germoplasma para
que sejam preservadas e seus recursos genéticos estudados. Este trabalho teve como objetivo a
caracterização química e físico-química de espécies de Portulaca oleracea L. e Amaranthus deflexus
L. oriundas do horto do Banco de Germoplasma da Embrapa Agroindústria Tropical, CE. Os
brotos e folhas jovens de cada espécie foram colhidos pela manhã preferindo-se ramos com a
coloração verde e sadios. Em seguida, esses materiais foram transportados ao Laboratório de
Pós-colheita da Embrapa Agroindústria Tropical para a realização das seguintes análises: sólidos
solúveis (SS) expressos em ºBrix, acidez titulável (AT) expressa em % de ácido cítrico; vitamina
C determinada por titulometria; pH, utilizando-se um potenciômetro digital e os teores dos
minerais: fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), manganês (Mg), enxofre (S), sódio (Na), cobre
(Cu), ferro (Fe) e zinco (Zn). Utilizaram-se seis amostras de cada planta com três repetições para
cada variável apresentada. A análise estatística foi realizada pelo teste de Tukey ao nível de
significância de 0,05 % pelo software SISVAR. Para os resultados de vitamina C, a beldroega
apresentou maior teor de acido ascórbico, com média de 113 mg/100g, superando valores
encontrados na literatura para algumas hortaliças convencionais, como por exemplo, a rúcula.
Para a avaliação de pH, ambas as variedades apresentaram valores baixo de 7,0, concordando
com os valores descritos para hortaliças, na literatura. As duas espécies apresentaram valores
aproximados para SS, em média de 4,3 ºBrix. Os valores de acidez titulável variaram entre 0,19
% e 0,35 % para o bredo e a beldroega, respectivamente. Para as analises de minerais, ambas
apresentaram teores semelhantes para P e K, além disso, o bredo destacou-se pelos seus valores
de Fe, com média de 152,33 g/mg e a beldroega pelo teor de zinco, com média de 86,33 mg/kg.
A caracterização dessas espécies apresentou resultados favoráveis como opção alimentícia, com
alto valor nutricional, despertando a necessidade de estudos para conservação e exploração dos
recursos genéticos destas variedades.
Palavras-chave: germoplasma; PANCs; conservação.
Agradecimentos: Embrapa Agroindústria Tropical.
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CARACTERIZAÇÃO REPRODUTIVA DE ACESSOS DE Paspalum
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O gênero Paspalum apresenta diversas espécies de grande potencial forrageiro ou de uso como
cobertura vegetal. O Banco Ativo de Germoplasma de Paspalum da Embrapa Pecuária Sudeste se
destaca em pesquisas com o gênero possuindo atualmente cerca de 450 acessos de 50 espécies, a
maioria pertencente ao grupo Plicatula. A maioria dos acessos de Paspalum é tetraploide
(2n=4x=40) e de comportamento apomítico, sendo raros os genótipos sexuais. A observação
apenas de materiais apomíticos em uma coleção limita o programa de melhoramento genético,
pois não há a possibilidade de hibridações intra e interespecíficas. Genótipos diploides e sexuais
devem ser poliploidizados e utilizados em cruzamentos intra e interespecíficos. Desta maneira, a
caracterização reprodutiva em Paspalum é de grande importância, uma vez que viabiliza a
identificação de genótipos sexuais e facilita a escolha de parentais dentro do programa de
melhoramento genético. Uma das técnicas de possível identificação do modo de reprodução
dentro do gênero é a Citometria de Fluxo. Por esta técnica é possível distinguir a semente sexual
da semente apomítica comparando o conteúdo de DNA do embrião e o conteúdo do DNA do
endosperma. Em plantas apomíticas o endosperma possui a razão 2C/5C
(embrião/endosperma), já as sexuais possuem a razão 2C/3C (embrião/endosperma). O objetivo
do presente trabalho foi caracterizar reprodutivamente 121 acessos de Paspalum do grupo
Plicatula, utilizando a Citometria de Fluxo. Espiguetas da mesma planta foram coletadas a
campo e as cariopses foram retiradas e enviadas para a Embrapa Gado de Leite para
determinação do modo reprodutivo. Pelo menos 20 cariopses de cada acesso foram analisadas.
Foi utilizado citômetro de fluxo Facscalibur e os dados obtidos foram analisados no software
Flowing Software 2.5.1. Como resultados do presente estudo, 78 acessos foram caracterizados
como apomíticos facultativos, 41 acessos como apomíticos altamente obrigatórios e 1 acesso
como sexual (BGP 272, Paspalum rojasii). O acesso sexual identificado é de grande importância,
uma vez que ele poderá ser poliploidizado e, posteriormente, utilizado em cruzamentos com
acessos elite apomíticos.
Palavras-chave: apomixia; gramíneas; germoplasma.
Agradecimentos: Ao CNPq pela bolsa de doutorado e à Embrapa pelo apoio financeiro.
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O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é umas das leguminosas mais produzidas e consumidas no Brasil,
destacando-se o grupo comercial carioca, que corresponde a aproximadamente 70% do total de
feijão consumido no país. A utilização de cultivares com ótimas características tecnológicas são
de extrema importância à cadeia produtiva do feijão. O objetivo deste trabalho foi caracterizar
cultivares de feijão do grupo comercial carioca em relação à qualidade tecnológica dos grãos.
Foram avaliadas 12 cultivares do grupo comercial carioca em experimento conduzido na estação
experimental de Ponta Grossa durante a safra da seca de 2018 em delineamento de blocos ao
acaso com duas repetições. As seguintes variáveis relacionadas à qualidade tecnológica dos grãos
foram avaliadas: i) capacidade de retenção de água dos grãos antes do cozimento (CRac), ii)
capacidade de retenção de água dos grãos após o cozimento (CRpc), iii) tempo médio de cocção,
iv) teor de sólidos totais no caldo e v) coloração do tegumento dos grãos. Os dados obtidos foram
submetidos à análise de variância, correlação de Pearson e, em seguida, à análise multivariada,
no qual determinou-se a dissimilaridade genética utilizando a distância Euclidiana e
posteriormente as cultivares foram agrupadas pelo método de Ward. Foram observados efeitos
significativos para cultivares (p≤0,05) em todas características avaliadas. A análise de
agrupamento permitiu identificar quatro grupos distintos. O primeiro grupo compreendeu as
cultivares IPR Quero-quero e BRS Estilo, e foi caracterizado por possuir menor tempo de
cozimento e consequentemente maior teor de Sólidos totais no caldo, já que essas características
estão correlacionadas negativamente. Esse grupo também apresentou menor CRpc, característica
negativamente correlacionada com sólidos totais. O segundo grupo foi formado pelas cultivares
IPR Tangará, IPR Campos Gerais, BRS Notável e IPR Andorinha, e apresentou o maior tempo
de cozimento. As cultivares IPR Curió e IAC Sintonia foram inseridas no terceiro grupo, e
demonstraram menor CRac e maior CRpc, resultado que corrobora com a correlação negativa
entre essas duas variáveis. Por apresentarem cor mais clara do tegumento e maior CRac, as
cultivares IPR Sabiá, Pérola, BRSMG Madrepérola e Agronorte 09 formaram o último grupo.
De maneira geral, as cultivares avaliadas apresentam variabilidade para as características de
qualidade tecnológica dos grãos, e as mais divergentes podem ser utilizadas em programas de
melhoramento genético.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; tempo de cocção; sólidos totais.
Agradecimentos: IAPAR.
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O estado de Rondônia é o terceiro maior produtor de Coffea canephora, sendo seu cultivo realizado
por pequenos produtores de base familiar. Os procedimentos utilizados para medir a capacidade
comercial da bebida do café e sua qualidade são baseadas principalmente no aspecto físico e na
“prova de xícara”, que caracteriza a qualidade da bebida. O objetivo desse trabalho foi classificar
as bebidas das variedades botânicas (Conilon e Robusta) e híbridos intervarietais do C. canephora
produzidas no estado de Rondônia pelo Protocolo de Degustação de Robustas Finos (PDRF).
Foi avaliado a qualidade da bebida de 112 clones superiores de C. canephora, sendo 68 da
variedade botânica Conilon 26 da variedade botânica Robusta e 18 híbridos intervarietais. Para
isso amostras de café beneficiado foram coletadas, no campo experimental da Embrapa
Rondônia no município de Ouro Preto do Oeste – RO no período agosto a novembro de 2015.
As amostras foram enviadas para o laboratório de degustação para a classificação da bebida
conforme o PDRF, que classifica segundo a média final dos dez atributos avaliados durante a
prova de xícara classificando a bebida conforme sua nota de 0 a 100 em: Comercial (40-50), Boa
Qualidade Usual (BQU) – Média (50-60), BQU – Bom (60-70), Prêmio (70-80), Fino (80-90) e
Muito Fino (90-100). Observou-se que a variedade botânica Conilon foi classificada como Bom
(46%), apresentando amostras tipo Prêmio (38%), Médio (13%), Fino (1%) e Comercial (1%).
Por sua vez a variedade botânica Robusta obteve 62% das amostras classificadas como Prêmio,
31% Bom, 4% Fino e 4% como Comercial. Os híbridos intervarietais apresentaram 83% de suas
bebidas classificadas como Prêmio e 17% divididas entre Bom (11%) e Média (6%). Todas as
bebidas foram adequadas para o consumo, todavia as médias finais classificaram a variedade
botânica Robusta e os híbridos intervarietais com maior potencial para produção de bebidas de
alta qualidade.
Palavras-chave: qualidade da bebida; protocolo de robustas finos; Amazônia.
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A família Myrtaceae é uma das mais conhecidas, devido ao seu potencial tecnológico que se
traduz pelo uso na alimentação humana, no uso ornamental e medicinal. No sul do Brasil são
encontrados em estado silvestre e sob cultivo em pomares domésticos. Apresentam frutos de
sabor altamente aceitável, com alto teor de vitaminas e de alta variabilidade genétic, a qual
necessita de mais investigação. A partir do projeto PRONEX Potencial de frutíferas nativas do
Sul do Brasil: Estudos de bioprospecção para fins fitotécnicos, nutracêuticos e ecológicos em
ambientes ripários de 2009, o departamento de Horticultura e Silvicultura da UFRGS constitui
uma coleção destas espécies em área experimental do Setor de Horticultura e Silvicultura da
Estação Experimental Agronômica, localizada no Município de Eldorado do Sul, região
fisiografia da Depressão Central do Estado do Rio Grande do Sul (39º 39' 52''S, 51º 39' 08''W,
com altitude média de 46 metros). Atualmente fazem parte desta coleção de trabalho as espécies
Myrcianthes pungens (guabiju), com 16 acessos; Eugenia brasiliensis (grumixama), 8 acessos; Plinia
peruviana (jabuticabeira), 8 acessos; Eugenia uniflora (pitangueira), 4 diferentes acessos; e um de
Plinia rivularis (guapuruti), sendo os locais de coleta representativos do território do Rio Grande
do Sul. Os estudos realizados nesta coleção abordaram, no guabijuzeiro, a caracterização
fenológica, citogenética e de frutos, propagação vegetativa e caracterização química do óleo
essencial das folhas; na grumixameira, caracterização de frutos e propagação vegetativa; na
jabuticabeira, propagação vegetativa, caracterização fenológica e de frutos, além de estudos
avaliando níveis de sombreamento. Durante os estudos de caracterização realizados foi
observada alta variabilidade entre os acessos das diferentes espécies, referente aos caracteres
qualitativos e quantitativos observados nas avaliações dos frutos, arquitetura de planta, ciclo
vegetativo e reprodutivo, assim como a variabilidade do perfil químico dos óleos essenciais de
diferentes acessos. Além dos estudos já realizados nesta coleção, esta ainda apresenta potencial
para o desenvolvimento de novos trabalhos de investigação na área de recursos genéticos, bem
com a seleção de genótipos superiores para o cultivo de pomares comerciais e preservação para
possíveis repovoamento destas espécies que são importante alimento da avifauna da região.
Palavras-chave: mirtáceas; coleção de trabalho, variabilidade genética.
Agradecimentos: CNPq, CAPES e FAPERGS.

259
Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos
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O Espírito Santo é um dos estados brasileiros com menor produtividade média de grãos de
milho. Tal fator, associado ao baixo volume de chuvas e baixo nível tecnológico dos sistemas de
cultivo, levam os agricultores a uma maior dependência de insumos do mercado externo. Para
reduzir esses riscos os agricultores familiares mantêm sementes de raças locais para cultivo, as
quais constituem valioso recurso genético. O objetivo do trabalho foi coletar e avaliar genótipos
de milho sob condições de déficit hídrico em dois municípios do Espírito Santo. Realizou-se
expedições de coleta em propriedades rurais e feiras agrícolas, em municípios das regiões sul e
centro oeste do Espírito Santo. Foram coletados e avaliados 20 genótipos, correspondentes a
populações de polinização aberta. As avaliações foram realizadas nos municípios de Alegre e
Colatina, ES. Adotou-se delineamento em blocos casualizados com quatro repetições. A unidade
experimental foi constituída por linhas de 25 plantas. As plantas receberam irrigação desde o
plantio ao início do estádio reprodutivo, momento a partir do qual as plantas foram submetidas a
déficit hídrico. Foram avaliados os caracteres: dias decorridos para o florescimento, altura de
plantas e de espigas, número de plantas aptas à colheita, número de plantas acamadas e
quebradas, número de espigas por parcela e de espigas por planta, número de espigas atacadas
por pragas e número de espigas doentes, peso de espigas, peso de grãos, peso de 100 grãos e
rendimento estimado para 1 hectare. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste
F (p<0,05) e agrupamento de médias pelo teste Scott Knott (p<0,05). Calculou-se a distância
entre os acessos considerando múltiplas variáveis via distância de Mahalanobis, seguido de
agrupamento pelo método UPGMA. Identificou-se significativa interação genótipo x ambiente.
Em Alegre, 12 genótipos foram superiores para rendimento de grãos, com variação de 1300 a
2100 Kg ha-1. Em Colatina, 10 genótipos foram superiores para, com rendimento médio de 2100
a 3200 Kg ha-1. Nos dois ambientes, as raças locais Padrinho e Palha Roxa Caparaó,
apresentaram elevada eficiência na produção de grãos em cultivos sob déficit hídrico. Foram
identificados quatro grupos distintos quanto ao desempenho agronômico em Alegre, e três
grupos distintos em Colatina. Conclui-se que os agricultores familiares do Espírito Santo detém
valiosos recursos genéticos de milho, dentre os quais há materiais promissores para programas de
melhoramento genético.
Palavras-chave: recursos genéticos; melhoramento de plantas; soberania alimentar.
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O fedegoso (Senna macranthera) é uma espécie arbórea nativa do Brasil, sendo amplamente
utilizado no paisagismo urbano devido o seu aspecto exótico e aparência chamativa de suas
flores. A aplicação de conhecimentos sobre os métodos de extração de DNA total é importante
para a realização de estudos moleculares que são uma importante ferramenta na análise da
variabilidade genética existente facilitando a conservação e multiplicação dos recursos genéticos
vegetais. A determinação de métodos de extração de DNA rápidos, eficientes, pouco onerosos, é
a etapa inicial para que os estudos moleculares sejam realizados. Existem diversos protocolos
para o isolamento e extração de DNA vegetal, sendo importante selecionar o protocolo mais
eficiente, considerando as características e as propriedades bioquímicas de cada espécie estudada.
O objetivo do presente trabalho é caracterizar diferentes protocolos de extração, quanto a
eficiência qualitativa e quantitativa para a obtenção de DNA genômico total para S. macranthera.
Coletou-se folhas jovens de fedegoso e testou-se cinco protocolos de extração: Romano &
Brasileiro (1998), Dellaporta et al. (1983), Doyle & Doyle (1987), Ferreira & Grattapaglia (1995)
e Khanuja et al. (1999). Após o isolamento do DNA, realizou-se o processo de eletroforese com o
uso de gel de agarose a 0,8%, para analisar e quantificar os resultados das extrações. Os
protocolos de Ferreira & Grattapaglia (1995) e Dellaporta et al. (1983) proporcionaram uma
maior quantidade de DNA no gel de agarose, com bandas bem visíveis. Já os protocolos descritos
por Doyle & Doyle (1987), Khanuja et al. (1999) e Romano & Brasileiro (1998) resultaram em
bandas uniformes e sem indicativos de contaminação, porém pouco evidentes, o que indica baixa
quantidade de DNA. Assim, os protocolos mais eficientes para S. macranthera foram os
protocolos descritos por Ferreira & Grattapaglia (1995) e Dellaporta et al. (1983). Entretanto,
sugere-se otimizar os referidos protocolos para S. macranthera para a seleção do protocolo mais
eficiente.
Palavras-chave: DNA; extração; fedegoso.
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COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE AGRUPAMENTO DE
TOCHER E UPGMA NO ESTUDO DE DIVERGÊNCIA GENÉTICA
EM GENITORES DE FEIJÃO-FAVA
Petronílio Eduardo da Silva Neto1*; Bruno Assunção Câmara1; Ângela Celis de Almeida
Lopes1; Regina Lucia Ferreira Gomes1; Verônica Brito da Silva1; Leonardo Castelo
Branco Carvalho 1
1

Universidade Federal do Piauí. *petronilioeduardo@hotmail.com

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é a segunda leguminosa de maior importância do gênero. É
mundialmente utilizado em pratos, nas mais diferentes culinárias, recebendo várias
denominações, em função da região cultivada ou forma de utilização na alimentação. Esta
cultura apresenta imensa diversidade genética, ainda pouco explorada em programas de
melhoramento no Brasil, que não possui cultivar desta espécie. O sucesso de um programa de
melhoramento genético de autógamas depende da escolha de genitores. Estes devem ser capazes
de produzir progênies com as características agronomicamente desejáveis. Para tal é essencial que
os genitores sejam divergentes, de modo a ampliar as chances de seleção de genótipos superiores,
pois a utilização de genitores não divergentes reduz as chances de obtenção de progressos na
seleção, uma vez que acarretam perda de tempo com hibridações e condução de populações
segregantes. Objetivou-se comparar dois métodos de agrupamento no estudo da diversidade
genética entre 14 genitores usados em cruzamentos biparentais. O experimento foi realizado em
casa de vegetação no Departamento de Fitotecnia, do Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal do Piauí, no município de Teresina-PI, em delineamento inteiramente
casualizado com quatro repetições, sendo a parcela constituída por uma planta. Para a
caracterização morfológica utilizou-se 23 descritores estabelecidos pela Bioversity International
para Phaseolus lunatus, com relação à germinação, caule, folhas, florescimento e vagem. As
análises estatístico-genéticas, usadas para quantificar a diversidade genética entre os genitores,
foram realizadas com o auxílio dos Métodos de agrupamentos de Tocher e do hierárquico
UPGMA, adotando-se como medida de dissimilaridade a distância generalizada de
Mahalanobis. Estas análises foram realizadas por meio do programa Genes. O método de
agrupamento de Tocher dividiu os acessos em três grupos, dos quais o maior foi o grupo I, com
oito genitores (MEX01, MEX 02, MEX 03, MEX23, GEN26195, MEX20, MEX05 e UFPI628).
O grupo II reuniu UFPI465, UFPI666, UFPI728 e GEN25236, enquanto o grupo III alocou o
genitor GEN25304. O agrupamento pelo UPGMA formou também três grupos, concordando
parcialmente com o Tocher. O grupo III alocou UFPI465 e GEN25304. Os resultados dos
agrupamentos dos métodos de Tocher e UPGMA foram próximos para os genótipos mais
divergentes.
Palavras-chave: Phaseolus lunatus; Tocher; UPGMA.
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A cajazeira (Spondias mombin L.) é uma espécie frutífera com grande potencial de mercado
devido a qualidade sensorial de seus frutos, crescendo assim o interesse pelo seu cultivo
comercial. Este estudo objetivou verificar o comportamento meiótico e a viabilidade polínica de
S. mombin. O estudo foi realizado no município de Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil. Botões
florais em diversos estágios de desenvolvimento foram coletados de 16 indivíduos para realizar a
análise meiótica e a viabilidade polínica. Estimou-se a viabilidade polínica com reativo de
Alexander em flores masculinas e bissexuais de oito indivíduos, contabilizando-se 2.000 grãos de
pólens por tipo floral em cada indivíduo. A germinação in vitro foi testada em oito meios de
culturas com variação na concentração de sacarose (0% a 20%), ácido bórico (0 mg mL-1 e 50 mg
mL-1) e no tempo de incubação (12, 24 e 36 horas). Contabilizou-se o número de grãos de pólen
germinados em 12, 24 e 36 horas, mensurando o tamanho dos tubos polínicos após 36 horas de
germinação. O comportamento meiótico foi verificado pela contagem das células em divisão
celular normal e anormal. O índice meiótico foi obtido avaliando-se 2.000 produtos pósmeióticos em oito indivíduos. A razão pólen/óvulo foi estimada por meio da divisão do número
de grãos de pólen pela quantidade de óvulos presente na mesma flor, em 8 indivíduos. A
viabilidade polínica não diferiu entre as flores masculinas (96,26%) e bissexuais (96,69%) e a
média geral de grãos de pólen viáveis foi considerada alta (96,47%). A germinação do pólen
ocorreu em todos os meios testados, sendo o tratamento que continha 20% de sacarose e 50 mg
ml-1 de ácido bórico o mais adequado. As melhores médias de germinação ocorreram após 36h.
A meiose de S. mombin mostrou-se regular, apresentando apenas 13,26% de células com divisão
anormal, como divisão assincrônica, cromossomos adiantados/atrasados e falta de orientação
das fibras do fuso. O IM foi alto, com 96,53%. A razão pólen/óvulo indicou que a espécie possui
xenogamia obrigatória. As informações obtidas sobre S. mombin auxiliam no entendimento de
seus processos reprodutivos e podem ser utilizados no planejamento e implantação de cultivos
comerciais e de programas de melhoramento e conservação da espécie.
Palavras-chave: cajazeira, germinação polínica, índice meiótico.
Agradecimentos: à FAPEMAT pelo apoio financeiro ao Projeto: Conservação e uso de espécies
vegetais da região Amazônica com potencial econômico para a região Norte do estado de Mato
Grosso. Processo n. 166159/2014. E à CAPES pela concessão de bolsa de mestrado à primeira
autora.

263
Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos
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Lippia alba (Mill), é uma planta aromática brasileira que possui óleo essencial com propriedades
antifúngicas, inseticidas e repelentes. A produção de princípios ativos nas plantas depende do
controle genético e das interações genótipo x ambiente, que podem ser desencadeadas em
condições de excesso ou deficiência de algum fator ambiental podendo alterar a produtividade, e
a constituição química dos óleos essenciais, qualitativa e quantitativamente. O objetivo do estudo
foi avaliar a variação da composição química dos óleos essenciais de 7 acessos de L. alba durante
os meses de agosto de 2017 a fevereiro de 2018. As folhas dos acessos foram coletadas
mensalmente no Banco Ativo de Germoplasma de Plantas Medicinais e Aromáticas da
Universidade Federal de Sergipe, (São Cristóvão/SE). As folhas foram secas a 40 oC por 5 dias e
a extração dos óleos essenciais foi realizada em equipamento de aquecimento por micro-ondas,
por 20 min com potência de 500W. Amostras dos óleos essenciais foram analisadas em CGMS/DIC. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram agrupadas pelo
teste Scott-Knott (p≤0,05). A análise cromatográfica dos óleos essenciais, extraídos mensalmente,
dos sete acessos revelaram grande variabilidade na composição química. O citral, é o constituinte
majoritário dos acessos LA-59 (com maiores variações nos períodos de dezembro e janeiro,
86,63% e 84,19%, respectivamente), do acesso LA-03, (com maiores variações nos períodos de
outubro e janeiro, 82,35% e 75,49%, respectivamente) e do acesso LA-36, (com maiores variações
nos períodos de dezembro e agosto, 96,11% e 88,19%, respectivamente). Os demais acessos
apresentaram linalol presente em maior porcentagem no acesso LA-24, variando de 48,72% em
agosto a 70,12% em janeiro, e carvona, presente em maior porcentagem nos acessos LA-13 (com
maiores variações em setembro e outubro, 81,98% e 79,26%, respectivamente) e LA-57 (com
maiores variações em janeiro e dezembro, 82,55% e 81,53%, respectivamente). Os óleos
essenciais dos acessos de L. alba, sofreram modificações quantitativas dos constituintes químicos,
principalmente os compostos citral, linalol e carvona.
Palavras-chave: erva-cidreira-brasileira; óleo volátil; sazonalidade.
Agradecimentos: UFS, CNPq, FAPITEC/SE, CAPES e FINEP.
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COMPOSTOS BIOATIVOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM
BUTIÁS (Butia odorata, ARECACEAE)
Claudete Clarice Mistura1*; Marene Machado Marchi1; Márcia Vizzotto1; Vanessa
Baptista Richter2; Rosa Lía Barbieri1
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Butiás são os frutos de palmeiras nativas, entre as quais destaca-se Butia odorata (Barb. Rodr.)
Noblick, que ocorre no Bioma Pampa. Os butiás são consumidos in natura e usados na
elaboração de sucos, licores, doces e salgados. Essa espécie está ameaçada de extinção, o que
justifica ações de conservação in situ em propriedades privadas. Para apoiar os esforços de
conservação e promoção de seu uso sustentável, estão sendo feitas caracterizações morfológicas,
moleculares e químicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação de compostos bioativos e
atividade antioxidante na polpa de butiás (B. odorata). Foram avaliadas cinco amostras de butiás
coletados em 2018 em três locais (Tapes, Encruzilhada do Sul e Santa Vitória do Palmar/RS).
Duas amostras de frutos avermelhados e três de frutos amarelos foram congeladas para avaliação
posterior. Foram determinados compostos fenólicos totais por meio do reagente de FolinCiolcateau, carotenoides totais, antocianinas totais e atividade antioxidante total por meio do
radical estável DPPH. Todas as análises foram feitas em quadruplicatas. Os valores médios para
compostos fenólicos variaram de 337,70 a 446,88 mg do equivalente ácido clorogênico/100g de
amostra; as antocianinas variaram de 4,75 a 6,57 mg do equivalente cianidina-3-glicosídeo/100g
de amostra; os carotenoides variaram de 14,26 a 55,20 mg do equivalente -caroteno/100g de
amostra; e a atividade antioxidante variou de 721,44 a 868,68 μg do equivalente trolox/g de
amostra. Merecem destaque os compostos fenólicos, que em todas as amostras analisadas de
butiá foram superiores às de araçá-amarelo (Psidium cattleyanum Sabine, Myrtaceae), 294.51 ±
38.63 mg do equivalente ácido clorogênico/100g, e os carotenoides, que apresentaram valores
superiores aos da pitanga (Eugenia uniflora L., Myrtaceae), com 0,30 ± 0,01 mg de caroteno/100g de amostra. Os frutos dos butiazeiros de diferentes locais apresentaram variação
em sua composição fitoquímica, mesmo tratando-se da mesma espécie. As variações das
concentrações dos compostos bioativos e da atividade antioxidante em B. odorata podem ser
atribuídas a fatores genéticos e condições ambientais. Os butiás podem enriquecer a alimentação,
fornecendo compostos bioativos necessários para uma dieta equilibrada. É recomendada a
utilização tanto dos frutos avermelhados quanto dos amarelos, o que justifica a conservação in
situ de diferentes populações de B. odorata para manutenção da variabilidade genética da espécie.
Palavras-chave: frutas nativas; avaliação química; conservação in situ.
Agradecimentos: Aos proprietários das áreas de conservação in situ de butiazais e ao CNPq.
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CONCENTRAÇÕES DO INÓCULO DE Rhizoctonia solani PARA
AVALIAÇÃO DE RESISTÊNCIA EM GERMOPLASMA DE
MELOEIRO
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Inácio Costa Oliveira1; Alexya Vitoria Félix Carvalho1; Christiana de Fátima Bruce da
Silva2; Fernando Antonio Souza de Aragão1,2
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O agronegócio do melão tem relevante destaque no Semiárido brasileiro, onde o cultivo é intenso
e contínuo. Contudo, essa forma de cultivo favorece o estabelecimento de problemas
fitossanitários, dentre os quais a rizoctoniose (Rhizoctonia solani). Por se tratar de um fungo de
solo, o controle químico não é eficiente, sendo a resistência genética a alternativa mais eficiente e
sustentável. Assim, é necessário identificar fontes de resistência à R, solani em germoplasma de
meloeiro, sobretudo, em acessos provenientes da agricultura tradicional do Nordeste. Todavia,
variações nos resultados têm sido observadas, incluindo escapes, o que torna necessário ajustar a
metodologia de avaliação de resistência. Portanto, o objetivo do trabalho foi determinar a
concentração de inóculo necessária à caracterização de acessos de meloeiro quanto à resistência à
R. solani. O experimento foi conduzido em casa de vegetação e no Laboratório de Melhoramento
e Recursos Genéticos Vegetais da Embrapa Agroindústria Tropical, sendo o inóculo preparado a
partir do isolado CMM-1068, mantido no Setor de Patologia do Laboratório de Pós-colheita. O
delineamento foi o inteiramente casualizado com cinco repetições, constituídas por três vasos
com uma planta do híbrido Goldex, cada. No preparo dos inóculos, três discos de micélio de R.
solani foram transferidos para erlenmeyer de 250 ml, contendo 50 g de arroz parboilizado e 30 ml
de água destilada esterilizados, os quais foram mantidos em estufa tipo BOD a 25 ± 2°C por 10
dias. Posteriormente, foram transferidos para sacos de papel e mantidos por dois dias a 30 ± 2°C,
com luminosidade constante. Para testemunha seguiu-se a mesma metodologia, contudo, sem a
presença do patógeno. O semeio foi realizado em vasos (0,33L) contendo areia autoclavada e
posteriormente infestada com o patógeno, nas concentrações de 50, 100, 150 e 200 mg de
inóculo.kg-1 de areia. A avaliação foi realizada 15 dias após a semeadura, utilizando uma escala
de notas: 1 = sem sintomas; 2 = pequena lesão no hipocótilo; 3 = grande lesão no hipocótilo, mas
sem constrição; 4 = total constrição do hipocótilo; e, 5 = Morte do embrião/Damping off. Por
meio da análise de regressão, observou-se que as concentrações de inóculo de 150 a 200 mg.kg-1
foram semelhantes e proporcionaram os níveis mais elevados, com média de severidade em torno
de 4. Portanto, para avaliação da resistência à rizoctoniose em mudas de meloeiro recomenda-se
uma concentração de 150 mg de inóculo.kg-1 de areia.
Palavras-chave: Cucumis melo; rizoctoniose.
Agradecimento: CNPq, Capes, Embrapa e PPGF-UFC.
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CONTEÚDO DE DNA DE CARNAUBEIRAS POR CITOMETRIA DE
FLUXO
Italo Bruno Melo de Carvalho1; Renato Oliveira de Sousa1; Adalvan Daniel Martins2;
Leila Aparecida Salles Pio2; Maura Rejane de Araújo Mendes1; Aurinete Daienn Borges
do Val1*
1

Universidade Estadual do Piauí-UESPI. 2Universidade Federal de Lavras-UFLA.
*aurineteval@phb.uespi.br

A carnaubeira (Copernicia prunifera (Miller) H.E. Moore) é uma palmeira da família das
Arecaceae, nativa na região Nordeste do Brasil. Suas folhas e caule podem ser usados para
diversos fins, no entanto o principal produto da carnaubeira é a cera extraída das folhas, que é
bastante usada para a fabricação de inúmeros produtos industriais. Resultados divulgados em
2016 pelo Governo Federal (IBGE, 2016) mostram o Piauí em primeiro lugar no ranking nacional
de produtor do pó cerífero. A atividade extrativista de retirada das folhas para a extração do pó
possui grande importância social e econômica para o Estado. Portanto, o estudo e conservação
desse importante recurso genético são de grande valia. O objetivo desse trabalho foi caracterizar
espécimes de carnaubeiras presentes em diferentes locais do litoral do Piauí quanto ao conteúdo
de DNA. Foram coletadas sementes de cinco acessos (M1, M2, M3, M4 e M5) localizados em
diferentes pontos, devidamente georreferenciados. Os materiais M2, M3 e M4 e M1 foram
coletados no município de Luís Correia, sendo os três primeiros colhidos na comunidade do
Macapá, e o último na praia do Coqueiro. Na comunidade Pedra do Sal, município de Parnaíba,
coletou-se o material M5. A partir da semeadura, foram produzidas mudas, sob telado com
sombreamento de 50% cujas raízes foram usadas no estudo. Para análise do conteúdo de DNA,
foram triturados 20 a 30 mg de tecido dos ápices radiculares em 1 ml de solução tampão Marie
para liberação dos núcleos. Previamente à leitura em citômetro de fluxo BD FacsCalibur®, 25 μL
de uma solução de 1 mg mL-1 de iodeto de propídeo foi adicionada à cada amostra com a
finalidade de corar os núcleos. Como padrão de referência para estimativa do conteúdo de DNA
foi utilizada a soja (Glycine max L.) com 2,5 pg de DNA. O experimento foi conduzido em
delineamento inteiramente casualizado, com 3 repetições, sendo cada repetição a medida de duas
leituras. Após análise de variância dos dados, as médias foram comparadas pelo teste de ScottKnott. O conteúdo de DNA médio dos acessos M1, M2, M3, M4 e M5 foram, respectivamente,
1,82; 1,80; 1,79; 1,75 e 1,62 pg. Estatisticamente, somente o acesso M5 apresentou conteúdo de
DNA diferente e menor que os demais, o que sugere que tal acesso pode ser geneticamente
distinto. Porém, estudos moleculares são necessários para comprovação. Conclui-se que existe
variabilidade genética entre os acessos avaliados e que o M5 é diferente dos demais quanto ao
conteúdo de DNA.
Palavras-chave: Copernicia prunifera; cera; variabilidade genética.
Agradecimentos: UESPI, UFLA
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CONTEÚDO DE DNA E NÍVEL DE PLOIDIA DE ACESSOS DE
Paspalum (Grupo Plicatula) UTILIZANDO A TÉCNICA DE
CITOMETRIA DE FLUXO
Tiago Maretti Gonçalves1*; Bianca Baccili Zanotto Vigna2; Ana Luísa Sousa Azevedo3;
Naiana Barbosa Dinato1; Alessandra Pereira Fávero2
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O gênero Paspalum possui mais de 300 espécies, algumas delas brasileiras e com reconhecido
potencial forrageiro. Dentro do gênero se destaca o grupo Plicatula que possui espécies com
características morfológicas muito semelhantes, e diferentes citótipos dentro da mesma espécie, o
que dificulta sua classificação e utilização em um programa de melhoramento. Desta forma,
conhecer o nível de ploidia do germoplasma é importante, uma vez que influencia na escolha de
parentais de mesma ploidia em hibridações. Por meio do uso da técnica de citometria de fluxo, o
conteúdo de DNA pode ser facilmente identificado e por comparação o nível de ploidia pode ser
inferido. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar 150 acessos de Paspalum do grupo
informal Plicatula em relação ao seu conteúdo de DNA e nível de ploidia utilizando a técnica de
Citometria de Fluxo. Os acessos avaliados pertencem ao Banco Ativo de Germoplasma de
Paspalum da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos, SP). Folhas foram coletadas a campo,
acondicionadas em sacos plásticos com papel toalha umedecido e enviadas para a Embrapa
Gado de Leite para a análise de citometria de fluxo. Entre 20 e 30 mg de tecido foliar jovem para
cada amostra foram macerados, juntamente com a mesma quantidade de tecido foliar jovem de
Ervilha (padrão 1,11pg). À suspensão nuclear foram adicionados 25µL de iodeto de propídeo. A
análise foi realizada no citômetro de fluxo Facscalibur, sendo os histogramas obtidos no software
Cell Quest e analisados no software WinMDI 2.8. De 150 acessos avaliados, o conteúdo de
DNA variou de 1,54 pg para um acesso BGP 281 (P. lenticulare) a 4,27 pg de DNA para BGP 193
(P. compressifolium). Em relação ao nível de ploidia, a maioria dos acessos foram tetraploides, com
exceção do BGP 281 (P. lenticulare) e do BGP 272 (P. rojasii), que foram diploides. A identificação
do nível de ploidia dos acessos do germoplasma permitirão uma adequada utilização dos mesmos
dentro do programa de melhoramento genético de Paspalum, com a poliploidização de acessos
diplóides para que sejam utilizados em hibridações com genótipos tetraplóides elite.
Palavras-chave: caracterização; gramíneas; germoplasma.
Agradecimentos: Ao CNPq pela bolsa de doutorado e à Embrapa pelo apoio financeiro.
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CONTRIBUIÇÃO RELATIVA DE CARACTERES E DIVERGÊNCIA
GENÉTICA DE CULTIVARES E LINHAGENS DE FEIJÃO
CARIOCA
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A cultura do feijão tem grande importância nutricional, social e econômica para o Brasil. Para o
desenvolvimento de cultivares mais produtivas e adaptadas é necessário a caracterização, a qual
permite a diferenciação de genótipos tanto para estudos de diversidade, quanto para a proteção
de novas cultivares no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Para que a
diferenciação entre genótipos ocorra há a necessidade de utilização de descritores que tenham a
capacidade de discriminação. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo avaliar a
contribuição relativa dos descritores propostos pelo Sistema Nacional de Proteção de Cultivares SNPC/MAPA na divergência genética de cultivares e linhagens de feijão do grupo comercial
carioca. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro repetições e parcelas
constituídas por quatro linhas de cinco metros. Foram avaliadas vinte linhagens e as
testemunhas: IPR Curió, IPR Campos Gerais, IPR Tangará e IPR Celeiro. A caracterização foi
realizada por meio dos 56 descritores mínimos propostos pelo SNPC/MAPA e nove variáveis de
componentes de produção. Com os dados quantitativos foi estimada a importância relativa de
caracteres de Singh e com todas as características avaliadas foi gerada a matriz de dissimilaridade
de Gower e agrupamento de Ward. As variáveis quantitativas que mais contribuíram para
divergência entre os genótipos foram ciclo até a colheita (8,75%), espessura da semente (6,02%),
comprimento da semente (5,43%), peso de mil grãos (5,25%), comprimento de guia (4,86%) e
produtividade (4,67%). As variáveis que menos contribuíram foram coeficiente J, coeficiente H e
número de nós por planta. Na análise de agrupamentos os genótipos foram divididos em quatro
grupos, sendo o primeiro composto por IPR Curió, MD2 e MD3, todas com hábito de crescimento
determinado, menor porte e ciclo. O grupo dois foi formado por IPR Tangará, LP2 e LP7, com
maior peso de mil sementes, espessura e largura de semente, comprimento de guia e menor número
de vagens. O grupo três foi composto por LP1, LP3, LP4, LP5, LP6, LP11 e LP12, que
apresentaram valores intermediários para as variáveis analisadas e maior produtividade. O último
grupo formado pelos 11 genótipos restantes apresentaram menor peso de mil sementes, espessura
de semente e maior número de sementes e vagens por planta. As variáveis avaliadas permitiram a
discriminação das cultivares e linhagens e possibilitaram o estudo de diversidade entre os
genótipos.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; distinguibilidade; caracterização.
Agradecimentos: Ao IAPAR e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq.
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CONTROLE GENÉTICO DE CARACTERES RELACIONADOS ÀS
DIMENSÕES DA VAGEM DE AMENDOIM
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O amendoim possui grande importância econômica, principalmente na indústria alimentar,
produzindo um dos grãos mais consumidos no mundo. O processo de obtenção de cultivares
requer conhecimento mais aprofundado sobre os efeitos gênicos que controlam os caracteres para
auxiliar no processo de seleção em programas de melhoramento. Assim, o objetivo desse estudo
foi conhecer o controle genético dos caracteres comprimento e largura da vagem de amendoim.
Para isso, foram cruzados em esquema dialélico completo, quatro acessos contrastantes de
amendoim provenientes da coleção da Universidade Federal do Ceará (UFC) e cedidos a
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Os dados foram
analisados pelo modelo III de Griffing (F1‟s e recíprocos). As análises estatísticas foram
realizadas utilizando-se o programa computacional Genes (2013). O efeito de tratamento foi
significativo apenas para comprimento de vagem. No desdobramento, observou-se que a
capacidade geral de combinação (CGC) foi o componente que mais contribuiu para isso,
evidenciado a relevância dos efeitos gênicos aditivos no controle genético do caráter. Pelas CGCs
contatou-se que o acesso UNILAB-33 apresentou maior contribuição para o caráter
comprimento de vagem e o acesso UNILAB-69 para largura de vagem. Neste sentido, o
cruzamento entre esses dois acessos deve contribuir para o aumento do tamanho da vagem de
amendoim. O efeito recíproco foi não significativo, sugerindo que não existe diferença na escolha
do genitor utilizado.
Palavras-chave: Arachis hypogaea L.; capacidade de combinação; melhoramento.
Agradecimentos: CNPq, UFC e UNILAB.
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CRESCIMENTO DE FRUTOS DE LARANJEIRAS SANGUÍNEAS
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As laranjas doces (Citrus sinensis) estão entre as frutas mais consumidas no Brasil. Apesar de sua
relevância, o número de variedades disponíveis ao consumidor ainda é muito restrito, em
contraste com a ampla variabilidade genética disponível nesse grupo de plantas cítricas. Dentre as
variedades passíveis de utilização, em complemento às já presentes em nossos pomares,
encontram-se as conhecidas como falsas sanguíneas ou sanguíneas tropicais, que devem a
coloração vermelha de sua polpa à presença de licopeno, e não à da antocianina, esta existente
nas laranjas sanguíneas verdadeiras. O licopeno é um carotenoide importante à saúde humana,
conhecido por sua atuação na prevenção do câncer, de diversos tipos, e de doenças cardíacas. O
objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento de frutos de diferentes acessos de laranjeiras
sanguíneas, mantidos no Banco Ativo de Germoplasma de Citros da Embrapa Mandioca e
Fruticultura, localizado em Cruz das Almas, Recôncavo Baiano. Frutos das variedades
Sanguínea Doble Fina, Sanguínea Inhambupe, Sanguínea Sanguinelli e Sanguínea Uruburetama
foram avaliados desde seu pegamento, após a fertilização da flor, até o ponto de colheita,
determinando-se sua curva de crescimento. Com base no delineamento experimental
inteiramente casualizado, o crescimento dos frutos foi determinado considerando o comprimento
e o diâmetro transversal de 30 frutos por planta, medidos com auxílio de paquímetro digital, a
cada 21 dias, até a estabilização do crescimento. Cada fruto, dentro das distintas variedades, foi
considerado como uma repetição. Entre as variedades de laranjeiras estudadas não foram
verificadas diferenças entre as curvas de crescimento dos frutos em comprimento e diâmetro. O
acompanhamento do crescimento dos frutos teve início após o 30º dia do pleno florescimento,
ocasião em que os frutos de cada variedade foram marcados. Verificou-se que a partir do 154º dia
após o pleno florescimento a taxa de crescimento, em comprimento e diâmetro dos frutos, iniciou
sua estabilização, conforme se observou pela formação de uma curva do tipo sigmoide simples,
caracterizada por três fases de difícil identificação, quanto ao início e final de cada fase.
Considerando as laranjas sanguíneas avaliadas, constatou-se que o início da mudança da
coloração da casca se deu no 184º dia subsequente ao pleno florescimento, sinalizando assim o
início das etapas de coletas de amostras de frutos, visando ao estabelecimento das curvas de
crescimento e de maturação dos frutos, em conformidade com os métodos de qualidade exigidos
pelo mercado de frutas cítricas.
Palavras-chave: Citrus sinensis, licopeno, diversificação de variedades.
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CRESCIMENTO INICIAL E SOBREVIVÊNCIA DE ACESSOS DE
CAJUZINHO- DO-CERRADO (Anacardium humille A. St. Hill) SOB
NÍVEIS DE ALUMÍNIO NO SOLO
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O cajuzinho-do-Cerrado (Anacardium humille A. St. Hill) é uma planta nativa de campo sujo de
Cerrado Sentido Restrito, de ocorrência nas regiões norte, centro-oeste e sudeste brasileiras. Há
relatos de espécies hiperacumuladoras de alumínio do Cerrado, que sobrevivem em solos com
altas concentrações do elemento sem dano aparente. A caracterização de acessos de cajuzinhodo-Cerrado tolerantes aos níveis de alumínio no solo contribui para promoção do uso como
cultura, para conservação e melhoramento da espécie. Este trabalho teve o objetivo de avaliar o
crescimento inicial de acessos de cajuzinho-do-Cerrado (Anacardium humile) sob diferentes doses
de alumínio. Foram colhidas núculas de matrizes de três localidades: Uruana-GO, Jaraguá-GO e
Pirenópolis-GO. Determinou-se a acidez potencial e alumínio nas amostras de solo dos diferentes
locais. As núculas das diferentes matrizes foram semeadas em vasos com areia lavada junto à
solução nutritiva de Hoagland, suplementada com as diferentes doses de cloreto de alumínio
hexahidratado: 0 (controle), 0.75, 1.5 e 2.25 mMol L-1. Após 40 dias foram determinados o peso
fresco total, altura da planta e espessura do caule. O delineamento experimental foi inteiramente
ao acaso, em esquema fatorial 4x3, com 4 doses de alumínio e três locais de coleta. A acidez
potencial e teor e alumínio trocável no solo foram significativamente elevados em Pirenópolis. As
plantas do acesso de Uruana apresentaram redução significativa no peso fresco para nas doses
0.75 e 1.5 mMol e mortalidade total para a dose 2.25 mMol de alumínio, aos 40 dias de
exposição. A altura foi reduzida conforme elevação das doses de alumínio e a espessura do caule
aumentada. As plantas de Jaraguá apresentaram tolerância para exposição durante 40 dias à
todas as doses de alumínio. Além disso, houve aumento significativo do peso fresco e altura de
plantas na dose 2.25 mMol de alumínio. Houve mortalidade em 100% das plantas do acesso de
Pirenópolis após 20 dias de exposição ao alumínio, inclusive para o controle. As condições
experimentais não foram adequadas para desenvolvimento das plantas dessa localidade, o que
aponta que condições diferenciadas em relação aos demais locais. Aos 20 dias à altura das
plantas e a espessura do caule foram reduzidas em todas as doses de alumínio. Conclui-se que
2.25 mMol de alumínio é tóxico para plantas dos acessos Uruana e Pirenópolis, logo plantas do
acesso Jaraguá apresentam tolerância à todas as doses de alumínio durante 40 dias.
Palavras-chave: cerrado; toxidez; acessos.
Agradecimentos: IF Goiano, UFG.
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DA CARACTERIZAÇÃO DO GERMOPLASMA AO PRODUTO
INOVADOR: TUBETES BIODEGRADÁVEIS PARA
ACLIMATIZAÇÃO DE PLANTAS MICROPROPAGADAS
Jossivanio Santos de Jesus¹*; José Manoel Marconcini2; Pedro Cunha Claro2; Everton
Hilo de Souza1; Fernanda Vidigal Duarte Souza3
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A caracterização de acessos do BAG abacaxi e de alguns híbridos, permitiu a identificação de
fibras com qualidade para a obtenção de compósitos a serem usados em diversos setores
industriais para a geração de novos produtos. Tubetes biodegradáveis podem ser uma solução
tecnológica para diminuir resíduos plásticos em biofábricas de plantas além de melhorar seu
desempenho na aclimatização. O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento de plantas de
abacaxi „BRS Imperial‟ em tubetes biodegradáveis reforçados com fibras de abacaxi, em etapa de
aclimatização e canteiro. Avaliou-se três tipos de tubetes: 1) tubete com matriz de fibra de Curauá
recoberto com microcera de carnaúba; 2) tubete com matriz de fibra de Curauá recoberto com
nanoemulsão de cera de carnaúba; 3) tubete apenas com fibra de Curauá. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado com 20 repetições por tratamento onde cada repetição
se constituiu de uma planta de abacaxizeiro. Considerou-se como tratamento controle, plantas
aclimatizadas em bandejas de polietileno sem tubetes. Avaliou-se a altura da planta (cm),
diâmetro da roseta (cm), comprimento e largura da folha “D” (cm), número de folhas jovens e
senescentes e presença de raízes. Na aclimatização as plantas foram avaliadas 120 dias após o
cultivo e em canteiro, aos 45 dias. Não foram observadas diferenças entre os tratamentos na
aclimatização, mas registrou-se formação de raízes em 100% das plantas. Na etapa de canteiro,
plantas em tubetes com matriz de fibra de Curauá recoberto com nanoemulsão de cera de
carnaúba apresentaram os maiores valores de crescimento, principalmente para altura da planta
(11,08 cm), diâmetro da roseta (23,63 cm) e número de folhas (16) quando comparados ao
controle que possuíram altura de planta (8,7 cm), diâmetro da roseta (19,62 cm) e número de
folhas (12). Os tubetes apresentaram excelente resultado na formação de raízes que puderam ser
observadas tanto no fundo, quanto nas laterais dos torrões e são promissores para aclimatização
de plantas micropropagadas.
Palavras-chave: Ananas comosus var. comosus; propagação de plantas; multiplicação de
germoplasma.
Agradecimentos: FAPESB, CAPES, CNPq, Embrapa Mandioca e Fruticultura.
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DESCRITORES UTILIZADOS EM ENSAIOS DE DHE NA
CARACTERIZAÇÃO DE SELEÇÕES DE Passiflora spp. COM
POTENCIAL COMERCIAL
Jamile da Silva Oliveira¹*; Fábio Gelape Faleiro¹; Nilton Tadeu Vilela Junqueira¹
1

Embrapa Cerrados. *jamile.oliveira54@gmail.com.

O maracujazeiro (Passiflora spp.) possui grande variabilidade genética e algumas espécies
silvestres têm potencial para contribuir muito com o melhoramento genético de espécies
comerciais por apresentarem resistência a doenças ou pragas, para uso como porta-enxerto,
longevidade, maior adaptação a condições climáticas adversas, período de florescimento
ampliado, maior concentração de componentes químicos interessantes para a indústria
farmacêutica e outras potencialidades, quase todas, ainda inexploradas. A utilização dos
descritores morfológicos pode ser uma das maneiras mais rápidas e pouco dispendiosa para
mensurar a diversidade genética de maracujazeiro. Caracteres qualitativos e quantitativos de fácil
detecção, com alta herdabilidade e que sofram pouca variação ambiental, são utilizados a fim de
diferenciar os acessos, seleções e cultivares. Neste estudo, objetivou-se avaliar os descritores
utilizados em ensaios de DHE recomendados pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares na
caracterização de seleções de espécies de Passiflora spp. com potencial comercial. O estudo foi
realizado na Unidade de Apoio da Fruticultura e no Laboratório de Análises de Alimentos da
Embrapa Cerrados, no qual foram caracterizados nove seleções de espécies silvestres de Passiflora
spp. e três seleções de Passiflora edulis. A caracterização das seleções de Passiflora spp. e de
Passiflora edulis foi realizada utilizando 35 e 28 descritores, respectivamente, utilizando os
descritores específicos para cada grupo preconizados pelo Serviço Nacional de Proteção de
cultivares do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Os descritores utilizados
foram capazes de diferenciar as diferentes seleções, bem como, separar de forma clara os
subgêneros Decaloba e Passiflora. Esses descritores são utilizados nos processos de proteção de
cultivares, mas podem e devem ser utilizados nas diferentes etapas dos programas de
melhoramento, especialmente, quando o programa já apresentar seleções avançadas
geneticamente melhoradas. Os descritores morfoagronômicos podem ser úteis na diferenciação
das seleções ao longo das etapas dos programas de melhoramento genético de cada espécie do
gênero Passiflora. Os descritores são eficazes na diferenciação das seleções tanto de espécies
silvestres de Passiflora spp. quanto da espécie P. edulis.
Palavras-chave: proteção de cultivares; variabilidade genética; melhoramento genético
Agradecimentos: Embrapa.
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DESEMPENHO IN VITRO DE DIFERENTES VARIEDADES DE
BANANEIRA NA FASE DE CRESCIMENTO/ENRAIZAMENTO
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A Epagri possui uma coleção in vivo de cerca de 100 acessos de bananeira (Musa spp.) na Estação
Experimental de Itajaí, que é renovada a cada cinco anos através de mudas produzidas pelo
protocolo de micropropagação desenvolvido pela instituição. Durante a micropropagação,
objetivou-se comparar o desempenho em altura de brotos na fase de crescimento/enraizamento
(C/E) de genótipos divididos nos tratamentos: Ouro (AA); Prata-Anã, Branca, Terra, Pacovan e
Mysore (AAB); Cavendish, Caru e BRS SCS Belluna (AAA); Figo e Prata Zulu (ABB);
Tetraploides tipo Prata (AAAB); Tetraploides tipo Maçã (AAAB) e Tetraploides Acuminata
(AAAA). Os tratamentos foram avaliados por mais de um acesso, exceto BRS SCS Belluna. O
meio de cultura básico (MSB) foi composto pela formulação salina MS, vitaminas MS, 30 g de
sacarose, 6,5 g de Ágar e pH 5,8. Para cada acesso seis explantes (ápices caulinares) foram
inoculados em MSB suplementado com 1,0 mg/L de ANA e 1,0 mg/L de BAP. Após 45 dias,
iniciou-se a fase de multiplicação utilizando MSB suplementado com 2,5 mg/L de BAP e
realizando subcultivos a cada 30 dias, sendo cinco no total. Ao final do 5º subcultivo os brotos
foram transferidos para a fase de C/E em MSB modificado, tendo metade das concentrações da
formulação salina MS. As alturas dos brotos foram medidas no início e no final da fase de C/E,
que teve duração de 30 dias, e estes foram classificados em três grupos de altura: < 2 cm; entre
2,01 e 4 cm; e > 4 cm. Para cada classe de altura, os dados foram avaliados através do teste de
qui-quadrado (χ2) em tabela de contingência (14x2) e em seguida, ao se constatar diferenças
significativas entre os tratamentos, eles foram comparados entre si em testes de χ2 em tabelas de
contingência (2x2). Em todas as avaliações, os valores observados de cada tratamento foram
comparados com o valor médio dos tratamentos em avaliação. Para todas as classes de altura
foram observadas diferenças significativas. Ao se comparar os tratamentos entre si, observou-se
que Tetraploide Acuminata, Mysore, Cavendish, Belluna e Pacovan se destacaram por
apresentar as maiores proporções de brotos > 4 cm e os maiores incrementos de brotos nesta
classe de altura. De forma contrastante, Prata Zulu, Figo e Terra se destacaram por apresentar as
maiores proporções de brotos < 2 cm e as menores proporções de brotos > 4 cm. Desta forma,
conclui-se que o desempenho de brotos de Musa spp. na fase de C/E é uma característica
genótipo-dependente que influi na taxa regenerativa dos tratamentos estudados.
Palavras-chave: Musa spp; conservação; micropropagação.
Agradecimentos: FINEP, FAPESC e MAPA.
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DESEMPENHO PRODUTIVO DE POPULAÇÕES LOCAIS DE
FEIJOEIRO COMUM
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O feijoeiro é uma das culturas mais difundidas no mundo por ser importante fonte de proteína. A
cultura é tradicionalmente cultivada em pequenas propriedades rurais sem a utilização de muita
tecnologia. Apesar de ser autógama, possui certa taxa de fecundação cruzada, a qual proporciona
a geração de novas formas e cores de grãos, as quais, quando atraentes, são rapidamente
selecionadas e multiplicadas pelos agricultores. Dessa forma, novas populações são formadas
constantemente em condições in situ e on farm. Para fins de subsistência, a maioria dos cultivos é
realizada a partir de sementes próprias. Entretanto, não há nenhum relato na literatura sobre o
potencial produtivo dessas populações. Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar o potencial
produtivo de populações locais de feijoeiro comum cultivadas por agricultores familiares. Na
safra 2017/18, foram conduzidos três ensaios em três municípios da região oeste de Santa
Catarina, sendo: Novo Horizonte (NHT), Iporã do Oeste (IPO) e Concórdia (IFC). Foram
avaliados 12 tratamentos (10 variedades locais e 2 comerciais - testemunhas) em delineamento de
blocos completos casualizados, com três repetições. As parcelas foram constituídas por 4 fileiras
de 5m, com espaçamento de 30cm entre fileiras, utilizando as duas centrais como parcela útil. A
densidade populacional utilizada foi de 300.000 plantas ha-1. As características analisadas a partir
de 10 plantas da parcela útil foram: altura da primeira vagem (APV), comprimento da primeira
vagem (CPV), número de nós com vagens (NNV), número de vagens por planta (NVP) e número
de grãos por vagem (NGV); a partir do total da parcela útil: peso de mil sementes (PMS) e
produtividade de grãos (PRO). Os dados, média ou total de parcela, foram submetidos a análise
de variância conjunta e a análise de correlação linear. Diferenças significativas (P<0,05) foram
verificadas em todas as variáveis para a fonte de variação local (A); em todas as variáveis, exceto
NVP, para fonte de variação tratamentos (G); e para as variáveis APV, CPV e NNV,
considerando a interação GxA. Coeficientes de correlação linear significativos (P<0,05) e
positivos, foram observados entre PRO com NVG (0,2) e NVP (0,3), revelando que estes
caracteres são importantes para a determinação da produtividade de grãos nestas populações.
Analisando os resultados, conclui-se que nenhuma das populações locais foi mais produtiva que
as testemunhas, o que evidencia a importância do uso de sementes de alta qualidade para que
sejam obtidos elevados rendimentos.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; agricultura familiar; conservação on farm.
Agradecimento: Ao IFC - Campus Concórdia, pelo suporte financeiro.
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DESENVOLVIMENTO DE ACESSOS DE NIM INDIANO
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O gênero Azadirachta apresenta duas importantes espécies, Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs e
Azadirachta indica A. Juss. as quais pertencem à família Meliaceae. Popularmente conhecido
como nim indiano ou margosa, as árvores são caracterizadas pelo rápido crescimento e
ornamentação paisagística, destacando-se principalmente por propriedades medicinais,
inseticidas e produção de cosméticos. Em 2009, implantou-se o Banco Ativo de Germoplasma
(BAG) de Nim da Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Aracaju, SE. O presente trabalho foi
desenvolvido com o objetivo de avaliar o crescimento de indivíduos sobreviventes, utilizando
descritores morfológicos. O BAG apresenta seis acessos compostos por 41 indivíduos da espécie
Azadirachta indica e um indivíduo da espécie Azadirachta excelsa, e foram avaliados quanto à altura
da planta, altura de inserção do caule, circunferência do caule, diâmetro a altura do peito (DAP),
comprimento e largura da copa e folha composta e teor relativo de clorofila. Houve diferença
significativa para altura de inserção do caule no acesso 4, formado pela única planta da espécie A.
excelsa (226 cm), e para o teor relativo de clorofila no acesso 5 (44,40 CCI). A altura das plantas
variou de 3,10 m a 5,20 m, com medidas de circunferência do caule variando de 33,90 cm a 66,16
cm. O DAP oscilou de 23,56 cm a 38,57 cm. As medidas de comprimento das copas variaram de
2,75 m a 5,80 m, e a largura, de 4,30 m a 5,90 m. As médias de comprimento e largura da folha
composta foram 37,71 cm e 16,19 cm respectivamente. Os acessos avaliados apresentaram baixa
diversidade morfológica, e a caracterização completa do germoplasma será complementada com
o uso de descritores químicos e moleculares.
Palavras-chave: nim indiano; conservação; descritores morfológicos
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DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO PROTOCOLO DE
EXTRAÇÃO DE DNA EM BARBATIMÃO
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As espécies do gênero Stryphnodendron, típicas do Cerrado, são vulgarmente conhecidas como
barbatimão e devido à elevada concentração de taninos em sua casca, são amplamente utilizadas
na medicina popular e também na indústria do couro (curtume) e na fabricação de tintas de
escrever. O gênero Stryphnodendron pertence à família Fabaceae e possui ampla variedade de
espécies, dificultando a sua classificação taxonômica. O conhecimento da estrutura genética de
populações de barbatimão pode auxiliar no manejo desses Recursos Genéticos com a finalidade
de conservação e/ou domesticação. A partir do desenvolvimento de marcadores moleculares
houve um avanço na caracterização da diversidade genética de várias espécies e a extração de
DNA é a primeira etapa para a realização desses estudos. Existe uma grande diversidade de
protocolos de extração de DNA, ou seja, é preciso selecionar o protocolo que melhor se adéqua à
composição bioquímica da espécie de interesse, havendo a necessidade de modificações nos
protocolos de extração de DNA. Dessa forma, esse trabalho objetiva verificar qual o método de
extração de DNA genômico mais eficiente para a realização de técnicas moleculares em
barbatimão. Os protocolos testados, com algumas modificações, foram os descritos por Doyle &
Doyle (1987), Romano & Brasileiro (1998) e Ferreira & Grattapaglia (1998). Os protocolos foram
testados com variações nas quantidades de material foliar, nos quais se testou as quantidades de
20 mg, 40 mg e 60 mg. A maior eficiência ocorreu em Romano & Brasileiro (1998) com a
quantidade de 40 mg de folha macerada, resultando em uma média de concentração de DNA de
82 ng/ul e com razão A260/280 igual a 1,32. Observou-se, por meio do gel de agarose a 0,8%,
que o protocolo de Doyle e Doyle (1987) não foi eficiente por não apresentar bandas na maioria
das amostras e o protocolo de Ferreira & Grattapaglia (1998) não foi satisfatório, pois resultou
em bandas de baixa intensidade no gel, demonstrando baixa eficiência na extração de DNA.
Também testou-se as proporções de 100 µL de tampão para 5, 10 e 15 mg de folha macerada,
com 10 mg de material foliar sendo a mais eficiente. Todas as amostras dos géis apresentaram
arraste, indicando a presença de metabólitos secundários da planta e/ou a degradação de
material genético, sugerindo a necessidade de otimização do protocolo de extração de DNA. O
protocolo de extração de DNA mais eficiente para folhas de barbatimão foi o descrito por
Romano & Brasileiro (1998) modificado, que além de ser menos oneroso que o kit comercial
permite a extração de maiores quantidades de DNA, podendo ser modificado de acordo com as
especificidades de cada espécie vegetal.
Palavras-chave: extração de DNA; otimização de protocolo de extração; Stryphnodendron.
Agradecimentos: CNPq, UFPI e FAPEPI.
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Syzygium malaccense (L.), popularmente conhecido como jambo-vermelho, pertence à família
Myrtaceae e suas folhas são utilizadas comumente na medicina popular como diurético e no
tratamento de inflamações e em infecções dérmicas, do trato gastrintestinal e respiratório. A
obtenção de novas cultivares de espécies do gênero Syzygium é baseada na variabilidade genética
dos materiais mantidos nas coleções de germoplasma. Portanto, estudos moleculares que avaliem
a diversidade genética existente em recursos genéticos vegetais assumem fundamental
importância em programas de melhoramento. Tendo em vista que a qualidade e a pureza do
material genético são essenciais para estudos moleculares, esse trabalho teve como objetivo
avaliar a eficiência de três protocolos de extração de DNA em S. malaccense. Para as extrações
foram utilizados 100mg de folhas jovens e testou-se os protocolos de Doyle & Doyle (1987),
Romano & Brasileiro (1998) e Khanuja et al. (1999) com algumas modificações. O material
extraído foi submetido à eletroforese em gel de agarose a 0,8% e quantificado no Nanodrop 2000.
Apenas o protocolo de Khanuja et al. (1999) modificado não apresentou material genômico
visível no gel de agarose, enquanto que o protocolo de Romano & Brasileiro (1998) forneceu
bandas de baixa intensidade, indício de baixa concentração de DNA. Já o protocolo de Doyle &
Doyle (1987) apresentou um DNA puro e em quantidade suficiente para estudos moleculares
futuros. As razões A260/280 e A260/230 obtidas na quantificação mostraram valores dentro do
intervalo ideal no protocolo de Doyle e Doyle (1987) modificado, com média de razão A260/280
igual a 2,20. Nos outros dois protocolos, os valores da razão A260/280 foram negativos, o que
pode indicar contaminação por peptídeos, aminoácidos ou componentes de lise. Dessa forma, as
análises do gel de agarose e da quantificação do DNA sugerem que o protocolo de Doyle e Doyle
(1987) seja o mais eficiente para a extração de DNA de folhas em jambo-vermelho.
Palavras-chave: extração de DNA; protocolo de extração; Syzygium malaccense.
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A falta de praticidade na coleta de dados em campo dificulta muitas atividades de pesquisa, em
decorrência do quê a utilização de ferramentas simplificadoras de métodos tradicionais de coleta
de dados tem se tornado mais recorrente. O uso de softwares e aplicativos, de fácil acesso e uso,
pode promover a redução de tempo dispendido pelo avaliador em campo, dispensar o uso de
planilhas em papel (método tradicional) e diminuir as chances de erros de transcrição de dados,
principalmente de caracterização em bancos de germoplasma, por exemplo. Por esta razão, o
objetivo desse trabalho foi a desenvolver um aplicativo piloto para a coletas dados de avaliações
de rotina do Banco de Germoplasma do cajueiro (BAG-Caju), da Embrapa. Foi utilizada a
plataforma MIT App Inventor 2 para gerir a interface e o código do programa compatível com
dispositivos mobile (Android). Para estimativa de eficiência na execução de avaliações de
plantas, foi medido o tempo gasto para tomada de dados usando o método do aplicativo e o
método tradicional. Foram avaliadas 100 plantas de cajueiro por três avaliadores distintos e
observadas às características: condição (planta viva, morta ou ausente); incidência de oídio; de
mofo-preto do cajueiro; de cochonilha e de outras pragas pelo método do aplicativo e pelo
método tradicional. Os dados coletados foram tabulados, com conversão instantânea dos dados
para um arquivo (*. csv) que pode ser lido como planilha digital. A avaliação pelo método do
aplicativo demandou cerca de 14 minutos para tomada de dados em campo que, no mesmo
instante, foram convertidos em arquivo. Já com o método tradicional foram 26 minutos desde a
tomada dos dados em campo até a transcrição dos dados para uma planilha digital. Conclui-se
que o aplicativo piloto tem muita utilidade na dinamização da coleta de dados e diminuição de
erros de transcrição na caracterização do BAG-Caju, mesmo sem uma conexão com a internet na
área experimental, economizando recursos humanos e materiais.
Palavras-chave: recursos genéticos; aplicativo; caracterização de germoplama.
Agradecimentos: Universidade Federal do Ceará e Embrapa Agroindústria Tropical.
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DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES
DE ACESSOS DE MAMONEIRA COLETADAS EM DIFERENTES
REGIÕES CLIMÁTICAS DO BRASIL
Sebastião Soares de Oliveira Neto1,2*; Guilherme Gonçalves Machado1; Deoclécio
Jardim Amorim1; Maurício Dutra Zanotto1;
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A mamoneira (Ricinus communis L.) tem fácil propagação e adaptação, essa característica levou a
espécie a disseminar-se facilmente por várias regiões do planeta. Seu cultivo é realizado
principalmente para a obtenção de óleo de rícino, utilizado na fabricação de diversos produtos,
tais como, lubrificantes, tintas, plásticos, produtos cosméticos e fármacos, aumentando a
importância e o cultivo desta planta ao redor do mundo. O melhoramento genético utiliza-se
principalmente dos recursos genéticos encontrados na natureza para a inserção de novas
características nas cultivares modernas e a busca e caracterização de novos acessos é muito
importante para conhecer a variabilidade genética da espécie. Sabe-se que alguns fatores como a
temperatura e a pluviosidade influenciam a fase vegetativa e reprodutiva da planta, sendo assim,
é importante conhecer a respostas dos acessos de mamoneira para qualidade de sementes, frente
aos diferentes climas de produção. O objetivo do trabalho foi estudar o vigor e a germinação de
sementes de acessos de mamoneira coletados em diferentes localidade, a fim de determinar
aqueles com sementes de alta qualidade fisiológica, bem como, conhecer o clima que
proporcionou a produção de sementes de acessos com qualidade fisiológica superior. A coleta
dos acessos foi realizada através de uma expedição, onde foram colhidas sementes de
mamoneiras espontâneas em 12 municípios dos estados de SP e MG. Foi realizado um
levantamento climático do local de coleta e determinados em laboratório a germinação e o vigor
das sementes coletadas. Os dados de qualidade fisiológica de sementes e clima foram submetidos
às análises de similaridade e de componentes principais e correlacionados pelo método de
Pearson. O ambiente de produção influenciou nas características de qualidade fisiológica das
sementes dos acessos. Foi constatado que regiões com temperatura mais elevadas
(aproximadamente 20°C) e pluviosidade próxima de 1.350,0 mm proporcionaram um melhor
ambiente de produção de sementes, oferecendo um clima ideal para a obtenção de sementes de
acessos de mamoneira com qualidade fisiológica superior. O acesso BTC5 destacou-se
apresentando as melhores porcentagens de germinação e vigor.
Palavras-chave: Ricinus communis L.; características climáticas; qualidade fisiológica de semente.
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DETERMINAÇÃO INDIRETA DE CAPSAICINÓIDES EM
PIMENTAS
Bruna Dias Gomes Brilhante1; Leandro Heitor Rangel2; Raissa Olmo Lacerda Pirovani2;
Fernanda Vargas Valadares2; José Dias de Souza Neto2; Monique Moreira Moulin2*
1
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O gênero Capsicum spp, que abrange as pimentas e os pimentões, é o único da família Solanaceae,
e seus frutos são caracterizados por possuir o alcalóide capsaicina, composto químico acumulado
no tecido placentário dos frutos, responsável pela pungência e por diversos benefícios
terapêuticos, inclusive a prevenção de câncer. No sentido de identificar a presença desse
composto, o presente trabalho objetivou caracterizar 70 acessos de Capsicum spp do banco de
germoplasma do Ifes, Alegre/ES, por meio de um solução contendo vanadato de amônio. O teste
consistiu no preparo de uma solução contendo 920 ml de vanadato de amônio (9,2 grama de
vanadato de amônio dissolvido em 920 ml de água destilada) e 138 ml de ácido clorídrico. Após
este preparo foram adicionados 15 ml da solução em cada um dos 70 tubos de ensaio, contendo
fragmentos das placentas e deixado em repouso por cerca de 14 horas. A reação proporcionou
visualização de uma porção dos frutos presentes no tecido placentário que contêm capsaicina, as
quais ficaram caracterizadas por uma coloração castanha. Os dados foram submetidos à análise
multicategórica binária e o dendrograma, formado pelo método UPGMA, que reuniu os acessos
em dois grupos. O grupo I, formado por acessos que apresentaram capsaicina, compreendeu 75,7
% do total, a saber: IFCA 1, IFCA 2, IFCA 3, IFCA 4,IFCA 5, IFCA 6, IFCA 7 ,IFCA 8 ,IFCA
9, IFCA 10, IFCA 12, IFCA 13, IFCA 14, IFCA 16 ,IFCA 17, IFCA 19, IFCA 22 ,IFCA 23,
IFCA 24, IFCA 25, IFCA 26, IFCA 27, IFCA 28, IFCA 31, IFCA 32, IFCA 36, IFCA 38, IFCA
40, IFCA 44, IFCA 48, IFCA 49, IFCA 50, IFCA 53, IFCA 55, IFCA 57, IFCA 59, IFCA 60,
IFCA 61, IFCA 63, IFCA 67, IFCA 68, IFCA 69, IFCA 72, IFCA 76, IFCA 81, IFCA 85, IFCA
92, IFCA 93, IFCA 94, IFCA 95, IFCA 99, IFCA 100, IFCA 101. Agruparam-se nele acessos
das espécies: C. frutescens, C. chinense, C. annuum e C. baccatum var. pendulum com diferentes
formatos, cores e tamanhos. No entanto, o grupo II, composto por acessos que não possuem
capsaicina, reuniu apenas representantes de Capsicum chinense, morfotipos “biquinho” e “pimenta
de cheiro” e Capsicum baccatum var. pendulum, morfotipos “chapéu de bispo” e um exemplar de
“dedo-de-moça”, sendo eles: IFCA 33, IFCA 34, IFCA 35, IFCA 37, IFCA 39, IFCA 41, IFCA
43, IFCA 47, IFCA 51, IFCA 56, IFCA 58, IFCA 62, IFCA 71, IFCA 74, IFCA 82, IFCA 90 e
IFCA 91. Estes resultados indicam que a determinação indireta de capsaicinóides em pimentas
pelo teste de vanadato de amônio é eficaz e são de extrema importância para a caracterização do
banco de germoplasma.
Palavras-chave: Capsicum spp; capsaicina; vanadato de amônio.
Agradecimentos: À Fapes e os Ifes pelo apoio financeiro para realização e apresentação da
pesquisa.
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DIFERENCIAÇÃO GENÉTICA DE ACESSOS DE Cecropia
pachystachya TRÉCUL DE DIFERENTES BIOMAS BRASILEIROS
Jhonnatan de Oliveira Santos1; Felipe Liss Zchonski1; André Luiz Gaglioti, Paulo
Roberto Da Silva1*
Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, Laboratório de Genética e Biologia
Molecular Vegetal. *prsilva@unicentro.br
O gênero Cecropia Loefl. inclui plantas pioneiras e de distribuição Neotropical, sendo elementos
abundantes em formações florestais. As espécies são caracterizadas por apresentar mutualismo
com formigas do gênero Azteca Forel., crescimento rápido, sendo importantes na recuperação de
florestas. O gênero apresenta controvérsias em sua taxonomia e já foi classificado em diferentes
famílias, entre elas, Artocapeae, Moraceae e Cecropiaceae. Estando atualmente classificado em
Urticaceae. A espécie Cecropia pachystachya, conhecida como embaúba-branca, apresenta
variações morfológicas ao longo de sua distribuição, no entanto, não há estudos que avaliaram se
essas diferenças ocorrem também a nível molecular. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar
se há diferenciação genética em acessos de C. pachystachya oriundos de diferentes biomas
brasileiros. Para isso, foram coletados 18 acessos de C. pachystachya nos biomas Amazônia (dois
exemplares), Caatinga (dois exemplares), Cerrado (quatro exemplares) e Mata Atlântica (10
exemplares). Foi realizada a extração de DNA e amplificação por PCR (Polymerase Chain
Reaction) da região ITS4-5 (nuclear) e trnL-F (cloroplastidial). Os produtos de amplificação foram
sequenciados, alinhados e utilizados para as análises moleculares. A construção da árvore foi
baseada nos métodos da Máxima Parcimônia e Máxima Verossimilhança utilizando o software
PAUP 4.0 e Inferência Bayesiana com o software MrBayes 3.1, usando Cecropia hololeuca Miq.
como grupo externo. Os 18 acessos de C. pachystachya foram separados em dois grupos, de acordo
com os biomas em que estão localizados. Um grupo com os acessos da Amazônia, Caatinga e
Cerrado e um grupo com os acessos da Mata Atlântica. Este agrupamento provavelmente está
associado com a história dos Biomas, principalmente com os eventos de expansão e retração dos
Biomas Mata Atlântica e Amazônia nas últimas eras glaciais. Os marcadores utilizados foram
eficazes na identificação de diferenças moleculares entre os acessos em estudo, fortalecendo que
as diferenças morfológicas não são somente plasticidade fenotípica da espécie. O uso dos
resultados obtidos neste estudo, associados com dados os morfológicos poderão auxiliar em uma
nova circunscrição de C. pachystachya.
Palavras-chave: Embaúba; Filogenia; Marcadores Moleculares.
Agradecimentos: Ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva da UNICENTRO e a
CAPES pela Bolsa de Mestrado concedida.
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DINÃMICA REPRODUTIVA DE Himatanthus bracteatus (A. DC.)
Woodson, E Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel. NA MATA CILIAR
DO RIO LENÇÓIS, CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA, BRASIL
Marília Grazielly Mendes dos Santos1*; Alexsandro dos Santos Sousa1; Lia d‟Afonsêca
Pedreira de Miranda1; Lígia Silveira Funch1
1
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A dinâmica reprodutiva da planta permite prever períodos de floração/frutificação associados a
polinizadores/dispersores e determinar estratégias de coleta de frutos e sementes. Avaliamos a
relação entre as fenofases reprodutivas de Himatanthus bracteatus e Himatanthus drasticus
(Apocynaceae) com relação aos fatores abióticos (precipitação, temperatura, umidade,
fotoperíodo, insolação) e fatores bióticos (polinização) na floresta ciliar do rio Lençóis. Nas
florestas e cerrados da Chapada Diamantina, as espécies de Himatanthus são abundantes e
conhecidas como tibórnea, utilizadas localmente no tratamento da sífilis. Acompanhamos as
fenofases botão, flor aberta, fruto imaturo e fruto maduro em 104 indivíduos durante 21 meses,
avaliando-as a partir de escala intervalar de 25% entre as classes, além de calcular a sincronia
(análise circular) e a agregação dos dados (índice de Shoener). Foram observados: antese,
receptividade estigmática, viabilidade polínica, presença de osmóforos e pigmentos que refletem
raios UV, autopolinização espontânea, e visitantes florais. Após avaliação da normalidade,
realizou-se correlação de Spearman para as fenofases e os fatores ambientais. Os eventos
reprodutivos foram anuais e longos, com sobreposição de todas as fenofases e correlação positiva
com a precipitação. A antese iniciou entre 14:00 -14:30, concluindo entre 18:00 -18:30. Observouse que as flores duram 24h, apresentam atividade floral noturna, não possuem nectário, tem odor
adocicado e estigmas receptivos, altas taxas (90 a 100%) de viabilidade polínica, presença de
pigmentos que refletem raios ultra-violeta e osmóforos. Não apresentam mecanismos de
autopolinização espontânea. Apesar das flores apresentarem características de polinização por
mariposas e ter sido observado um grande número de mariposas sobrevoando as copas das
árvores, não houve registro de visita às flores durante o período de estudo. A floração agregada
entre espécies congenéricas, convergentes na síndrome de polinização, cujas flores foram
ofertadas aos poucos e durante longos períodos, mostrou-se uma importante estratégia para o
sucesso reprodutivo das espécies envolvidas por aumentar o display floral para atração de
eventuais polinizadores, sobretudo, por se tratarem de espécies que, aparentemente, não
oferecem recursos florais além de pólen, sugerindo que haja mecanismos de polinização por
engodo.
Palavras–chave: agregação; sincronia; engodo.
Agradecimentos: A Fapesb (BOL0722/2016) pelo financiamento desta pesquisa.
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DISSIMILARIDADE GENÉTICA ENTRE ACESSOS DE PIMENTAS
E PIMENTÕES (Capsicum spp.)
Gérson do Nascimento Costa1; Bruna Maria Prado da Silva1; Alexandro Bruno Meneses
de Araújo1; Leonardo Castelo Branco Carvalho1*; Regina Lucia Ferreira Gomes1; Ângela
Celis de Almeida Lopes1
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A avaliação de dissimilaridade genética entre genótipos é essencial para a conservação de
qualquer recurso genético, podendo ser usada para ampliar a base genética de plantas cultivadas e
ainda promover uma agricultura sustentável. Neste estudo, objetivou-se avaliar a dissimilaridade
genética entre 50 acessos de Capsicum spp. da região Nordeste do Brasil, mediante o uso de
técnicas multivariadas, baseadas em 23 descritores qualitativos multicategóricos e 12 descritores
quantitativos. O experimento foi conduzido em telado, localizado no Departamento de
Fitotecnia, do Centro de Ciências Agrárias, da Universidade Federal do Piauí, no período de
fevereiro a novembro de 2017, no qual os acessos foram delineados inteiramente ao acaso, com
quatro repetições, uma planta por parcela. Foram realizadas análise de variância (ANAVA),
agrupamento de médias pelo teste Scott-Knott (5% de probabilidade) e o método hierárquico de
ligação média entre grupos (UPGMA) adotando a distância generalizada de Gower. Pela análise
de variância evidenciaram-se diferenças significativas entre os acessos de pimentas e pimentões
para todos os descritores quantitativos, o que indica presença de variabilidade entre os mesmos.
Os coeficientes de variação experimental (CV) variaram de 5,2% (NDM) a 31,4% (NFP) sendo,
portanto, satisfatórios, uma vez que foram detectadas diferenças entre os acessos. Pelo método
UPGMA, formaram-se sete grupos baseando-se na combinação de descritores quantitativos e
qualitativos multicategóricos. Os acessos de pimentas do Nordeste do Brasil, alocados no Banco
de Germoplasma de Capsicum da Universidade Federal do Piauí, apresentam alta variabilidade
genética inter e intraespecífica, atribuída às diversas cores e formatos de frutos, morfologia das
flores e arquitetura de planta. O acesso BAGC 198, Capsicum chinense, é o mais divergente, e
BAGC 108 (pimenta-de-cheiro) apresenta as características agronômicas mais desejáveis, para a
espécie, na região Nordeste. BAGC 221 (malagueta) é o mais divergente e de maior valor
agronômico entre os acessos de C. frutescens, e BAGC 95 (dedo-de-moça), o de C. baccatum. Os
acessos BAGC 149, 202, 228 (pimentão-amarelo, cayenne longa e pimenta-doce) são os mais
produtivos e contrastantes de C. annuum, sendo, portanto, adequados como genitores em futuros
programas de melhoramento visando produtividade de frutos.
Palavras-chave: descritores; germoplasma; variabilidade.
Agradecimentos: À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e
à Universidade Federal do Piauí (UFPI).
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DIVERGÊNCIA GENÉTICA E CARACTERIZAÇÃO DE ACESSOS
DOS GÊNEROS Habranthus E Hippeastrum (Amaryllidaceae)
Elane Bezerra da Siva1; Ana Cecilia Ribeiro de Castro2*; Rita de Cassia Alves Pereira2;
Fernando Antônio Souza de Aragão2; Francisca Natalia Brito Rocha1
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As bulbosas ornamentais de maior importância ornamental são as espécies da família
Amaryllidaceae, elas possuem grande apelo comercial, sendo a conservação de sua diversidade
natural, uma prioridade. A caracterização e o estudo da diversidade genética são importantes na
gestão e no uso do germoplasma conservado, gerando dados que podem ser utilizados em
trabalhos de melhoramento genético. A partir disto, os objetivos deste estudo foram: caracterizar
e estimar a divergência genética entre acessos dos gêneros Habranthus e Hippeastrum da coleção de
germoplasma da Embrapa Agroindústria Tropical e indicar os indivíduos com maior potencial
para uso ornamental como planta de vaso em condições de Fortaleza. Foram avaliados 29
acessos de Habranthus e 23 de Hippeastrum selecionados da coleção de germoplasma da Embrapa
Agroindústria Tropical. As avaliações foram realizadas com base nos descritores: comprimento
de folhas (CFO), largura de folhas (LFO) e por atribuição de notas foram avaliados a taxa de
recobrimento do solo (TRS), ocorrência de plantas daninhas (OPD), ataque de insetos (AIN) e
índice de folhas secas (FSE). Para a avaliação da similaridade genética dos acessos foi utilizado
método de agrupamento de UPGMA, com base na distância Euclidiana. Como ponto de corte
foi considerada a média das distâncias, envolvendo todos os acessos. As análises de componentes
principais foram utilizadas para a seleção dos descritores mais importantes. Para o gênero
Habranthus foram formados seis grupos no dendrograma, com valor cofenético de 0,79 (P<0,05).
Por meio da análise de componentes principais foi possível observar que os descritores que mais
contribuíram para caracterização foram taxa de recobrimento do solo, comprimento de folhas,
índice de folhas secas e largura de folhas são os que melhor caracterizam este gênero. No
dendrograma de Hippeastrum foram formados sete grupos, com valor cofenético de 0,87 (P<0,01).
Por meio dos componentes principais foi possível observar que os descritores que mais
contribuíram para caracterização foram taxa de recobrimento do solo, comprimento de folhas,
índice de folhas secas e largura de folhas são os que melhor caracterizam este gênero. Conclui-se
que os descritores utilizados contribuíram para a caracterização dos acessos de Habranthus e
Hippeastrum, determinando também a divergência genética entre os mesmos.
Palavras-chave: Habranthus; Hippeastrum; germoplasma.
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DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE GENÓTIPOS DE ALHO
Amanda Gonçalves Guimarães1*; Aline Aparecida Andrade Costa1; Lidiane Rodrigues
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A estatística multivariada é utilizada tanto na identificação de características de interesse quanto
à mensuração da diversidade genética entre o material vegetal estudado, já que integra as
múltiplas informações das características extraídas das unidades experimentais. Assim, o objetivo
deste trabalho foi avaliar a divergência genética entre genótipos de alho cultivados em
Diamantina-MG. Foram utilizados dez genótipos de alho, sendo oito experimentais da Embrapa
Hortaliças (1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17) e duas cultivares comerciais - Caçador e Jonas. O plantio dos
bulbilhos ocorreu no início de junho de 2017 em canteiros de 0,20 m de altura, 1,25 m de largura
e 20 m de comprimento com cinco linhas de plantio espaçadas a 20 cm entre linhas e 10 cm entre
plantas, sendo a parcela definida pelas três fileiras centrais. O delineamento experimental
adotado foi de blocos casualizados, com quatro repetições, sendo cada canteiro uma repetição.
Foram avaliadas nove características quanto descritores morfoagronômicos. A análise da
divergência genética foi realizada pela distância generalizada de Mahalanobis e o agrupamento
pelo método da ligação média entre grupos. O ponto de corte para determinação do número de
grupos foi definido pela proposta de Mojena em 38% de distância genética dividindo em 4
grupos: G1 (9, 10, 6, 1, 8); G2 (17); G3 (4 e 11); G4 (Caçador e Jonas). É possível perceber que os
as cultivares comerciais obtiveram melhores médias para as características mais importantes para
seleção que são números de bulbos comerciais, massa de bulbo comercial, produtividade total e
comercial. O primeiro grupo foi formado devido valores menores que as cultivares comerciais.
Dentre as características avaliadas as que mais contribuíram para a dissimilaridade genética
foram: produtividade comercial (35.23%) e altura (26.78%). Portanto, os genótipos de alho
apresentaram dissimilaridade genética, e a característica morfológica que mais contribui para a
divergência é a produtividade comercial.
Palavras-chave: Allium sativum; dissimilaridade genética; acessos.
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DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE MILHOS CRIOULOS QUANTO
DESCRITORES DA ESPIGA
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O cultivo de variedades de milho crioulo é amplamente utilizado por pequenos produtores, e tem
como principal vantagem a grande variabilidade genética e a alta rusticidade encontrada nessas
variedades, o que possibilita o seu cultivo sob um sistema de médio a baixo nível tecnológico
com a obtenção de produtividades rentáveis. O objetivo desse trabalho foi avaliar a divergência
genética entre genótipos de milhos por meio de descritores relacionados com a espiga. O
experimento foi realizado na Fazenda Experimental Rio Manso, da Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Couto de Magalhães de Minas-MG, de setembro de 2017 a
fevereiro de 2018. Os materiais genéticos estudados foram seis variedades de milho crioulo,
oriundos das regiões de Viçosa (1 e 2), Couto Magalhães de Minas (3, 4 e 6) e São Gonçalo do
Rio Preto (5), todas no Estado de Minas Gerais, dispostos em delineamento em blocos
casualizados, com quatro repetições, sendo a parcela composta de duas linhas de cinco metros
espaçadas 0,20 m entre plantas e 0,90 m entre linhas. Foram avaliadas 10 características quanto
descritores da espiga. A análise da divergência genética foi realizada pela distância generalizada
de Mahalanobis e o agrupamento pelo método da ligação média entre grupos. O ponto de corte
para determinação do número de grupos foi definido pela proposta de Mojena em 48,76% de
distância genética dividindo em 3 grupos as variedades de milho crioulo: G1 (3, 4, 6); G2 (1, 2);
e, G3 (5). É possível perceber que os grupos foram formados de acordo com a origem genética do
material avaliado. Dentre as características avaliadas as que mais se contribuíram para a
divergência genética foram: largura do grão (48,54%) e diâmetro de espiga (24%). Portando, as
variedades de milhos crioulos apresentam divergência genética, sendo discriminados pela origem
genética e a característica morfológica de espiga que mais contribui para a divergência é a largura
do grão.
Palavras-chave: Zea mays; variedade; grão.
Agradecimentos: Projeto Milho Crioulo, Proexc, UFVJM.
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DIVERGÊNCIA GENÉTICA PARA CARACTERES QUALITATIVOS
EM ACESSOS DE FEIJÃO-FAVA
(Phaseolus lunatus L.)
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A conservação e caracterização de recursos genéticos são fundamentais para subsidiar o uso de
acessos em programas de melhoramento genético no desenvolvimento de cultivares. A
caracterização fornece conhecimentos sobre a diversidade, a variabilidade e o potencial genético,
maximizando a eficiência do uso dos recursos genéticos disponíveis. Assim, objetivou-se estudar
a diversidade genética entre 19 acessos de feijão-fava do Banco Ativo de Germoplasma da
Universidade Federal do Piauí (BAG-UFPI) por meio da caracterização morfológica. Na
caracterização os acessos foram semeados em vasos em casa de vegetação, de empregando-se o
delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições, e duas plantas por repetição.
Foram avaliados 16 caracteres qualitativos de planta, vagem e semente. Os de planta foram:
pigmentação do caule principal, cor da nervura das folhas, antocianina nas folhas, pilosidade da
folha, hábito de crescimento, ramificação, persistência das folhas e cor da flor; de vagem:
pubescência, curvatura, cor e forma do ápice; e de semente: cor de fundo, cor padrão, segunda
cor padrão e padrão do tegumento, baseado no Biodiversity International. Através do método de
Tocher foram formados dez grupos. Cada grupo expressou características com potencial
econômico e agronômico a ser explorado em programas de melhoramento, com destaque para os
grupos III, V e VI. O grupo III (UFPI 1109 e UFPI 1113) apresentou características da semente
com potencial econômico, com ausência no padrão do tegumento e cor de fundo branca,
caracteres de preferência dos consumidores. O grupo V (UFPI 1016 e UFPI 946) apresentou boas
características agronômicas para o cultivo, como hábito de crescimento determinado e
pubescência das vagens que garante maior resistência ao ataque de pragas. E, o VI (UFPI 923 e
UFPI 922), com acessos que apresentam marcadores morfológicos de melhor distinção para o
uso em cruzamentos. O método de Singh indicou que a cor de fundo da semente foi o caráter que
mais contribuiu para a diversidade total entre os acessos avaliados, com 53,50%. Portanto há
variabilidade genética para caracteres qualitativos entre os acessos de feijão-fava do BAG-UFPI.
Palavras-chave: caracterização; variabilidade genética, potencial genético.
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DIVERSIDADE E ESTRUTURA GENÉTICA EM POPULAÇÕES
NATURAIS DE Achyrocline flaccida (WEINM) DC. (ASTERACEAE)
DO RIO GRANDE DO SUL
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Achyrocline flaccida (Asteraceae), popularmente conhecida como Macela, é uma planta de hábito
herbáceo, nativa dos campos da Mata Atlântica. A. flaccida é amplamente utilizada na medicina
popular na América do Sul. A utilização de macela está associada à cultura popular, suas
infrutescências são coletadas em Campos e beiras de estradas tradicionalmente na Sexta-feira
Santa. No entanto, existem poucas áreas de cultivo de Macela, assim as inflorescências são
coletadas de populações naturais. O conhecimento da diversidade genética das populações
naturais é importante para auxiliar na conservação da espécie, além de fornecer dados para
futuros programas de gestão e conservação de recursos genéticos. Neste sentido este trabalho teve
como objetivo avaliar a variabilidade genética de cinco populações de A. flaccida do Rio Grande
do Sul utilizando marcadores ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat). Para a avaliação dos dados
genéticos-populacionais, foram coletadas cinco populações de A. flaccida no estado do Rio
Grande do Sul. Estas populações foram amostradas nos municípios de Panambi, Coxilha,
Herveiras, Itapuca e Tenente Portela. O DNA genômico destes exemplares foram extraídos e
amplificados utilizando 10 primers ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat). Os produtos das
amplificações foram resolvidos em gel de agarose, corados com brometo de etídio e visualizados
sob luz ultravioleta. Os indivíduos de todas as populações foram genotipados de acordo com a
presença e ausência de bandas, a partir desses dados foi construída uma matriz binária e esta
utilizada para obtenção dos dados genéticos-populacionais. A porcentagem de loci polimórficos
entre todas as populações foi de 98%, indicando alta variabilidade em A. flaccida. A Análise de
Variância Molecular evidenciou que a maior variabilidade ocorre dentro das populações (62%)
do que entre as populações (38%). O índice de diversidade de Shannon variou de 0,25 na
população de Coxilha a 0,36 na de Itapuca e para todas as populações foi de 0,51. A diversidade
genética de Nei variou de 0,17 em Coxilha a 0,24 em Itapuca e foi de 0,34 para todas as
populações. O valor de fluxo gênico entre todas as populações foi de 0,86. Os resultados do
Coeficiente de diferenciação genética GST 0,37 e Análise de Coordenadas Principais indicam que
as populações possuem elevada estruturação. O fluxo gênico restrito pode estar levando a
estruturação observada nas populações de A. flaccida. Este baixo fluxo gênico pode ser em função
da distância entre as populações, fortalecido pelo isolamento das populações por grandes áreas
agrícolas.
Palavras-chave: Macela; ISSR; fluxo gênico.
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A pipoca (Zea mays L.) é um tipo especial de milho tradicionalmente cultivado em pequenas
propriedades rurais do Extremo Oeste de Santa Catarina (EOSC). Recentemente, foram
inventariadas 1.078 variedades locais desenvolvidas pelo processo de seleção de agricultores da
região. Apesar do uso real e potencial deste recurso genético, é comum sua perda ou abandono, o
que evidencia um processo contínuo de erosão genética. Uma coleção nuclear de 140 variedades
de pipoca, proveniente do EOCS, é mantida no Banco de Germoplasma de Milho da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A caracterização é uma atividade prioritária na
estratégia de conservação ex situ, pois contribui para o uso da variabilidade através da
identificação de genitores com elevado potencial para diferentes atributos de interesse. O objetivo
deste trabalho foi caracterizar e avaliar a diversidade genética de 10 acessos de variedades locais
de milho pipoca do EOSC. Para tanto, os acessos foram cultivados na Fazenda Experimental da
UFSC, na safra agrícola de 2016/2017, e avaliados com base nos descritores mínimos de Zea
mays L., propostos pelo MAPA. Foram apreciadas características morfológicas associadas à
planta, espiga e grão. Tais como, altura de planta, altura de inserção da espiga, diâmetro do
colmo, peso, comprimento e diâmetro de espiga, número de grãos por fileira, índice de
circularidade e volume de cem grãos. Os dados foram analisados com base em análises
multivariadas. O dendrograma foi construído com base na distância generalizada de
Mahalanobis (D²) e pelo método UPGMA de agrupamento. A análise de componentes principais
foi utilizada para determinar as variáveis que mais contribuem na descriminação dos acessos.
Com base no dendrograma (coeficiente de correlação cofenética: 0,75), pôde-se observar a
formação de quatro grupos. Os grupos I e III reuniram cinco e três acessos, respectivamente. Os
grupos II e IV foram formados por um acesso cada. Os componentes principais 1 e 2 explicam
cerca de 69% da variação total. A variável altura de inserção de espiga possui maior peso no
componente 1, e o número de grãos por fileira possui maior peso no componente 2. A separação
dos acessos em quatro grupos demonstra a grande divergência fenotípica entre as variedades
locais de pipoca do EOSC. Existe diversidade entre os acessos das variedades locais avaliadas. As
características que mais contribuem para a sua diferenciação são altura de inserção de espiga e
número de fileiras de grãos.
Palavras-chave: caracterização morfológica; conservação ex situ; Zea mays L.
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Anacardium occidentale é uma planta tropical que ocorre principalmente no Nordeste do Brasil.
Esta planta frutífera destaca-se no contexto socioeconômico pelo alto valor nutritivo e comercial
de seus produtos. Comercialmente, a fruta e o pseudofruto desta árvore são utilizados pela
indústria para produção de sucos, doces, sorvetes, mel, geleia e refrigerantes. O presente trabalho
teve como objetivo avaliar a diversidade genética de cajueiros por meio de descritores
morfológicos vegetativos e determinar a importância relativa dos mesmos para a caracterização.
Foram avaliados sete descritores morfológicos: comprimento do pecíolo (CP), diâmetro médio da
copa (DMC), diâmetro do caule da altura do peito (DCAP), cumprimento do limbo (CL), largura
do limbo (LL), índice folear (IF) e altura máxima da planta (AMP). O IF foi calculado dividindose o comprimento do limbo por sua largura. Os dados foram submetidos às seguintes análises
multivariadas: métodos de agrupamentos UPGMA e Tocher e análise dos componentes
principais. Os descritores morfológicos vegetativos avaliados mostraram-se importantes na
caracterização dos cajueiros, por apresentarem contribuições importantes na discriminação da
divergência, sendo que as variáveis relacionadas ao comprimento e largura do limbo foram as
que mais contribuíram para a análise da diversidade genética. Estas características são
importantes, já que as mesmas variam com a distribuição espacial e temporal da espécie,
disponibilidade de luz e idade da folha. As diferenças observadas entre os caracteres foliares
refletem a adaptação dessa espécie ao ambiente e vale ressaltar que a folha é o órgão vegetal que
responde com maior facilidade às variações ambientais. As baixas variações observadas para
estas características já eram esperadas, pois os cajueiros avaliados encontram-se dentro de um
mesmo perfil fitofisionômico, o Cerrado stricto sensu. Em vista disso, o ambiente produz respostas
semelhantes nas variações foliares dos cajueiros.
Palavras-chave: Anacardium occidentale; caracterização morfológica; índice foliar.
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DIVERSIDADE GENÉTICA EM ACESSOS DE ABÓBORAS DA
COLEÇÃO DE TRABALHO COM BASE EM CARACTERES
QUANTITATIVOS DE FRUTOS
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Dentre as 825 espécies de cucurbitáceas conhecidas a abóbora (Cucurbita mochata) e a moranga
(Cucurbita maxima) são as olerícolas mais cultivadas na região do Nordeste brasileiro. Essas
olerícolas fazem parte da culinária nordestina e seu uso é variado no preparo de doces, sopas,
refogados, purês, além de outros. As abóboras ou jerimuns são basicamente cultivadas por
agricultores familiares de baixo nível tecnológico que selecionam suas próprias sementes para o
próximo plantio e vendem sua produção para mercados locais. A caracterização morfológica e
agronômica permite estimar a diversidade genética em coleções de germoplasma, coleções de
trabalho e tem sua aplicabilidade em programas de melhoramento. Portanto, o objetivo deste
trabalho foi estudar a divergência genética de seis populações de abóboras da coleção de trabalho
do IPA, com base na caracterização morfológica utilizando descritores quantitativos com a
finalidade de orientar possíveis programas de melhoramento. As seis populações foram obtidas
por meio do cruzamento intervarietal de meio-irmãos, sendo aplicados a seleção massal com base
na preferência dos agricultores familiares por determinado tipo de casca do fruto, palatabilidade,
sanidade geral da planta, produtividade e cor de polpa. O experimento foi conduzido na Estação
Experimental de Belém do São Francisco/PE sendo cultivados no espaçamento de 5m entre
linhas e 3m entre plantas. Com base em 11 descritores quantitativos, a saber, diâmetro do fruto
(DIA), altura do fruto (ALT), peso do fruto (PFR), espessura de polpa na posição superior do
fruto (ESPS), espessura de polpa na região mediana do fruto (ESPM), espessura do fruto na
região inferior do fruto (ESPI), tamanho médio do pedúnculo (PED), cavidade interna do fruto
longitudinal (CAVG), cavidade interna do fruto latitudinal (CAVL), firmeza do fruto (FIR) e brix
foram analisados pela técnica de componentes principais. Houve a formação de dois grupos.
Grupo 1 consistindo dos acessos ABO-1, ABO-2, ABO-3 E ABO-4 e grupo 2 pelos acessos ABO5 e ABO-6. As variáveis de maior contribuição para a divergência genética foram ESPS, ESPM e
PFR, explicando para os três primeiros componentes cerca de 92,07% da variação total
disponível tornando possível plotar um gráfico de dispersão tridimensional. Estes resultados
apontam que a seleção ao longo de 20 anos permitiu a formação de populações distintas de
abóbora que podem ser usados em futuros programa de melhoramento genético.
Palavras-chave: Cucurbita moschata; divergência genética; descritores morfológicos.
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O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), também conhecido como, feijão-de-lima, fava-de-lima ou
simplesmente fava é uma leguminosa tropical, caracterizada por possuir elevada diversidade
genética, que permite a sua adaptação às mais diferentes condições ambientais Este estudo teve
como objetivo avaliar a diversidade genética nos acessos do Banco Ativo de Germoplasma de
Feijão-Fava da Universidade Federal do Piauí, por meio da caracterização morfológica das
sementes e classificação nos grupos: “Grande Lima”, “Sieva” e “Batata”. O material genético
utilizado consistiu de 219 acessos. Na caracterização, foram avaliados descritores quantitativos,
conforme o Bioversity International, em dez sementes tomadas ao acaso de cada acesso.
Determinou-se comprimento, largura, em milímetros e área da semente, em milímetros
quadrados, com auxílio do software SmartGrain, além da espessura com um paquímetro digital,
e o peso de cem sementes (P100S) em g, com a média de três repetições. As sementes foram
classificadas quanto ao tamanho (peso de 100 sementes) em: pequena (menor que 30 g), média
(31 a 40 g), normal (41 a 59 g), e grande (superior a 60 g). Quanto à forma em função do índice J,
relação entre comprimento e largura, em esférica ou elíptica ou oblonga. A classificação quanto
ao perfil da semente ocorreu em função do índice H, relação espessura/largura, em: achatada ou
semi-achatada ou cheia. Na análise de agrupamento, empregou-se o método hierárquico
UPGMA, adotando como medida de dissimilaridade a distância euclidiana média. Com a
formação do dendrograma, observou-se a formação de sete grupos nos quais os pares mais
divergentes e complementares ficaram em grupos distintos, a seguir: G1 - sementes esféricas,
achatadas e tamanho normal. G2 - sementes esféricas, achatadas e pequenas. G3 - sementes
esféricas, semi-achatadas e pequenas. G4 - sementes elípticas, achatadas e tamanho normal. G5 sementes elípticas, achatadas e tamanho grande. G6 - sementes elípticas, achatadas e grandes
formado por quatro acessos e que apresentaram as maiores médias para as características
avaliadas. G7 - sementes elípticas, achatadas e de tamanho grande. As características que mais
contribuíram para a divergência genética foi a área da semente e o peso de cem sementes. Os
acessos avaliados no presente estudo mostraram-se predominantemente pertencentes ao grupo
Grande Lima com a presença de sementes grandes e achatadas (representando o conjunto gênico
andino, ou seja, a maioria de domesticação ocorrida na América do Sul).
Palavras-chave: Phaseolus lunatus L.; SmartGrain; UPGMA.
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A Macaúba, pertencente à família Arecaceae, é uma espécie nativa do cerrado amplamente
dispersa no território brasileiro e reconhecida atualmente como a mais promissora potencial
espécie nativa para produção de óleo e biomassa. Este recurso da biodiversidade brasileira
apresenta inúmeras finalidades como o uso de polpa para a produção de biodiesel e o endocarpo
para carvão, o óleo das amêndoas destaca-se pela qualidade e potencial de utilização na indústria
de alimentos e cosméticos. Estudos de diversidade genética em bancos de germoplama são
importantes para quantificar a variabilidade existente, auxiliar na escolha de genitores em
cruzamentos e estruturar a base genética para estabelecimento de um programa de
melhoramento, em especial, tratando-se de uma espécie nativa ainda em desenvolvimento
tecnológico para seu cultivo agronômico. Deste modo, o objetivo do trabalho foi estimar a
diversidade genética entre os acessos do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa de Macaúba
(BAGMC) em caracteres relacionados com a produção. Os caracteres observados foram: peso
médio do fruto a base seca, produção de frutos, número de cachos frutificados, perceptual de
cachos fertilizados e precocidade. Foram 427 genótipos do BAGMC abrangendo 86 progênies de
meio-irmãos oriundas dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Pará, Goiás e do Distrito
Federal. O BAGMC foi estabelecido em delineamento experimental blocos ao caso com três
repetições composto por parcelas de 1 a 4 plantas. Para análise estatística a matriz de distância
genética foi obtida pelo Quadrado da Distância Euclidiana (Selegen, Modelo 104), com base nos
valores genéticos preditos dos caracteres avaliados estimados pelo emprego de modelos mistos
(Selegen-REML/BLUP, Modelo 1). O dendograma construído pelo agrupamento via método
hierárquico UPGMA permitiu a visualização sete grupos. A correlação entre a matriz de
distâncias originais e matriz cofenética foi altamente significativa pela aplicação do teste de
Mantel (r=0,81; p<0,001) baseado em 1000 reamostragens, revelando consistência no
agrupamento observado.
A estatística de Singh indicou maior importância dos caracteres
precocidade e produção de frutos, com 24,1% e 20,4%, respectivamente, na contribuição relativa
para divergência total. Existe variabilidade genética para os caracteres avaliados entre os
genótipos e o estudo poderá auxiliar na estruturação do germoplasma e escolha de genitores para
obtenção de progênies com alta variabilidade.
Palavras-chave: Acrocomia aculeata; germoplasma; modelos mistos.
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O cajueiro (Anacardium occidentale L.) possui ampla distribuição e adaptação na região Nordeste
do Brasil. Assim, objetivou-se realizar caracterização agromorfológica e estimar diversidade
genética em população de cajueiro comum, visando selecionar indivíduos com potencial para
aproveitamento em programas de melhoramento. O estudo foi desenvolvido em área de plantio
comercial de cajueiro comum, localizada no município de Ipiranga do Piauí (PI). Para obtenção
dos dados, 43 plantas de cajueiro comum foram selecionadas aleatoriamente, identificadas por
etiquetas e georreferenciadas, nas quais foram selecionados dez frutos e pseudofrutos ao acaso.
As plantas amostradas não possuíam registro de data de plantio e na área não havia espaçamento
definido entre plantas. A avaliação biométrica da diversidade genética nos cajueiros foi realizada
com base nos caracteres agromorfológicos: peso total, referente ao peso do fruto e pseudofruto,
peso do pseudofruto, peso do fruto, comprimento do fruto, largura do fruto, espessura do fruto,
peso da amêndoa, comprimento da amêndoa, largura da amêndoa, espessura da amêndoa,
comprimento do pseudofruto, diâmetro basal do pseudofruto e diâmetro apical do pseudofruto; e
físico-químicos: acidez titulável, sólidos solúveis totais e relação sólidos solúveis totais/acidez
titulável. Quanto à variabilidade observada, destacaram-se os caracteres peso total, peso do fruto,
comprimento do pseudofruto, peso da amêndoa e acidez total. Os dois primeiros componentes
principais explicaram 79,74% da variação total observada. O primeiro componente está
relacionado com os descritores de fruto, amêndoa e pseudofruto, enquanto que o segundo
expressa os descritores de qualidade do suco. Observou-se divergência genética encontrada na
área de cultivo, sendo os genótipos 28, 4 e 43 os mais divergentes. A análise UPGMA resultou na
formação de seis grupos. A seleção de genótipos com caracteres desejáveis de fruto, pseudofruto,
amêndoa e sólidos solúveis totais (ºBrix) pode ser eficiente, considerando a presença de
variabilidade genética na população e o comportamento independente destes caracteres,
sobressaindo-se os indivíduos 17, 26, 28 e 37. Os genótipos 10 e 28 destacaram-se quanto ao peso
total e espessura do pseudofruto, enquanto 7 e 24 destacam-se na produção de castanha e
amêndoa.
Palavras-chave: Anacardium occidentale L.; variabilidade genética; análise multivariada.
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a Universidade Federal do Piauí pelo financiamento da pesquisa.
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DIVERSIDADE GENÉTICA EM POPULAÇÕES NATURAIS DE
Baccharis crispa SPRENG. (ASTERACEAE) DO RIO GRANDE DO SUL
Felipe Liss Zchonski1*; Leonardo Adelino Delli Colli Destro1; Paulo Roberto Da Silva1
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Baccharis crispa Spreng, conhecida popularmente como carqueja, é uma planta herbácea, nativa
da Mata Atlântica, concentrada nas regiões sul e sudeste brasileiro, cresce principalmente nos
campos de altitude. A planta é medicinal e utilizada no tratamento de várias doenças, também
apresenta importância ecológica por ser pioneira e atuar na manutenção de polinizadores. Apesar
da importância da espécie pouco se sabe sobre aspectos genéticos da espécie. Neste sentido, este
trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade genética de populações naturais de B. crispa do
Rio Grande do Sul utilizando marcadores ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat). Para as análises
moleculares foram coletadas cinco populações de B. crispa no estado do Rio Grande do Sul, nos
municípios de Tenente Portela, Coxilha, Panambi, Itapuca e Herveiras. O DNA de 20 plantas de
cada população foi extraído e amplificado por PCR (Polymerase Chain Reaction) utilizando 15
primers ISSR. Os produtos das amplificações foram resolvidos em gel de agarose, corados com
brometo de etídio e visualizados sob luz ultravioleta. Os indivíduos foram genotipados de acordo
com a presença ou ausência das bandas, a partir desses dados foi construída uma matriz binária.
Com os dados obtidos foram calculados a porcentagem de polimorfismo, índice de diversidade
de Shannon, diversidade genética de Nei, Coeficiente de diferenciação genética (GST), fluxo
gênico (Nm), Análise de Variância Molecular (AMOVA), Análise de Coordenadas Principais
(PCoA). O polimorfismo de 97% das bandas amplificadas indica alta variabilidade nas
populações de B. crispa avaliadas. O índice de Shanonn variou de 0,23 na população de Coxilha a
0,35 na de Herveiras com média para todas as populações de 0,54. O índice de diversidade de
Nei, variou de 0,15 nas populações de Coxilha e Panambi a 0,23 na de Herveiras e a média para
todas as populações foi 0,36, indicando alta variabilidade nas populações avaliadas. O fluxo
gênico entre as populações foi de 0,52. A AMOVA evidenciou que a maior variação foi entre as
populações (52%), do que dentro (48%). Os resultados do GST (0,49), da PCoA e do Nm, indicam
que as populações estudadas possuem alta estruturação. O baixo fluxo gênico e a elevada
estruturação são possivelmente resultados do isolamento entre as populações por áreas agrícolas,
onde B. crispa não se estabelece.
Palavras-chave: Carqueja; ISSR; estruturação populacional.
Agradecimentos: Unicentro; Fundação Araucária e CNPq.
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DIVERSIDADE GENÉTICA ENTRE ACESSOS DE FEIJÃO FAVA
UTILIZANDO VARIÁVEIS CANÔNICAS
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Leonardo Castelo Branco Carvalho¹; Ângela Celis de Almeida Lopes¹; Regina Lucia
Ferreira Gomes¹*
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O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), também conhecido como fava, feijão-de-lima ou fava-de-lima,
é a segunda leguminosa de maior importância do gênero Phaseolus, tendo sua exploração
comercial concentrada, principalmente, na região tropical. A preservação da sua variabilidade
genética em bancos de germoplasma, assim como o estudo da sua diversidade genética, vem
auxiliando no delineamento estratégico para o melhoramento da cultura. Objetivou-se com esse
trabalho analisar a diversidade genética entre oito acessos de feijão-fava do Banco Ativo de
Germoplasma de Phaseolus da Universidade Federal do Piauí (BGP- UFPI) pelo método das
variáveis canônicas, com base em caracteres morfoagronômicos. O ensaio foi realizado na área
experimental do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da UFPI, no
período de fevereiro a agosto de 2015. Adotou-se o delineamento em blocos ao acaso, com
quatro repetições. Cada parcela foi constituída por quatro linhas de 5,0 m, com espaçamento de
0,80 m x 0,70 m, sendo utilizadas três sementes por cova, deixando-se uma planta por cova após
desbaste. O cultivo dos acesos foi consorciado com milho (AL Piratininga), que ofereceu suporte
à leguminosa. A diversidade genética entre os acessos foi estimada pela análise de variáveis
canônicas. Está análise pode ser utilizada como ferramenta para auxiliar programas de
melhoramento na seleção de genitores divergentes geneticamente, mas complementares em suas
características, para compor os blocos de cruzamentos. A primeira variável canônica (VC) foi
responsável por 73,87% da variância total, e, a segunda variável, por 14,32%, totalizando 88,19%
da variação. No primeiro componente (VC1), o caráter largura de vagem apresentou maior
autovetor, seguido pelo número de dias para maturação no segundo componente (VC2), logo,
esses caracteres apresentaram maior contribuição para a variação. Em contrapartida, o
comprimento de vagem, por possuir elevado autovetor no VC7, foi o que menos contribuiu para
a variação. Pela análise do gráfico de dispersão bidimensional, em relação à primeira e segunda
variável canônica, os oito acessos avaliados foram reunidos em quatro grupos. Os resultados
indicam que os acessos de feijão-fava avaliados apresentam divergência genética.
Palavras-chave: germoplasma; Phaseolus lunatus; variabilidade genética.
Agradecimentos: CNPq, CAPES e Universidade Federal do Piauí.
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DIVERSIDADE GENÉTICA ENTRE GENÓTIPOS DE FEIJÃO COM
DIFERENTES TIPOS DE GRÃO, VARIANDO QUANTO AO
ESCURECIMENTO DOS GRÃOS
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A utilização de marcadores microssatélites (SSR) aliados à avaliação fenotípica de possíveis
genitores, maximiza a probabilidade de obtenção de variabilidade genética em populações
segregantes. Assim, o objetivo desse trabalho foi estudar a divergência genética em 17 genótipos
de feijão com diferentes tipos de grão e diferentes fenótipos para o escurecimento dos grãos.
Foram utilizados 17 genótipos de feijão, entre linhagens melhoradas, cultivares e acessos do
banco ativo de germoplasma, sendo três com escurecimento normal dos grãos (EN), 13 com
escurecimento lento (EL) e um com grãos que não escurecem. O DNA de folhas jovens foi
extraído pelo método CTAB 2% e foi realizada a genotipagem com um painel de 24 marcadores
SSR, subdivididos em quatro painéis multiplex. Para sequenciamento e genotipagem foram
utilizados o equipamento ABI 3500 XL e o programa GeneMapper. Realizou-se análise
descritiva e de agrupamento dos genótipos pelo método UPGMA por meio dos aplicativos Fstat
e Genes. Os 24 marcadores SSR revelaram 90 alelos, com média de 3,75 alelos por marcador e
número de alelos por marcador variando de 1 a 7. Vinte marcadores foram polimórficos (83%).
Branquinho (0,54) foi o genótipo menos divergente em relação aos demais, enquanto que BGF
0784 (0,85) (grão não comercial) e CNFM 11940 (0,73) (grão mulatinho) foram os mais
divergentes. Esses dois genótipos não se agruparam com os demais. Nove genótipos com grãos
do tipo carioca (7 EL; 2 EN) compuseram o terceiro agrupamento. Três pares de genótipos que
compuseram esse grupo são genótipos originários da mesma empresa e dois possuem genitores
em comum, o que explica a maior similaridade entre eles. BRS Requinte formou um quarto
agrupamento. Outros quatro genótipos do tipo carioca e um do tipo pinto beans (1533-15), todos
com escurecimento lento, formaram o quinto agrupamento. A similaridade entre a linhagem
1533-15 com genótipos de grãos carioca indica que não existem diferenças genéticas tão
pronunciadas entre feijões do tipo pinto beans e do tipo carioca. Portanto, a separação entre esses
dois tipos de grãos pode não ter ocorrido há tanto tempo. Assim, conclui-se que existe
considerável variabilidade genética entre os genótipos que apresentam escurecimento lento dos
grãos e que a linhagem CNFM 11940 é a mais divergente.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; coloração dos grãos; microssatélites.
Agradecimentos: FAPEG, CNPq.
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DIVERSIDADE GENÉTICA ENTRE INDIVÍDUOS DE Zingiber
officinale ROSCOE CULTIVADOS EM ALTA FLORESTA, MT,
BRASIL
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Zingiber officinale Roscoe (gengibre) é uma espécie diploide (2n = 2x = 22) que se propaga
vegetativamente a partir do rizoma, de modo que a variabilidade genética origina-se apenas por
mutações aleatórias. O gengibre é utilizado como condimento e fitoterápico, sendo cultivado em
grande escala pelos estados de São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, e também em
quintais urbanos e rurais, onde representa um sistema de conservação on farm que abriga
indivíduos adaptados às condições locais. Nesse sentido, este estudo objetivou avaliar a
diversidade genética entre indivíduos de Z. officinale cultivados em quintais urbanos e rurais do
município de Alta Floresta, MT, Brasil, por meio de marcadores moleculares ISSR. Foram
amostrados 19 indivíduos, sendo 13 de quintais rurais e 6 de quintais urbanos. Para extração do
DNA genômico foram coletadas folhas jovens e saudáveis e utilizado o método CTAB proposto
por Doyle e Doyle (1987), com modificações. As amplificações foram realizadas via PCR com
emprego de nove primers ISSR e os produtos da amplificação foram separados por eletroforese em
gel de agarose. As análises estatísticas foram realizadas com auxílio dos programas Genes e
PowerMarker. Os primers utilizados amplificaram 78 fragmentos e sete destes primers apresentam
PIC superior a 0,25, sendo considerados como moderadamente eficientes na detecção de
polimorfismo. O número médio de fragmentos por primer foi de 8,67 e 88,46% dos fragmentos
amplificados foram polimórficos. A dissimilaridade genética, estimada a partir do coeficiente de
Jaccard, variou entre 0,3208 e 0,8056 e o dendrograma gerado a partir desta matriz pelo método
UPGMA possibilitou a formação de dois grupos genéticos distintos, sendo o grupo I formado
por sete indivíduos (36,8%), dentre os quais os estão os mais similares entre si, e o grupo II
formado por 12 indivíduos (63,2%). A constituição dos grupos I e II não está relacionada com a
área, urbana ou rural, em que os indivíduos foram coletados. Conclui-se, portanto, que os primers
utilizados são indicados para caracterização molecular de Z. officinale e que há diversidade
genética entre os indivíduos estudados, de modo que os mesmos podem ser utilizados na
composição de uma coleção ativa de germoplasma com o propósito de manter a diversidade e
realizar o melhoramento genético da espécie.
Palavras-chave: gengibre; marcadores moleculares; propagação vegetativa;
Agradecimentos: SEDUC/MT, CAPES, CNPq, UNEMAT.
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DIVERSIDADE GENÉTICA ENTRE TIPOS DE CAMBUIZEIRO
UTILIZANDO MARCADORES ISSR
Ana Letícia Sirqueira Nascimento1*; Camila Santos Almeida Pereira1; Ana da Silva
Ledo2; Ana Veruska Cruz da Silva2
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O cambuizeiro (Myrciaria tenella O. Berg), pertence à família Myrtaceae. É uma frutífera nativa
do Brasil, cujos frutos são ricos em vitamina C e apresentam potencial para consumo in natura e
industrial na produção de sucos, geleias, fermentados e na alimentação de ruminantes devido aos
altos teores de fibra, propriedades medicinais e uso ornamental. A caracterização dos tipos de
cambuizeiro utilizando marcadores moleculares pode ser útil para avaliação da diversidade, e
elaboração de estratégias de conservação desses recursos genéticos. O objetivo do presente
trabalho foi avaliar a diversidade genética entre dois tipos da planta, diferenciados pela cor dos
frutos - laranja (FL) e roxo (FR), utilizando marcadores moleculares ISSR. O material vegetal foi
oriundo de área natural pertencente a Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caju,
localizada no campo experimental da Embrapa Tabuleiros Costeiros, no município de
Itaporanga d‟Ajuda, SE. Folhas jovens de 25 indivíduos (15 laranjas e 10 roxos) foram coletadas
para extração de DNA e análise PCR-ISSR com 15 primers, os quais produziram um total de 93
bandas, sendo 95,5% polimórficas. A similaridade média foi de 0,53, com base no coeficiente de
Jaccard. Os pares de indivíduos mais similares foram FL3 e FL4; FL4 e FL5, e os mais
divergentes, FR5 e FL8; FR5 e FL9; FR1 e FR5. A análise UPGMA agrupou os indivíduos em
dois grupos, porém não foi possível obter separação específica entre os tipos. Não foi encontrada
uma marca molecular específica para tipos de cambuizeiro, entretanto, há variabilidade genética
entre eles.
Palavras-chave: Myrciaria tenella O. Berg; frutas nativas; recursos genéticos.
Agradecimentos: Embrapa Tabuleiros Costeiros, CAPES, CNPq.
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DIVERSIDADE MOLECULAR ENTRE GENÓTIPOS DE OITO
ESPÉCIES DE ARECACEAE
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A família Arecaceae é um grupo formado por 183 gêneros e 2600 espécies descritas. Essa
abundância proporciona recursos ecológicos – alimentação de insetos, aves e mamíferos – e uso
humano – como fonte de alimentos, combustíveis, medicamentos e adornos domésticos. Os
recursos genéticos formam a variabilidade genética organizada em um conjunto de genótipos
diferentes, conhecidos como germoplasma. Para estudo da diversidade entre indivíduos, com
informações de marcadores moleculares, podem-se adotar técnicas de agrupamento a partir da
matriz de dissimilaridade entre pares de indivíduos por meio de índices adequados. Portanto, o
objetivo deste trabalho foi estudar a diversidade molecular entre 47 genótipos provenientes de
espécies de Arecaceae. Foram utilizados nove marcadores ISSR em indivíduos de Bractis gasipaes
(Kunth) – pupunha, Dictyosperma álbum (Bory) – princesa, Syagrus romanzoffiana (Cham) – jerivá,
Euterpe edulis (Mart.) – juçara, Euterpe oleracea (Mart.) – açaí, Butia capitata (Mart.) – butiá e as
palmeiras-real-australiana - Archontophoenix alexandrae (H. Wendl & Drude), Archontophoenix
cunninghamiana (H. Wendl & Drude) e o híbrido interespecífico de palmeira-real-australiana. A
visualização das amplificações foi realizada em eletroforese com gel de agarose 1,2%. A presença
e ausência de bandas foram utilizadas para calcular a similaridade entre os genótipos utilizando o
coeficiente de Dice e o dendograma foi gerado pelo método UPGMA através do software Past. O
número total de bandas por marcador foi: 15 (UBC 817) que variou de 600 a 2500 pb, 37 (UBC
834C) de 460 a 2090 pb, 10 (UBC 834T) de 500 a 1350 pb, 40 (UBC 849C) de 180 a 1900, 11
(UBC 849T) de 350 a 1200 pb, 12 (UBC 851T) de 580 a 2400 pb, 16 (UBC 866) de 780 a 2350 pb,
15 (UBC 868) de 470 a 1900 pb e 21 (UBC 881) de 420 a 1500 pb. O dendograma gerado
mostrou, cortando-se a 75% do valor de similaridade, a formação de 19 grupos com uma
correlação cofenética de 0,9397. Houve a formação de grupos com apenas uma espécie, exceto
no grupo XVIII que um genótipo de A. cunninghamiana se agrupou com os 6 genótipos de A.
alexandrae. O elevado número de grupos reflete a diversidade genética entre os indivíduos
estudados. A banda de 900 pb do marcador UBC 849C amplificou em todos os indivíduos, exceto
nos pertencentes ao gênero Archontophoenix sp. Enquanto que, três bandas amplificaram,
exclusivamente, nos indivíduos de palmeira-real-australiana: 630, 500 e 980 pb, dos marcadores
UBC 817, UBC 834T e UBC 849C, respectivamente. Sendo, portanto, marcas potenciais para
desenvolvimento de marcadores específicos do gênero Archontophoenix sp.
Palavras-chave: ISSR; Dice; UPGMA.
Agradecimentos: FAPESC.
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DIVERSIDADE QUÍMICA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE ALECRIMDE-VAQUEIRO
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Eplingiella fruticosa Salzm. ex Benth., ex Hyptis fruticosa, é uma planta arbustiva, conhecida
vulgarmente como alecrim-de-vaqueiro. Encontra-se distribuída pela costa do nordeste brasileiro
e suas folhas são utilizadas popularmente como anti-inflamatório a partir de infusões. O objetivo
do trabalho foi analisar o teor e a diversidade química do óleo essencial de plantas nativas de
Eplingiella fruticosa coletadas em Sergipe. Foram realizadas coletas em 11 municípios do Estado de
Sergipe, totalizando 22 plantas. Os óleos essenciais foram obtidos de folhas secas por
hidrodestilação e analisados por CG/EM-DIC. Foram realizadas análises multivariadas de
agrupamento e de componentes principais (ACP), considerando 33 compostos presentes nos
óleos essenciais. Os teores médios de óleo essencial variaram de 0,75 a 1,28%. Os compostos
encontrados em maiores quantidades entre as plantas definiram a formação de dois grupos. O
primeiro grupo foi constituído por 15 plantas e caracterizou-se pela presença de
biciclogermacreno (6,29-16,24%), espatulenol (7,59-15,23%), -cariofileno (5,77-12,97%) e óxido
de cariofileno (5,00-11,90%) como compostos majoritários. O segundo grupo foi constituído por
sete plantas e se caracterizou pela presença majoritária dos compostos, 1,8-cineol (8,96-15,51%),
α-pineno (5,46-13,77%) e cânfora (4,08-11,40%). Os resultados indicam que existe variabilidade
química do óleo essencial entre as plantas de E. fruticosa do Estado de Sergipe. Essas informações
podem auxiliar estratégias de conservação, fornecendo dados para investigação das atividades
biológicas existentes no óleo essencial.
Palavras-chave: Eplingiella fruticosa; óleo volátil; constituintes químicos.
Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq, FAPITEC/SE, CAPES e FINEP pelo apoio
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DIVERSIDADE QUÍMICA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE PLANTAS
NATIVAS DE Lantana camara L. DO ESTADO DE SERGIPE
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A Lantana camara L. (Verbenaceae), conhecida popularmente por cambará, é uma planta
aromática e medicinal de ocorrência em regiões tropicais e subtropicais e que se distribui em
todos os estados brasileiros. A prospecção química de recursos genéticos vegetais é de
fundamental importância para o estudo da diversidade e auxilia ainda na conservação e
melhoramento genético, bem como em futuros estudos das atividades biológicas. O objetivo
desse trabalho foi avaliar a diversidade química dos óleos essenciais de plantas nativas de L.
camara do Estado de Sergipe. Amostras foliares de 105 plantas foram coletadas em 21 municípios
(cinco plantas/município) e secas em estufa com circulação forçada de ar a 40°C por cinco dias.
Após esse período, os óleos essenciais foram extraídos por hidrodestilação em aparelho
Clevenger modificado. Os óleos essenciais foram analisados por cromatografia gasosa, acoplada
a espectrometria de massas e detector por ionização em chama (CG/EM/DIC) e a identificação
dos constituintes foi realizada com base na comparação dos índices de retenção da literatura. A
partir dos dados da constituição química dos óleos essenciais, foi realizada uma análise
multivariada de agrupamento, e posteriormente, foram construídos uma matriz de
dissimilaridade baseada nas distâncias euclidiana, e um dendograma, usando o método de
agrupamento de Ward, por meio do software Statistica. Os dados dos teores dos óleos essenciais
foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott
(p<0,05), através do software Sisvar. Houve diferença significativa entre os teores dos óleos
essenciais, com formação de quatro grupos (0,13 - 0,53%). De acordo com as análises químicas,
foram detectados 29 compostos. Os compostos encontrados em maior quantidade foram os
sesquiterpenos: -elemeno, E-cariofileno, α-humuleno, germacreno-D e biciclogermacreno. Na
análise de agrupamento, as plantas foram agrupadas de acordo com os compostos detectados.
Houve formação de sete grupos, com diferentes números de plantas e compostos majoritários, a
saber: grupo I (17 plantas) E-cariofileno, α-humuleno, germacreno D; grupo II (3 plantas), Ecariofileno, α-curcumeno, germacreno D; grupo III (18 plantas), E-cariofileno, germacreno D,
biciclogermacreno; grupo IV (21 plantas), E-cariofileno, germacreno D, biciclogermacreno; grupo
V (9 plantas), E-cariofileno, germacreno D; grupo VI (25 plantas), E-cariofileno, germacreno D;
Grupo VII (12 plantas), E-cariofileno, α-humuleno, germacreno D. Os resultados indicam que há
variabilidade entre as plantas nativas de L. camara no Estado de Sergipe.
Palavras-chave: Verbenaceae; germoplasma; óleos voláteis.
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DNA FINGERPRINTING DO CULTIVAR DE BANANEIRA BRS SCS
BELLUNA COM USO DE MARCADORES MICROSSATÉLITES
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„BRS SCS Belluna‟ (AAA) é um cultivar de bananeira lançado recentemente pelos programas de
melhoramento da EMBRAPA e EPAGRI. O cultivar apresenta resistência aos principais
problemas fitossanitários da cultura, maior conteúdo de fibras e menor valor calórico comparado
aos cultivares comercialmente plantados no Brasil. Além disso, o cultivar é adaptado às
condições de cultivo tropical e sub-tropical. Com o objetivo de complementar os descritores
morfológicos do cultivar e estabelecer um DNA fingerprinting visando a proteção, monitoramento
e rastreabilidade dos clones deste cultivar, foram amplificados via PCR e genotipados, via
eletroforese capilar em analisador genético ABI 3130, utilizando 19 marcadores moleculares
microssatélites (SSRs) referência para bananeira (Série mMaCIR). Foram genotipados também
outros cultivares referência, como Prata Anã (AAB), Branca (AAB), Nanicão (AAA), Grande
Naine (AAA) e Maçã (AAB). Em todos os cultivares triploides genotipados foram detectados um
total de 77 alelos (média de 4,05 alelos/locos), sendo 43 destes alelos identificados no cultivar
BRS SCS Belluna (média de 2,26 alelos/locos). Destes 43 alelos amplificados, 17 foram
exclusivos para o cultivar BRS SCS Belluna. Em relação aos polimorfismos genéticos
parsimonialmente informativos o cultivar BRS SCS Belluna difere 39,2% dos cultivares Grande
Naine e Nanicão (subgrupo Cavendish - AAA), 65,22% dos cultivares Prata Anã e Branca
(subgrupo Prata - AAB) e 100% do cultivar Maçã. Os polimorfismos encontrados são suficientes
para discriminar o cultivar BRS SCS Belluna dos demais genótipos pertencentes aos diversos
subgrupos de bananeira, fornecendo um perfil molecular único para o cultivar.
Palavras-chave: identificação molecular; microssatélites; Musa acuminata.
Agradecimentos: EPAGRI, FINEP e FAPESC.
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EFEITO DE EVENTOS DE CHUVA NA EMERGENCIA DE
PLÂNTULAS DE BANCO DE SEMENTES NA CAATINGA
Fabricio Francisco Santos da Silva1*; Gilmara Moreira de Oliveira1; Samara Elizabeth
Vieira Gomes3; Magna Soelma Beserra de Moura2; Claudineia Regina Pelacani Cruz1;
Bárbara França Dantas2
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A precipitação é um dos fatores limitantes para a emergência e sobrevivência de plântulas dos
bancos de sementes em ambientes semiáridos. Objetivou-se avaliar com este estudo o efeito de
eventos de chuva na emergência e sobrevivência de Anadenanthera colubrina, Poincianella
pyramidalis e Myracrodruon urundeuva em bancos de sementes no solo da Caatinga. As sementes
foram semeadas em outubro de 2017 em solo arenoso, debaixo da copa de Commiphora
leptophloeos, formando um banco de sementes artificial. O experimento foi conduzido em
delineamento de blocos casualizados, quatro blocos de 50 sementes. As avaliações de emergência
e sobrevivência das plântulas foi monitorada semanalmente após o primeiro evento de chuva de
11,7 mm, em novembro (22 dias após semeadura) e durante toda a estação chuvosa até abril de
2018. Durante o experimento, os dados meteorológicos mostraram um volume de chuvas de
216,3 mm. Com a primeira chuva emergiram duas plantulas de A. colubrina, após uma semana
sem chuva, estas não sobreviveram. A emergência de 12 plântulas de P. pyramidalis ocorreu após
o segundo evento de 22,1 mm. Após o terceiro evento, ocorreu a emergência de M. urundeuva
(três plântulas) e A. colubrina (uma plântula), porém, não sobreviveram após uma semana de
estiagem. Posteriormente ao quarto evento de chuva, acumulado de 129,1 mm, não houve
emergência para nenhuma das três espécies neste período, porém, duas plântulas de P. pyramidalis
sobreviveram. Pequenos eventos de chuva são suficientes para o início da emergência, porém
apenas eventos sucessivos de chuvas podem auxiliar no recrutamento destas espécies.
Palavras-chave: Anadenanthera colubrina; Poincianella pyramidalis; Myracrodruon urundeuva.
Agradecimentos: Capes REF171 15/2014; CNPq REF423143/2016-6; Embrapa.
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EFEITO DO BAP EM EXPLANTES DE Melocactus salvadorensis
(Werderm), ESPÉCIE ENDÊMICA DA CAATINGA
Domitzel Zagal Alvarado1*; Flávia Pereira de Sousa2; José Raniere Ferreira de Santana3
1
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O Estado da Bahia é o centro de diversidade dos popularmente conhecidos “cabeça de frade”,
cactáceas com elevado valor ornamental. Pouco mais de um terço do gênero Melocactus encontrase criticamente ameaçado de extinção, nesse sentido ferramentas biotecnológicas como a cultura
de tecidos têm sido empregadas, nos últimos anos, visando combater a erosão genética de
recursos vegetais de vários gêneros de cactáceas. Com o objetivo de criar um banco ativo de
germoplasma de Melocactus salvadorensis, segmentos apicais e mediais do cladódio foram
excisados de plantas de 90 dias de idade, previamente estabelecidas em condições in vitro e
inoculados em tubos de ensaio contendo 15 ml de meio MS suplementado com diferentes
concentrações de BAP (6-benzilaminopurina) (0,0; 2,0; 4,0; 6,0 e 8,0 µM). Os meios nutritivos
foram acrescidos de 30 g L-1 de sacarose e solidificados com 7 g L-1 de ágar. As unidades
experimentais foram mantidas por dois meses em sala de crescimento a 25 ± 3°C sob luz branca
fluorescente (60 μmol m-2 s -1) e 16h de fotoperíodo. Utilizou-se delineamento inteiramente
casualizado em arranjo fatorial 2 x 5 (tipo de explante x concentrações de BAP) com cinco
repetições de quatro amostras cada por tratamento. Após 2 meses de cultivo foi avaliada a taxa
de sobrevivência dos explantes, a capacidade de regeneração, bem como o comprimento da
micro planta. Houve interação significativa entre os fatores explante e concentração de BAP. Os
explantes mediais apresentaram maior taxa de sobrevivência em meio acrescido de 8,0 µM BAP.
Já para os explantes apicais, observou-se que 100% deles apresentaram capacidade de
regeneração da planta completa em todos os tratamentos testados, mesmo no meio de cultura
isento de regulador de crescimento, no qual observou-se o maior comprimento das micro plantas.
Conclui-se que a cultura de tecidos é uma ferramenta viável para a propagação e conservação ex
situ de M. salvadorensis. A utilização de explantes apicais em meio isento de regulador vegetal é
uma alternativa viável e econômica para a espécie.
Palavras chave: cultura de tecidos; Cactaceae; regulador vegetal.
Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento
001.
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EFEITO DO DÉFICIT HÍDRICO SOBRE A GERMINAÇÃO DE
SEMENTES DE Psidium cauliflorum Landrum & Sobral
Edvânia da Silva Carvalho1*; Jiovana Pereira Amorim Santos1; Bruna da Conceição1;
Rodrigo Ramos da Silva1; Manuela Oliveira de Souza1, Andrea Vita Reis Mendonça1
1
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A recuperação de áreas degradadas constitui uma das formas de conservação dos recursos
genéticos florestais. Essa estratégia envolve a regeneração artificial de populações, o que
demanda conhecimento sobre requisitos necessários a propagação das espécies florestais, assim
como dos fatores que limitam esse processo. A restrição hídrica é um dos fatores que mais
limitam o desenvolvimento vegetal, nesse sentido, a caracterização da tolerância das espécies
florestais a esta condição é importante para subsidiar a seleção de espécies em projetos de
recuperação. P. cauliflorum é uma espécie arbórea nativa pertencente à família Myrtaceae, com
ocorrência na Mata Atlântica e Caatinga. A sua propagação é via seminal e sua resposta
germinativa a condições de restrição hídrica é desconhecida. Nesse trabalho, objetivou-se avaliar
o efeito do déficit hídrico sobre a germinação de sementes de P. cauliflorum. As sementes foram
obtidas de frutos maduros coletados de oito matrizes localizadas na APA da Pedra do Cavalo,
em São Gonçalo dos Campos (BA), em outubro de 2017. Após o beneficiamento, as sementes
foram submetidas ao teste de germinação em diferentes potenciais osmóticos (0,0; -0,4; -0,8; -1,2
MPa). O potencial 0,0 MPa foi o controle (água destilada) e os demais potenciais foram
simulados com soluções de polietilenoglicol 6000. As sementes foram dispostas em placas de
Petri entre folhas de papel germitest, umedecidos com 2,5 vezes o peso papel com a solução do
tratamento e mantidas em câmaras de germinação B.O.D sob temperatura de 25 ºC e fotoperíodo
de 14h/luz. O delineamento estatístico foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições de
25 sementes por tratamento. A germinação foi avaliada a cada 5 dias até o 20º dia e diariamente
após esse período até aos 114 dias. Foram calculados a porcentagem de germinação (%G), o
tempo médio de germinação (TM) e o intervalo de tempo entre 16% e 84% de germinação de
sementes viáveis (U1684). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram
comparadas pelo teste t a 5% no programa R. Verificou-se que a redução do potencial osmótico
afetou significativamente a %G e o TM. A germinação máxima (64%) foi obtida nas sementes
embebidas em água destilada e decresceu no potencial -0,4 MPa (43%). Nos potenciais -0,8 e -1,2
a germinação foi completamente inibida. O tempo médio de germinação foi de 41,4 dias para
sementes em água destilada e aumentou para 82,8 dias no potencial -0,4 MPa. As sementes de P.
cauliflorum são sensíveis a condições de déficit hídrico e potenciais osmóticos iguais ou inferiores 0,8 MPa inviabilizam a germinação da espécie.
Palavras-chave: espécie florestal; germinação; potencial osmótico.
Agradecimentos: CNPq e INEMA.
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EFEITO DO ESCURECIMENTO ACELERADO DO GRÃO NA
QUALIDADE TECNOLÓGICA EM CULTIVARES DE FEIJÃO DO
GRUPO COMERCIAL CARIOCA
Luriam Aparecida Brandão Ribeiro1*; Alison Fernando Nogueira1; Cintia Sorane Good
Kitzberger1; Jessica Delfini2; Douglas Mariani Zeffa3; Vania Moda Cirino1
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O escurecimento do tegumento do feijão é um dos principais fatores de depreciação do valor
comercial após armazenamento do grão. Sendo assim, é muito importante caracterizar os acessos
para essa característica, com a finalidade de identificar aqueles que apresentem escurecimento
tardio para incorporação nos programas de melhoramento. O processo de escurecimento natural
é relativamente lento, enquanto que o escurecimento acelerado permite obter resultados
rapidamente. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o comportamento e o efeito do
escurecimento acelerado sobre as características de qualidade tecnológica em cultivares de feijão
do grupo comercial carioca. O teste de escurecimento acelerado foi realizado em câmara de fluxo
sob radiação UV alternada com luz fluorescente por 72 horas. O delineamento experimental foi
de blocos ao acaso com 12 cultivares (IPR Tangará, IPR Quero-quero, IPR Campos Gerais, IPR
Curió, IPR Andorinha, IPR Sabiá, BRS Estilo, BRS Notável, BRSMG Madrepérola, IAC
Sintonia e Agronorte 09) e três repetições. As características relacionadas a qualidade tecnológica
foram avaliadas no tempo zero e no tempo de 72h após o período de exposição. As
características avaliadas foram: i) coloração do tegumento dos grãos, utilizando Colorímetro
(MINOLTA, modelo CR-400), ii) tempo médio de cozimento, iii) capacidade de retenção de
água dos grãos antes do cozimento (CRac), iv) capacidade de retenção de água dos grãos pós
cozimento (CRpc), e v) teor de sólidos totais no caldo. Os dados obtidos foram submetidos a
análise de variância (ANAVA), teste de Scott e Knott, correlação de Pearson e Análise de
Componentes Principais (ACP), utilizando o software R. A ANAVA revelou efeitos
significativos (p≤0,05) para cultivares em relação ao tempo de escurecimento para todas as
características avaliadas. Os dois primeiros componentes da ACP explicaram 75% da variância.
No gráfico bidimensional houve a formação de dois grupos, definidos pelo tempo de exposição
de 0 e 72h. As características que mais contribuíram para a separação das cultivares foram Cor,
CRpc e CRac. Foi observado correlação moderada e negativa entre Cor e as características de
Cozimento, CRac e CRpc. As características Sólidos Totais e Cozimento também apresentaram
correlação negativa moderada. O escurecimento acelerado afetou a qualidade tecnológica nas
cultivares avaliadas, e se apresentou eficiente na discriminação dos genótipos.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; tempo de cocção; cor do tegumento.
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EFEITO DO ESTRESSE SALINO SOBRE A GERMINAÇÃO DE
SEMENTES E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE
Setaria viridis L.
Mariana de Lima Santos1,2; Thalita Massaro Malheiros Ferreira1,2; Letícia Rios Vieira1,2;
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O estresse salino afeta a germinação de sementes, o crescimento da planta, a fotossíntese, a
habilidade de captar água, o balanço de nutrientes, o estresse oxidativo e a produção. A
germinação é uma das fases mais fundamentais do ciclo de vida da planta. Quando exposta a
estresse salino durante esta fase, a semente tem a taxa de embebição com água alterada, é exposta
a um processo tóxico, sofre alteração no metabolismo das proteínas e no balanço hormonal, e
experimenta uma redução na utilização das suas reservas. A Setaria viridis é uma espécie
empregada em estudos de genômica funcional (engenharia genética e edição gênica) para validar
a função de genes candidatos a serem empregados no melhoramento genético de culturas C4. A
caracterização da resposta desta espécie ao estresse salino é necessária para certificar sua
aplicação na validação de genes candidatos de tolerância a salinidade. O objetivo deste estudo foi
avaliar as respostas morfofisiológicas de S. viridis ao estresse salino durante o processo de
germinação e desenvolvimento inicial das plântulas. Sementes do acesso A10.1 foram submetidas
à quebra de dormência com H2SO4 por 15‟, seguida de enxague em H2O destilada, e desinfecção
em solução com NaClO (2%) e Tween 20® (0.1%). Placas de Petri contendo o meio MS a ½ força
com diferentes concentrações de NaCl (0, 30, 60, 90, 120 e 150 mM) foram utilizadas, com 20
sementes/placa e quatro placas/tratamento. A taxa de germinação foi avaliada sete dias após o
semeio, sendo consideradas germinadas as sementes que originaram plântulas compostas de
parte aérea e sistema radicular. Aos nove dias após o semeio, determinou-se a área foliar por
meio da técnica de fluorescência de clorofila por imagem, utilizando-se um fluorômetro Walz
modelo IMAGING-PAM versão Maxi, e as variáveis relacionadas à morfologia do sistema
radicular por meio do sistema de escaneamento de raízes Regent WinRHIZO v. 4.0. Os
resultados mostraram que o acesso apresentou alta germinação mesmo na concentração salina
mais alta utilizada, entretanto os parâmetros de parte área e raiz foram fortemente afetados. O
efeito do aumento da concentração salina sobre a área foliar foi tão forte que as plântulas
mantidas sob 150 mM de NaCl apresentaram, em média, apenas 8 % da área foliar das plantascontrole. À semelhança dos efeitos observados sobre a área foliar, as variáveis relacionadas à
morfologia radicular também foram drasticamente afetadas pelo aumento da concentração salina
no substrato.
Palavras-chave: fenômica; salinidade, genômica funcional.
Agradecimentos: CAPES-MEC e FINEP-MCTIC.
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EFEITOS DO AQUECIMENTO E DO AUMENTO DO CO2
ATMOSFÉRICO SOBRE A COLORAÇÃO DO TEGUMENTO DE
SEMENTES DA LEGUMINOSA TROPICAL Stylosanthes capitata
(VOGEL)
Priscila M. Sá Rivas1*; Carlos Alberto Martinez2; Ana Lilia Alzate-Marin1
1
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Em um cenário de mudanças climáticas é fundamental avaliar seus efeitos sobre aspectos da
biologia de espécies consideradas como recursos genéticos de importância econômica, como é o
caso da forrageira nativa Stylosanthes capitata Vogel. Entre outras características, a cor do
tegumento das sementes pode ser afetada pelas condições ambientais nas quais foram
desenvolvidas as plantas maternas. Assim, neste trabalho foram avaliados os efeitos do aumento
da temperatura e da concentração atmosférica de CO2 sobre a cor do tegumento de sementes da
espécie S. capitata, provenientes de plantas crescidas em condições de campo em um sistema
Trop-T-FACE (temperature free-air controlled enhancement and free-air carbon dioxide enrichment). As
plantas foram submetidas aos seguintes tratamentos: 1) controle (C), 2) aumento da temperatura
em +2°C (eT), 3) aumento da concentração atmosférica de CO2 em 600ppm (eC), 4) a
combinação (eC+eT). Durante o período reprodutivo, as temperaturas médias diurnas/noturnas
do dossel nos tratamentos aquecidos e não aquecidos foram de 24°C/17oC e 23°C/15°C,
respectivamente. Sementes de 16 plantas por tratamento foram coletadas e armazenadas para
avaliação. A cor do tegumento de cem sementes/planta (total de 6400 sementes) foi analisada por
microscopia estereoscópica (aumento 10-40x). Os valores foram expressos em número de
sementes por classe e porcentagem. As comparações das proporções observadas e esperadas
foram realizadas pelo teste de χ2 de aderência e ANOVA–OneWay/Tukey (p<0,05). Foram
observadas seis colorações de tegumento classificadas como: verde, bege-lisa, bege-rajada,
marrom-lisa, marrom-rajada ou preta, cujas frequências foram afetadas pelos tratamentos
(χ2=855; p<0,001). Nas sementes derivadas dos tratamentos aquecidos (eT, eC+eT) observou-se
aumento na frequência da cor bege-rajado (MédiaeT/eC+eT=68%) e redução na classe marrom-lisa
(MédiaeT/eC+eT=6%) quando comparados aos demais tratamentos (bege-rajado MédiaeC/C=35%;
marrom-lisa MédiaeC,C=25,5%) (F=8,36; p<0,001). Observou-se também redução na frequência
de sementes pretas no tratamento eT em relação a eC (F=3,3; p<0.05). Estes resultados
confirmam a hipótese de que o ambiente materno pode influenciar na cor do tegumento das
sementes de S. capitata. Esta pesquisa fornece dados inéditos da biologia de sementes de S.
capitata frente a alterações ambientais futuras. (SISGEN nº A6D1C4C).
Palavras-chave: mudanças climáticas; forrageiras tropicais; ambiente materno.
Agradecimentos: FAPESP (2008/58075-8, 2015/23930-9). CNPq (446357/2015-4,
PQ306039/2016-8; PDS 150737/2014-9, DSc 140144/2016-1).
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ENTOMOFAUNA ASSOCIADA A ACESSOS DE BUCHA VEGETAL
NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA-RN
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A bucha vegetal (Luffa spp.) é uma espécie de cucurbitácea comumente cultivada por agricultores
familiares, para os quais tem relevante importância econômica e social como uma alternativa
para incremento da renda familiar, além de ser uma alternativa ambientalmente relevante ao uso
de buchas sintéticas, pois trata-se de um produto natural e biodegradável. Contudo, ainda são
poucas as informações técnicas para o cultivo e manejo sustentável da cultura. Dentre estas, o
conhecimento sobre a diversidade de insetos associados à cultura, assim como sobre o manejo
racional de pragas é fundamental para a sustentabilidade da atividade. Com base no exposto, o
objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento da entomofauna associada a acessos de bucha
vegetal no município de Macaíba-RN. O levantamento da entomofauna foi realizado em um
ensaio instalado no pomar didático da EAJ, município de Macaíba-RN, no período de julho a
novembro de 2017. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos completos ao acaso, com
oito tratamentos e três repetições. Os tratamentos corresponderam a oito acessos de bucha
vegetal (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8), com a parcela constituída por quatro plantas. O
levantamento foi realizado durante todo o ciclo da cultura, por meio de coleta ativa dos insetos.
As coletas foram realizadas semanalmente, sendo os insetos capturados nos ramos, folhas, flores
e frutos, com auxílio de pinças e rede entomológica. As variáveis analisadas foram abundância
relativa, quantidade total de insetos por acesso e a quantidade total de famílias de insetos por
acessos. Com os dados obtidos, foram estimadas estatísticas descritivas das variáveis e foi
realizada a análise gráfica utilizando boxplot. Ao final do ensaio, foram coletados 4.227 insetos
pertencentes a sete ordens: Hymenoptera, Diptera, Coleoptera, Orthoptera, Hemiptera,
Mantodea e Lepidoptera, e distribuídos em 20 famílias. Formicidae foi a mais abundante entre as
famílias, representando 90,54% do total de insetos coletados. Com as análises estatísticas,
constatou-se variação significativa entre e dentro dos acessos para quantidade total de insetos e
de famílias de insetos, onde os acessos A2 e A8 apresentaram as maiores medianas. Foi
verificada associação entre picos populacionais de algumas famílias de insetos e estádio
fenológico da cultura. Foi observado uma maior quantidade de insetos, assim como uma maior
quantidade de famílias, nas folhas, seguido dos ramos, flor e frutos.
Palavras-chaves: Luffa spp.; Levantamento de insetos; Manejo Integrado de Pragas.

312
Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos

ESTIMATIVA DA ESTRUTURA GENÉTICA EM ACESSOS DE
COQUEIRO ANÃO POR MARCADORES MICROSSATÉLITES
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O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma planta muito utilizada na indústria por ser fonte de matériaprima para diversos produtos, além do consumo in natura. O Brasil é o 4º maior produtor
mundial e o fruto é muito utilizado na indústria alimentícia (leite, coco ralado e água). Em
virtude do cultivo em área litorânea e a expansão imobiliária, o coqueiro está susceptível à erosão
genética, que pode ameaçar o cultivo e a conservação da espécie. Como estratégia para auxiliar
ao melhoramento genético, assim como a conservação da espécie, diversos estudos utilizando
marcadores moleculares são conduzidos. Por suas características de codominância, alto nível de
polimorfismo e confiabilidade, o uso de marcadores microssatélites (SSR) se destaca para estes
estudos por permitir analisar com acurácia a diversidade genética entre indivíduos, acessos e
populações. O objetivo deste trabalho foi estimar a diversidade genética de acessos de coqueiro
anão conservados no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da Embrapa Tabuleiros Costeiros
por meio dos marcadores SSR. Foram utilizadas folhas jovens de 190 indivíduos de seis acessos
(AVJ, AVC, AVM, AVG, AAG, AAM) para extração de DNA genômico pelo método CTAB.
As amostras foram avaliadas com sete marcadores SSR através de eletroforese capilar (Fragment
AnalyzerTM). As análises de diversidade das populações foram feitas pelo software GeneALEX
6.5. Foram observados altos índices de polimorfismo (média 95,24%), tendo a heterozigosidade
esperada (He) apresentado em todos os acessos valor mais elevado que a heterozigosidade
observada (Ho), revelando assim baixa taxa de alelos heterozigotos entre os acessos. Entretanto,
os altos valores do índice de Shannon (I) indicaram alta riqueza genotípica entre os acessos,
sendo o maior valor observado na população AVC - Anão Vermelho de Camarões (1,56) e o
menor na AAM – Anão Amarelo da Malásia (1,25). A AMOVA permitiu observar que a maior
porcentagem da variabilidade genética foi observada entre os acessos (69%). A análise das
coordenadas principais permitiu visualizar que os acessos mais distantes geneticamente são:
AVG - Anão Vermelho de Gramame e AAG – Anão Amarelo de Gramame. Os seis acessos
analisados e conservados no BAG apresentaram alta diversidade genética.
Palavras-chave: diversidade genética; SSR; Cocos nucifera.
Agradecimentos: À FAPITEC-SE/CNPq pela bolsa DCR.
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ESTIMATIVA DO RENDIMENTO DE FIBRAS EM PLANTIO DE
ABACAXI CV. PÉROLA
Everton Hilo de Souza1*; Adilson Brito de Arruda Filho1,2; Domingo Haroldo Reinhardt3; José
Manoel Marconcini4; Paulo Roberto Lopes Lima2; Lidyanne Yuriko Saleme Aona1; Fernanda
Vidigal Duarte Souza1,3
1
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A caracterização do germoplasma de abacaxi (Ananas comosus L. Merr.) tem permitido a
identificação de genótipos com fibras de qualidade adequada para fins artesanais e industriais.
Com a crescente busca por materiais de fontes renováveis, os plantios de abacaxi, hoje destinados
à produção de frutos, podem ter potencial econômico também para extração de fibras. O objetivo
desse trabalho foi quantificar o rendimento e produtividade por hectare de fibras do abacaxizeiro
cv. Pérola após desfibramento manual em máquina do tipo paraibana (usada para sisal). O
estudo foi realizado em plantio comercial no município de Iaçu, BA, com área irrigada de um
hectare plantada em espaçamento de 80 x 40 x 40 cm (41.666 plantas/ha). As plantas passaram
por um ciclo normal até a colheita dos frutos, seguido de um período de quatro meses de
crescimento dos rebentões (soca). Estes, apresentando folhas verdes de diferentes tamanhos,
adequadas para a extração de fibras, foram separadas das plantas e pesadas. A seguir, suas folhas
foram removidas, pesadas, desfibradas (fibras molhadas) e secas ao ar. Os valores obtidos foram
utilizados para estimar o rendimento por hectare. Os lotes com dez rebentões inteiros (peso
inicial) pesaram em média 10,9 ± 1,9 kg e, após a retirada do talo, suas folhas pesaram 7,3 ± 1,2
kg. As fibras recém-processadas e ainda molhadas pesaram 0,91 ± 0,16 kg e após secas ao ar,
0,30 ± 0,06 kg. Desta forma, o rendimento de fibras secas foi de 2,7 ± 0,3% do peso inicial.
Considerando a densidade de 41.666 plantas/ha e que cada rebentão pesou em média 1,1 ± 0,2
kg, tem-se uma produção média de 45,8 toneladas de folhas e 1,2 tonelada de fibras secas por
hectare, considerando o rendimento de 2,7%. Esse rendimento pode ser maior, caso as folhas
menos viçosas e mais flácidas, remanescentes do primeiro ciclo das plantas, possam ser
utilizadas, o que dependerá da evolução da tecnologia de extração das fibras. Essa informação é
relevante para viabilizar o uso de uma fibra de alta qualidade para atender uma demanda que
aumenta de forma significativa nos últimos anos.
Palavras-chave: Ananas comosus L. Merr.; produção de fibras; desfibramento manual.
Agradecimentos: FAPESB; CNPq; PNPD; CAPES; Embrapa Mandioca e Fruticultura.
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ESTUDO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DO FEIJÃO-FAVA POR
MEIO DE MARCADORES MOLECULARES
Jéssica Daniele Lustosa da Silva1*; Jaime Martinez Castillo2; Ângela Celis de Almeida
Lopes1; Regina Lúcia Ferreira Gomes1; Antônio Félix da Costa3; Petronílo Eduardo da
Silva Neto3
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O feijão-fava é uma espécie do gênero Phaseolus que possui ampla adaptação a diferentes regiões
do mundo, sendo cultivada nas Américas, Europa, África e sudeste da Ásia. No Brasil pode ser
encontrada grande diversidade morfológica e molecular do feijão-fava especialmente na região
Nordeste, onde é amplamente consumido e, possui maior importância socioeconômica. Apesar
de notória a diversidade da espécie encontrada nos Bancos de Germoplasma no Brasil, esta,
ainda é pouco conhecida. Dessa forma, objetivou-se caracterizar a diversidade genética e a
estrutura genética do feijão-fava no Nordeste do Brasil utilizando marcadores microssatélites.
Foram coletados 42 genótipos de feijão-fava no ano de 2016 nos estados do Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco e Piauí. Foi extraído o DNA de 10 plantas de cada acesso coletado no
Laboratório de Biologia Molecular da Universidade Federal do Piauí, por meio do protocolo
CTAB. A amplificação dos locus microssatélites foram realizadas no Laboratório de Marcadores
Moleculares do Centro de Investigación Científica de Yucatán, Mérida, México. Para avaliar os
indivíduos de feijão-fava, utilizou-se oito primers de microssatélite. Foi realizada uma análise
não hierárquica dos 42 genótipos de feijão-fava, para a obtenção dos índices de diversidade totais.
Além disso, foi realizada uma análise de estrutura genética pelo software Structure. Observou-se
que os valores de heterozigosidade observada (Ho) foram inferiores aos valores de
heterozigosidade esperada (He) para a maioria dos genótipos, indicando deficiência de
heterozigotos com relação ao Equilíbrio de Hardy-Weinberg. A análise de estrutura genética
mostrou que os 42 genótipos analisados se agruparam-se em apenas 2 grupos geneticamente
diferenciados (k=2). Foi possível encontrar valores de diversidade genética He que variaram de
0,144 a 0,44 evidenciado a existência de diversidade genética entre os genótipos coletados no
Brasil.
Palavras-chave: Phaseolus lunatus; landraces; marcadores microssatélites.
Agradecimentos: À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e
a Universidade Federal do Piauí pelo financiamento da pesquisa.
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ESTUDO DA DIVERSIDADE GENÉTICA EM ACESSOS DE
MANGABEIRAS( Hancornia speciosa Gomes) PROVENIENTES DO
BANCO DE GERMOPLASMA E JARDIM CLONAL DA EMEPA-PB.
Edivaldo Galdino Ferreira1,2*; Ioná dos Santos Araújo3; Ricardo Elesbão Alves4; Júlio
César Rodrigues Martins2; Renato Dantas de Lima2; Amilton Gurgel Guerra6.
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O presente estudo teve como objetivo conhecer as dissimilaridades genéticas de genótipos de
mangabeiras oriundos dos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e do Mato
Grosso. O material para extração do DNA foi coletado no Banco de germoplasma pertencente à
EMEPA, localizado na Estação Experimental Jose Irineu Cabral, no município de João Pessoa –
PB. O referido material constou de folhas jovens de 31 plantas dos locais estudados, que foram
cuidadosamente retiradas, embaladas em sacos plásticos, etiquetadas e identificadas,
acondicionados em caixas térmicas para melhor conservação e levadas ao Laboratório de
Biologia Molecular da Universidade Federal Rural do Semi Árido – UFERSA. Foram utilizados
quarenta primers RAPD que resultaram em 322 marcadores, sendo 232 polimórficos (72,04%) e
90 (27,96%) monomórficos, com uma média de 7,25 bandas polimórficas e 2,81 bandas
monomórficas por primer. Os trinta e um genótipos foram analisados utilizando-se o programa
Genes e dados binários. Foi aplicado o método de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair Group
Method), construído um dendrograma e observadas as dissimilaridades existentes entre os
genótipos. Dentre os acessos estudados, o de maior dissimilaridade foi o oriundo do cerrado
(1CER), exibindo uma diferença acentuada, demonstrando assim, a influência da variedade
botânica e da localização geográfica. Os acessos oriundos dos estados do Nordeste, tiveram seus
níveis e coeficientes de dissimilaridade menos acentuados, mostrando através dos grupos um
significativo nível de similaridade, porém, alguns acessos se destacaram em pequenos
percentuais. Estes resultados indicam a existência de genótipos com bom nível de variabilidade,
e, isto é um indicativo promissor para um programa de melhoramento genético.
Palavras Chave: mangaba; caracterização; genética
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ESTUDO DA VARIABILIDADE GENÉTICA ENTRE VARIEDADES
DE FEIJÃO COMUM DE COELHO NETO-MA POR MEIO DE
ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS
Maria Santa de Sousa Silva1*; Michelle dos Santos Nascimento1; José Ribamar de
Assunção Filho1; Raiana Cristina Simião Araújo1
1
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A variabilidade genética de feijão comum (Phaseolus vulgaris) pode ser constatada realizando-se
caracterização em acessos de bancos de germoplasma, mas também está presente nas variedades
utilizadas por produtores rurais, os quais selecionam variedades adaptadas às suas condições
ambientais e socioeconômicas. Dentre as metodologias que podem ser usadas para estudar a
variabilidade genética, está a análise de componentes principais. Essa análise permite simplificar
o conjunto de dados, em poucos componentes, que retêm o máximo de variação disponível. O
objetivo da pesquisa foi estudar a variabilidade genética entre 13 variedades de feijão, utilizadas
pelos agricultores de Coelho Neto – MA com base em nove caracteres morfoagronômicas. As
variedades estudadas foram: Figo de Galinha, Cerrinha, Feijão do Juazeiro, Corujinha
Encarnado, Branco, Sempre Verde, Caretinha, Corujinha, Costa Verde, Vinagre, Feijão Preto,
Favinha e Figão. Os caracteres avaliados foram: padrão do tegumento da semente, cor do
tegumento da semente, cor mais clara do tegumento da semente, brilho da semente, forma da
semente, comprimento, largura e altura da semente (medida desde o hilo até ao lado oposto),
além do peso de cem sementes em gramas. Para os caracteres quantitativos foram usadas médias
de 10 sementes. As análises foram feitas com o uso do programa Genes. No estudo das 13
variedades, os três primeiros componentes principais explicaram 78,1% da variação. Segundo os
autovetores conexos a cada componente principal, verificou-se que o primeiro componente
principal representa um contraste entre os caracteres comprimento e altura da semente, indicando
que este componente representa a variabilidade existente para a forma da semente. Verificou-se
também uma maior influência do caráter peso de cem sementes no segundo componente
principal. Ao utilizar-se esses dois componentes, pode-se inferir sobre forma e tamanho das
sementes. O resultado evidencia a existência de variabilidade genética para comprimento, altura
e peso das sementes de feijão produzidas em Coelho Neto – MA, visto que estes caracteres
tiveram maior influência na formação dos dois primeiros componentes principais, os quais detêm
a maior variabilidade do conjunto de dados estudados. De forma geral, foi detectada
variabilidade para os caracteres avaliados. Entre os fatos que contribuem para a variabilidade,
estão as trocas de sementes entre agricultores vizinhos, mistura mecânica e a ocorrência de
cruzamentos naturais entre variedades distintas.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; variedades locais; variância.
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ESTUDO VARIABILIDADE GENÉTICA ENTRE VARIEDADES DE
FEIJÃO COMUM DE COELHO NETO-MA POR MEIO DA
ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS
Maria Santa de Sousa Silva1*; Michelle dos Santos Nascimento1; José Ribamar de
Assunção Filho1; Raiana Cristina Simião Araújo1
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A variabilidade genética de feijão comum (Phaseolus vulgaris), pode ser constatada quando se
realiza caracterização em acessos de bancos de germoplasma, mas também está presente nas
variedades utilizadas por produtores rurais, os quais selecionam variedades adaptadas às suas
condições ambientais e socioeconômicas. Dentre as metodologias que podem ser usadas para
estudar a variabilidade genética, está a análise de componentes principais. Essa análise permite
simplificar o conjunto de dados, em poucos componentes, que retêm o máximo de variação
disponível. Esta pesquisa teve como objetivo estudar a variabilidade genética entre 13 variedades
de feijão, utilizadas pelos agricultores de Coelho Neto – MA com base em nove caracteres
morfoagronômicas. As variedades estudadas foram: Figo de Galinha, Cerrinha, Feijão do
Juazeiro, Corujinha Encarnado, Branco, Sempre Verde, Caretinha, Corujinha, Costa Verde,
Vinagre, Feijão Preto, Favinha, Figão. Os caracteres avaliados foram: padrão do tegumento da
semente, cor do tegumento da semente, cor mais clara do tegumento da semente, brilho da
semente, forma da semente, comprimento, largura e altura da semente (medida desde o hilo até
ao lado oposto), além do peso de cem sementes em gramas. Para os caracteres quantitativos
foram usadas médias de dez 10 sementes. As análises foram feitas com auxílio do programa
Genes. No estudo das 13 variedades, os três primeiros componentes principais explicaram 78,1%
da variação. De acordo com os autovetores associados a cada componente principal, verificou-se
que o primeiro componente principal representa um contraste entre os caracteres comprimento e
altura da semente, indicando que este componente representa a variabilidade existente para a
forma da semente. Verificou-se também uma maior influência do caráter peso de cem sementes
no segundo componente principal. Assim, utilizando-se esses dois componentes, pode-se inferir
sobre forma e tamanho das sementes. Esse resultado evidencia a existência de variabilidade
genética para comprimento, altura e peso das sementes de feijão produzidas em Coelho Neto –
MA, visto que estes caracteres tiveram maior influência na formação dos dois primeiros
componentes principais, os quais detêm a maior variabilidade do conjunto de dados estudados.
Essa variabilidade existente está ligada à ocorrência de pequenos agricultores promoverem trocas
com os produtores vizinhos, sem atenção à mistura mecânica e a ocorrência de cruzamentos
naturais entre variedades diferentes.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; variedades locais; variância.
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FENOLOGIA DE BUTIÁ (Butia odorata - Arecaceae) EM

UMA ÁREA DE CONSERVAÇÃO IN SITU
Péricles da Silva Godinho1*; Rosa Lia Barbieri2; Enio Egon Sosinski Júnior2; Marene
Machado Marchi3, Claudete Clarice Mistura3, Márcia Coitinho Souza4*
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Os butiazeiros da espécie Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick são palmeiras nativas do Bioma
Pampa, onde ocorrem em populações denominadas de butiazais, geralmente estabelecidas em
áreas de campo. Os maiores remanescentes de butiazais estão localizados nos municípios de
Barra do Ribeiro e Tapes (RS). Em Tapes, a Fazenda São Miguel é uma importante área de
conservação in situ desses recursos genéticos. Com o objetivo de avaliar a fenologia de B. odorata
nesta área de conservação in situ, de agosto/2017 a julho/2018 foram avaliados mensalmente 100
butiazeiros adultos, com idade estimada em mais de 150 anos, previamente identificados. As
fenofases avaliadas foram: emissão de espata, abertura de espata, floração, frutos em fase inicial,
frutos verdes, frutos maduros e queda de frutos maduros. A fase de emissão de espatas teve início
em agosto/2017, prolongando-se até abril/2018. O maior número de espatas registrado foi de
131 unidades, em outubro/2107. Não houve emissão de espatas entre maio e julho/2018. O
período de floração estendeu-se de outubro/2017 a abril/2018, com pico entre dezembro/2017 e
janeiro/2018 (este mês, com um maior número de butiazeiros apresentando inflorescências – 36
indivíduos). A floração ainda foi observada em maio/2017, porém, em apenas um indivíduo, não
sendo mais registrada até o final do período deste trabalho. Os meses com as maiores
quantidades de frutos maduros foram fevereiro/2018 (113 cachos maduros produzidos por 34
butiazeiros) e março/2018 (88 cachos maduros produzidos por 76 indivíduos). Entre os meses de
março e julho/2018, a produção de frutos foi bastante reduzida, permanecendo apenas 11
butiazeiros com frutos verdes, entre abril e junho/2018. Este fato pode relacionar-se a um retardo
no amadurecimento dos frutos, ocasionado pelas baixas temperaturas do período. Os dados
demonstram que a produção de frutos maduros é maior entre janeiro e fevereiro, tornando-se o
principal período de dispersão de sementes e colheita de frutos, ambos importantes para a
manutenção dos recursos genéticos da espécie.
Palavras-chave: frutas nativas; butiazal; Bioma Pampa.
Agradecimentos: Fazenda São Miguel, MCTI, CNPq e CAPES.
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FENOLOGIA DO FLORESCIMENTO EM ACESSOS DO BANCO
ATIVO DE GERMOPLASMA DE MAMOEIRO E IMPLICAÇÕES
PARA O MELHORAMENTO GENÉTICO
Jacqueline Alves Borges Ferreira¹; Josimare Queiroz da Conceição¹; Everton Hilo de
Souza¹; Viviane Peixoto Borges¹*; Fernanda Vidigal Duarte Souza2; Carlos Alberto da
Silva Ledo2
¹Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. ²Embrapa Mandioca e Fruticultura.
*vivipborges@yahoo.com.br
O Brasil é considerado um dos maiores produtores de mamão, ocupando o segundo lugar no
ranking mundial. A obtenção de novas cultivares adaptadas às regiões produtoras é prioridade
para a cultura, considerando principalmente, as mudanças climáticas. Estudos sobre a fenologia
de florescimento em germoplasma de mamoeiro podem contribuir para a escolha do momento
mais propício para realização de hibridações de interesse para o melhoramento. Podem indicar
também se há adaptação dos acessos existentes à uma microrregião específica. Em vista do
exposto, esse trabalho teve como objetivo analisar a fenologia de florescimento dos acessos do
Banco Ativo de Germoplasma de Mamão da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Para tal, foram
avaliados 119 acessos durante o ano 2016 a 2017. As avaliações ocorreram semanalmente no
período de 8:00 h às 11:30 h por meio da contagem do número de flores hermafroditas na antese
em cada planta. Foram obtidos dados climáticos para o período de avaliação e os dados
referentes à variável número médio de flores produzidas/semana/planta hermafrodita foram
submetidos à análise multivariada por meio da técnica de análise de agrupamento (cluster
analysis). Os resultados demonstram que há existência de dois picos de floração, sendo que o
primeiro coincidiu com a estação da primavera e o segundo com maior pico de produção de
flores, no inverno, de abril a julho de 2017. Além disso, utilizando a técnica de análise de
agrupamento, foi possível observar a formação de 3 grupos distintos quanto à produção de flores.
Os acessos de maior interesse para o programa de melhoramento genético da Embrapa estão
quase que exclusivamente reunidos em um único grupo, com exceção do CMF 070, onde a
produção de flores chega a ser superior, em praticamente toda época de avaliação. Os resultados
obtidos permitem um mapeamento do florescimento ao longo do ano dos acessos do BAG
mamão, oportunizando o planejamento de hibridações de interesse e auxiliando na identificação
de assincronias de florescimento.
Palavras-chave: Carica papaya; comportamento de floração; sazonalidade.
Agradecimentos: EMBRAPA, UFRB, CAPES.
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FENOTIPAGEM DE ACESSOS DE PIMENTEIRAS DA COLEÇÃO
DE Capsicum spp. DO CCAA/UFMA
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As pimentas (Capsicum spp.) são cultivadas sobretudo pela variedade de tipos, tamanhos e formas
de frutos, cores, sabores e níveis de pungência. Suas flores apresentam variabilidade de coloração
na antera (branca, azul pálido e amarela), corola (branca, verde e roxa) e diversidade de formatos
(rotada ou campanulada), sendo características usadas para identificação das diferentes espécies.
Assim, objetivou-se caracterizar genitores e híbridos de pimenteiras da Coleção de Capsicum spp.
do CCAA/UFMA a partir de caracteres qualitativos da fase reprodutiva. O experimento foi
conduzido em casa de vegetação, entre fevereiro e dezembro de 2017, o material vegetal consistiu
de cinco genitores: UFMA-09 (C. baccatum); UFMA-10, UFMA-11 e UFMA-15 (C. annumm) e
UFMA-14 (C. chinense). E seis híbridos: UFMA-11XUFMA-09, UFMA-10XUFMA-14, UFMA
15XUFMA-11, UFMA-10XUFMA-11, UFMA-10XUFMA-15 e UFMA-15XUFMA-14, os
quais foram caracterizados morfologicamente a partir de nove descritores qualitativos da flor:
número de flores por axila-NFA; posição das flores-POF; cor da corola-CORC; mancha na
coloração da corola-MCC; formato da corola-FCOL; cor da antera-CA; pigmentação do cálicePIGC; margem do cálice-MC; constrição anular do cálice–CAC. Foi empregado o delineamento
inteiramente casualizado, com duas repetições, e cada repetição com duas plantas/vaso. A moda
dos descritores foi utilizada para a análise e comparação dos dados. A maioria dos híbridos
avaliados expressou uma flor por axila (UFMA-10XUFMA-14, UFMA-15XUFMA-11, UFMA10XUFMA-11 e UFMA-10XUFMA15), enquanto os demais, duas (UFMA-11XUFMA-09) ou
três (UFMA-15xUFMA-14); todas as flores posicionaram-se de forma ereta, exceto no híbrido
UFMA-15xUFMA-14 que exibiu o estádio intermediário de POF. Em relação a CORC, os
híbridos expressaram a cor dos genitores (UFMA-11, roxa) e (UFMA-09, branca), no seguinte
padrão: os híbridos: UFMA-11XUFMA-09, UFMA-10XUFMA-11 e UFMA-10XUFMA-15
apresentando-se corola branca com margem roxa; e UFMA-10XUFMA-11 e UFMA10XUFMA-15, com presença de manchas roxas. Quanto a CA, os híbridos UFMA-11XUFMA09 e UFMA-15xUFMA-11 apresentaram coloração roxa e os demais híbridos coloração azul
pálido. Identificou-se ausência de PIGC e CAC entre os híbridos: UFMA-11XUFMA-09 e
UFMA-15XUFMA-14, a CAC não se expressou em híbridos cujos genitores foram UFMA-11 e
UFMA-15, apresentando-se apenas no híbrido UFMA-10XUFMA-14. Os genitores e híbridos de
pimenteiras da Coleção de Capsicum spp. do CCAA/UFMA avaliados exibem variabilidade
fenotípica para caracteres relativos a fase reprodutiva de flor.
Palavras-chave: pimenta; híbrido; melhoramento.
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FENOTIPAGEM POR MORFOMETRIA GEOMÉTRICA EM
FEIJÃO-FAVA (Phaseolus lunatus L.)
Bruno Assunção Câmara1; Rafael da Costa Almeida1; Verônica Brito da Silva1; Regina
Lucia Ferreira Gomes1; Ângela Celis de Almeida Lopes1; Leonardo Castelo Branco
Carvalho1*
1
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O feijão-fava é uma espécie de destaque dentro do gênero Phaseolus, caracterizando-se como uma
das leguminosas mais cultivadas na região tropical e subtropical, a espécie se apresenta como
uma excelente alternativa no fornecimento de proteína vegetal à população, diminuindo a
dependência quase exclusiva dos feijões comum (Phaseolus vulgaris L.). Estudos relacionados à
cultura do feijão-fava são ainda incipientes no Brasil, principalmente na área de genética e
melhoramento, resultando em um limitado conhecimento de suas características agronômicas e
potencialidades. Nesse aspecto, buscam-se ferramentas de fenotipagem de baixo custo, fácil
acesso, que sejam robustas e que se apresentam como alternativas viáveis para a caracterização
dos acessos. Portanto, objetivou-se verificar a eficiência da morfometria geométrica para
quantificar a divergência genética entre acessos representativos do banco ativo de germoplasma
de feijão-fava da Universidade Federal do Piauí. O experimento foi instalado em casa de
vegetação no município de Teresina-PI, no Centro de Ciências Agrárias da UFPI. O
delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com quatro repetições. Foram selecionados
32 acessos com base em sua origem geográfica sendo: 9 andinos, 3 brasileiros, 14
mesoamericanos e 6 de outras localidades, os quais foram submetidos à extração de medidas
morfométricas da folha e de contorno do folíolo central bem como à fenotipagem tradicional, aos
dois conjuntos de dados obtidos aplicadas uma análise de componentes principais (ACP), e em
seguida uma discriminante sob componentes principais (ADCP) com intuito de verificar a
capacidade das duas abordagens em separar os genótipos de acordo com sua origem geográfica.
Não foi possível separar os genótipos com base na fenotipagem tradicional, em contrapartida, as
variáveis morfométricas foram capazes de separar com eficiência os acessos, sendo que no que
diz respeito aos grupos Brasileiro e Mesoamericano, foi obtida eficiência de 100% de
probabilidade. Embora os acessos dos grupos Andino e de outras localidades não tenham sido
separados com 100% de probabilidade, ainda assim, a morfometria geométrica separou
corretamente os grupos com valores de probabilidade majoritários (maiores de 50%). A análise
por meio da metodologia de morfometria geométrica pode ser utilizada como uma alternativa de
alta eficiência e de baixo custo para a caracterização de acessos de feijão-fava.
Palavras-chave: fenotipagem de precisão; séries de Fourier; variabilidade genética.
Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
e à Universidade Federal do Piauí (UFPI).
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FITOQUÍMICA E DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE
ANTIOXIDANTE DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE Croton tetradenius
Sara Dayan da Silva Oliveira1*, Raquel Oliveira Pereira, Thays Saynara Alves MenezesSá, Daniela Aparecida de Castro Nizio, Ana Mara de Oliveira e Silva, Maria de Fátima
Arrigoni-Blank
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Croton tetradenius é uma planta aromática e medicinal, bastaste utilizada na medicina popular. É
conhecida como “velaminho” possuindo endemismo em regiões de Caatinga. Apesar de
demonstrarem importância popular e científica, há uma lacuna relacionada a atividade
antioxidante. Nesse sentindo, o presente estudo teve por objetivo avaliar a capacidade
antioxidante de óleos essenciais e compostos majoritários de C. tetradenius. Os óleos essenciais
foram obtidos por hidrodestilação e analisados quimicamente em CG/EM/DIC a partir de
plantas de C. tetradenius (CTE13, CTE31, CTE42 e CTE53) coletadas de populações nativas no
Estado de Sergipe. A atividade antioxidante dos óleos essenciais e compostos isolados (cânfora,
1,8-cineol, α-pineno e ρ-cimeno) foram determinadas pelos métodos de captura dos radicais
DPPH, ABTS; FRAP e -caroteno/ácido linoleico. Foram identificados 37 compostos químicos,
apresentando como majoritários trans-ascaridol (24,09%), ρ-cimeno (22,29%), α-pineno (11,97%)
cânfora (8,71%), α-felandreno (8,37%), 1,8-cineol (8,18%) e -terpineno (6,84%). Os óleos
essenciais de C. tetradenius (10 µL mL-1) demonstraram potencial antioxidante para todos os
métodos testados, sendo os óleos CTE13 e CTE31 superiores nos métodos de captura dos
radicais DPPH e ABTS, apresentando 33,47% e 34,94% de inibição da oxidação e 1,20 µM mL -1
e 1,19 µM mL-1 de equivalente de Trolox, respectivamente; na capacidade redutora do ferro –
FRAP, o óleo CTE31 demonstrou os melhores resultados, com 0,96 µM mL-1 de sulfato ferroso
produzido; já no método de proteção de oxidação do -caroteno/ácido linoleico, o óleo CTE31
apresentou maior porcentagem de inibição (2,17%). Já os compostos isolados apresentaram
atividade inferior ou semelhante aos óleos essenciais. Os dados obtidos demonstraram que os
óleos essenciais de C. tetradenius apresentaram resultados satisfatórios quanto a sua capacidade
antioxidante, podendo ser utilizados em pesquisas futuras destinadas ao desenvolvimento de
produtos com ação antioxidante.
Palavras-chave: compostos secundários, quimiotipos, radicais livres.
Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq, FAPITEC/SE, CAPES e FINEP pelo apoio
financeiro.
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FLORESCIMENTO EM ACESSOS SILVESTRES DE MAMOEIRO
Carlos Alberto da Silva Ledo1*; Jacqueline Alves Borges Ferreira2; Josimare Queiroz da
Conceição2; Viviane Peixoto Borges2; Everton Hilo de Souza2; Fernanda Vidigal Duarte
Souza1
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O mamoeiro é uma fruteira tropical relevante para o Brasil, segundo maior produtor mundial.
Contudo, os plantios no país são afetados por diversas pragas. As viroses, especialmente o vírus
da mancha anelar (PRSV), têm reduzido drasticamente a produção, causando mudança
constante das áreas de plantio. As espécies silvestres constituem-se germoplasma a ser explorado
no desenvolvimento de cultivares resistentes, inclusive fontes de resistência ao PRSV já foram
verificadas no gênero Vasconcellea. O conhecimento da fenologia do florescimento destas espécies
faz-se necessário para direcionar hibridações interespecíficas e permitir a introgressão de genes de
interesse. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o florescimento de acessos de espécies
silvestres de mamoeiro para subsidiar ações voltadas ao melhoramento. Foram avaliadas as
espécies Vasconcellea cauliflora, V. quercifolia e Jacaratia spinosa, pertencentes ao Banco Ativo de
Germoplasma de Mamão da Embrapa Mandioca e Fruticultura, além dos acessos de mamoeiro
(Carica papaya) divididos nos grupos Solo e Formosa e cultivares comerciais como testemunhas.
Os dados climáticos foram obtidos por meio da estação meteorológica da Embrapa e os dados
referentes à variável número médio de flores produzidas/semana/planta hermafrodita foram
submetidos à análise multivariada por meio da técnica de análise de agrupamento (cluster
analysis). Os resultados demonstraram a ocorrência de dois picos de florescimento, entre os
meses de novembro a janeiro e maio a julho. Verificou-se menor produção de flores no período
que ocorreu menor precipitação, indicando uma forte associação entre os índices pluviométricos
e a produção de flores em mamoeiro. O gênero que apresentou maior número médio de flores foi
o Vasconcellea, seguido dos acessos do grupo Formosa e Solo (Carica) e do Jacaratia,
respectivamente. Com a análise de agrupamento, verificou-se a formação de quatro grupos, onde
os acessos de Vasconcellea formaram o grupo mais isolado, demonstrando serem os mais
diversificados quanto à produção de flores, dentre os demais. A caracterização da floração em
acessos silvestres permite o planejamento de hibridações de interesse para a cultura do mamoeiro
e subsidia futuros estudos com estas espécies.
Palavras-chave: Carica papaya; hibridação interespecífica; germoplasma.
Agradecimentos: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil
(CAPES) - Código de Financiamento 001.
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES ARMAZENADAS DE Myracrodruon
urundeuva EM CENÁRIO FUTURO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Gilmara Moreira de Oliveira1*; Fabricio Francisco Santos da Silva1; Claudineia Regina
Pelacani Cruz1; Samara Elizabeth Vieira Gomes2; Marcelo do Nascimento Araujo3;
Bárbara França Dantas3
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Projeções climáticas futuras, divulgadas pelo Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas, indicam um aumento de temperatura global média e diminuição da precipitação. Em
algumas regiões mais expostas aos riscos da variabilidade climática, como a do bioma Caatinga,
no nordeste brasileiro, é possível ocorrer uma “aridização” e subsequente desertificação.
Myracrodruon urundeuva Allemão, espécie nativa da Caatinga e de ampla distribuição, apresenta
potencial para sobreviver às grandes variações climáticas. Objetivou-se aplicar modelos de tempo
térmico (θT) e tempo hídrico (θH) na germinação de sementes de M. urundeuva para prever sua
germinação em cenário climático futuro. Os diásporos foram colhidos nos anos de 2010, 2011,
2012 e 2013 em Lagoa Grande - PE e armazenados em câmara fria (T=10°C; UR=45%). Os
experimentos foram realizados na Embrapa Semiárido. Foram conduzidos testes de germinação
nas temperaturas constantes de 10 a 40 °C, bem como nos potenciais osmóticos de 0 a -0,8 MPa
(utilizando soluções de polietileno glicol 6000 ou NaCl). Foram utilizadas 3 repetições de 50
sementes em um delineamento inteiramente casualizado. A partir dos dados obtidos foram
calculados os limites térmicos (temperaturas base, ótima e teto) e hídrico (potencial osmótico
base) para a germinação das sementes por meio de regressões lineares entre as condições de
germinação e a recíproca do tempo para germinação de 50% da população (1/t50). A função
recíproca do coeficiente angular (1/α) de cada regressão correspondeu ao θT e θH. Os dados de
germinação obtidos foram combinados ao cenário futuro RCP 8.5, com aumento da temperatura
média em 3.5°C e diminuição do volume de precipitação em 40% até o ano de 2100
(regionalizados para o município de Petrolina - PE). Em clima futuro, mesmo com mais energia
térmica no ambiente, o aumento da temperatura não prejudicará o processo germinativo. Por
outro lado, a redução em 40% no volume de precipitação resultará na diminuição de semanas
com o mínimo de disponibilidade hídrica (20 mm) para germinação. As sementes de M.
urundeuva conseguirão germinar na estação chuvosa, mas poderá não haver tempo hábil para o
estabelecimento de suas plântulas antes da estação seca.
Palavras-chave: caatinga; aroeira-do-sertão; estresses abióticos
Agradecimentos: Capes REF171 15/2014; CNPq REF423143/2016-6; Embrapa.
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE BELDROEGA (Portulaca oleracea
L.) EM DIFERENTES MEIOS DE CULTIVO
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A beldroega (Portulaca oleracea L.) é uma planta herbácea anual, suculenta de hábito prostrado a
ereto de ocorrência tropical. Não há consenso sobre sua origem, mas há relatos da sua introdução
na América por Cristóvão Colombo para uso alimentar. Seu uso na alimentação é antigo,
remontando ao tempo dos gregos, contudo, hoje poucas populações fazem uso desta hortaliça
que é rica em ômega-3, vitaminas C, Mg e Zn. Com o crescente interesse na diversificação das
bases alimentares através da introdução de plantas alimentícias não convencionais (PANC) na
alimentação, é necessário sistematizar o estudo de espécies como a beldroega. Estudos sobre a
germinação da beldroega não são escassos, contudo, quase a totalidade destes enfatiza o seu
caráter de erva daninha uma vez que, ao germinarem, passam a competir com os cultivos. Além
disso os resultados desses estudos apresentam grande divergência, não havendo consenso sobre o
comportamento das sementes e sua germinação. O objetivo do trabalho foi avaliar a germinação
de uma variedade de P. oleracea de ocorrência espontânea na cidade de Salvador em diferentes
meios de cultivo. As sementes foram coletadas em outubro de 2017 e mantidas em sacos de papel
em dessecador até o uso. Foram usados 4 meios de cultivo (MS, ½ MS, MS com carvão ativado e
½ MS com carvão ativado). O experimento foi montado em delineamento inteiramente
casualizado com 5 réplicas contendo 20 sementes e mantidas em câmara de crescimento a 25°C
com fotoperíodo de 16 horas. As placas foram observadas por 14 dias para verificar a
germinação. O grau de umidade das sementes foi determinado utilizando 100 sementes. Ao final
do experimento foram calculados o percentual de germinação e o índice de velocidade de
germinação. Além disso, foram escolhidas aleatoriamente cinco plantas normais de cada
repetição e observados os seguintes parâmetros: número de folhas, número de raízes,
comprimento do caule, comprimento da raiz principal e biomassa fresca. Os dados foram
submetidos a análise de variância utilizando o programa estatístico R. As sementes apresentaram
grau de umidade de 4,3%. Os melhores valores para todos os parâmetros estudados foram
obtidos para o meio ½ MS e ½ MS com carvão ativado. As análises estatísticas corroboram as
médias encontradas agrupando estes tratamentos para todas as variáveis analisadas, exceto
comprimento do caule, da raiz e biomassa fresca. Os resultados apontam que a beldroega
apresenta melhor desenvolvimento em meios de cultivo com menor concentração de nutrientes.
Palavras-chave: PANC; cultivo in vitro; Portulaca.
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GERMINAÇÃO DE Simarouba amara AUBL. EM DIFERENTES
PROFUNDIDADES DE SEMEADURA
Jiovana Pereira Amorim Santos1*; Edvânia da Silva Carvalho¹; Lorena Santana de
Oliveira Melo1; Bruna da Conceição1; Jéssica Dantas Costa Carneiro1; Andrea Vita Reis
Mendonça¹
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*jiovanapamorim@gmail.com
Os impactos antrópicos sobre o Bioma Mata Atlântica vêm se intensificando nas últimas
décadas. Hoje é prioritária a conservação das poucas áreas remanescentes existentes e a
restauração de áreas degradadas. A produção de mudas em quantidade e com qualidade é uma
etapa importante neste processo, visto que é um dos fatores de grande influência no
estabelecimento de espécies florestais para obter um resultado satisfatório em projetos de
recuperação de áreas degradadas. A profundidade de semeadura é específica para cada espécie e
quando adequada, propicia emergência uniforme. Estudos em diferentes profundidades de
semeadura possibilitam definir a faixa ideal para cada espécie. Neste sentido objetivou-se com
este trabalho avaliar a profundidade ideal de semeadura de Simarouba amara Aubl através da
percentagem de germinação (%G), do tempo médio de emergência (T.M.E) e uniformidade de
germinação (U8416: intervalos de tempo entre 16% e 84% de germinação de sementes viáveis).
As sementes foram obtidas de frutos maduros, coletados de cinco matrizes localizadas na APA
Joanes-Ipitanga (Simões Filho, BA) em janeiro de 2018. O experimento foi conduzido em
delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições de 20
sementes por repetição. Os tratamentos empregados foram as profundidades de semeadura de
1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5.0 cm. Cada repetição consistiu em uma bandeja de polietileno, preenchida
com substrato comercial Vivatto Plus, sendo as bandejas dispostas em bancadas da casa de
vegetação e irrigadas duas vezes ao dia. Foram realizadas contagens diárias do número de
plântulas emersas. Independente da profundidade de semeadura o T.M.E foi de 35 dias e a
uniformidade de germinação ocorreu aos 13 dias em todos os tratamentos. A profundidade de
semeadura influenciou o percentual de germinação, representada pela equação: %G= -3.6979x4 +
45.521x3 - 193.18x2 + 327.6x - 93.75; R² = 0.99, com mínimo de 80% de germinação na
profundidade de 3,0 cm e alcançando máximo de 93,8% de germinação nas profundidades de 1,5
e 4,5 cm. Portanto, as sementes de S. amara devem ser semeadas nas profundidades de 1,5 e 4,5
cm, para promover uma maior emergência e vigor das plântulas.
Palavras chave: Sementes; espécies florestais; restauração de áreas degradadas
Agradecimentos: Os autores agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior e ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos pelo financiamento da pesquisa.
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GRAMÍNEAS NATIVAS PARA A COBERTURA DO SOLO EM
ENTRELINHAS DE POMAR DE CITROS
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A cobertura vegetal da superfície do solo nas entre linhas de pomares comerciais de citros
frequentemente resulta do crescimento de vegetação espontânea, fato que tem importantes
implicações no manejo de pragas e nos custos de manutenção. Onde a cobertura é cultivada, a
espécie exótica Brachiaria ruziziensis tem sido preferida, mas sua elevada taxa de crescimento eleva
custos de manutenção. Assim, tem crescido a demanda por espécies vegetais que promovam
rápida e densa cobertura do solo, que sejam tolerantes ao transito de máquinas, que não
apresentem competição com o citros, que apresentem baixa demanda por podas e que
contribuam à ciclagem de nutrientes e à infiltração de água. O presente trabalho, iniciado em
janeiro/2018, foi realizado em Jaguariúna (SP) com o objetivo de avaliar quatro acessos nativos
de Paspalum notatum quanto à velocidade de cobertura do solo, à demanda por podas e à
competição com plantas invasoras; como testemunhas foram utilizadas B. ruziziensis e vegetação
local, espontânea. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com quatro repetições.
As parcelas experimentais de seis m² foram plantadas em janeiro/2018 com mudas dos
tratamentos nas laterais de duas plantas de citros da variedade Valência, enxertada em trifoliata
Flying Dragon, ananicante, em espaçamento 2 m x 5 m e idade do pomar de 16 meses. Em
intervalos mensais, foram realizadas estimativas visuais das porcentagens de cobertura do solo
pelos acessos e pelas plantas invasoras. Podas foram realizadas nas parcelas à medida que a
altura das plantas atingiu 50 cm. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste Tukey
(p<0,05) com base nos procedimentos do SAS, PROC-GLM. Aos 30 dias após plantio (DAP) de
mudas, as parcelas cobertas pelos acessos de P. notatum apresentaram menor porcentagem de
cobertura do solo e maior infestação por plantas invasoras que as verificadas nas parcelas de B.
ruziziensis. A partir dos 90 DAP não foram verificadas diferenças entre os tratamentos quanto à
porcentagem de cobertura de solo. O número de podas requerido nas parcelas com B. ruziziensis e
com vegetação espontânea foi superior ao dos acessos de P. notatum. Conclui-se que os acessos
nativos de P. notatum comparados tem potencial como alternativa à cobertura vegetal da
superfície de solo nas entre linhas de pomares de citros.
Palavras-chave: Paspalum; citricultura; cobertura do solo.
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IDENTIFICAÇÃO DE ACESSOS DE PIMENTEIRAS Capsicum spp.
COM POTENCIAL ORNAMENTAL VIA DESCRITORES
MORFOLÓGICOS
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As pimenteiras do gênero Capsicum apresentam diversidade genética e grande versatilidade de
uso, pois além da alimentação, podem ser empregadas como plantas ornamentais devido suas
características morfoagronômicas como: variabilidade das folhas (formas, tons de verde,
variegações), porte anão, frutos de cores intensas, assim como outros caracteres que contribuem
para exploração do potencial ornamental do gênero Capsicum. Assim, objetivou-se caracterizar
morfologicamente genitores e híbridos de pimenteiras da Coleção de Capsicum sp. do
CCAA/UFMA a partir de caracteres qualitativos para fase de planta. O experimento foi
realizado em casa de vegetação na Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências
Agrárias e Ambientais, Chapadinha-MA, no período de fevereiro a dezembro de 2017. O
material vegetal consistiu de cinco genitores: UFMA 09 (C. baccatum); UFMA-10, UFMA-11 e
UFMA-15 (C. annumm) e UFMA-14 (C. chinense). E seis híbridos: UFMA-11XUFMA-09;
UFMA-10XUFMA-14; UFMA-15XUFMA-11; UFMA-10XUFMA-11; UFMA-10XUFMA-15;
UFMA-15XUFMA-14 de pimenteiras, os quais foram caracterizados a partir de cinco descritores
qualitativos: formato do caule (FC); pubescência do caule (PC); densidade da folha (DF);
margem da folha (MF) e pubescência da folha (PF). Dentre os descritores qualitativos para planta
foram observados cinco características monomórficas entre os híbridos: formato do caule
(cilíndrico), pubescência do caule (escassa), densidade de folha (densa), margem da folha
(ondular), pubescência da folha (escassa). Os híbridos UFMA-11XUFMA-09 e UFMA15XUFMA-11, apresentaram hábito de crescimento prostrado, e os demais com hábito de
crescimento intermediário, esse descritor diz respeito ao manejo da cultura, pois plantas muito
altas, com copa pequena podem necessitar de tutoramento. A presença de antocianina no caule
foi verificada nos híbridos UFMA-11XUFMA-09, UFMA-15XUFMA-11, UFMA-10XUFMA15 e UFMA-15XUFMA-14, sendo ausente entre os genitores. Para o descritor cor da folha, os
híbridos obtidos a partir do genitor UFMA 11 resultaram em híbridos de folhas verde-escuro,
com formato oval (UFMA-11XUFMA-09, UFMA-15XUFMA-11, UFMA-10XUFMA-11), os
demais apresentaram folhas verde e lanceolada (UFMA-10XUFMA-14 e UFMA-10XUFMA-15)
e coloração verde escuro com formato deltoide (UFMA-15XUFMA-14). Os genitores e híbridos
de pimenteiras da Coleção de Capsicum spp. do CCAA/UFMA avaliados, apresentaram
variabilidade fenotípica para caracteres relativos a fase de planta evidenciando o seu uso como
planta ornamental.
Palavras-chave: Capsicum spp.; variabilidade; pimenta ornamental.
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IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DE VARIEDADES
CRIOULAS DE FEIJÃO (Vigna unguiculata l. walp.) VISANDO O
FORTALECIMENTO DOS AGRICULTORES FAMILIARES NO
SEMIÁRIDO CEARENSE
Marcelo Renato Alves de Araújo1*; Jorge Luis de Sales Farias1
1

Embrapa Caprinos e Ovinos. *marcelo.araujo@embrapa.br

O Semiárido brasileiro é singularizado pela Caatinga, que apresenta uma heterogeneidade
espacial de espécies, com mudanças significativas em sua composição de um local para outro. Os
agricultores familiares produzem e guardam sua própria semente, prática que se consolidou ao
longo das décadas, levando a adaptação e seleção de materiais adequados ao local. O objetivo
deste trabalho foi identificar e caracterizar sementes crioulas de feijão caupi realizado pelos
agricultores familiares do Semiárido cearense, como uma estratégia de reconhecer e valorizar os
recursos genéticos locais. A pesquisa foi realizada no município de Sobral, Ceará, clima Tropical
Quente Semiárido Brando, pluviosidade média de 821,6 mm e temperatura entre 26-28 0C, solos
do tipo Luvisolos ou Neosolos, vegetação de caatinga arbustiva aberta. A coleta de dados foi
realizada em 2016, por meio da aplicação de questionário, abordando a identificação da
variedade e sua descrição utilizando as variáveis: ciclo, resistência a seca, pragas e doenças,
número de anos que utiliza a variedade e atributos gastronômicos e sensoriais. Aplicou-se 88
questionários aos agricultores, os dados foram tabulados e realizou-se uma análise descritiva do
manejo da agrobiodiversidade das sementes crioulas de feijão. Foram identificadas 27 variedades
de feijão caupi manejados pelos agricultores. Constatou-se um predomínio no uso das variedades
que apresentam ciclo produtivo de 40-50 dias, com destaque para as variedades Branco,
Branquinho, Do André, Ligeiro, Miudinho e Vagem Preta, mas 41% das variedades
apresentaram ciclo produtivo acima de 100 dias. Observou-se que as variedades Azul, Barrigudo,
Canapum, Capiongo, Coruja, Do André, Engana Ladrão, Ligeiro, Quarentinha, Santo Antônio
apresentam produção, mesmo em condições adversas (seca, solos de baixa fertilidade e pragas).
As variedades de Barrigudo, Capiongo, Santo Antônio, Chico Helena e Moita de coloração
vermelha e amarela apresentaram mais de meio século de tempo de utilização. Os agricultores
manejaram suas sementes de acordo com atributos gastronômicos e sensoriais (facilidade de
cozimento, macio e sabor agradável), destacando-se as variedades Barrigudo, Branco, Costa
Verde, Miudinho, Quebra Galho Amarelado e Vermelho e Vagem Preta. Os fatores associados a
experiência ecológica acumulada por estes agricultores no manejo sustentável do seu ambiente e
a segurança alimentar e nutricional das famílias permitiram aos agricultores a capacidade de
selecionar genótipos adaptados às condições locais que possibilitaram a preservação e uso desses
insumos para a resiliência dos sistemas de produção.
Palavras-chave: agrobiodiversidade; resiliência; segurança alimentar.
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INFLUÊNCIA DA IDADE DA PLANTA NO ÓLEO ESSENCIAL DE
ACESSOS DE Lippia alba
Vanderson dos Santos Pinto1*; José Carlos Freitas de Sá Filho1; Daniela Aparecida de
Castro Nizio1; Thiago Matos Andrade1; Alisson Marcel Souza de Oliveira1; Arie
Fitzgerald Blank1
1
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A erva-cidreira-brasileira (Lippia alba (Mill.) N. E. Br) é uma espécie nativa do Brasil e muito
conhecida por suas propriedades medicinais (analgésica, ansiolítica, calmante) e atividades
biológicas (fungicida, bactericida, acaricida e inseticida). A ação biológica está relacionada aos
óleos essenciais que são biossintetizados na planta como forma de defesa a condições de estresse
biótico e abiótico. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da idade da planta na
constituição química de acessos de L. alba. O experimento foi conduzido na fazenda
experimental “Campus Rural da UFS” localizado no município de São Cristóvão-SE. Foram
avaliados 18 acessos (LA-02, LA-09, LA,10, LA-22, LA-24, LA-29, LA-30, LA-36, LA-37, LA39, LA-40, LA-41, LA-42, LA-44, LA-53, LA-61, LA-68 e LA-69) do Banco Ativo de
Germoplasma de Plantas Medicinais e Aromáticas da UFS. O delineamento experimental foi em
blocos casualizados em esquema de parcela subdividida no tempo, com duas repetições. A
colheita foi realizada nos anos de 2006 e 2016 com plantas contendo um e dez anos de idade,
respectivamente. As folhas e inflorescência foram coletadas e secas em estufa de circulação de ar
forçado a 40ºC por cinco dias. O processo de extração do óleo essencial foi em hidrodestilação
utilizando aparelho do tipo Clevenger modificado, no qual, foram pesados 50g do material seco e
transferido para balões de vidro de 3000mL com adição de 2000mL de água destilada, no qual
permaneceu por 120 min após processo de condensação. Os resultados apresentaram um
aumento na variabilidade de compostos químicos para os acessos LA-02 (0,00-11,08%), LA-44
(0,00-10,54%), LA-29 (0,00-7,65%) com biossíntese de novos compostos mirceno, pterpineno e elemol em plantas com dez ano de idade. Para o teor de óleo essencial, os acessos
LA-10 (0,97-2,25%), LA-37 (0,83-2,38%), LA-53 (0,76-2,84%) e LA-41 (0,69-2,48) demonstraram
maior variação entre as duas idades, após o envelhecimento vegetal. Essas alterações podem estar
relacionadas a expressão de novos genes que confere a biossíntese de novas enzimas que utilizam
o linalol, (E)- -elemeno como moléculas precursoras para a biossíntese desses
compostos. Com base nisso, a idade da planta altera a biossíntese e aumenta a variabilidade de
compostos no óleo essencial de plantas dos acessos de L. alba.
Palavras-chave: Biossíntese; planta aromática; metabolismo vegetal.
Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq, FAPITEC/SE, CAPES e FINEP pelo
suporte financeiro.
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LIMITES DE ESTRESSES ABIÓTICOS NA GERMINAÇÃO DE
SEMENTES DE Myracrodruon urundeuva DE DIFERENTES BIOMAS
Gilmara Moreira de Oliveira1*; Fabricio Francisco Santos da Silva1; Claudineia Regina
Pelacani Cruz1; Samara Elizabeth Vieira Gomes2; Marcelo do Nascimento Araujo3;
Bárbara França Dantas3
1
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As alterações climáticas podem ter consequências importantes na germinação, desenvolvimento
inicial e recrutamento de espécies. O conhecimento das respostas das sementes a esses fatores
ambientais auxilia na sobrevivência de espécies. Myracrodruon urundeuva Allemão, popularmente
conhecida como aroeira-do-sertão, urundeúva ou aroeira-do-campo possui uma ampla
distribuição pelo território brasileiro, com conhecida tolerância aos estresses abióticos. Ações de
pesquisa para conhecer a tolerância dessa espécie frente às mudanças climáticas subsidiarão
trabalhos futuros de melhoramento genético. Desta forma, objetivou-se obter limites térmicos e
osmóticos, com base nos modelos de tempo térmico (θT) e tempo hídrico (θH), com a finalidade
de descrever o comportamento germinativo das sementes de M. urundeuva em condições adversas.
Os diásporos de M. urundeuva foram colhidos nas cidades de Lagoa Grande – PE, Planaltina –
DF e Corumbá – MS nos biomas Caatinga, Cerrado e Pantanal, respectivamente. Os diásporos
foram armazenados em câmara fria (T=10°C; UR=45%) na Embrapa Semiárido até o início dos
experimentos. Foram conduzidos testes de germinação nas temperaturas constantes de 10 a 40
°C, bem como nos potenciais osmóticos de 0 a -0,8 MPa (utilizando soluções de polietileno glicol
6000 ou NaCl). Foram utilizadas três repetições de 50 sementes em um delineamento
inteiramente casualizado. A partir dos dados obtidos, as temperaturas base (Tb), ótima (To) e teto
(Tt) e o potencial osmótico base (b) foram calculados para a germinação das sementes por meio
de regressões lineares e a recíproca do tempo para germinação de 50% da população (1/t50). A
função recíproca do coeficiente angular (1/α) de cada regressão correspondeu ao θT e θH. As
sementes de M. urundeuva germinaram em uma ampla faixa de temperatura com valores de Tb
inferior a 10°C e Tt superior a 40°C, sendo que a sementes provenientes do bioma Pantanal
germinaram em uma amplitude de temperatura maior (4 – 46°C). As sementes de M. urundeuva
colhidas no bioma Cerrado demonstraram uma maior tolerância à restrição hídrica, alcançando
b de -1,5 MPa. Sementes de M. urundeuva são tolerantes a ampla faixa de temperatura e
potenciais osmóticos, no entanto a tolerância é alterada conforme a qualidade fisiológica.
Palavras-chave: aroeira-do-sertão; Caatinga; Cerrado.
Agradecimentos: Capes REF171 15/2014; CNPq REF423143/2016-6; Embrapa.
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MATÉRIA SECA E ALOCAÇÃO DA BIOMASSA DE Guadua
angustifólia Kunth PRESENTE NO BAG BAMBU DA UFAL
Taciana de Lima Salvador1; Eurico Eduardo Pinto de Lemos1*; José Vieira Silva1;
Gilberto Dias Alves2; David Javier Matuz Zarate1; Hilda Rafaella da Silva Santos1.
1
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O bambu Guadua angustifolia Kunth, possui alta resistência, além de inúmeros usos, que vão
desde a construção civil à produção de energia, sendo considerada uma das 20 espécies de bambu
mais promissoras do mundo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção da biomassa seca e
alocação de biomassa durante o crescimento do bambu guadua submetido a condições de estresse
hídrico. Para tanto, conduziu-se um experimento em potes de 200 L organizado em blocos
casualizados com fatorial 4 x 3, sendo 4 períodos de avaliação da biomassa (90, 180, 270 e 360
dias) de plantas submetidas a 3 lâminas de irrigação [Controle (80-100% da capacidade de campo
com irrigações diárias); Estresse moderado (40-60% da capacidade de campo com irrigações 4
vezes por semana) e Estresse severo (0-20% da capacidade de campo com irrigações 2 vezes por
semana)], com 10 repetições e uma planta por parcela. Os resultados mostraram que a deficiência
hídrica crescente imposta às plantas pelas lâminas de irrigação nos diferentes períodos, limitou a
produção de matéria seca das folhas, colmos e raízes do bambu guadua. As plantas submetidas
ao estresse hídrico crescente acumularam menos biomassa nas folhas do que no tratamento
controle. Todavia, o acúmulo de matéria seca nos colmos não diferiu significativamente aos 90 e
180 dias em todos os tratamentos. Aos 270 dias, a matéria seca dos colmos foi significativamente
maior nas plantas dos tratamentos controle e estresse moderado do que severo. Já aos 360 dias,
todos os tratamentos apresentaram diferenças significativas entre si. A biomassa das raízes, no
tratamento sem estresse foi, ao final de um ano, cerca de três vezes superior à soma das
biomassas das folhas e colmos das plantas neste mesmo tratamento, mostrando que é no seu
conjunto subterrâneo (raízes e rizomas), que as plantas mais acumulam biomassa para
lançamento de novas brotações. Conclui-se que a produção total de biomassa do bambu guadua
foi significativamente reduzida pelo estresse hídrico moderado e severo, mostrando aos 360 dias
acúmulo de matéria seca significativamente maior nas folhas, colmos raízes e rizomas das plantas
no tratamento controle.
Palavras-chave: bambu guádua, estresse hídrico, irrigação, biomassa.
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MORFOANATOMIA E RECEPTIVIDADE DO ESTIGMA DE
ACESSOS DE MAMOEIRO (Carica papaya L.)
Jacqueline Alves Borges Ferreira1; Josimare Queiroz da Conceição1; Everton Hilo de Souza1;
Monica Lanzoni Rossi2; Fernanda Vidigal Duarte Souza1,3; Carlos Alberto da Silva Ledo1,3*
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Estudos sobre a morfoanatomia do estigma em diferentes acessos de mamoeiro (Carica papaya L).
e seu nível de receptividade têm sido importantes para subsidiar ações que envolvem polinizações
controladas entre futuros parentais de interesse. Estes estudos visam, sobretudo, a compreensão
botânica da espécie e a sua função e reação na planta principalmente às relacionadas à
fertilização. Este trabalho teve como objetivo caracterizar a morfoanatomia por microscopia de
luz e microscopia eletrônica de varredura de estigmas em 10 acessos promissores de C. papaya
além de observar a reação enzimática para receptividade estigmática, utilizando as soluções de
alfa-naftil-acetato com fast blue B salt e solução de peróxido de hidrogênio. Os acessos de C.
papaya apresentam superfície do estigma úmida com a presença de inúmeras papilas estigmáticas
tubulosas, alongadas e unicelulares, distribuídas tanto na epiderme interna como na epiderme
externa do estigma. O estigma é ereto apresentando estruturas que são unidas desde a base
superior do estilete e posteriormente abertas em forma de leque. As reações de receptividade
utilizando a solução de alfa-naftil-acetato apresentaram maior intensidade na pós-antese,
permanecendo presente em menor escala nas demais fases de desenvolvimento (pré-antese e
antese), com a pré-antese apresentando uma reação positiva fraca (+) ou até mesmo não havendo
nenhuma reação. Para o método 2, utilizando a solução de peróxido de hidrogênio, as maiores
taxas de receptividade foram observadas na fase de antese apresentando reação positiva forte
(++) nos acessos CMF-142 e CMF-247 e reação positiva muito forte (+++) nos acessos CMF022, CMF-026, CMF-075 e CMF-245, seguida da fase pós-antese e pré-antese, respectivamente.
Os resultados obtidos por meio deste trabalho fornecem informações que indicam a fase floral
mais propícia à fertilização, além de subsidiar trabalhos futuros a cerca da morfologia botânica e
taxonomia da espécie.
Palavras-chave: microscopia eletrônica de varredura; microscopia de luz; alfa-naftil-acetato.
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MORFOLOGIA E VIABILIDADE DE GRÃOS DE PÓLEN EM
DIFERENTES ACESSOS DE MAMOEIRO (Carica papaya L.)
Jacqueline Alves Borges Ferreira1; Everton Hilo de Souza1*; Josimare Queiroz da
Conceição1; Monica Lanzoni Rossi2; Fernanda Vidigal Duarte Souza1,3; Carlos Alberto
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O desenvolvimento de novas cultivares de mamoeiro está fortemente relacionado à existência de
variabilidade genética que pode ser encontrada em Bancos de Germoplasma. Conhecer os
padrões da morfologia e viabilidade polínica dos acessos conservados é fundamental para o uso
desses materiais como potenciais parentais no melhoramento genético do mamoeiro. Para o
desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados 10 acessos de mamoeiro potencialmente
promissores, da espécie C. papaya. Para caracterização morfológica, grãos de pólen foram
preparados por acetólise lática (ACLAC 40) e observados em microscópio de luz. A
caracterização da exina foi realizada por microscopia eletrônica de varredura. A viabilidade
polínica foi estudada a partir da germinação in vitro em meio de cultura BK e de análises
histoquímicas por meio dos testes de Alexander 2% e carmim acético 1%. O delineamento
experimental para a porcentagem de germinação in vitro dos grãos de pólen foi inteiramente
casualizados em esquema fatorial 3 x 10 (fases de desenvolvimento x acessos), utilizando 12
repetições por tratamento. De maneira geral, os grãos de pólen são de tamanho médio, isopolar,
simetria radial com âmbito subcircular, formato subprolato esferoidal, tri-colporado com
aberturas alongadas e arredondadas simultaneamente, poro alongado posicionado na mesma
direção do eixo equatorial, apresentando textura da superfície da exina microrreticulada com
presença de pequenos grânulos irregulares. Não houve diferença significativa pelo teste ScottKnott (p<0,01) para a porcentagem de germinação in vitro nas diferentes fases de
desenvolvimento floral (pré-antese, antese e pós-antese), mesmo assim, os valores de germinação
foram mais elevados na antese, com resultados variando de 34,35% a 56,30%. O teste de
Alexander apresentou resultados mais próximos aos obtidos pelo teste de germinação in vitro,
com médias variando de 29,95% a 68,13%, o que não foi observado com o carmim acético, com
valores chegando próximo aos 90%, superestimando os resultados, ainda que as avaliações
histoquímicas sejam utilizadas como testes complementares. O meio de cultura BK com 10% de
sacarose é eficiente na indução da germinação in vitro dos grãos de pólens para todos os acessos
estudados de C. papaya.
Palavras-chave: microscopia eletrônica de varredura; acetólise; germinação in vitro; teste
histoquímico.
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MULTIPLICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE
ACESSOS ABÓBORAS E MORANGAS NA EMBRAPA
HORTALIÇAS
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A produção mundial de abóboras foi de 24,68 milhões de toneladas em 2013, posicionando-se
entre as principais hortaliças produzidas no mundo. O Brasil se destaca com uma produção anual
em torno de 384 mil toneladas de abóboras (Cucurbita moschata Duchesne) e morangas (C. maxima
Duch.) maduras, e 726 mil toneladas de abóboras híbridas japonesas. É uma hortaliça de origem
americana, mas com boa adaptação edafoclimática, assim apresenta ampla variabilidade genética
em todo o mundo. As abóboras possuem boa aceitação na culinária de diversos países e
apresentam excelente qualidade nutricional, são ricas em carboidratos, vitaminas e minerais. O
Banco Ativo de Germoplasma de Abóboras e Morangas mantido na Embrapa Hortaliças possui
cerca de três mil acessos que foram coletados a partir de 1988 em diversas regiões do Brasil e do
mundo assim apresenta ampla diversidade morfológica. Em 2017 foram multiplicados e
caracterizados dezenove acessos deste BAG para 22 descritores morfológicos relacionados aos
frutos. O plantio foi realizado utilizando-se mudas produzidas em bandejas de poliestireno de 72
células e transplantadas aos 15 dias após o semeio, em 20 de março de 2017 no campo
experimental da Embrapa Hortaliças, em Brasília, DF. Cada acesso foi representado por uma
parcela constituída por uma linha com vinte plantas no espaçamento de 5,00 m entre linhas e
1,00 m entre plantas. Foi utilizado o manejo preconizado para a cultura, fazendo-se uso da
irrigação suplementar por gotejamento quando necessário. O controle das plantas invasoras foi
realizado por meio da passagem de grade entre as linhas aos 30 dias após o transplantio. Foi
realizado o controle dos cruzamentos entre as plantas das parcelas por meio da proteção e
polinização manual entre às 8 e 11 h. A colheita dos frutos foi realizada entre 120 e 150 dias após
o transplantio. Os frutos foram utilizados para caracterização e extração de sementes. O peso dos
frutos variou entre 0,640 e 6,340 kg, o diâmetro entre 9,0 e 25,0 cm, o comprimento variou entre
9,0 e 27,0 cm e a espessura da polpa entre 13,21 e 35,97 mm. De maneira geral foi observada
ampla diversidade genética entre os acessos caracterizados para os descritores considerados.
Palavras-chave: Cucurbita moschata; Cucurbita maxima; recursos genéticos.
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NÚMERO DE GRÃOS DE PÓLEN EM ANTERAS DE FLORES EM
GENÓTIPOS DE PEREIRA (Pyrus spp.)
Ivan Dagoberto Faoro1*; Paulo R. D. de Oliveira2
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O número de grãos de pólen por antera é uma informação importante para selecionar genótipos
para programas de melhoramento genético direcionados à produção de novos cultivares
polinizadores, em plantios comerciais de pereira. Para tal finalidade, 57 acessos do Banco Ativo
de Germoplasma de Pereira (BAGP) da EPAGRI/Estação Experimental de Caçador (EECD)
foram avaliados em duas safras: 2011/2012 e 2012/2013. Para quantificar o número de grãos de
pólen das anteras foram retiradas quatro anteras por flor, em cinco repetições por amostra, e
colocadas numa solução 0,5mL de ácido lático a 85%, em eppendorf com capacidade para 1,0
mL, ficando armazenadas até a análise. As anteras contidas nesta solução foram trituradas
utilizando a ponta oposta das cerdas de pincel n°2 e, em seguida, foi retirada uma amostra de
0,1mL para ser colocada em câmara de Neubauer para a contagem dos grãos de pólen, após
cessado o fluxo da solução na referida câmara. Para contagem, foram considerados os cinco
campos principais da câmara de Neubauer (hemacitômetro), utilizando um microscópio ótico
com aumento de 100X. O número médio de grãos de pólen por antera foi obtido utilizando a
equação “Npa= (ΣCn)/n . 1/a . (vs/vc)”, onde Npa: número médio de grãos de pólen por antera;
ΣCn: somatória do número de grãos de pólen dos cinco campos principais da câmara; n: número
de campos avaliados da câmara (5); a: número de anteras trituradas na solução original vs (4); vs:
volume da solução original de ácido lático, em mm3 (500mm3 = 0,5ml); vc: volume do campo
avaliado da câmara (0,1mm3). Nem todos os genótipos foram avaliados nas duas safras em
função de deficiência de floração em uma das safras. Mas, todos os que foram avaliados nas duas
safras citadas apresentaram pequena variação na quantidade de grãos de pólen produzidos nas
anteras, com exceção, respectivamente na primeira e segunda safras, dos genótipos „Rugosa‟
(11625 e zero grãos), „Tenn‟ (2250 e 300) e „Rocha Azul‟ (12000 e 26375). Dos genótipos que
apresentaram maior quantidade de pólen por antera destaca-se „Kieffer‟ (23239 grãos antera-1) por
ser utilizado como polinizador em alguns plantios comerciais. Do mesmo modo, com quantidade
intermediária destacou-se „Pera-d‟Água‟ (16975 grãos), „Housui‟ (12350 grãos), „Kikusui‟ (8900
grãos) e „Kousui‟ (8000 grãos). Baixa quantidade foi apresentado por „Seleta‟ (700 grãos) e
„Triunfo‟ (500 grãos). O acesso „Ver 5‟ não apresentou produção de grãos de pólen. Essas
informações serão inseridas num futuro próximo no Sistema Alelo da EMBRAPA Recursos
Genéticos e Biotecnologia.
Palavras-chave: cultivar; pera; polinização.
Agradecimento: À FAPESC, FINEP e EMBRAPA Uva e Vinho, pelo apoio financeiro parcial.
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PARÂMETROS GERMINATIVOS DIFERENCIAIS EM GENÓTIPOS
DE Genipa americana L. SOB ESTRESSE SALINO E HÍDRICO
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Santos1*
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O sucesso do estabelecimento de uma espécie em ambiente natural depende da disponibilidade
de água existente no meio, visto que o processo de germinação inicia com a embebição da água
para ativação do metabolismo. Porém, em algumas situações esta disponibilidade pode ser
afetada, como em locais de baixa pluviosidade ou em solo salino. Diante do exposto, torna-se
significante avaliar o sucesso da germinação do jenipapo sob condições de estresses hídrico e
salino induzidos por soluções de polietilenoglicol e cloreto de sódio. Para tanto, o teste de
germinação foi conduzido em substrato embebido com soluções de polietilenoglicol 6000 nas
concentrações de -0,1, -0,2, -0,3 e -0,4 MPa e soluções de cloreto de sódio nas concentrações de
25, 50, 100 e 200 mol m-3, sendo a água destilada o controle. Observou-se que potenciais
osmóticos mais negativos e concentrações acima de 25 mol m-3 promoveram redução acentuada
na germinação das sementes. O índice de velocidade germinação, o tempo médio de germinação
e a velocidade média de germinação foram afetados na mesma proporção com o aumento das
concentrações de ambas as soluções. O potencial osmótico crítico para a germinação das
sementes de jenipapo é -0,5 MPa considerando que há uma perda de 20% na germinação a cada
aumento de -0,1 MPa e a concentração salina de 200 mol m-3 provoca a inibição da germinação.
Palavras-chave: jenipapo; restrição hídrica; NaCl.
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PASPALUM - CARACTERIZAÇÃO CITOLÓGICA NA EMBRAPA
CENARGEN
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Poaceae é uma das mais importantes famílias de angiospermas sob o ponto de vista econômico e
ecológico, com representantes em praticamente todos os habitats. Paspalum L. é um dos seus mais
importantes gêneros, com 214 espécies citadas para o Brasil, grande parte delas com bom valor
forrageiro. Apesar da riqueza e do potencial que ela representa, a variabilidade existente é pouco
conhecida e sua utilização tem sido negligenciada. A falta de conhecimento sobre aspectos
citológicos e reprodutivos, que podem influenciar o plantio e manejo, é um dos fatores que
favorecem o uso de gramíneas exóticas. A seleção e o cultivo de variedades melhoradas poderia
aumentar consideravelmente o potencial pecuário de diferentes regiões brasileiras. O objetivo
deste trabalho foi compilar os resultados dos estudos citogenéticos em Paspalum L. realizados
pela equipe do Laboratório de Citogenética Vegetal, da Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia, Brasília, DF. Envolve a contagem dos números cromossômicos, a análise do
comportamento meiótico e da fertilidade do pólen, para diversas espécies do gênero coletadas ao
longo de várias décadas. Os resultados para 637 acessos de germoplasma de Paspalum analisados
mostram diferentes números cromossômicos (2n=12, 18, 20, 24, 30, 32, 36, 40, 48, 50, 60, 70 e
80 cromossomos) e predominância de poliploidia no gênero, sendo o nível tetraploide o mais
frequente. Na literatura específica, além do predomínio da tetraploidia (4x), ressalta-se a
associação com apomixia, reprodução assexual por meio de sementes, nesse nível de ploidia e,
em geral, a maioria das espécies apomíticas tetraploides tem em contrapartida citotipos
coespecíficos sexuais, diploides (2x) e auto-incompatíveis. A coexistência de níveis diferentes de
ploidia foi comprovada para 18 espécies. Podemos dizer que a ampla gama de adaptações
ecológicas encontradas para espécies do gênero está relacionada a várias estratégias reprodutivas
e níveis de ploidia documentados dentro e entre as espécies. Esses achados tem contribuído para
o entendimento das relações entre as espécies do gênero e são de grande tem importância para
possíveis programas de melhoramento genético. A inclusão de novas espécies no sistema agrícola
no País, com condições para enfrentar as alterações ambientais que se processam em âmbito
mundial, depende do conhecimento dessas informações, assim como este trabalho é estratégico
para a conservação e uso sustentável da biodiversidade e dos recursos genéticos nativos.
Palavras-chave: gramínea; caracterização citogenética; forrageiras.
Agradecimentos: CNPq, CAPES, FAP-DF, UnB.
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PERFIL QUÍMICO E SCREENING ANTIOXIDANTE DE ÓLEOS
ESSENCIAIS DE Croton grewioides Baill
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A espécie Croton grewioides é conhecida popularmente como “marmeleiro” ou “velame-de-cheiro”
e endêmica da região Nordeste, predominante em vegetação de caatinga. Bastante utilizada na
medicina popular por apresentar diferentes atividades biológicas. Entretanto, há escassez de
trabalhos no que concerne à atividade antioxidante. Sendo assim, este trabalho objetivou-se em
avaliar o potencial antioxidante dos óleos essenciais e compostos majoritários de C. grewioides
pelos métodos de captura dos radicais DPPH, ABTS; FRAP e -caroteno/ácido linoleico. Os
óleos essenciais foram obtidos por hidrodestilação dos acessos CGR104, CGR106, CGR112,
CGR126, do Banco Ativo de Germoplasma da Universidade Federal de Sergipe. E foram
analisados quimicamente em CG/EM/DIC.Os compostos isolados eugenol, metil eugenol e
metil chavicol foram obtidos pela empresa Sigma-Aldrich. Identificou-se pela análise química 21
compostos, cujos majoritários foram (Z)-isoosmorhizol (38,74%), (E)-isoosmorhizol (24,74%), (E)metil isoeugenol (11,38%) e (Z)-metil isoeugenol (9,34%) no acesso CGR104; metil chavicol
(59,85%) e eugenol (25,51%) no acesso CGR106; metil eugenol (85,58%) no acesso CGR112;
metil eugenol (45,97%) e eugenol (42,68%) no acesso CGR126. Todos os óleos essenciais de C.
grewioides (1 µL mL-1) demonstraram potencial antioxidante nos métodos testados, com destaque
aos acessos CGR106 e CGR126, os quais possuíram em sua composição eugenol, composto com
maior atividade ao ser testado isoladamente. Nos métodos de captura do radical DPPH, os óleos
CGR106 e CGR126 apresentaram os melhores resultados, com 67,91 e 61,98% de inibição da
oxidação, no sistema Beta-caroteno obtiveram porcentagens de proteção da oxidação de 49,26 e
77,88%. No método de redução do ferro-FRAP, as maiores produções de sulfato ferroso foram
de 0,77 e 0,56 µM mL, respectivamente. Na captura do radical ABTS os melhores resultados
foram observados em CGR112 com 1,37 µM/mL de equivalente de Trolox. Os óleos essenciais
de C. grewioides demonstraram potencial como agentes antioxidantes, os quais poderão subsidiar
futuras pesquisas direcionadas ao desenvolvimento de produtos com ação antioxidante.
Palavras-chave: Euphorbiaceae; plantas bioativas; radicais livres.
Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq, FAPITEC/SE, CAPES e FINEP pelo apoio
financeiro e a Universidade Federal de Sergipe.
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POTENCIAL DE VARIEDADES DE FEIJÃO-CAUPI DO ACRE
PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGÊNIES E SELEÇÃO DE
LINHAGENS
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O feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), é uma leguminosa que desempenha importante
econômico e social. No Acre, o cultivo do caupi ainda se dá em pequenas áreas da agricultura
familiar, utilizando-se variedades locais, cultivado de forma tradicional, apresentando
produtividade abaixo da média nacional. Estudos sobre a potencialidade genética dessas
variedades locais, ainda são pouco realizados no Estado. O objetivo do trabalho foi avaliar o
potencial das variedades tradicionais para desenvolvimento de progênies para seleção de
linhagens. Foi estabelecido um experimento na unidade experimental da Universidade Federal
do Acre, em Rio Branco, Acre. As sementes foram provenientes do banco de germoplasma de
sementes coletadas de variedades tradicionais em diferentes municípios do Estado. Os
tratamentos consistiam de 4 variedades: Manteiguinha, Barrigudinho, Branco e Caupi Preto.
Foram avaliados: comprimento de vagem (cm), largura e espessura de vagens (mm), número de
grãos por vagem, comprimento, largura e espessura de grãos (mm) e peso de cinquenta grãos (g).
As parcelas foram constituídas de duas linhas com 5 m, com 1 m entre linhas, com espaçamento
de 0,20 cm entre plantas com 25 sementes por linha. Foram selecionadas 3 plantas, coletadas 5
vagens por planta para realizar as medidas de vagens e grãos. Realizou-se análise entre e dentro
dos tratamentos. Os dados coletados foram submetidos aos pressupostos, análise de variância e
realizado teste de Tukey a 5%. Os resultados foram significativos a 1% de probabilidade, entre as
variedades, para todas as variáveis exceto para grãos por vagem, revelando alta variabilidade
entre os caracteres estudados. Não houve diferenças significativas dentro de cada variedade. A
variância fenotípica (σ2f) foi maior que a variância genotípica (σ2g) para todos os caracteres,
porém os valores foram muito próximos, revelando que a interferência do ambiente foi baixa. Os
caracteres avaliados revelaram que as variedades, Barrigudinho e Branco foram superiores as
demais para todas as variáveis, exceto para comprimento de vagem cuja variedade Caupi Preto
obteve maior média. Os valores de herdabilidade foram altos e significativos para todas as
variáveis, com exceção de números de grãos por vagem, indicando que as características foram
pouco influenciadas pelo ambiente e que a variação fenotípica foi influenciada por efeitos
genéticos. A seleção de progênies de variedades tradicionais de feijão caupi com caracteres
superiores é viável para desenvolvimento e seleção de linhagens.
Palavras-chave: melhoramento; variabilidade; Vigna;
Agradecimentos: CNPq pelo apoio financeiro.
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PRODUÇÃO DE FRUTOS EM CLONES DE CAMUCAMUZEIRO
DA COLEÇÃO DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL
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O camucamuzeiro (Myrciaria dubia) é espécie silvestre em processo de domesticação e incipiente
estado de exploração comercial. Atualmente o maior volume de produção é proveniente de áreas
de populações nativas. A Embrapa possui acessos coletados no Estado do Amazonas, as margens
dos rios Javari e Jandiatuba, afluentes do rio Solimões e nos rios Trombetas e Tapajós, no Estado
do Pará. Os acessos foram estabelecidos em área de terra firme, na forma de clones e progênie
meio irmão, e as plantas estão sendo caracterizadas e avaliadas na Coleção de Germoplasma da
Embrapa Amazônia Oriental, no município de Belém, PA. O presente trabalho teve por objetivo
avaliar a produção de frutos em 10 acessos estabelecidos na forma de clones da coleção de
camucamuzeiro da Embrapa Amazônia Oriental, visando à indicação para futuros lançamentos
como cultivares. As plantas de camucamuzeiro com seis anos de idade encontram-se
estabelecidas em delineamento experimental de blocos ao acaso, com 10 tratamentos com quatro
repetições e parcelas lineares de três plantas, espaçadas de 3 x 3 m, com bordadura externa
formada pela mistura dos clones. O experimento consta de 120 plantas na área útil, mais 48
plantas de bordadura. A produção das plantas foi avaliada por meio da colheita de frutos em três
dias por semana durante a safra 2017-2018, a qual teve início em dezembro de 2017 e término em
maio de 2018. Foram avaliados os seguintes parâmetros: produção de frutos por planta, massa de
fruto e rendimento de polpa. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Os clones
Cpatu-1, 3 e 6, se destacaram dos demais na produção de frutos, com: 15,2; 13,5 e 11,6 kg planta 1
, respectivamente, e os clones Cpatu-7, 9 e 10 tiveram as menores médias para produção de
frutos. Em relação à massa de frutos, o clone Cpatu-6 apresentou frutos maiores, com média de
10,89 gramas. O clone Cpatu-2 se destacou pelo rendimento de polpa (68,59%). Dentre os
acessos avaliados na Coleção de Germoplasma de camucamuzeiro da Embrapa Amazônia
Oriental, os clones Cpatu-1, 3 e 6 são que se destacam para produção de frutos e são indicados
para validação de novos cultivares de camucamuzeiro.
Palavras-chave: Myrciaria dúbia; massa de fruto; rendimento de polpa.
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE ABACAXIZEIROS SILVESTRES DO
BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE ABACAXI A PARTIR DO
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O abacaxizeiro é propagado vegetativamente por meio de mudas provenientes de rebentos. A
obtenção de mudas é uma etapa fundamental e o seccionamento do talo consiste na produção de
propágulos pelo desenvolvimento de gemas axilares da planta mãe e pode ser uma estratégia
simples para aumentar o numero de plantas obtidas. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a
taxa de propagação de diferentes acessos de abacaxizeiros silvestres pela técnica do
seccionamento do talo. Foram coletadas, em área experimental, talos de 30 acessos (BGA-001,
BGA-004, BGA-007, BGA-008, BGA-012, BGA-032, BGA-048, BGA-049, BGA-053, BGA-068,
BGA-072, BGA-073, BGA-078, BGA-090, BGA-163, BGA-193, BGA-292, BGA-343, BGA-350,
BGA-390, BGA-397, BGA-441, BGA-505, BGA-515, BGA-606, BGA-621, BGA-629, BGA-657,
BGA-677 e BGA-801) de abacaxizeiros silvestres pertencentes à variedade botânica Ananas
comosus var. comosus, previamente indexadas por RT-PCR e isentas do vírus da murcha do
abacaxizeiro. Foram utilizados três talos de cada acesso seccionados ao meio, dando origem a
seis partes de talo, que foram colocadas em canteiros e substrato comercial para emissão de
brotações de gemas axilares. Após 45 dias foi feito a retirada das mudas, quantificadas e
transplantadas para tubetes. Os acessos que produziram maior número de mudas foram o BAG049 (62 mudas), BAG-032 e BGA-441 (42 mudas) e BAG-350 (34 mudas). Os acessos que menos
produziram foram o BAG-001 (10 mudas) e o BGA-292 e BGA-397 ambos com 9 mudas. No
geral, a produção média de mudas por seccionamento de talos foi de 22 mudas por acesso (n=3).
Os resultados mostram as diferenças marcantes entre acessos, mas a possibilidade de obter mudas
sadias (desde que a planta matriz esteja comprovadamente sadia) a partir dessa técnica. Um
método simples para melhorar a propagação desses materiais é relevante para os trabalhos de
resgate dessas variedades, ampliando o leque de ofertas e diversificando o uso de variedades
comestíveis de abacaxi.
Palavras-chave: Ananas comosus var. comosus; propagação; multiplicação de germoplasma.
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PRODUTIVIDADE POLÍNICA EM PALMEIRAS (AÇAIZEIRO,
DENDEZEIRO E PIAÇAVEIRA) DA “COSTA DO DENDÊ” – BAHIA
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A produção de pólen viável é um parâmetro de grande importância no estudo de plantas com
potencial apícola, fornecendo parâmetros de produtividade aos apicultores, bem como
informações para o planejamento nos programa de melhoramento genético. As palmeiras são
utilizadas para alimentos, extração de óleos, fibras, carvão, bebidas, cosméticos, entre outros,
sendo que a maioria deles é baseada em economias extrativistas. No cenário de produtividade em
palmeiras, a apicultura apresenta-se como uma ferramenta de otimização para polinização e
produção frutos. Através da apicultura associada a monoculturas a produção das plantações
torna-se muito mais rentável. O objetivo do presente estudo foi identificar qual das palmeiras
açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.) e piaçaveira (Attalea funifera
Mart.) tem maior produtividade polínica e qual o período de florada. Para tanto foi realizada a
contagem de grãos de pólen por flor. Anteras de 10 flores em pré antese de cada espécie foram
coletas e colocadas em tubos eppendorf contendo 1,0 ml de ácido lático, por 24 h, posteriormente
foi feita a leitura de 1,0 µl da mistura em câmara de Neubauer, os valores encontrados foram
multiplicados por 104 para se estimar a quantidade de pólen em 1,0 ml. As médias foram
multiplicadas pelas médias de flores por raquis, e raquis por inflorescência. Foi feito
levantamento de dados da fenologia reprodutiva das espécies, os quais foram comparados com
dados ambientais da região de modo que foi estabelecido qual espécie tem maior período de
florada e produção de pólen. O dendezeiro apresentou maior produção de pólen por
inflorescência 22.116,6 x 106 grãos de pólen por inflorescência, com florada entre fevereiro e
novembro. A piaçaveira 1.710,3 x 106 grãos de pólen por inflorescência, com florada entre
dezembro e abril. O açaizeiro 4.535,6 x 106 grãos de pólen por inflorescência com florada entre
julho e dezembro. Estes dados evidenciam que plantações de dendezeiro possuem maior
potencial para produção de pólen apícola, em detrimento das plantações de piaçaveira e do
açaizeiro, este último sendo pouco polinizado por Apis mellifera L. Mas fica evidente que nos
meses de dezembro a fevereiro, com elevadas temperaturas e altas taxas de insolação, a produção
de pólen de em plantações de piaçaveira pode ser eficiente como uma possibilidade no caso de
declínio drástico na produção do pólen proveniente de plantações de dendezeiro.
Palavras-chave: biologia reprodutiva; pólen apícola; pólen monofloral.
Agradecimentos: Ao CNPq pelo apoio à Rede Pindorama.

344
Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos
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O microbioma associado ao gênero Ananas pode ser uma ferramenta poderosa para aprimorar o
desenvolvimento de plantas de abacaxi, em diversos níveis e vem sendo estudado e resgatado em
novas expedições de coleta. Os efeitos benéficos vão desde a germinação das sementes, ao vigor
de mudas, crescimento e desenvolvimento das plantas, resistência a doenças e aumento de
produtividade. O trabalho objetivou avaliar o potencial de microrganismos associados ao
abacaxizeiro na promoção de crescimento, na etapa de aclimatização, em plantas
micropropagadas. Foram produzidas in vitro mudas de abacaxizeiros da cultivar BRS Imperial,
que foram submetidas, posteriormente, a inoculações com diferentes mix de microrganismos,
oriundos de plantas de abacaxi em áreas de origem (populações naturais) e cultivadas,
totalizando 18 tratamentos (bactérias endofíticas de folhas de ambiente cultivado (BEFPAC); de
ambiente natural (BERPAN); bactérias endofíticas de caule de ambiente natural (BECPAN); de
ambiente cultivado (BECPAC); bactérias endofíticas de raiz de ambiente natural (BEFPAN); de
ambiente cultivado (BERPAC); Bacillus de solo de ambiente natural (BSAN); de ambiente
cultivado (BSAC); bactérias totais de solo de ambiente cultivado (BTSAC); de ambiente natural
(BTSAN); Pseudomonas de solo de ambiente cultivado (PSAC); de ambiente natural (PSAN);
Actinobacteria de solo de ambiente cultivado (ASAC); de ambiente natural (ASAN); fungos
endofíticos de folhas de ambiente cultivado (FEFPAC); de ambiente natural (FEFPAN); fungos
totais de solo de ambiente cultivado (FTSAC); Trichoderma de solo em ambiente cultivado
(TSAC) e o controle absoluto. Foram utilizadas 16 repetições para cada tratamento. Após
inoculadas in vitro, as plantas foram aclimatizadas em casa de vegetação em substrato comercial e
avaliadas aos 150 dias quanto a altura da planta (cm), diâmetro da roseta (cm) e número de
folhas. As médias dos tratamentos foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de
probabilidade. Dentre os tratamentos, PSAC foi o que mais se destacou positivamente para as
variáveis estudadas. Essa resposta pode estar ligada ao fato de os microrganismos que compõem
esse tratamento pertencerem ao gênero Pseudomonas, as quais são amplamente estudadas e
conhecidas por sua capacidade de atuarem como agentes promotores do crescimento vegetal. Em
contrapartida, os menores valores médios foram observados no tratamento BERPAN. Entre os
tratamentos avaliados foi possível observar que o crescimento e desenvolvimento das plantas foi
influenciado pelos microrganismos aos quais as mesmas foram submetidas.
Palavras-chave: Ananas comosus (L.) Merrill; microbioma; micropropagação.
Agradecimentos: CAPES, PNPD, UFRB e Embrapa Mandioca e Fruticultura.
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PUBESCÊNCIA DO BROTO APICAL, TEXTURA DA EPIDERME E
COLORAÇÃO DA POLPA EM VARIEDADES DE MANDIOCA DE
INDÚSTRIA
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A mandioca é uma cultura de importância econômica, social e alimentar, sendo o estado do Pará
o maior produtor nacional de raiz, responsável por 22,43% do que é consumido no país. Porém,
a produtividade média do estado vem sendo reduzida nos últimos anos e em 2017, a
produtividade foi de 14,39 t/ha. Neste sentido, há a necessidade de produção de cultivares
tolerantes, produtivas e com características morfo-agronômicas desejáveis. A disponibilidade de
acessos e posterior caracterização são fundamentais para iniciar o pré-melhoramento da espécie.
Neste contexto o objetivo desse trabalho foi verificar a presença de pubescência do broto apical e
caracterizar a textura da epiderme e coloração da polpa da raiz em três variedades de mandioca
de indústria, cultivadas na região Bragantina/PA, que farão parte da coleção de germoplasma da
Universidade Federal Rural da Amazônia. As variedades avaliadas foram Cearense Amarela,
Tareza e Gordurosa, cultivadas em DIC com espaçamento 1,5m x 1,0m, em campo experimental
da UFRA, campus Belém. A caracterização foi feita visualmente conforme sugerido por Fukuda
e Guevara (1998), onde as características em estudos são consideradas entre os treze descritores
mínimos para a cultura. Foram observadas três plantas de cada variedade para os descritores em
estudo. A pubescência do broto apical foi presente apenas na variedade Tareza. A presença desta
característica em plantas de mandioca possibilita uma associação positiva com ácaros predadores
como o Typhlodromalus aripo que usam voláteis induzidos por herbivoria para atrair presas como
o Mononychellus tanajoa (ácaro verde), uma praga que pode causar até 80% de perda na produção
de mandioca. Assim, somente a variedade Tareza, dentre as variedades avaliadas, pode ser
indicada para programas de pre-melhoramento onde se busca a resistência da mandioca a
patógenos. Verificou-se que as variedades Cearense Amarela e Gordurosa possuem textura
rugosa, o que pode estar associado à facilidade do destaque. A coloração da polpa da raiz foi
amarela na variedade Cearense amarela e Tareza. Esta coloração é mais comum na produção de
farinha consumida nas regiões norte e nordeste podendo essas variedades recomendadas para
estas regiões. A caracterização das variedades com base nos descritores avaliados permitiu
identificar e descrever a variabilidade entre as variedades, que poderá auxiliar futuros trabalhos
de melhoramento genético nas regiões norte e nordeste.
Palavras-chave: Manihot esculenta Crantz; caracterização; descritores.
Agradecimentos: A Universidade Federal Rural da Amazônia
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QUALIDADE NUTRICIONAL EM ACESSOS DE ABÓBORA
QUANTO AOS TEORES DE CAROTENOIDES E LUTEÍNA
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Os carotenoides totais são fontes apreciáveis de -caroteno e consequentemente de vitamina A,
enquanto que a de Luteína tem ação antioxidante que atua reduzindo o risco do desenvolvimento
da degeneração muscular, principalmente. O objetivo do trabalho foi avaliar 23 acessos de
abóbora pertencentes ao Banco de Germoplasma de Hortaliças da Universidade Federal de
Viçosa - UFV e duas cultivares comerciais quanto a qualidade nutricional (Carotenoides e
Luteína). O experimento foi conduzido na “Horta Velha” e Laboratório de Manejo de Recursos
Genéticos Vegetais do Departamento de Fitotecnia da UFV. O delineamento adotado foi o de
blocos casualizados com três repetições e três plantas por parcela. Para análise de carotenoides
totais e luteína foi utilizado a equação potencial CTa=6,1226+1,7106*a*; LUTc= 6,3743+0,2418*C* em ug/g de massa fresca da polpa, com os parâmetros: L*, luminosidade; a*,
contribuição do vermelho; e b*, contribuição do amarelo obtidos através de um
colorímetro modelo Color Quest II (Sphere) (“Hunter. Lab Reston”, VA). A concentração dos
carotenoides totais (CTa) entre os acessos foi bastante variável. Os acessos de mais altos teores de
carotenoides totais foram BGH6997, BGH7329 E BGH0053, não diferindo estatisticamente entre
si. A concentração de Luteína variou de 6,8 a 2,58 g.g -1 entre os acessos, com destaque para o
acesso BGH0094. Os resultados desta pesquisa permitiram a seleção e disponibilidade de acessos
de abóboras produtoras de altos teores de carotenoides totais e consequentemente de vitamina A,
bem como, acessos com valores elevados de Luteína para serem para serem inseridas em
programas de melhoramento.
Palavras-chave: Cucurbita moschata Duch; melhoramento genético; germoplasma.
Agradecimentos: FAPEMA, UFV e UFMA.
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REAÇÃO DE ACESSOS DE ABÓBORA A Squash mosaic virus
Graziela da Silva Barbosa1*; Aline Kelly Queiróz do Nascimento²; José Albersio de
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O Squash mosaic virus (SqMV), pertencente à família Comoviridae e ao gênero Comovirus, ocorre
mais frequentemente nas culturas da abóbora (Cucurbita spp.) e do meloeiro (Cucumis melo), nas
quais assume maior importância econômica. O uso de cultivares resistentes a viroses é o método
mais prático, eficiente e confiável para proteger as cucurbitáceas. A etapa inicial para a produção
de cultivares resistentes consiste na identificação de genes que conferem resistência a viroses em
acessos conservados em Bancos Ativos de Germoplasma (BAG). Assim, o presente trabalho teve
por objetivo avaliar a reação de acessos de abóbora quanto a inoculações de SqMV. O ensaio foi
conduzido em casa de vegetação, entre os meses de agosto e setembro de 2012, envolvendo 12
acessos de Cucurbita spp.: BGC 512, BGC 527, BGC 531, BGC 537, BGC 552, BGC 553, BGC
565, BGC 566, BGC 571, BGC 578, BGC 586 e BGC 684, provenientes do BAG de
Cucurbitáceas para o Nordeste brasileiro localizado na Embrapa Semiárido, Petrolina-PE. Doze
plantas de cada acesso foram inoculadas na fase cotiledonar com o vírus e duas plantas sadias de
cada acesso foram utilizadas como controle negativo. As plantas inoculadas e controle foram
mantidas em casa de vegetação do Laboratório de Virologia Vegetal da Universidade Federal do
Ceará. Amostras foliares foram avaliadas quanto às reações sintomatológicas, com o
aparecimento da primeira folha definitiva, e a infecção viral, avaliada aos 15 e 25 dias após a
inoculação, foi confirmada por Imuno Precipitação-Enzyme Linked Immunosorbent Assay (IPELISA) contra antissoro específico para SqMV e por Transcrição Reversa-Reação em Cadeia da
Polimerase (RT-PCR). Os resultados sintomatológicos, sorológicos e moleculares indicaram que
somente o acesso BGC 531 apresentou imunidade a SqMV. Os acessos BGC 512, BGC 565 e
BGC 571 foram considerados tolerantes (sintomas mais leves, como pontuações de coloração
amarelada de menor intensidade). Os sintomas mais severos (intensas pontuações amareladas)
foram observados no restante dos acessos. Diante do exposto, verifica-se que o acesso BGC 531
constitui-se como fonte promissora de resistência a SqMV para ser incorporado em programas de
melhoramento genético de cucurbitáceas que visam resistência a esse vírus e às principais
espécies virais do gênero Potyvirus, de grande importância econômica para as cucurbitáceas, de
maneira geral, tendo em vista às frequentes infecções mistas no campo.
Palavras-chave: SqMV; Cucurbita spp.; germoplasma; resistência.
Agradecimentos: Os autores agradecem à CAPES e ao CNPq pela concessão de bolsas e à
Embrapa Semiárido pela cessão das sementes do BAG de Cucurbitáceas.
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REAÇÃO DE CULTIVARES E LINHAGENS DE FEIJÃO DO
GRUPO COMERCIAL BRANCO A TOXIDEZ DE ALUMÍNIO
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O Brasil é um grande produtor e consumidor de feijão, porém a produtividade média do país está
muito abaixo do potencial produtivo das cultivares. Muitos fatores bióticos e abióticos adversos
são responsáveis pelo baixo rendimento e instabilidade da produção. Entre os fatores abióticos, a
toxicidade por alumínio é um dos mais limitantes da produção agrícola em solos ácidos. Assim, a
identificação e caracterização de genótipos de feijão tolerantes ao alumínio representa uma
solução viável para a produção de feijão em solos ácidos, os quais compõem boa parte das terras
cultiváveis no mundo. O presente estudo teve como objetivo avaliar a reação à toxidez de
alumínio de cultivares e linhagens promissoras de feijão pertencentes ao grupo comercial branco.
O experimento foi conduzida em casa de vegetação e as plantas cultivadas em solução nutritiva
completa. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, em esquema fatorial
7x2 com 8 repetições, com sete genótipos e duas concentrações de alumínio (0 e 4 ppm). As
plantas foram cultivadas até o estádio de desenvolvimento V4 e as variáveis mensuradas foram:
comprimento máximo de raiz (CR), altura da planta (AP), volume de raiz (VR), comprimento de
radicela (CRAD), matéria seca da parte aérea (MSPA) e das raízes (MSR). A análise de variância
revelou efeitos significativos para genótipos e concentração de alumínio para CR, AP, MSPA e
CRAD e interação genótipo x concentração para CR, VR e MSPA, indicando a presença de
considerável variabilidade genética para tolerância à toxidez de alumínio e também uma resposta
diferencial dos genótipos às diferentes concentrações de alumínio. A linhagem LB-05 destacou-se
das demais por apresentar bom desempenho em condições de estresse por alumínio, sendo
classificada como tolerante a toxidez de alumínio em relação aos outros acessos avaliados. Essa
linhagem poderá ser utilizada como genitora em programas de melhoramento visando o
desenvolvimento de cultivares superiores e indicadas para cultivo em solos com alumínio
disponível.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; acidez do solo; melhoramento genético.
Agradecimentos: Ao Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR e ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.
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RELAÇÃO ENTRE PLUVIOSIDADE E FENOLOGIA DA ESPÉCIE
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. (VERBENACEAE)
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A espécie Lippia alba é bem distribuída e utilizada como planta medicinal no Brasil em virtude da
sua propriedade sedativa existente em seu óleo essencial. É popularmente conhecida como erva
cidreira. Estudos sobre a fenologia abordam os diferentes eventos biológicos repetitivos que
ocorrem durante o ciclo de vida das plantas, subsidiando várias análises inclusive no auxílio de
prospecções químicas posteriores. A identificação de algumas substâncias pode ocorrer em
quantidades não detectáveis em função de condições edafoclimáticas e também de acordo com o
estágio vegetativo da planta. O objetivo do trabalho foi avaliar a frequência dos fenômenos de
floração e frutificação da Lippia alba relacionando-os com a precipitação pluviométrica, visando
identificar a época mais indicada para a coleta de folhas para uso medicinal da espécie. O estudo
foi realizado na coleção do horto de plantas medicinais da Embrapa Amazônia Oriental, as
avaliações fenológicas foram realizadas diariamente pela manhã durante o período de janeiro de
2014 a dezembro de 2017, registrando-se presença ou ausência dos eventos de floração e
frutificação. Para a correlação entre os fatores foi construído gráfico no programa Excel
utilizando as médias da precipitação pluviométrica e os registros fenológicos do período
estudado. Os valores de precipitação pluviométrica foram fornecidos pela estação meteorológica
da Embrapa Amazônia Oriental. Em média ocorreu floração apenas em sete meses do ano e as
maiores médias foram no mês de outubro, com 20 dias coincidindo com o período de menor
pluviometria. Nos meses de março, abril, maio, junho e julho não foram observados floração. O
evento de frutificação foi registrado apenas em dois meses, com valores médios de 7 e 5 dias,
respectivamente, nos meses de novembro e dezembro coincidindo com o final e início do período
chuvoso. A precipitação pluviométrica influenciou os eventos fenológicos que ocorre na espécie
Lippia alba e a época mais indicada para coleta de folhas visando o uso medicinal deve ser
realizada preferencialmente, nos meses de menor número de dias e/ou ausência das fenofases.
Palavras-chave: precipitação pluviométrica; floração; frutificação.
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RESISTÊNCIA DE CULTIVARES DE MARACUJAZEIRO DOCE E
AZEDO AO ATAQUE DE Spodoptera frugiperda
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O gênero Passiflora apresenta ampla diversidade de espécies, dentre elas Passiflora edulis,
conhecida como maracujá-azedo, e Passiflora alata, também chamada de maracujá-doce. Ambas
têm grande importância econômica. A cultivar BRS Mel do Cerrado (BRS MC) de maracujádoce, é a primeira cultivar da espécie Passiflora alata Curtis destinada ao mercado de frutas
especiais, de alto valor agregado. Devido à riqueza de espécies de maracujazeiros, é esperada a
possibilidade de serem hospedeira de uma grande diversidade de artrópodes, como a lagarta do
cartucho, Spodoptera frugiperda, que é um inseto polífago e pode ser indicador como praga em
passifloráceas. Em vista disso, objetivou-se, neste trabalho, avaliar o nível de resistência da
cultivar BRS Mel do Cerrado de P.edulis através da área foliar consumida pela praga. O estudo
foi desenvolvido nos Laboratórios de Entomologia e Fisiologia Vegetal da Embrapa Cerrados,
em Planaltina-DF. As folhas utilizadas no estudo foram colhidas no Banco Ativo de
Germoplasma „Flor da Paixão‟ Paixão‟ localizado na Unidade de Apoio da Fruticultura da
Embrapa Cerrados. Foi realizado um experimento inteiramente casualizado, com 60 repetições,
para os seis instares da praga, sendo oferecido a elas, sem escolha de alimento, discos foliares da
cultivar Mel do Cerrado e da espécie P.edulis. A avaliação da área foliar consumida foi feita com
o auxílio do aparelho Li-Cor, através de dimensões lineares. Os dados obtidos foram submetidos
à análise de variância e ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. Nos testes sem chance de
escolha, as larvas de primeiro ao sexto instar consumiram maior área foliar em P. edulis.
Entretanto, com a BRS Mel do Cerrado, no teste, não houve consumo evidente pela lagarta. Os
dados demonstram claramente que a espécie hospedeira interfere na preferência alimentar da
praga. Assim é possível especular que a cultivar Mel do Cerrado pode afetar a sobrevivência da
lagarta, por ser pouco provável que esta espécie seja utilizada pela praga de forma expressiva. A
cultivar Mel do Cerrado demostrou ser resistente ao ataque da S. frugiperda em todos os instares
estudados. Em contrapartida, a espécie P.edulis foi altamente susceptível ao ataque da lagarta.
Com isso fica demonstrado que a cultivar BRS Mel do cerrado pode ser indicada e selecionada
para estudos de resistência a lepidópteros como um controle resistente.
Palavras-chave: bioensaios; resistência; lepidópteros.
Agradecimentos: A Embrapa, Cnpq e a Fapdf.
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SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE FORRAGEIRAS NATIVAS DA
CAATINGA TOLERANTES À SALINIDADE POR MEIO DE
AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO E CRESCIMENTO INICIAL DE
ACESSOS
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Manihot sp. e Macroptilium sp. são gêneros com espécies forrageiras de origem na América
Tropical. Algumas de suas espécies, como Manihot glaziovii Muel e Macroptilium martii Benth são
nativas da Caatinga, utilizadas na alimentação de caprinos e ovinos durante os períodos de
estiagem. Os solos da Caatinga, devido à formação geológica, e água subterrânea da região são
salinizados. Assim, a busca por genótipos adaptados à salinidade é de suma importância para
uma agricultura sustentável no Nordeste Brasileiro. O objetivo do trabalho foi avaliar acessos de
Manihot sp. e Macroptilium sp. quanto à tolerância de sementes e plântulas à salinidade. Foram
utilizadas sementes de seis acessos de Manihot sp. obtidos na Coleção de Espécies Silvestres do
Gênero Manihot e dez acessos de Macroptilium sp. da Coleção de trabalho de Macroptilium da
Embrapa Semiárido. Estas sementes foram colocadas para germinar na temperatura de 30 oC em
substratos de papel umedecidos com soluções de NaCl nas condutividades elétricas (CE) 0,4 e 8
dS.m-1. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com três repetições
e dez sementes por parcela em esquema fatorial (acessos x CE) para cada gênero estudado. Foi
realizada a análise de variância e a comparação de médias foi feita pelo teste de Tukey, a 5% de
significância. Os resultados indicaram que com o aumento da CE, as sementes mostraram um
decréscimo na germinação, com exceção dos acessos BGMS38 e BGMS88 de Manihot sp. e A9,
S67 e L34 de Macroptillium que apresentaram germinação e crescimento inicial semelhantes em
todas as CEs avaliadas. Esses resultados indicam uma variabilidade entre os acessos dessas
forrageiras na tolerância à salinidade, que podem auxiliar os programas de melhoramento e
adaptação de forrageiras em áreas de Caatinga com solos salinizados ou à irrigação parcial destas
com águas subterrâneas salobras.
Palavras-chave: Caatinga; forrageira; estresse salino.
Agradecimentos: À Embrapa pelo financiamento do trabalho e ao CNPq pela concessão das
bolsas.
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SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE MACIEIRA PARA BAIXA
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Atualmente as variedades Gala e Fuji predominam com 90% do mercado brasileiro. Estas
variedades são exigentes em frio para a quebra de sua dormência sendo recomendadas para
regiões com aproximadamente 1.200 horas de frio. Visando a sustentabilidade para a
pomicultura, os programas de melhoramento buscam genótipos de macieira com menor
exigência de horas de frio, como por exemplo, a variedade Eva, lançada pelo Instituto
Agronômico do Paraná (IAPAR) no ano de 1987, para regiões do Estado onde normalmente
ocorre entre 100 e 350 horas abaixo de 7°C. O presente trabalho teve como objetivo fenotipar
acessos do Banco Ativo de Germoplasma de maçã (BAG-maçã) do IAPAR, localizado na
Estação Experimental de Palmas-PR. Os genótipos avaliados foram PR2.5, PR2.13, PR2.31,
PR2.40, PR2.70 e as cultivares Eva, Julieta e Carícia lançadas pelo IAPAR. As avaliações
fenológicas foram realizadas semanalmente com o auxilio de uma tabela comparativa de
Fleckinger (1953), com o início em 10 de julho de 2017 e término em 13 de dezembro do mesmo
ano. Para a produtividade, foram colhidos e pesados todos os frutos de cada planta avaliada. A
avaliação da coloração dos frutos foi efetuada com base nos descritores mínimos do
SNPC/MAPA. Os resultados fenológicos (início de brotação, pleno florescimento e frutos
maduros) mostraram que todos os genótipos, foram considerados precoces. Essa precocidade é
uma grande vantagem, principalmente porque estes frutos podem ser comercializados com preço
superior. A produtividade dos genótipos avaliados mostrou um potencial produtivo, pois um
desses genótipos já está na média de produção que gira em torno de 20 a 30 toneladas por hectare
das variedades “Gala” e “Fuji”, principais variedades utilizadas na região de Palmas-PR. Os
outros genótipos apesar de estarem abaixo desta média de produção da região nos fornecem um
potencial produtivo devido a sua precocidade na maturação de frutos. A coloração vermelha da
casca da maçã é determinada geneticamente, entre os genótipos avaliados observamos uma
coloração vermelha a vermelha arroxeada, dentro dos padrões de preferência do consumidor
brasileiro. Dentre os acessos avaliados no presente trabalho foi possível identificar genótipos com
potencial para serem lançados como novas variedades de maçã para o Estado do Paraná.
Palavras-chave: Malus domestica Borkh; produtividade; fenologia.
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SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES MATRIZES E
FRUTOS EM POPULAÇÃO NATIVA DE CEDRO DOCE EM
RORAIMA
Paulo Emilio Kaminksi1*
1
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O cedro doce (Pochota fendleri (Seem) Alverson & Duarte) é uma espécie madeirável pertencente à
família Malvaceae muito apreciada pela alta qualidade da madeira que produz, utilizada na
produção de tábuas aglomeradas, chapas, painéis, portas, janelas e móveis. A espécie ocorre
naturalmente em áreas de florestas desde a Guatemala até o norte do Brasil, no estado de
Roraima. A qualidade da madeira, o extrativismo seletivo e o desmatamento em áreas naturais
têm limitado a ocorrência do cedro doce a remanescentes florestais e, por esse motivo, figura na
Lista Vermelha da FAO, na categoria A1cd, como espécie vulnerável ao nível de população.
Desde 2008 a Embrapa Roraima possui um BAG implantado da espécie a partir da seleção de
matrizes e coleta de sementes em populações naturais como forma de contribuir para a
conservação e contribuir para a geração de conhecimento e uso da espécie. Com o objetivo de
selecionar árvores matrizes e caracterizar populações nativas de cedro doce, este trabalho foi
conduzido na grade do PPBio da ESEC Maracá do ICMBio, localizada no município de Alto
Alegre, RR entre os meses de fevereiro e abril de 2018. Os indivíduos encontrados dentro da
grade foram georrefericiados, identificados e caracterizados quanto às variáveis morfométricas:
DAP, com auxílio de fita métrica, altura total (HT), altura da copa (HC), diâmetro médio da
copa (DC), com auxílio de hipsômetro Vertex. A presença ou ausência de sapopema e acúleos foi
realizada por observação direta. Frutos de algumas matrizes foram coletados para caracterização,
produção de mudas e enriquecimento da coleção de cedro da Embrapa Roraima. Foram
mapeadas e caracterizadas 30 árvores e coletado frutos de onze. Os dados foram tabulados em
planilha eletrônica e analisados para estimar a estatística descritiva no programa R. Os valores
médios e desvio padrão para as medidas são: DAP 93±28 cm, HT 33± 5m, HC 19± 5m, DC
14±4m; 26 plantas apresentaram sapopema e 18 acúleos. Foram coletados 69 frutos e 2.439
sementes sendo que 1.658 foram classificadas como sementes viáveis e 781 como sementes
chochas. O número médio de sementes por fruto foi de 35. A presença de sementes chochas no
gênero Pochota está relacionada a eventos de autopolinização. Como a espécie é alógama e
polinização por morcegos, a autopolinização pode ocorrer, mas a semente não se desenvolve. As
sementes viáveis foram armazenadas em sacos de papel encerado para produção de mudas e
avaliações futuras.
Palavras-chave: morfometria; conservação; cedro doce.
Agradecimentos: Ao CNPq, processo n. 441575/2016-1, e ICMBio pela logística e apoio.
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SELEÇÃO PRECOCE DE GERMOPLASMA DE MELOEIRO
QUANTO A RESISTÊNCIA À MOSCA-MINADORA
Elaine Facco Celin1*; Ariana Veras de Araujo1; Caique Duarte Batista1; Renata
Fernandes de Matos1; Liliana Rocivalda Gomes Leitão1 Fernando Antonio Souza de
Aragão1,2
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Avaliações no germoplasma de meloeiro quanto à resistência à Liriomyza sativae, praga-chave da
cultura, possibilitaram a seleção de uma planta com resistência monogênica dominante do tipo
antibiose, dentro do acesso BAGMEL 56, proveniente do Banco Ativo de Germoplasma (BAG)
de Cucurbitáceas para o Nordeste Brasileiro pertencente à Embrapa Semiárido. Nesse genótipo, o
mecanismo de ação da resistência consiste na morte da larva, logo após sua eclosão do ovo,
resultando em minas muito pequenas, insignificantes quanto à redução de produtividade. Apesar
de serem avaliados em folhas verdadeiras, esses sintomas também foram observados nas folhas
cotiledonares, o que permiti aperfeiçoar as estratégias de seleção de novos acessos de meloeiro
quanto à resistência ao inseto. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi desenvolver uma
metodologia de seleção fenotípica precoce para a resistência à mosca-minadora, em folhas
cotiledonares de meloeiro. Para tanto, foram utilizadas linhagens contrastantes, resistentes (P1) e
suscetível (P2), provenientes da fonte BAGMEL 56, e genótipos da primeira geração filial (F1) e
dos retrocruzamentos, obtidos por meio dos cruzamentos entre F1 x P2 e F1 x P1. O semeio foi
realizado em bandejas de polietileno, usando uma semente por célula, e as mudas foram
transplantadas para vasos (0,3L), 12 dias após o plantio. Foram realizadas duas infestações
artificiais em gaiola com o adulto da mosca-minadora, aos sete e vinte dias após o plantio. No
primeiro caso, a infestação ocorreu nas folhas cotiledonares e, no outro, em folhas verdadeiras,
utilizando oito insetos por planta, durante 5 e 20 horas, respectivamente. Em ambos os casos,
após as infestações, o desenvolvimento larval (DL) foi observado durante oito dias, tempo
suficiente para completar o período do ciclo de ovo à pupa. Nas avaliações, as plantas foram
classificadas como resistentes ou suscetíveis, quando observado ausência (0) ou presença (1) de
pupas, respectivamente. O coeficiente de correlação de Pearson entre a avaliação das folhas
cotiledonares e verdadeiras foi igual a um (r = 1,0; P < 0,01). Portanto, é possível realizar seleção
precoce em germoplasma de meloeiro, visando à resistência à mosca-minadora, mesmo antes do
transplantio, possibilitando economia de tempo e recursos.
Palavras-chave: Cucumis melo; Liriomyza sativae; antibiose.
Agradecimentos: CAPES, CNPq, FUNCAP, PPGF-UFC e EMBRAPA.
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SELEÇÕES AVANÇADAS DE AMORA-PRETA DESENVOLVIDAS
PELA EMBRAPA CLIMA TEMPERADO E AVALIADAS EM
VIDEIRA, SANTA CATARINA
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1

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 2Universidade Estadual
de Ponta Grossa 3Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 4Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária *cristianewesp@epagri.sc.gov.br

A demanda por frutos de amoreira preta (Rubus spp.) vem crescendo nos últimos anos em função
das suas propriedades funcionais, da sua rusticidade e do alto valor agregado obtido. Indo de
encontro a este mercado, o Programa de melhoramento da Embrapa Clima Temperado objetiva
desenvolver novas cultivares que possuam maior adaptação e produtividade, com plantas de
hastes eretas e preferencialmente sem espinhos, uma vez que estes causam danos nos frutos e
dificultam a colheita. Quanto aos frutos, busca-se que estes sejam maiores, mais doces, possuam
melhor resistência pós-colheita e que sua maturação não coincida totalmente com a cv. „Tupy‟,
que possui espinhos e é cultivada com maior abrangência no Brasil. O objetivo deste trabalho foi
avaliar as características físico químicas de algumas seleções de amoreira preta desenvolvidas
pela Embrapa Clima Temperado e cultivadas no município de Videira, em área da Estação
Experimental da Epagri de Videira. As seleções avaliadas foram Black 128, Black 145, Black 178,
Black 194 e Black 198 em comparação com as cultivares Tupy, Guarani, Xavante e Xingu. O
experimento foi implantado a campo em abril de 2009, em parceria com a Embrapa Clima
Temperado, de modo a verificar a adaptação e produção de materiais de amoreira-preta às
condições climáticas do Meio Oeste Catarinense. O espaçamento utilizado foi de 3,0m x 0,6m
(densidade de 5.555 plantas por hectare). As plantas foram conduzidas com 4 hastes por planta,
sob espaldeira em “T”. O delineamento foi inteiramente casualizado, com 5 repetições de cada
seleção. Para os dados aqui apresentados, foram amostrados 20 frutos de cada genótipo, em cada
data de colheita realizada entre os meses de outubro a dezembro de 2017. Análises físicas foram
realizadas quanto ao número de frutas por planta (planta-1), massa fresca das frutas (g) e
comprimento e diâmetro das frutas (mm). No que concerne às análises químicas, foi considerado
o parâmetro teor de sólidos solúveis (SST), utilizando-se refratômetro digital de bancada e
expresso em ºBrix. Nas condições testadas verificou-se que qualquer das seleções é
estatisticamente, comparável à cultivar padrão, em todos os aspectos avaliados. A cv. Guarani foi
inferior à `Tupy´ em relação à massa fresca e comprimento de frutos, não diferindo quanto ao
sabor, enquanto a cv. Xingu foi superior à `Tupy´ em relação à todos os aspectos avaliados.
Palavras-chave: pequenas frutas; caracterização; tamanho de frutos.
Agradecimentos: A Embrapa Clima Temperado pela cedência dos genótipos, pelo apoio e
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SÍNTESE DE POPULAÇÃO A PARTIR DE GERMOPLASMA DE
MILHO CRIOULO PARA MAIORES TEORES DE FERRO E ZINCO
Clandio Medeiros da Silva1*; Gabriela Inocente2; Pedro Mario de Araújo3
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Hoje em dia, o milho (Zea mays L.) assume relevante papel socioeconômico, devido a sua
multiplicidade de aplicações, quer na alimentação humana quer na alimentação animal. É um
dos mais importantes cereais cultivados e consumidos no mundo. Assim como outros grãos, o
milho vem sendo usado no desenvolvimento da biofortificação, uma tecnologia aplicada na
agricultura para melhorar a alimentação da população carente. A biofortificação de milho tem
como objetivo principal o desenvolvimento de cultivares nutricionalmente melhorado, a fim de
aumentar o consumo de ferro e de zinco. Desta forma, reduzem a anemia, o atraso no
desenvolvimento cognitivo e outros problemas de saúde relacionados à nutrição da sociedade. O
objetivo deste trabalho foi determinar os teores de ferro (Fe) e zinco (Zn) em 220 populações de
milho crioulo para a biofortificação, selecionando os genótipos com maiores teores dos
micronutrientes para o processo de seleção recorrente e desenvolvimento de variedades
comerciais. As populações de milho crioulo foram selecionadas no banco de germoplasma do
IAPAR e encaminhadas para a determinação dos teores de Fe (mg/kg) e Zn (mg/kg) seguindo-se
o protocolo oficial de análise estabelecido pelo IAPAR. A média dos teores analisadas não
apresentaram uma grande divergência entre os valores (Fe: 18,15 mg/kg e Zn: 18,26 mg/kg),
observando uma relação média de 1:1 entre os minerais. Isso mostra que uma deficiência de ferro
implicará também em uma deficiência de zinco na alimentação. A partir dos maiores teores de
Zn e Fe foram selecionadas 10 populações e recombinadas por meio de cruzamento dialélico. Os
experimentos foram conduzidos em dois ambientes distintos no Estado do Paraná, Brasil. O
delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com três repetições por local. Foram
retiradas amostras de cada cruzamento, homogeneizada e multiplicada em campo isolado para
recombinação. Após dois ciclos de recombinação, encontrando-se a população em equilíbrio de
Hardy & Weinberg, iniciou-se o processo de seleção para caracteres agronômicos. Após a
seleção, a população relevante foi denominada de PC 0901 e encontra-se em processo de seleção
para posterior análise dos teores nutricionais.
Palavras-chave: Zea mays L.; biofortificação; banco de germoplasma.
Agradecimentos: IAPAR; CAPES
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SOBREVIVÊNCIA DE Acromyrmex balzani EXPOSTAS AO ÓLEO
ESSENCIAL DE GERMOPLASMA DE Croton tetradenius
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Croton tetradenius Baill é uma planta aromática endêmica do nordeste brasileiro e já foram
relatadas a atividade formicida do seu óleo essencial. Acromyrmex balzani é uma formiga
cortadeira que causa grandes perdas agrícolas e florestais. Assim sendo, o objetivo do trabalho foi
avaliar a sobrevivência de A. balzani, expostas aos óleos essenciais de cinco acessos da coleção de
C. tetradenius do Banco Ativo de Germoplasma de Plantas Medicinais e Aromáticas da
Universidade Federal de Sergipe, e seus compostos majoritários. Foram realizados bioensaios de
tempo letal (TL) via fumigação dos óleos essenciais dos acessos CRT-13, CRT-23, CRT-31, CRT42 e CRT-52 e cinco compostos majoritários: p-cimeno, -pineno, cânfora, 1,8-cineol e (E)pinocarveol. Os óleos essenciais foram extraídos de folhas secas, obtidos por meio de
hidrodestilação em aparelho tipo Clevenger e analisados quimicamente usando GC-MS/GCFID. Os compostos majoritários isolados foram obtidos pela Sigma-Aldrich. As unidades
experimentais foram formadas por frascos de vidro de 250 mL com tampa e um dispersor de
voláteis (1 cm² de papel filtro suspenso por uma linha fixada ao fundo da tampa). O tempo letal
foi determinado utilizando-se a CL95 (Concentração Letal para mortalidade de 95% da
população) de cada tratamento determinada em bioensaios anteriores. O delineamento
experimental utilizado foi inteiramente casualizado com dez repetições. Foram verificados os
efeitos do óleo essencial e dos monoterpenos majoritários, no tempo de sobrevivência de A.
balzani. Para todos os tratamentos testados, foram obtidas as TL50 (tempo letal para causar
mortalidade de 50% da população). A sobrevivência foi reduzida rapidamente ao longo do tempo
para os tratamentos testados. Entre os acessos, o CRT-13 foi o que obteve menor tempo para
causar mortalidade de 50% da população de A. balzani (TL50= 19,38 horas), seguido de CRT-52
(TL50= 23,94 horas), CRT-23 (TL50= 23,98 horas), CRT-31 (TL50= 32,23 horas) e CRT-42 (TL50=
42,91 horas). O composto majoritário -pineno teve ação mais rápida que os óleos essenciais
(TL50= 2,18 horas), bem como o composto 1,8-cineol (TL50= 13,22 horas). Resultados
aproximados foram obtidos para cânfora (TL50= 22,27 horas), p-cimeno (TL50= 25,8 horas) e (E)pinocarveol (TL50= 33,38 horas), que não ultrapassam o tempo obtido do óleo essencial com
maior tempo letal. Sendo assim, os óleos essenciais e seus compostos majoritários em estudo
apresentaram rápida ação sobre A. balzani, consistindo em fontes de moléculas promissoras para
a síntese de novos formicidas.
Palavras-chave: Euphorbiaceae; atividade formicida; tempo letal.
Agradecimentos: FAPITEC/SE, CNPq, CAPES e FINEP.
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SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA E ESTABELECIMENTO in vitro DE
Eriope blanchetii (Benth.) Harley, PLANTA MEDICINAL ENDÊMICA
DA RESTINGA BRASILEIRA
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Eriope blanchetii (Lamiaceae), é uma planta endêmica das restingas dos Estados da Bahia e
Sergipe. A espécie foi categorizada como vulnerável. O valor medicinal desta foi comprovado por
estudo fitoquímico, onde se demonstrou a presença de podofilotoxina, metabólito secundário
com efeito anti-câncer. Nesse sentido, a cultura de tecidos vegetais destaca-se como forma de
conservação da espécie, assim como meio para superexpressar a produção de metabólitos
secundários de interesse. Desse modo, este trabalho objetivou desenvolver protocolos para
estabelecimento in vitro de E. blanchetii. Para tanto, 100 sementes por tratamento, subdivididas em
4 repetições, foram germinadas em tubos de ensaio, contendo 15 mL de meio de cultura
composto por água destilada e gelificado com Ágar (7%) e submetidas a 6 diferentes tratamentos
para superação da dormência física (1. imersão em ácido sulfúrico P.A. (78,13%) por 2 min., 2.
em água a 90°C por 2 min., 3. em água destilada a temperatura ambiente por 24h, 4. água
destilada a temperatura ambiente por 48h, 5. lavagem em água corrente por 24h e 6. escarificação
em peneira plástica); e 4 tratamentos para superação da dormência fisiológica (imersão em
giberelina a 100 mL/L e 200 mL/L por 1 e 2h), mais o controle (sementes inoculadas sem
tratamento prévio). O experimento foi mantido em câmaras de germinação a 25ºC e fotoperíodo
de 16h/luz, acompanhado diariamente (30 dias). Os parâmetros analisados foram:
germinabilidade, tempo médio de germinação, índice de velocidade de germinação e coeficiente
de uniformidade de germinação. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias
foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Para o estabelecimento in vitro,
criou-se um protocolo de desinfestação, realizado em fluxo laminar e subdividido em duas
etapas: pré-germinativa (imersão das sementes em álcool 70% por 2 min., em hipoclorito de sódio
2,0% por 15 min., lavagem tripla em água destilada, imersão em solução a 600 μL/L do
fungicida Carbendazim por 2 min.) e pós-germinativa (imersão das plântulas com 45 dias em
álcool 70% por 2 min., em hipoclorito de sódio 2,0% por 10 min. e lavagem tripla em água
destilada). Para superação da dormência, o melhor tratamento foi imersão em giberelina a 200
mL/L por 1h, com germinabilidade de 60%. Este trabalho resultou no estabelecimento desta
espécie in vitro, o que contribui para a conservação da mesma, assim como forneceu os explantes
que serão utilizados em futuros estudos fitoquímicos.
Palavras-chave: germinação in vitro; Lamiaceae; sementes.
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TESTES DE CINCO PROTOCOLOS DE EXTRAÇÃO DE DNA EM
Pterodon emarginatus
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A sucupira (Pterodon emarginatus Vog.), conhecida popularmente como sucupira branca, é uma
árvore que faz parte da vegetação do cerrado brasileiro. Pertencente à família Leguminosae, a
sucupira é facilmente encontrada em toda a extensão desse ecossistema. Sua floração ocorre nos
meses de julho a outubro, a polinização é feita por abelhas e apresenta frutificação entre os meses
de junho a setembro. Esta espécie é protegida por lei, sendo proibido o seu corte em áreas
urbanas. A conservação de espécies de plantas de interesse econômico e farmacêutico vem
despertando o interesse da ciência e vários métodos de obtenção de informação das plantas vem
sendo desenvolvidos. Um deles, é a informação genética da espécie. Na medicina popular, os
frutos de sucupira são utilizados para tratar infecções, reumatismos e diabetes. Tendo em vista
sua importância socioeconômica, torna-se necessária a caracterização molecular dessa espécie.
Com isto, o presente trabalho tem por objetivo caracterizar diferentes protocolos de extração
quanto a eficiência na obtenção de DNA genômico total em P. emarginatus Vog. Coletou-se
amostras de folhas jovens nas propriedades do Instituto Federal do Maranhão Campus Caxias e
armazenou-as em solução saturada de NACL-CTAB. Testou-se cinco protocolos de extração de
DNA, cada um com quatro amostras: Romano e Brasileiro (1998), Doyle & Doyle (1987),
Ferreira e Grattapaglia (1995), Khanuja et al. (1999) modificado e Dellaporta et al. (1983). Para
cada protocolo foi feita extração com maceração manual utilizando-se um bastão de vidro e
maceração com nitrogênio líquido. Após a extração fez-se a eletroforese em gel de agarose a
0,8%. Cada poço conteve 4 μl de DNA e 3 μl de azul de bromofenol. A corrida de eletroforese
durou 60 minutos a 90 volts. Na extração com maceração manual houve a formação de pellet nos
protocolos testados, porém as bandas de DNA no gel mostraram-se muito irregulares e com uma
grande quantidade de arraste, indicando DNA degradado em todos os protocolos. Já nas
extrações feitas com maceração em nitrogênio líquido, formou-se bandas mais regulares,
possibilitando distinguir o melhor protocolo. O protocolo de extração mais eficiente para a
espécie foi o de Doyle & Doyle (1987).
Palavras-chave: ácido nucleico; eletroforese; sucupira.
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TOLERÂNCIA DE PLÂNTULAS DE Anadenanthera colubrina (Vell.)
Brenan E Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz À DESSECAÇÃO
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A tolerância à dessecação (TD) em plântulas se constitui na capacidade de recuperação
fisiológica dos tecidos vegetativos após um ciclo completo de desidratação e reidratação. Espécies
nativas da Caatinga de rápida germinação, como Anadenanthera colubrina e Poincianella
pyramidalis, precisam de mecanismos de TD para sobreviver a sazonalidade pluviométrica deste
ambiente semiárido. Sendo assim, objetivou-se com este trabalho avaliar se plântulas de A.
colubrina e P. pyramidalis apresentam TD. Após a germinação, as plântulas foram categorizadas
em quatro comprimentos de radícula: 1,00-2,99 mm; 3,00-4,99 mm; 5,00-6,99 mm e 7,00-10,99
mm, desidratadas em sílica gel por 24 h e para cada categoria foram avaliadas 50 plântulas (5
repetições de 10 mudas). Em seguida, as plântulas foram transferidas para papel de germinação
umedecido e monitoradas quanto à sobrevivência medida pela retomada do crescimento
radicular aos 7 dias após a reidratação. Os dados foram submetidos à análise de variância e
comparações das médias pelo teste de Tukey a 5%. As plântulas de A. colubrina e P. pyramidalis
mostraram estratégias de TD. As plântulas de A. colubrina, com comprimentos de radícula de 1,00
a 6,99 mm apresentaram TD acima de 70% e a TD de plântulas com comprimentos entre 7,00 a
10,99 mm foi de 70%, ou seja, mais de 70% das plântulas dessas espécies, nestas categorias
descritas, sobreviveram mesmo após 24h de dessecação. Todas as plântulas de P. pyramidalis, com
comprimentos de radícula de 1,00 a 4,99 mm apresentaram TD acima de 90% e a TD de
plântulas com comprimentos entre 5,00 a 10,99 mm foi inferior a 40%. Como estratégia de
sobrevivência, algumas plântulas de A. colubrina e P. pyramidalis perderam a raiz primária e
desenvolveram raízes adventícias.
Palavras-chave: reidratação; Fabaceae; semiárido.
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TOXICIDADE DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE Eplingiella fruticosa E
SEUS CONSTITUINTES ISOLADOS SOBRE Acromyrmex balzani
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Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore, é uma planta endêmica da região
costeira do nordeste do Brasil, cujas propriedades dos óleos essenciais de suas folhas podem ser
promissoras alternativas ao uso de inseticidas organossintéticos no controle de pragas agrícolas e
florestais, como as formigas cortadeiras pertencentes ao gênero Acromyrmex. Objetivou-se neste
trabalho avaliar a toxicidade aguda via fumigação de quatro óleos essenciais de genótipos de
Eplingiella fruticosa e seus constituintes isolados sobre operárias de Acromyrmex balzani. Os óleos
essenciais de E. fruticosa foram obtidos dos genótipos EPF303 e EPF1103 (grupo I - maior
quantidade de monoterpenos) e EPF202 e EPF901 (grupos II - menor quantidade de
monoterpenos), selecionados a partir de estudos prévios, e a toxicidade aguda por fumigação foi
analisada por meio das concentrações e tempos letais do óleo essencial e dos constituintes
isolados sobre A. balzani. Os óleos essenciais de E. fruticosa foram tóxicos às operárias de A.
balzani. As concentrações letais necessárias para causar 50% de mortalidade variaram de 4,546,78 µL.L-1. Quando aplicados isoladamente, os monoterpenos cânfora e 1,8-cineol foram mais
potentes que os óleos essenciais. Por outro lado, os sesquiterpenos -cariofileno e óxido de
cariofileno foram menos tóxicos que seus respectivos óleos essenciais. Os tratamentos reduziram
a sobrevivência de A. balzani ao longo do tempo de exposição. As TL‟s50 foram inferiores a 15 h.
Desta forma, os resultados mostram a potencialidade do óleo essencial de E. fruticosa e dos seus
constituintes isolados para o desenvolvimento de produtos eficientes no controle de A. balzani.
Palavras-chave: alecrim-de-vaqueiro; formicida; fumigação.
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TRANSFERIBILIDADE DE LOCI MICROSSATÉLITES
DESENVOLVIDOS EM Euterpe edulis Mart. PARA HÍBRIDOS Euterpe
oleracea x Euterpe edulis
Jussara Fernanda Santos¹; Adriana Pereira²; Fabio Martinho Zambonim²; Keny
Henrique Mariguele2*
¹Universidade Federal de Santa Catarina. ²Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural
de Santa Catarina. *kmariguele@hotmail.com
A partir de 1970 houve a introdução de Euterpe oleracea Mart. (açaí da Amazônia) no sudeste
brasileiro promovendo o estabelecimento de consórcios com Euterpe edulis Mart. (palmiteiro
juçara) e a formação de quatro morfotipos híbridos. Estudos de parentesco e de diversidade
genética com marcadores microssatélites (SSR) são necessários para correta identificação destes
híbridos utilizados principalmente para produção sustentável de palmito no sul e sudeste do
Brasil. Uma das características dos SSR é a transferibilidade que consiste na utilização de loci
desenvolvidos para uma espécie em estudos envolvendo espécies do mesmo gênero ou família. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a transferibilidade de 18 loci SSR específicos para juçara em
híbridos de Euterpe oleracea x Euterpe edulis. As análises foram realizadas na Epagri/Estação
Experimental de Itajaí. Foram coletadas cinco amostras de cada um dos quatro morfotipos
híbridos (duas, quatro, cinco e seis pinas) e de três indivíduos de açaí. O DNA genômico desses
materiais foi extraído, quantificado e diluído. A amplificação dos 18 loci foi testada por PCR
utilizando os seguintes SSR: EE02, EE03, EE05, EE08, EE09, EE15, EE23, EE25, EE32, EE41,
EE43, EE45, EE47, EE48, EE52, EE54, EE59 e EE63. Os produtos resultantes da amplificação
foram separados por eletroforese capilar em equipamento ABI 3130 Genetic Analyzer (Applied
Biosystems). Os resultados foram avaliados com o software GeneMapper 5.0 e os dados
analisados no Programa Cervus 3.0. Dos 18 loci testados apenas sete foram efetivamente
transferidos para Euterpe oleracea e para os quatro morfotipos híbridos. No total foram revelados
54 alelos, sendo em média 8,42 alelos por locus, a heterozigosidade média esperada foi inferior a
observada com valores de 0,6417 e 0,733 respectivamente, e o conteúdo informativo de
polimorfismo médio (PIC) foi igual a 0,602. Os loci amplificados com seus respectivos tamanhos
e número de alelos foram: EE03 - sete alelos amplificados entre 217pb a 247pb; EE43 - cinco
alelos entre 121pb a 138pb; EE45 - cinco alelos entre 111pb a 132pb; EE47 - sete alelos entre
233pb a 276pb; EE52 - nove alelos entre 221pb a 268pb; EE54 - 13 alelos entre 128pb a 179pb e
EE59 com oito alelos entre 96pb a 128pb. Os valores de heterozigosidade observada e do PIC
demonstram que esses sete loci permitiram revelar alto polimorfismo e variabilidade alélica e são
eficazes para serem utilizados nos híbridos estudados, sendo ferramentas importantes tanto para
programas de melhoramento vegetal como de conservação e manejo dos recursos florestais.
Palavras-chave: recurso genético; açaí; juçara.
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TRANSFERIBILIDADE DE MARCADORES MICROSSATÉLITES
PARA ESPÉCIES NATIVAS DE ASTERACEAE
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A Mata Atlântica é considerada um dos biomas com maior biodiversidade e também mais
degradados do planeta. A família Asteraceae é altamente representada nesse bioma, constituindo
a terceira família com maior número de espécies (910 das 15.782 espécies catalogadas até 2009).
Muitas das espécies desta família são plantas herbáceas dominantes em áreas abertas e/ou bordas
de matas, com intensa floração auxiliando na manutenção de polinizadores, principalmente
abelhas. Ainda, a família apresenta inúmeros representantes utilizados como medicinais pela
população brasileira. Apesar desta representatividade e importância, pouco se sabe sobre a
genética populacional de espécies de Asteraceae nativas da Mata Atlântica. Uma alternativa para
este tipo de estudo são os marcadores moleculares, dentre eles, os microssatélites. Entretanto,
não há primers específicos desenvolvidos para a maioria das espécies nativas, tornando a
transferibilidade uma alternativa a ser testada. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a
transferibilidade de marcadores microssatélites para espécies nativas de Asteraceae. Quinze pares
de primers microssatélites desenvolvidos para espécies de Asteraceae, foram selecionados da
literatura com base no número de alelos amplificados e testes prévios de transferibilidade. Esses
primers foram testados via PCR em Baccharis articulata (Lam.) Pers., Baccharis milleflora (Less.)
DC., Baccharis sp. e Senecio brasiliensis (Spreng.) Less). De cada espécie foram utilizados 20
indivíduos. O maior percentual de transferibilidade foi de 66,6% em B. articulata e o menor foi de
26,6% em S. brasiliensis. Os pares de primers SS20E, SS24F, Eari4-5 e Eari4-6 foram transferidos
para todas as quatro espécies testadas. Em contrapartida, os pares de primers 23 (TG)3+7st,
Amb82 e Sg-6 não foram transferidos para nenhuma espécie. Os pares de primers CO189, Sg-2,
Sg-8, ER-HAJZC, LHO35, HSALZ-12 foram transferidos para no mínimo duas espécies. Os
pares de primers 19 e CO227 foram transferidos apenas para B. articulata, apresentando produto
da amplificação monomórfico e polimórfico, respectivamente. A porcentagem de locos
polimórficos variou de 37,5% em Baccharis sp. à 75,0% em S. brasiliensis. Os dados obtidos
evidenciaram maior amplificação para espécies filogeneticamente mais próximas, porém, a
qualidade destas amplificações inviabilizou a utilização destes pares de primers para estudos
genéticos populacionais devido ao baixo polimorfismo e a elevada presença de alelos nulos. Tais
resultados evidenciam que a transferibilidade de marcadores microssatélites não é viável para as
espécies nativas de Asteraceae avaliadas neste trabalho.
Palavras-chave: Mata Atlântica; herbáceas pioneiras; SSR.

364
Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos

USO DE MARCADORES MORFOLÓGICOS PARA
IDENTIFICAÇÃO DE ACESSOS DE PITAYA
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Atualmente, a produção e venda da fruta vem se destacando no mercado de frutas frescas
exóticas, indústria alimentícia para produção de sorvetes e polpas congeladas, e indústria de
cosméticos com o uso do óleo extraído das sementes. No Brasil, os frutos de diferentes espécies
recebem o nome de pitaya. O uso de marcadores morfológicos é importante para a identificação
e caracterização de espécies e de cultivares, e estudos de diversidade genética em coleções de
germoplasma. Diante disso, foram utilizados descritores morfológicos para a caracterização de
dez acessos de pitaya oriundos de diferentes localidades, e mantidos sob condição de telado
localizado no Campus da UESPI, no município de Parnaíba, PI. No total, foram avaliadas trinta
plantas, três por acesso, todas provenientes de propagação assexuada e com cerca de um ano e
meio de idade e apresentam-se em pleno crescimento vegetativo. Foram utilizados cincos
descritores: número de espinhos nas aréolas, cor dos espinhos, cladódios com bordas lisas ou com
divisões, divisões do caule e espaço entre as aréolas (cm), de acordo com publicação da UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants (2011), que apresenta descritores para
os gêneros Selenicereus e Hylocereus. Características das flores e frutos não foram usadas, pois as
plantas ainda não apresentaram florescimento. Ao final do trabalho, fez-se a identificação em
nível de gênero. Apenas o acesso 10 não foi identificado, pois as plantas não apresentaram
padrão para os descritores considerados. Os acessos dos números de 1 a 7 pertencem ao gênero
Hylocereus, pois possuem distância de suas aréolas de 3 a 4 centímetros com 1 a 6 espinhos cada,
caules com 3 a 5 divisões e cladódios com margens onduladas, com aspecto de gomos. Nesse
gênero estão incluídas as pitayas vermelhas. Os acessos restantes, o de número 8 e 9 pertencem
ao gênero Selenicereus, pois apresentam 3 divisões no caule, cladódios com margens convexas e 3
ou 4 espinhos por aréola distanciadas por 3,5 centímetros. Neste gênero estão incluídas as pitayas
amarelas. O número de espinhos foi o descritor que melhor permitiu a diferenciação entre as
plantas. Conclui-se que existe variabilidade genética entre os acessos avaliados, e que a coleção
de germoplasma analisada é formada por espécies de diferentes gêneros botânicos. Porém, faz-se
necessário o uso de descritores florais e características dos frutos para a identificação a nível de
espécie.
Palavras-chave: variabilidade genética; Selenicereus; Hylocereus.
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USO DO SmartGrain NA FENOTIPAGEM DE SEMENTES DE
Phaseolus lunatus
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A forma e o tamanho das sementes estão entre as características agronômicas mais importantes
porque afetam a produtividade e a avaliação do consumidor. O uso dos recursos genéticos
vegetais nos programas de melhoramento podem se beneficiar da avaliação quantitativa da forma
da semente. Portanto, são necessários métodos de fenotipagem eficientes, confiáveis e de alta
produtividade. Neste estudo, objetivou-se comparar as medições realizadas usando um
paquímetro digital e o processamento de imagem e avaliar a diversidade genética em sementes de
feijão-fava. No trabalho foram utilizados 15 acessos do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de
feijão-fava da Universidade Federal do Piauí (UFPI), sendo 05 acessos de cada um dos grupos
seguintes: “papas”, “sieva” e “big lima”, a classificação foi baseada na forma e peso de 100
sementes. O delineamento experimental utilizado foi um DIC com 10 repetições. As medições de
comprimento (CS) e largura (LS) das sementes foram realizadas manualmente por meio do
paquímetro e usando o programa de processamento de imagens de domínio público SmartGrain.
Foram realizadas análise de variância (ANAVA), agrupamento de médias pelo teste Scott-Knott
(5% de probabilidade) e o método hierárquico de ligação média entre grupos (UPGMA)
adotando a distância de Mahalanobis. Tanto pela análise de variância feita com os dados de
forma manual como digital evidenciaram-se diferenças significativas entre os acessos de feijãofava para CS e LS, o que indica presença de variabilidade entre os mesmos. Os coeficientes de
variação experimental (CV) encontrados pela forma digital foram menores do que na manual. As
médias das características da semente, estimadas pelo uso de imagens, foram semelhantes quando
comparadas às médias obtidas manualmente. Pelo método UPGMA, formaram-se dois grupos.
A medição com o SmartGrain reduziu o erro de amostragem e tornou possível distinguir entre
linhas com pequenas diferenças no formato da semente. Permitindo calcular outras características
como: área de semente, comprimento do perímetro, circularidade e outros parâmetros que não
são possíveis com o paquímetro apenas. Assim, o SmartGrain nos permite medir um grande
número de sementes com facilidade e rapidez, reduzindo bastante o erro de amostragem. Os
resultados indicam que a fenotipagem das características assistida por imagens podem ser usadas
para substituir a metodologia tradicional e que existe variabilidade nos acessos estudados. O
SmartGrain pode ser usado para auxiliar a fenotipagem de sementes na cultura do feijão-fava.
Palavras-chave: feijão-fava; recursos genéticos; processamento de imagem.
Agradecimentos: À CAPES e a UFPI.
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VALIDAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE INICIADORES
MICROSSATELITES EM FRUTEIRA-PÃO VAR. SEMINIFERA
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Artocarpus altilis variedade seminifera é uma espécie exótica, pertencente à família Moraceae,
originária da região Indo-malásia, das ilhas de Java e Sumatra. É conhecida como fruteira-pão de
caroço ou de sementes. Essa espécie apresenta características morfológicas semelhantes à
fruteira-pão var. apyrena (fruta-pão de massa), sendo o fruto a sua principal diferença, pois além
de apresentar sementes, possui a casca coberta de falsos espinhos ou acúleos. As sementes podem
ser usadas como alimento sob várias formas: torrada, assada, cozida e na fabricação de farinha.
O objetivo do trabalho foi validar e otimizar pares de iniciadores microssatélites (SSR)
desenvolvidos para Artocarpus altilis em Artocarpus altilis var. seminifera. Foram utilizadas folhas
jovens de 27 plantas da Coleção do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas-Bahia. As folhas coletadas foram
liofilizadas para a extração do DNA genômico. Um total de 25 pares de iniciadores SSR foram
otimizados. O gel de agarose foi utilizado para detecção dos produtos amplificados, na
otimização das condições de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e na identificação de
polimorfismo. A PCR foi realizada com base no método proposto por Witherup com algumas
modificações, nas concentrações da primeira PCR. A concentração otimizada para amplificação
de 20 μL continham: 4,34 μL de tampão 10x, 2,16 μL de MgCl2 50 mM, 3,48 μL de DNTP 2,5
mM, 1 μL de Taq DNA polymerase (5U/μL), 0,5 μL de primer forward de 10 μM, 0,5 μL de
primer reverso 10 μM, 4,02 μL de H2O e 4 μL de DNA 5 ng/μL. O tempo e a quantidade de
ciclos foram alterados também, com base no somatório das duas PCRs, em que as condições para
o PCR foram 94°C durante 6 min; 40 ciclos a 94°C durante 59 s, temperatura de anelamento de
59,8°C durante 60 s e 72°C durante 2 minutos e uma extensão final de 72°C durante 10 min. Dos
25 pares de iniciadores testados nas 27 plantas de fruteira-pão var. seminífera, 19 foram validados
e forneceram produtos de amplificação dos fragmentos nítidos e com boa receptibilidade,
caracterizando indivíduos homozigotos e heterozigotos. Os produtos amplificados apresentaram
tamanhos entre 133 e 245 pb. O estudo realizado com os marcadores microssatélites foi eficiente
e de grande valia para utilização dos iniciadores transferíveis em estudos de variabilidade
genética e programas de melhoramento de espécies de Artocarpus.
Palavras-chave: Artocarpus altilis; marcador molecular; recursos genéticos.
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VARIABILIDADE DE ACESSOS DE MELOEIRO QUANTO À
RESISTÊNCIA À MOSCA-MINADORA
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Acessos do BAG de Melão da Embrapa Hortaliças foram avaliados quanto à resistência à moscaminadora, e novas fontes de resistência por antixenose foram identificadas. Contudo, na
definição de genitores para programas de melhoramento, além da divergência genética, são
necessárias avaliações da variabilidade genética entre e dentre acessos, as quais aperfeiçoam o uso
dos recursos genéticos. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade
genética dentro e entre acessos de meloeiro quanto à resistência à mosca-minadora por
antixenose. Para tanto, os acessos resistentes CNPH 11-1077, CNPH 11-1072 e CNPH 94-244 e
os híbridos comerciais Goldex e Iracema, suscetíveis ao inseto, foram avaliados nas condições
com e sem chance de escolha. No tratamento com chance de escolha, os acessos foram
distribuídos em gaiolas, de modo que os insetos tinham opção de escolher entre os genótipos. Por
outro lado, plantas de cada genótipo foram colocadas em gaiola individualizadas, caracterizando
o tratamento sem chance de escolha. O delineamento foi inteiramente ao acaso com 10
repetições, analisado em um esquema fatorial com 5 x 2; cinco genótipos e duas condições de
infestação (com e sem chance de escolha), respectivamente. Os ensaios foram conduzidos em
casa de vegetação e no laboratório de Melhoramento e Recursos Genéticos Vegetais da Embrapa
Agroindústria Tropical. A semeadura foi realizada em bandejas de polietileno e as mudas
transplantadas para vasos de 0,33 litros, dez dias após o semeio. As plantas permaneceram em
casa de vegetação até o momento da infestação. A infestação foi realizada, 20 dias após a
semeadura, quando as plantas apresentavam três folhas verdadeiras expandidas, utilizando oito
moscas por planta. Após a infestação, as plantas foram retiradas das gaiolas e levadas para casa
de vegetação. Após 72 horas foi realizada a avaliação por meio da quantificação do número de
minas por folha, de cada planta. A interação foi significativa, contudo o acesso CNPH 94-244 foi
o menos atacado, em ambas as condições. O híbrido Iracema foi o mais atacado, sendo ainda
mais preferido pela praga com chance de escolha. Os demais genótipos tiveram o mesmo nível de
dano nas condições com e sem chance de escolha. Apesar de haver distinção entre os genótipos, a
variabilidade genética dentre acessos não foi significativa. Portanto, não há necessidade de fazer
seleção dentro dos acessos resistentes e o acesso CNPH 94-244 é o mais promissor como possível
genitor em um programa de melhoramento de meloeiro que vise resistência à mosca-minadora.
Palavras-chave: antixenose; Cucumis melo L; Liriomyza sativae.
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VARIABILIDADE DE ISOLADOS DE Rhizoctonia solani POR MEIO
DA SEVERIDADE EM MELOEIRO
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A rizoctoniose (Rhizoctonia solani) tem se destacado entre as doenças de maior relevância na
cultura do melão, no Semiárido brasileiro. Isolados desse fungo apresentam diversidade,
observada por meio da variação na patogenicidade e virulência dos hospedeiros. Em trabalhos de
seleção de fontes de resistência é importante selecionar os isolados de Rhizoctonia que mais
contribuam para identificação de fontes de resistência no germoplasma de meloeiro. Em
trabalhos de avaliação de resistência em melão, o Goldex tem sido usado como padrão de
suscetibilidade. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar diferentes isolados de R. solani quanto
à severidade em meloeiro. Foram utilizados cinco isolados de R. solani (CMM-1066, CMM-1067,
CMM-1068, CMM-2157 e CMM-187) oriundos dos Estados de Rio Grande do Norte e São
Paulo. O experimento foi conduzido em casa de vegetação e no Laboratório de Melhoramento e
Recursos Genéticos Vegetais da Embrapa Agroindústria Tropical, sendo os inóculos produzidos
no Setor de Patologia do Laboratório de Pós-colheita. O delineamento foi o inteiramente
casualizado com quatro repetições constituídas por três vasos com uma planta do híbrido
Goldex, cada. No preparo dos inóculos, três discos de micélio de R. solani foram transferidos para
erlenmeyer de 250 ml, contendo 50 g de arroz parboilizado e 30 ml de água destilada esterilizados,
os quais foram mantidos em estufa tipo BOD a 25 ± 2°C por 10 dias. Posteriormente, foram
transferidos para sacos de papel e mantidos por dois dias a 30 ± 2°C, com luminosidade
constante. Na testemunha seguiu-se a mesma metodologia, contudo, sem a presença do
patógeno. Na inoculação, os inóculos foram triturados e aplicado na concentração de 50 mg.kg -1
de areia esterilizada, antes da semeadura dos acessos de meloeiro. Após 15 dias, foi realizada a
avaliação por meio de uma escala de notas: 1 = sem sintomas; 2 = pequenas lesões nos
hipocótilos; 3 = grandes lesões nos hipocótilos, mas sem constrição; 4 = total constrição do
hipocótilo, mostrando descolamento; e, 5 = sementes e/ou plântulas não emergentes. O isolado
CMM-1068 não diferiu estatisticamente dos isolados CMM-2157 e CMM-1066, entretanto,
destacou-se por apresentar maiores níveis de severidade em relação à testemunha e aos isolados
CMM-187 e CMM-1067. Portanto, houve variação na severidade entre os isolados testados,
sendo o CMM-1068 o mais indicado, com base no híbrido Goldex.
Palavras-chave: Cucumis melo; rizoctoniose; resistência.
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VARIABILIDADE FENOTÍPICA PARA CARACTERES DE FLORES
E FRUTOS ENTRE ACESSOS DE Capsicum spp.
Ivanayra da Silva Mendes1;Mayara Cardoso Araújo Lima1*;Ramile Vieira de Oliveira1;
Raquel Sobral da Silva1; Jardel Oliveira Santos1*
1
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O gênero Capsicum possui frutos de múltiplas formas, tamanhos, colorações. Quando imaturos
são verdes e quando maturo, os frutos podem apresentar coloração vermelha, amarela, roxa ou
preta; o formato varia dentro das espécies (alongados, arredondados, triangulares ou cônicos),
assim como a coloração das flores (branca, com manchas amareladas ou esverdeadas na corola e
roxas). Assim, objetivou-se avaliar características de flores e frutos entre genitores e híbridos de
pimenteiras da Coleção de Capsicum spp. do CCAA/UFMA. O experimento foi realizado em
casa de vegetação, entre fevereiro e dezembro de 2017. Foram utilizados cinco acessos
(genitores), UFMA-09 (C. baccatum); UFMA-10, UFMA-11 e UFMA-15 (C. annuum); UFMA-14
(C. chinense) e seis híbridos: UFMA-11XUFMA-09; UFMA-10XUFMA-14; UFMA-15XUFMA11; UFMA-10XUFMA-11; UFMA-10XUFMA-15; UFMA-15XUFMA-14, que foram
caracterizados morfologicamente utilizando-se nove descritores quantitativos para flores e frutos:
dias para o florescimento– DF (DAT); comprimento da corola–CCOL (cm); largura da corola–
LCOL (cm); comprimento da antera – COMPA (cm); comprimento do fruto - CFRUT (cm);
largura do fruto – LFRUT (cm); largura do pedicelo – LP (cm); comprimento do pedicelo – CP
(cm) e massa do fruto–MF (g). Foi empregado delineamento inteiramente casualizado com duas
repetições, sendo cada repetição constituída com duas plantas/vaso. Os dados foram submetidos
à análise de variância, sendo as médias agrupadas pelo teste F. Não houve diferenças
significativas pelo teste F (p<0,01 e p<0,05) entre os híbridos para os caracteres, CFRUT,
LFRUT, CP, LP e MF. Foram identificados, híbridos com precocidades para a característica DF:
UFMA-10X UFMA-15, UFMA-10XUFMA-11 e UFMA-15XUFMA-11(15,5, 17 e 18,5
“DAT”). Os híbridos UFMA-15XUFMA-11 (0,72 cm), UFMA-10XUFMA-11 (0,71 cm) e
UFMA-10XUFMA-15 (0,72 cm) apresentaram maiores valores para CCOL. A LCOL variou de
0,26 a 0,35 cm entre os híbridos, sendo UFMA-15XUFMA-11 (0,35 cm), UFMA-10XUFMA-11
(0,33 cm) e UFMA-10XUFMA-15 (0,32 cm) com as maiores médias. Quanto a COMPA, os
híbridos UFMA-11XUFMA-09 e UFMA-15XUFMA-14, apresentaram valores menores em
comparação com os genitores. Os híbridos obtidos de pimenteiras da coleção de Capsicum spp. do
CCAA/UFMA apresentam variabilidade genética frente aos genitores com relação ao
florescimento precoce, flores maiores e frutos pequenos e de colorido intenso, representando
possibilidade de recomendação para o mercado de plantas ornamentais ou de frutos para
composição de conservas ornamentais.
Palavras-chave: hibridação, diversidade genética, pimenteiras.
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VARIABILIDADE GENÉTICA DE ACESSOS DE MAMONEIRA
PARA TOLERÂNCIA AO MOFO CINZENTO
Sebastião Soares de Oliveira Neto1,2*; Guilherme Gonçalves Machado1; Matheus Kainan
de Paula Manjavachi1; Dartanhã José Soares3; Maurício Dutra Zanotto1
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A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma oleaginosa que pode ser utilizada para a fabricação de
uma grande variedade de produtos, tais como, fármacos, cosméticos e lubrificantes. O Brasil é um
dos maiores produtores mundiais de mamona e a perspectiva é de aumento da produção para os
próximos anos, devido à adoção da planta pelos produtores de soja do cerrado brasileiro como
rotação de culturas. O mofo cinzento da mamoneira, causado pelo fungo Amphobotrys ricini é a
doença mais importante da cultura e tem sido um dos fatores limitantes para sua expansão. O
patógeno infecta os frutos da mamoneira, dos quais se obtêm as sementes para extração do óleo,
qualquer que seja o nível de severidade da doença, acarretará em perdas de produtividade. Dessa
forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os níveis de tolerância/suscetibilidade de
diferentes acessos de mamoneira, sob condições controladas, visando identificar possíveis fontes
de resistência ao mofo cinzento. Foram avaliados 41 acessos de mamoneira coletados em
diferentes regiões do Estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, cultivados em
ambiente protegido, no Departamento de Produção e Melhoramento Vegetal da FCA -UNESP
em Botucatu-SP e quando os frutos atingiram o estágio fenológico apropriado, estes foram
coletados e conduzidos ao Laboratório de Entomologia e Fitopatologia da Embrapa Meio
Ambiente em Jaguariúna-SP. Os frutos verdes foram desinfestados superficialmente, inoculados
com uma suspensão de esporos de Amphobotrys ricini e mantidos em BOD a 25±1 °C por 7 dias.
Foram utilizadas quatro repetições, com quatro frutos cada, totalizando 16 frutos por acesso. O
delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso. Foram observadas diferenças estatísticas
significantes entre os acessos avaliados. O acesso SM2 foi o que apresentou a menor produção de
esporos (maior tolerância), enquanto o acesso BTC2 apresentou a maior produção de esporos
(maior suscetibilidade). As menores médias de produção de esporos foram observadas nos
acessos SM2, SAP4, SM1, SBS2, SJC2, BOIT1, CBJ1, BOF2, BTC5 e CJ4 (respectivamente,
2,1935, 2,9677, 3,3395, 3,4457, 3,4945, 3,5337, 3,5482, 3,5530, 3,6680 e 3,7165 Log.mL -1).
Estudos mais abrangentes são necessários para identificar possíveis fontes de tolerância ao
patógeno em questão, visando sua incorporação em genótipos com características agronômicas
desejáveis.
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Amphobotrys ricini; reação ao mofo-cinzento da mamoneira.
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VARIABILIDADE GENÉTICA DE CAJUEIRO DA ZONA RURAL
DE FLORIANO-PI
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O cajueiro é uma espécie frutífera que pertence ao gênero Anacardium, esta planta apresenta
grande importância econômica em todo o mundo principalmente por fornecer dois produtos, a
castanha de caju, considerada botanicamente como o fruto e o pseudofruto, que consiste no
pedúnculo alargado e carnudo. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a diversidade genética
de cajueiros coletados no Assentamento Bom Sucesso, zona rural de Floriano-PI. Foram
avaliadas doze variáveis de natureza quantitativas relacionadas à inflorescência, castanha e
pedúnculo. As variáveis avaliadas foram: comprimento da inflorescência, largura máxima da
inflorescência, número total de ramificações da inflorescência, comprimento do pedúnculo,
diâmetro do pedúnculo, diâmetro da base do pedúnculo, diâmetro do ápice do pedúnculo, peso
do pedúnculo, comprimento da castanha, largura da castanha, espessura da castanha e peso da
castanha. Os cajueiros analisados apresentaram variação em relação às características
morfológicas analisadas. Os caracteres comprimento do pedúnculo e peso do pedúnculo
destacaram-se como as variáveis que mais contribuíram para a divergência genética, ao passo que
as características relacionadas à inflorescência foram as que menos contribuíram para a
diferenciação morfológica. Nas estatísticas multivariadas, procedeu-se a análise de componentes
principais (ACP), com os três primeiros componentes principais explicando 81,72% da variância
total. Análises de agrupamento pelo método UPGMA e pelo método de otimização de Tocher
agruparam os cajueiros em quatro grupos distintos. Destacaram-se os cajueiros G-3 e G-8 como
os mais divergentes, sendo que o G-3 apresenta os maiores valores para o comprimento e peso do
pedúnculo, características importantes para o mercado.
Palavras-chave: análises multivariadas; caju; caracterização morfológica.
Agradecimentos: À Universidade Federal do Piauí pela infraestrutura e financiamento
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VARIABILIDADE GENÉTICA DE UM PAINEL DE
GERMOPLASMA DE SORGO DO CIRAD
Dea Alecia Martins Netto1*; Carlos Eduardo Prado Leite1; Marcio Robinson Pedroso1
1
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O maior centro de diversidade do sorgo (Sorghum bicolor) está na coleção mundial do ICRISAT
(International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics), localizado na Índia. O sorgo é
uma extraordinária cultura usada como segurança alimentar de milhões de pessoas que vivem em
ambientes e lugares secos e semiáridos. Vários países colaboram em projetos de coleta e
melhoramento do germoplasma. O objetivo do trabalho foi avaliar a variabilidade genética
apresentada por um painel de germoplasma de sorgo obtido do CIRAD (Centro de Cooperação
Internacional de Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento) da França, doado ao BAG de
Sorgo da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas-MG. As sementes dos acessos foram
plantadas em solo da área experimental, em linhas de 5 m com irrigação e as plantas foram
caracterizadas por oito descritores: dias para florescimento, tipo de pedúnculo, comprimento da
panícula, acamamento, tipo de panícula, altura de plantas, cor da nervura da folha, ciclo da
planta. O número total de acessos avaliados foi 213. O florescimento foi entre 55 e 114 dias com
média de 85 dias. A classificação do pedúnculo mostrou que 52% dos acessos avaliados têm
menos de 10 cm entre a lígula e a base da inflorescência. A maior frequência de comprimento de
panículas foi observada na classe de 16 a 30 cm com 74%, sendo que houve a ocorrência de
panículas de 55 cm. A maioria dos acessos apresentou resistência ao acamamento. Plantas com
tipo de panículas semiabertas, com ramos primários abertos foram de maior frequência (26%),
seguidas de panículas semi compactas elípticas (19%). A maioria dos acessos (41%) teve a altura
na classe de 236 a 335 cm. Para a cor da nervura central da folha observou-se 77% amarela,
esverdeada ou marrom. A duração total do ciclo da planta para a maioria dos acessos foi mais de
150 dias. Verificou-se grande variabilidade genética para todas as características avaliadas e que
grande parte dos genótipos são muito tardios devido ao florescimento ser maior que 75 dias. Essa
característica é interessante para o melhoramento de sorgo forrageiro. Já a característica de forma
e extensão do pedúnculo de alongado e menor que 10 cm é interessante para o melhoramento de
sorgo granífero. Observando-se as características: tipo e comprimento de panícula, ciclo e altura
da planta, foram encontrados seis acessos potenciais para o melhoramento de sorgo granífero e
12 acessos para sorgo biomassa. Conclui-se que há uma grande variabilidade genética no painel
de sorgo adquirido do CIRAD sendo que o uso dos recursos genéticos deve ser incrementado no
programa de melhoramento genético para o direcionamento das hibridações, maior
conhecimento e seleção do germoplasma promissor.
Palavras-chave: acesso; diversidade; caracterização.
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VARIABILIDADE GENÉTICA EM ACESSOS DE PIMENTAS
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O gênero Capsicum possui ampla diversidade genética e compreende cerca de trinta espécies,
sendo cinco domesticadas:C. annuum, C. chinense, C. frutescens, C. baccatum, e C. pubescens. A
espécie C. frutescens, é a pimenta picante mais consumida no Brasil, sendo bastante apreciada por
condimentar alimentos. O presente trabalho teve como objetivo estimar a divergência genética
em variedades locais de C. frutescens em Floriano-PI. O experimento foi conduzido de janeiro a
julho de 2018 na Fazenda Experimental do Colégio Técnico de Floriano, utilizando-se sete
acessos de C. frutescens. Foi utilizado delineamento experimental em blocos ao acaso, com três
repetições e quatro plantas por parcela. Para caracterização morfológica foram utilizados seis
descritores quantitativos sugeridos por IPGRI. Foi utilizada a distância de Mahalanobis como
medida de dissimilaridade, agrupamento pelo método de Ward e análise de agrupamento via
método de Tocher. As análises foram realizadas com o auxilio do programa GENES. Foi
verificada a maior distância genética entre os acessos GEN54 e GEN26 e a menor distância entre
GEN06 e GEN92. Vale ressaltar que para a realização de cruzamentos entre acessos é
importante considerar as distâncias genéticas entre eles, bem como os caracteres de interesse para
programas de melhoramento. Pelo método de agrupamento Ward, foi possível formação de
quatro grupos: grupo I (GEN06, GEN92, GEN44) e grupo II (GEN58, GEN56). Os acessos
GEN26 e GEN54 ficaram isolados dos demais. O acesso GEN26 por possuir maior valor médio
de largura de folha (LF) (35,60 mm) e menor valor médio para largura de pétala (1,96 mm),
enquanto o acesso GEN54 por possuir maior valor para característica altura de planta (AP)
(41,47 mm). O método de Tocher reuniu os acessos em dois grupos. O grupo I formado pela
maioria dos acessos (GEN06, GEN26, GEN44, GEN56, GEN58 e GEN92), apresentando
valores bastante similares para os caracteres AP e LF. Apenas o GEN54 ficou isolado,
evidenciando sua divergência entre os demais. Foi possível constatar a existência de variação
genética entre os acessos, podendo estes, serem empregados em programas de melhoramento
genético.
Palavras-chave: Capsicum frutescens; distância de Mahalanobis; métodos de agrupamento.
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VARIABLIDADE GENÉTICA DO CRESCIMENTO ARBÓREO DE
GERMOPLASMAS DE MANGA NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE
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A manga (Mangifera indica L.), é a fruta mais popular em todo o mundo em termos de
produção, comercialização e consumo. Entre as frutas tropicais, ela perde apenas para a banana
no comércio internacional. Para o desenvolvimento de novas cultivares desta importante fruta é
necessário conhecer o germoplasma disponível. Com o objetivo de se avaliar o crescimento de 20
germoplasmas de manga (Mangifera indica L.), dos quais nove cultivares comerciais, cinco
germoplasmas elite desenvolvidos pela Embrapa Cerrados e seis germoplasmas elites obtidos pela
Embrapa Meio-Norte, dentre os quais quatro mangas Rosa, um experimento foi conduzido em
São João do Piauí, região semiárida do estado do Piauí. Utilizou-se o delineamento em blocos
casualizados com 5 repetições sendo a parcela experimental constituída por uma planta. As
mudas enxertadas dos 20 germoplasmas foram plantadas no ano de 2008, cujos tratos culturais
foram realizados em conformidade com as recomendações técnicas para o cultivo da mangueira
no semi-árido brasileiro da Embrapa. O experimento foi avaliado por meio da análise das
características de crescimento arbóreo: (altura de planta - AP, diâmetro de copa na linha - DCN,
diâmetro de copa na entrelinha - DCE, diâmetro do caule 5 cm acima da enxertia - DCAE e
diâmetro do caule 5 cm abaixo da enxertia - DCBE). Pela a análise de variância destas
características foi verificado diferenças significativas (P<0,05 entre os germoplasmas. Para se
certificar-se sobre quanto de esta variação tem origem genética estimou-se as herdabilidades para
estas variáveis. A AP foi a característica com maior herdabilidade (80%), seguida por DCAE
(66%), enquanto o DCE atingiu a menor herdabilidade, com 46%. O teste de comparação de
médias de Tukey mostrou que a altura foi o atributo que permitiu discriminar os genótipos de
forma mais clara, onde tanto a cultivar Palmer (5,13 m) quanto os materiais promissores da
Embrapa Cerrados CPAC 165/93 (4,49 m) e CPAC 329/94 (4,22 m) foram os que mais se
destacaram. Cabe salientar o desempenho da cultivar Palmer, que ocupou as primeiras
colocações em DCAE e DCBE. Dentre os materiais oriundos da Embrapa Meio-Norte o P40C9F-4P/08 atingiu os maiores valores médios dos genótipos testados em relação ao diâmetro da
copa com DCN e DCE de 4,37 m e 4,34 m respectivamente. A cultivar Palmer apresentou maior
adaptação às condições semi-áridas haja vista ter se destacado em todas as características
arbóreas avaliadas nas condições de São João do Piauí
Palavras-chave: Mangifera indica L, melhoramento genético, fruticultura.
Agradecimentos: Embrapa Meio-Norte.
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VARIAÇÃO NA PRODUÇÃO E VALOR NUTRITIVO DE ACESSOS
DAS GRAMÍNEAS NATIVAS Paspalum oteroi e Mesosetum chaseae SOB
CONDIÇÕES DE SECA E SOLOS DE BAIXA FERTILIDADE
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O Pantanal é uma extensa planície caracterizada por diferentes formações vegetais presentes em
áreas habitualmente úmidas, sazonais e secas. As áreas habitualmente secas, geralmente são
constituídas de formações savânicas e de campo, muitas das quais possuem solos arenosos e de
baixa fertilidade natural, o que reflete na baixa produção e qualidade das forrageiras. A
identificação da diversidade de espécies forrageiras adaptadas à estas condições edáficas no
período seco é um grande desafio. Este estudo visou avaliar a variabilidade no valor nutritivo de
duas gramíneas nativas pertencentes ao Banco de Germoplasma (BAG) de forrageiras nativas do
Pantanal, implantada em campo limpo, área habitualmente seca e solos arenosos. Foram
avaliados 32 acessos de Mesosetum chaseae e 27 acessos de Paspalum oteroi implantados em
canteiros de 2x2m (4m2). Em junho de 2015 (período seco) foram feitas amostragens das
forrageiras ao nível do solo por meio do corte de 0,25m2 em cada canteiro. Este material foi
enviado para análises laboratoriais de massa seca (MS, Kg/ha) proteína bruta (PB, %), fibra
detergente neutro (FDA, %), fibra detergente ácido (FDA, %), lignina (%) e dos minerais sódio
(Na, %), cálcio (Ca, %), fósforo (P, %), Magnésio (Mg, %), potássio (K, %), zinco (Zn, mg/kg) e
cobre (Cu, mg/kg). Foram calculados os valores médios e os coeficientes de variação (CV) para
os nutrientes de ambas as espécies. Os valores médios das variáveis analisadas e respectivo CV
(%) para a espécie M. chaseae foram: 3.350 e 29,3 para MS; 7,1 e 16,9 para PB; 38,2 e 4,6 para
FDA; 77,8 e 2,2 para FDN; 6,8 e 21,6 para lignina; 0,85 e 36,9 para Na; 0,43 e 5,9 para K; 0,05 e
56,1 para Ca; 0,27 e 24,6 para P; 0,12 e 40,5 para Mg; 52,5 e 45,1 para Zn; 1,8 e 54,1 para Cu.
Para a espécie P. oteroi foram: 2.600 e 29,6 para MS; 5,1 e 15,7 para PB; 38,2 e 15,4 para FDA;
72,4 e 7,8 para FDN; 6,5 e 42,2 para lignina; 0,79 e 24,9 para Na; 0,38 e 26,0 para K;0,27 e 36,1
para Ca; 0,21 e 22,2 para P; 0,12 e 39,2 para Mg; 61,4 e 61,4 para Zn; 10,6 e 55,6 para Cu. Com
exceção de FDA, ambas as espécies apresentaram alta variação no valor de nutrientes e massa
seca, indicando potencial para programa de seleção e melhoramento na busca de acessos mais
produtivos e de melhor valor nutricional.
Palavras-chave: composição mineral; pastagem nativa; recurso forrageiro.
Agradecimentos: Embrapa e Fundect-MS.

376
Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos

VARIEDADES CRIOULAS DE MILHO (Zea mays L.) UTILIZADAS
PELOS AGRICULTORES FAMILIARES NA CONVIVÊNCIA COM O
SEMIÁRIDO.
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O déficit hídrico existente no semiárido brasileiro (SAB) é um fator limitante na produção de
cereais, especialmente o milho. Um dos grandes desafios dos agricultores é a produção de
alimentos, com recursos cada vez mais escassos e sob mudanças climáticas que tendem acentuarse através do alongamento de períodos de estiagem. Para diminuir danos ao patrimônio genético
os agricultores vêm exercendo ações de manejo da agrobiodiversidade em suas unidades
familiares. O objetivo do presente trabalho foi descrever e analisar o manejo da
agrobiodiversidade efetuado pelos agricultores em variedades crioulas de milho (Zea mays L.).
Questionário, construído de forma participativa, foi aplicado a 190 agricultores no sentido de
obter informações relevantes sobre o manejo das sementes. Os itens do questionário foram: a)
nome da variedade; b) cor dos grãos; c) descrição geral da variedade, enfatizando resistência a
pragas e doenças, ciclo da cultura, número de espigas, produção de grãos e ou de forragem,
adaptação ao local, resistência estresse hídrico; d) finalidade dos grãos (consumo humano e ou
animal, venda/troca); e) tempo de manejo da variedade. A coleta de dados foi realizada em
2016, em 18 comunidades localizadas nos municípios: Carnaubal, Ibiapina, Massapê, Santa
Quitéria, São Benedito, Sobral, Tamboril, Tianguá e Ubajara a variedade. Foram identificadas 14
variedades crioulas. As que apresentaram um maior percentual de ocorrência foram Sabugo Fino
Amarelo (45,63%), Vermelho (15,53%), Dente de Cavalo (11,17%), Sabugo Fino Vermelho
(10,19 %) e Sabugo Grosso (4,85%). Outras variedades identificadas, porém, de ocorrência
localizada foram Alvaçã, Baé, Baiano, Boqueirão, Branco, Caroço Chato, Doce do Boqueirão,
Misturado e Verde. De acordo com o conhecimento tradicional dos agricultores, elas apresentam
grande variabilidade genética que se traduz na adaptação a ambientes adversos, resistência a
estresses abióticos e bióticos. Com a exceção das variedades Milho Baiano, Misturado e Verde,
todas as outras são resistentes as adversidades climáticas. Apresentam, habilidade de prover as
necessidades de consumo das famílias, alimentação animal e comercialização/trocas nas feiras
locais. Considerando que o acesso à alimentação é um direito universal da humanidade, o
manejo destas variedades desempenha um papel preponderante para o desenvolvimento rural
sustentável, assegurando o acesso dos agricultores à base genética do sistema agroalimentar. A
pesquisa efetuada demonstrou a habilidade dos agricultores em manejar variedades que
apresentam características complexas, que em muitos dos casos, não são positivamente
correlacionadas entre si.
Palavras-chave: manejo da agrobiodiversidade; agricultura familiar; segurança alimentar.
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VARIEDADES CRIOULAS: ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO
PELA CONSERVAÇÃO E PELO MELHORAMENTO GENÉTICO
Irajá Ferreira Antunes1*; Cristiane Tavares Feijó2; Patrícia M. da Silva3; Tatiana
Schiavon Albuquerque4; Régis de Araújo Pinheiro4; Gilberto Antonio Peripolli
Bevilaqua1
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Os germoplasmas crioulos das diversas espécies alimentares adquiriram considerável importância
já no século passado a partir do reconhecimento das perdas que estavam sendo contabilizadas,
caracterizando uma erosão genética e cultural. Mais recentemente, no entendimento de que o
planeta passa por mudanças climáticas acentuadas, resultado de ações antrópicas, caracterizando
o Antropoceno, mais um importante elemento justifica a necessidade de preservar o
germoplasma existente e promover a seleção de novos genótipos adaptados a estas progressivas
mudanças. Este artigo apresenta estratégias de valorização do germoplasma crioulo de feijão,
espécie autógama, tanto pela ótica da conservação em si, como pelo seu uso no melhoramento
genético, na Embrapa Clima Temperado. Variedades crioulas, nos locais em que são
desenvolvidas a partir da ação conjunta do ambiente e do agricultor que as detêm, apresentam
uma variabilidade genética intrínseca, normalmente correspondida por uma variabilidade
fenotípica. A composição fenotípica das sementes de uma dada variedade crioula é ampla e
variável, tanto em termos de número de classes como na proporção existente entre as classes.
Como resultado, diferentes estratégias há de serem adotadas na sua utilização.
Metodologicamente, cada variedade agregada à coleção existente é conservada na forma original.
Sua posterior utilização implica na seleção da classe com maior número de sementes, a qual é
submetida aos processos de avaliação quanto à sua adaptação na área experimental, bem como
em relação a outras variáveis, como as composições nutricional e funcional. Eventualmente, mais
de uma das classes podem seguir esta trajetória. Variedades selecionadas, assim como seleções
realizadas dentro dessas variedades, tendo como base diferentes características, são incorporadas
ao programa de melhoramento e, sendo posteriormente selecionadas, podem ser registradas junto
ao RNC – Registro Nacional de Cultivares, do MAPA. Simultaneamente, as variedades crioulas e
as seleções nelas realizadas, podem ser disponibilizadas para agricultores para avaliação e
aproveitamento, segundo a resposta adaptativa que possam apresentar nas unidades de produção.
Até o presente, a metodologia permitiu a seleção de novas variedades aptas ao registro, bem
como serviu de fonte de novas variedades para uso pelos agricultores familiares. Adicionalmente,
variedades crioulas têm sido objeto de cruzamentos no desenvolvimento de novas cultivares.
Palavras-chave: feijão; guardião de sementes; germoplasma crioulo.
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VIGOR DE SEMENTES DE MILHO CRIOULO EM RELAÇÃO À
SUA POSIÇÃO NA ESPIGA
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Agricultores tradicionais de milho armazenam anualmente sementes para cultivo no ano
posterior. Desta forma, sementes menores, menos desenvolvidas do ápice e as de formato
irregular da base são armazenadas da mesma forma que as achatadas do meio da espiga. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de sementes em relação à sua posição na espiga
(ápice, meio e base) para duas variedades de milho crioulo. As sementes são oriundas do cultivo
de milho em área experimental do Campus Rural da Universidade Federal de Sergipe – UFS, em
São Cristóvão - SE, utilizando duas variedades crioulas de milho (Pé-de-boi e Paulistão). Para
melhor condução das populações de variedades crioulas, o plantio ocorreu com distância
superior a 500m e cultivadas em 3 blocos com 6 fileiras espaçadas em 0,80 m e 0,30 m entre
plantas. O sistema de manejo adotado foi de cultivo convencional, sem uso de sistema de
irrigação. Após a maturidade fisiológica das espigas, foi realizada a colheita. As sementes foram
separadas de 10 espigas aleatoriamente nas duas variedades de milho e separadas de acordo com
a posição em que ocupavam. Uma parte das sementes foi colocada em estufa de ventilação
forçada a 105º C para a determinação da umidade. O delineamento experimental utilizado foi o
inteiramente casualizado em esquema fatorial (2x3), com duas variedades e três localizações na
espiga,com quatro repetições de 25 sementes. As sementes foram postas para germinar em rolos
de papel do tipo germitest e colocadas em germinador do tipo BOD com temperatura de 25ºC e
fotoperíodo de 12 horas.As avaliações consistiram de teste de germinação, índice de velocidade
de emergência, plântulas normais, anormais e sementes mortas. Em relação à posição na espiga,
sementes do ápice no Paulistão apresentam menores valores de germinação, velocidade de
germinação e plântulas normais que sementes da base e meio. Na variedade pé de boi não há
diferença entre as sementes de milho nas três posições para todas as variáveis. Entre as
variedades, sementes da base em Pé de boi e ápice em Paulistão tem a menor germinação. A
velocidade de germinação de sementes de ápice em pé de boi são melhores. Plântulas normais
não diferem nas duas variedades nas três posições das sementes.
Palavras-chave: melhoramento de plantas; Zea mays L.; armazenamento.
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