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QUALIDADE FISIOLÓGICA DE UMA AMOSTRA DE SEMENTES 
DE MELANCIA DO BAG DE CUCURBITÁCEAS PARA O 

NORDESTE BRASILEIRO 
 
Tainá Ferreira Soares¹; Graziela da Silva Barbosa¹*; Evelyn Katharine de Jesus Coelho 
da Silva¹; Milena dos Santos Coutinho¹; Bárbara Laís Ramos Barbosa²; Manoel Abilio 

de Queiróz¹ 
 
¹Universidade do Estado da Bahia. ²Universidade Estadual de Feira de Santana. *E-mail do autor 
apresentador: grazzy22@hotmail.com 
 
Ao realizar o armazenamento de sementes em condições de baixa temperatura e umidade, os 
BAGs promovem uma melhor conservação da viabilidade dessas sementes. No entanto, com o 
passar do tempo, por um processo degenerativo natural, decorrente de fatores intrínsecos e 
extrínsecos, essas vão perdendo sua viabilidade, culminando em sua morte. Com isso, o presente 
trabalho teve por finalidade avaliar a qualidade fisiológica de uma amostra de sementes do BAG 
de Cucurbitáceas para o Nordeste brasileiro. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de 
Sementes da Universidade do Estado da Bahia, situada em Juazeiro-BA, onde estudou-se cinco 
amostras de sementes de melancia (T14, T16, T17, T24 e T26) que estavam armazenadas em 
câmara fria (10 °C e 40% de umidade relativa do ar) por 12 anos. Sob um delineamento 
inteiramente casualizado, com quatro repetições de 15 sementes, foi conduzido um teste de 
germinação (G), durante um período de 14 dias, e em concomitância a esse, a partir de avaliações 
diárias, testes de vigor, como primeira contagem de germinação (PCG), realizada ao quarto dia; 
índice de velocidade de germinação (PCG) e tempo médio de germinação (TMG) foram 
realizados. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e as médias agrupadas pelo 
teste de Scott-Knott a 5% de significância. Para a G, foi verificada diferença estatística entre os 
tratamentos, de modo que, os tratamentos 14 e 24 se sobressaíram, com 95 e 93,3%, 
respectivamente, e também apresentaram melhores valores nos testes de vigor aplicados, com 
91,6 e 86,6% na PCG e 6,1 e 5,8 de IVG, concomitantemente, não tendo esses se diferenciado 
entre si, para nenhuma dessas variáveis. Os demais tratamentos variaram de 53,3 a 75% para G, 
de 28,3 a 66,6% para PCG e de 2,1 a 4,7 para o IVG, de modo que os menores valores para as 
três variáveis foram verificados no T26, que além disso, também apresentou maior TMG (1,5 
dias) em relação aos demais (TMG de 1,2 dias) que não diferiram entre si. Os resultados obtidos 
demonstram que os tratamentos apresentaram grande variação entre si e já se encontram em 
diferentes níveis de deterioração, principalmente os tratamentos 16, 17 e 26 que exibiram G 
inferior a 85%, havendo a necessidade de promover a regeneração dessas progênies o mais breve 
possível. 
 
Palavras-chave: Citrullus lanatus; conservação; degradação. 
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AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE MELANCIA 
CONSERVADAS NO BANCO DE GERMOPLASMA 
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apresentador: grazzy22@hotmail.com 
 
A partir de coletas de germoplasma proveniente da agricultura tradicional, fundou-se o Banco 
Ativo de Germoplasma (BAG) de cucurbitáceas para o Nordeste brasileiro, situado na Embrapa 
Semiárido, em Petrolina-PE, onde mantém suas sementes conservadas em câmara fria a 10 °C de 
temperatura e 40% de umidade relativa do ar. Sabe-se que independente das condições de 
armazenamento, as sementes sofrem uma deterioração gradual que culmina em sua morte. O 
presente estudo teve por objetivo avaliar as condições fisiológicas de uma amostra de cinco 
progênies de melancia (Citrullus lanatus) armazenadas no BAG supramencionado ao longo dos 
últimos 12 anos. O ensaio foi conduzido no Laboratório de Sementes, da Universidade do Estado 
da Bahia, de modo que para cinco amostras (progênies/tratamentos) de sementes de melancia 
(T27, T28, T29, T30 e T45), realizou-se um teste de germinação (G) com duração de 14 dias, em 
um delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições de 15 sementes. O substrato 
utilizado foi o papel Germitest, umedecido 2,5 vezes o seu peso. Realizou-se ainda testes de vigor: 
primeira contagem de germinação – PCG, realizada ao quarto dia; índice de velocidade de 
germinação – IVG e tempo médio de germinação – TMG e a contagem de plântulas normais e 
anormais. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias agrupadas pelo 
teste de Scott-Knott a 5% de significância. As progênies para G formaram três grupos e variaram 
de 20 a 78,3%, tendo sido o pior e melhor valor verificados nos T28 e T27, respectivamente. 
Quanto ao vigor, para a PCG apenas o T28 se diferiu estatisticamente, tendo exibido menor valor 
(16,6%), os demais variaram entre 40 e 68,3%. Para o IVG, foram formados dois grupos, sendo 
o melhor o T27 (4,6) e pior o T28 (0,68). Quanto ao TMG, não houve variação estatística entre 
os tratamentos. Para a contagem de plântulas normais, foram formados três grupos, sendo o 
melhor o T27 (72,61%) e pior o T28 (15%), já no que se refere ao percentual de plântulas 
anormais, não houve diferença estatística entre as progênies. Foram verificados elevados 
coeficientes de variação para todas as variáveis, demonstrando a ocorrência de variabilidade 
também dentro dos tratamentos. Visto que as sementes das cinco progênies estudadas já se 
encontram em avançado processo de deterioração, conclui-se que é necessária a regeneração de 
todas elas, a fim de evitar a perda desses germoplasma. 
 
Palavras-chave: Regeneração; Citrullus lanatus; progênies. 
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POLIPLOIDIZAÇÃO IN VITRO DE BANANEIRA POR MEIO DE 
COLCHICINA E AMIPROFÓS-METIL 
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A banana (Musa spp.) é uma fruta tropical amplamente consumida e produzida no mundo. No 
Brasil, é um produto de forte aceitação e grande consumo, com ênfase na expressividade 
econômica de cultivares triploides que apresentam maior produtividade e qualidade do fruto.  
Como reflexo do processo de domesticação da banana, a ausência de sementes nas cultivares 
triploides comerciais tem sido um fator limitante no melhoramento convencional desta espécie. 
A poliploidização in vitro tem sido uma ferramenta auxiliar para contornar este problema, uma 
vez que permite a geração de autotetraploides capazes de cruzar com diploides partenocárpicos 
gerando novos híbridos triploides com potencial para  atender importantes demandas do 
agronegócio da bananeira. O objetivo deste trabalho foi obter autotetraploides de bananeira com 
potencial de uso em programas de melhoramento através da poliploidização in vitro, utilizando 
dois agentes antimitóticos. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Cultura de Tecidos da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura. Foi utilizado o diploide selvagem BGB-023 pertencente ao 
Banco Ativo de Germoplasma (BGB) da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Foram utilizados os 
antimitóticos colchicina (0, 1,25 e 2,5 mM L-1) e amiprofós-metil (0, 40 e 60 µM L-1), ambos com 
o tempo de exposição de 24 horas. Após a duplicação, os explantes (5-8 mm) foram subcultivados 
por três vezes em meio MS (Murashige & Skoog, 1962), suplementado com BAP (6-
benzilaminopurina) na concentração de 2,5µM, sacarose (30 g L-1) e Phytagel (1,7 g L-1), com 
intervalos de 30 dias entre os cultivos. O pH foi ajustado para 5,8. Em seguida foi realizada a 
análise de citometria de fluxo utilizando um padrão de referência interno de citros (Tangerineira 
‘Sunki Tropical‘) para definição do conteúdo de DNA. Na maior concentração de colchicina 
verificou-se maior número de plantas duplicadas (23,33%) e elevação na frequência de plantas 
mixoploides (43,33%), seguida do tratamento com a maior concentração de amiprofós-metil 
(36,66%). Foram obtidos histogramas com valores de CV abaixo de 5% e o valor para o conteúdo 
médio de DNA variou de 2C = 0,92 pg (diploide) a 4C = 2,30 pg (autotetraploide). O uso de 
colchicina, na concentração de 2,5 mM L-1 representa uma estratégia viável na poliploidização in 

vitro para programas de melhoramento da bananeira.  
 
Palavras-chave: Duplicação cromossômica; citometria de fluxo; Musa spp. 
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MULTIPLICAÇÃO DE DIFERENTES ACESSOS DO BANCO 
ATIVO DE GERMOPLASMA DE ABACAXI E ACLIMATAÇÃO 

DE MUDAS EM CONDIÇÕES DE CASA DE VEGETAÇÃO E 
CANTEIRO  
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O Banco Ativo de Germoplasma de Abacaxi (BAG Abacaxi) da Embrapa Mandioca e Fruticultura 
possui mais de 750 acessos em condições de campo e em duas duplicatas de segurança (telado e 
in vitro). Tanto para a manutenção, quanto para a realização de estudos relacionados aos acessos 
conservados, a produção de mudas é uma etapa fundamental. O abacaxi é uma fruteira de 
propagação vegetativa e a obtenção de mudas se dá basicamente por meio de filhotes e filhotes-
rebentão com uma produção pequena de plantas por ciclo de cultivo. O seccionamento de talo é 
uma estratégia que pode promover maior número de plantas a partir do desenvolvimento de gemas 
axilares e seu contato com o solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento de mudas 
de diferentes acessos do BAG Abacaxi obtidas pelo método de seccionamento de talos, visando 
a aclimatação sob condições de casa-de-vegetação e de canteiro. Mudas de Ananas comosus var. 
comosus e oriundos da conservação in vitro e livres de vírus, foram obtidas a partir de 
seccionamento de talo de plantas aclimatizadas e já em condições de campo. As brotações obtidas 
nos talos foram transferidas para casa de vegetação em substrato/ tubetes e posteriormente, 
transferidas para campo experimental na Casa Familiar Rural (CFR) em Presidente Tancredo 
Neves – BA, onde foram devidamente identificadas com placas e encanteiradas a céu aberto. Os 
seguintes descritores foram usados para avaliar o crescimento das mudas: n° de folhas, tamanho 
da copa (cm), comprimento e largura da folha “D” (cm). No total foram avaliadas 638 mudas 
pertencentes aos 34 acessos. As avaliações foram feitas aos 30 e 60 dias. Não houve registro de 
perdas em casa de vegetação com uma produção de mudas que variou de 5 para o BGA-397 a 55 
para o BGA-049. Já na etapa de canteiro foram registradas perdas para os acessos BGA-515 
(26,32%), BGA-397 (20%) e BGA-528 (16,67%), enquanto os acessos (BGA-032, BGA-049 e 
BGA-350), por exemplo, não tiveram perdas. Foram registradas diferenças entre os acessos para 
todas as características avaliadas, principalmente para o tamanho da copa e número de folhas. O 
método de multiplicação de abacaxi via seccionamento de talo melhora a produção de mudas em 
relação à propagação convencional, mas ainda demanda mais esforços para permitir aumento das 
brotações. 
 
Palavras-chave: Ananas comosus; propagação; produção de mudas.  
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ESTABELECIMENTO IN VITRO DE SEMENTES DE BROMÉLIAS 
PARA CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO 

LENTO  
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A família Bromeliaceae concentra espécies de plantas tipicamente tropicais e subtropicais das 
Américas. A maioria dos indivíduos dessa família possui alto potencial ornamental, devido à 
grande variabilidade de cores e formas que as espécies apresentam, tornando-as responsáveis por 
um volume comercial significativo no ramo da floricultura. Além disso, diversas espécies da 
família estão em diferentes listas vermelhas de ameaça da flora. O objetivo do presente trabalho 
foi estabelecer in vitro 57 espécies de bromélias a partir de sementes para posterior conservação 
em condições de crescimento lento. Sementes das espécies de bromélias de diferentes subfamílias 
foram estabelecidas in vitro em meio de cultura MS básico. As avaliações foram realizadas 
diariamente para verificar o início da germinação. Foram avaliadas as variáveis: porcentagem de 
germinação e contaminação por fungos e bactérias após 60 dias de estabelecimento do cultivo. O 
estabelecimento in vitro foi   eficiente em 87,72 % das espécies de bromélias, com porcentagens 
de germinação variando de 7% a 100%. As espécies Hohenbergia blanchetii e Mezobromelia sp. 
tiveram uma percentagem de germinação de 7%, em quanto as espécies Tillandsia pohliana e  
Billbergia zebrina tiveram  100%. Das 57 espécies, apenas sete não germinaram, sendo seis da 
subfamília Tillandsioideae (Tillandsia tenuifolia var. vaginata,  Vriesea procera,  Vriesea 

drepanocarpa,  Vriesea minuta,  Catopsis berteroniana e  Catopsis sessiliflora) e uma da 
subfamília Bromelioideae (Sincoraea sp.). Baixas porcentagens de contaminação foram 
observadas entre as espécies, apenas 12,28 % apresentando contaminação acima de 30%; Vriesea 
sp. (60%), Dyckia leptostachya (50%), Tillandsia stricta (40%), Dyckia ferox (40%),  Sincoraea 

burle-marxii (40%), Pitcairnia sp. (35%), Neoregelia odorata (30%)], e 47,37 % das espécies 
apresentando graus menores de contaminação. O início da germinação dos acessos ocorreu de 
forma irregular com uma variação de 4 a 61 dias após estabelecimento, com tempo médio entre 
as espécies de 16,8 dias. A espécie Tillandsia polystachia foi a mais precoce, germinando aos 4 
dias, ao passo que a mais tardia foi Sincoraea burle-marxii aos 61 dias. Foi possível estabelecer 
in vitro com sucesso 50 espécies de bromélias para posteriores estudos de conservação em 
condições de crescimento lento. 
 
Palavras-chave: Bromeliaceae; germinação de sementes; conservação de germoplasma. 
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A criopreservação de grãos de pólen é uma estratégia de conservação que tem sido empregada 
com êxito em muitas culturas. Em mamoeiro essa estratégia é inovadora e permitirá a conservação 
de alelos de acessos do Banco de Germoplasma de mamão da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 
O objetivo deste trabalho foi estabelecer um protocolo para criopreservação de grãos de pólen de 
mamão. Os grãos de pólen foram obtidos de flores hermafroditas de seis acessos (CMF 008, CMF 
022, CMF 028, CMF 114, CMF 115, CMF 188). As flores foram coletadas na antese e para 
estabelecimento dos tratamentos controles de cada acesso, 5 anteras com grãos de pólen foram 
distribuídas com auxílio de um pincel, em placas de Petri contendo o meio de cultura BK com 10 
% de sacarose e incubadas a 27 ±1 ºC por 24 horas. Para os estudos de desidratação foram 
utilizadas anteras inteiras, desidratadas em sílica gel em três intervalos (1, 2 e 4 horas). As 
amostras desidratadas foram colocadas para germinar em meio BK 10 % à temperatura de 27 ±1 
ºC por 24 h. O delineamento experimental utilizado para os ensaios de desidratação foi o 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 5 (intervalos de desidratação x genótipos) com 
seis repetições, representadas por uma placa. Para os ensaios de criopreservação, as anteras foram 
removidas das flores, depositadas em recortes de papel alumínio e desidratadas pelo tempo 
estabelecido no ensaio anterior. Esses recortes foram fechados, depositados em tubos criogênicos 
(3 mL) e conservados em nitrogênio líquido a -196 oC por 24 h, posteriormente foram avaliadas 
as variáveis, germinação in vitro e comprimento do tubo polínico para atestar a viabilidade 
polínica pós congelamento. Realizou-se também o teste de viabilidade in vivo dos grãos de pólen. 
O melhor tempo de desidratação foi o de 2 horas, com percentuais de germinação altos (CMF 008 
= 78,90 %; CMF 022 = 81,68 %; CMF 028 = 79,90 %; CMF 114 = 79,24 %; CMF 115 = 79,41 
% e CMF 188 = 67,64 %) e tubos polínicos bem desenvolvidos (CMF 008 = 0,29 mm; CMF 022 
= 0,55 mm; CMF 028 = 0,30 mm; CMF 114 = 0,42 mm; CMF 115 = 0, 50 mm e CMF 188 = 0,28 
mm). Os resultados da criopreservação demonstraram que a técnica é eficiente para grãos de pólen 
de mamão, com altos percentuais de germinação in vitro após 24 horas em NL (CMF 008= 79 %; 
CMF 022= 70 %; CMF 028= 78 %; CMF 114= 65 %; CMF 115= 84 % e CMF 188= 70 %) e com 
frutificação efetiva após polinização em campo. 
 
Palavras-chave: Conservação; viabilidade polínica; mamoeiro. 
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Para os programas de melhoramento genético, a conservação de grãos de pólen é uma atividade 
de suma importância, principalmente quando se trata de acessos e cultivares que possuem 
assincronia de florescimento. Um estudo que deve preceder ao da conservação do pólen se refere 
à viabilidade polínica, que pode ser medida in vivo ou in vitro. Quando comparados ambos os 
procedimentos a germinação in vitro permite aferir a viabilidade e qualidade dos grãos de pólen 
de modo bastante rápido. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência dos meios BK padrão 
e BK com 10 % de sacarose, contendo: H3BO3 (0,01%); Ca (NO3)2 * 4H2O (0,03%); MgSO4 * 
7H2O (0,02%); KNO3 (0,01%) e pH 6,5, para avaliar a germinação in vitro de polens de mamão. 
Os grãos de pólen foram obtidos de flores hermafroditas de treze acessos diferentes (CMF 008, 
CMF 005, CMF 014, CMF 018, CMF 022, CMF 028, CMF 035, CMF 37, CMF 087, CMF 129, 
CMF 114, CMF 115, CMF 188) provenientes do BAG de Mamão da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura – BA. Os grãos de pólen foram transferidos das anteras das flores, com auxílio de um 
pincel, para as placas de petri contendo o meio de cultura. Posteriormente, as placas foram 
mantidas em incubadora à temperatura de 27 ±1 ºC por 24 horas, onde após o período de 
incubação foi possível observar os resultados a partir de microfotografias feitas em 
estereomicroscópio Leica EZ4 D. A porcentagem de germinação foi calculada por meio da 
contagem dos grãos de pólen total e germinado em cada quadrante das placas de petri, sendo o 
resultado da repetição a média desses valores. Foram considerados grãos de pólen germinados 
aqueles que apresentaram tamanho do tubo polínico igual ou superior ao diâmetro do próprio grão 
de pólen. Os resultados da germinação in vitro dos grãos de pólen de mamão no meio BK 10 % 
de sacarose foram iguais ou superiores a 70 % para todos os acessos avaliados, exceto para o 
acesso CMF 087 (CMF 008 = 71 %; CMF 005 = 86 %; CMF 014 = 98 %; CMF 018 = 98 %; 
CMF 022 = 79,42 %; CMF 028 = 72,47 %; CMF 035 = 86 %; CMF 37 = 80 %; CMF 087 = 60 
%; CMF 129 = 95 %; CMF 114 = 87,26 %; CMF 115 = 78 %; CMF 188 = 70 %). Já no meio BK 
padrão, não houve germinação para nenhum dos acessos. O meio BK 10% foi o selecionado para 
dar seguimento aos estudos de conservação via criopreservação de pólen de mamão. 
 
Palavras-chave: Conservação; viabilidade polínica; mamoeiro. 
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A Área de Proteção Ambiental (APA) dos Morros Garapenses, constituída por importantes 
patrimônios ambientais e culturais do Maranhão, apresenta uma grande diversidade de espécies 
típicas do Cerrado, porém, pouco se conhece sobre a sua composição florística e tampouco há 
estudos sobre a sua diversidade genética, sendo estes elementos importantes para promover a 
conservação dos recursos genéticos. Nesse sentido, são essenciais estudos de levantamento das 
espécies que compõe a flora regional, portanto o presente trabalho tem como objetivo identificar 
as plantas herbáceas e arbustivas na APA dos Morros Garapenses, no município de Coelho Neto, 
Maranhão. Para o registro das espécies foi realizada uma expedição à APA em junho de 2019, 
para coleta e identificação das plantas. A identificação foi realizada mediante chave dicotômica e 
comparação com imagens de guias e manuais e posteriormente preparados exsicata. Foram 
identificadas quatorze espécies: Rhynchospora nervosa (Cyperaceae); Commelina difusa 
(Commelinaceae); Ipomoea asarifolia, I. bahiensis, I. cairica e Jacquemontia choisy 

(Convolvulaceae); Centrosema virginianum, Macroptilium lathyroides, Mimosa sensitiva e 

Senna rugosa (Fabaceae); Melochia corchorifolia e M. pyramidata (Malvaceae), Spermacoce 

verticillata (Rubiaceae), Turnera ulmifolia (Turneraceae). Este trabalho representa o primeiro 
passo para o posterior desenvolvimento de estudos sobre a composição e variabilidade genética 
das espécies da flora local, além de fornecer subsídios para a conservação destes recursos seja in 

situ e/ou ex situ.  
 
Palavras-chave: Taxonomia; plantas herbáceas; preservação. 
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A manutenção de coleções in vitro como duplicata de segurança é um método alternativo e 
promissor para a conservação de germoplasma, principalmente por permitir a reposição de 
acessos perdidos em campo. O Banco de Abacaxi da Embrapa Mandioca e Fruticultura tem 
registrado elevada perda de acessos devido à incidência do vírus da murcha do abacaxizeiro, 
demandando a reposição dessas plantas perdidas. No entanto, a retomada do crescimento de 
plantas, após longos períodos de incubação em crescimento lento, é fundamental para comprovar 
o êxito desta estratégia de conservação. O objetivo deste trabalho foi avaliar, na etapa de 
aclimatização, o desenvolvimento de plantas de abacaxi de diferentes acessos, oriundos da 
conservação in vitro e isentas de vírus, a fim de repor os acessos perdidos. Foram aclimatizados 
23 acessos de três variedades botânicas: Ananas comosus var. comosus (BGA-11, BGA-15, BGA-
33, BGA-52, BGA-105, BGA-106, BGA-115, BGA-147, BGA-153, BGA-162, BGA-187, BGA-
245, BGA-266, BGA-298, BGA-317, BGA-332, BGA-335, BGA-336, BGA-345 e BGA-351), 
Ananas comosus var. bracteatus (BGA-119 e BGA-126) e Ananas comosus var. ananassoides 
(BGA-270) em um total de três plantas por acesso. Os acessos foram indexados por RT-PCR para 
o vírus PMWaV para comprovar que estavam sadias.  Os acessos foram aclimatizados em 
substrato Basaplant Hortaliças ® + Fibras de Coco e mantidos em casa de vegetação com 70 % 
de luminosidade por seis meses, em temperatura ambiente. Foram avaliadas em cm: altura da 
planta (ALT), comprimento da folha “D” (CFD), largura da folha “D” (LFD), diâmetro da roseta 
(DR) e, o número de folhas (NF). Os resultados demonstram diferenças entre os acessos e entre 
variedades botânicas e as maiores médias foram: ALT (BGA-119 e BGA-126, com 8,3 e 8,7 cm, 
respectivamente). A menor média para ALT foi observada em A. c. var. ananassoides (BGA-
270), com 4,0 cm, no entanto este apresentou a maior média de NF por planta, 13,3. Em A. c. var. 
comosus houve diferença entre acessos, onde a média para ALT, variou de 4,1 cm a 8,1 cm. Foram 
observadas variações também na largura e comprimento da folha “D”, sendo que as menores 
médias foram obtidas pelo BGA-162 com 1,3 cm de largura e 5,5 cm de comprimento, em 
comparação com o BGA-317, que apresentou folha “D” com 2,3 cm de largura e 11,5 cm de 
comprimento. As plantas estão bem vigorosas e prontas para encanteiramento, etapa que antecede 
seu cultivo no campo. O trabalho deixa evidente a viabilidade das plantas conservadas in vitro e 
seu potencial de se constituir em um repositório eficiente de acessos perdidos no BAG em Campo. 
 
Palavras-chave: Abacaxizeiro; duplicata de segurança; vírus PMWaV. 
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VIABILIDADE POLÍNICA DE MELÃO-DE-SÃO-CAETANO 
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Momordica charantia L., conhecida popularmente como melão-de-São-Caetano, é uma espécie 
vegetal silvestre, trepadeira, monoica, de flores solitárias unissexuadas, pertencente à família 
Curcubitaceae. É também considerada uma planta daninha em áreas urbanas e rurais. Estudos 
realizados nos últimos anos vêm comprovando suas inúmeras propriedades medicinais, como 
anticancerígena, antiviral, antidiabética, anti-inflamatória, entre outras. Devido a esse potencial, 
o conhecimento da viabilidade polínica pode subsidiar futuras pesquisas sobre a espécie, podendo 
ser utilizada em programas de melhoramento genético. Assim, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a viabilidade polínica de M. charantia por meio da germinação in vitro e testes 
histoquímicos. As flores em antese foram coletadas no município de Cruz das Almas, BA.  Para 
o teste de germinação in vitro, os grãos de pólen obtidos de três flores foram espalhados em meio 
de cultura SM [H3BO3 (0,01%); Ca(NO3)2.4H2O (0,03%); MgSO4.7H2O (0,02%); KNO3 (0,01%);  
sacarose (15%); ágar (0,8%); pH 6,5] com o auxílio de um pincel e incubados em câmera de 
crescimento, na temperatura de 27±1ºC, no escuro. Para os testes histoquímicos foram utilizados 
solução de Alexander e carmim acético a 2%. Os grãos de pólen foram distribuídos sobre três 
lâminas de vidro contendo gotas dos corantes. Adicionalmente foram quantificados os grão de 
pólen por flor por meio da metodologia do ácido lático. A germinação dos grãos de pólen em 
meio de cultura foi de 95% e o crescimento do tubo polínico de 6,2 mm. Para ambos os testes 
colorimétricos foi observada viabilidade superior a 95 %. Para a quantificação dos grãos de pólen 
obteve-se uma média de 8.333 grãos de pólen por flor. Conclui-se que a espécie apresenta alta 
viabilidade polínica independentemente das análises realizadas e pode ser utilizada para futuros 
estudos de biologia floral e reprodutiva, melhoramento genético e conservação de recursos 
genéticos. 
 
Palavras-chave: Momordica charantia L.; biologia floral e reprodutiva; histoquímica de grãos 
de pólen. 
 
 
Agradecimentos: Capes/PNPD, Fapesb, CNPq, Programa de Pós-graduação em Recursos 
Genéticos Vegetais/UFRB. 
  



 

Revista de Recursos Genéticos - RG News 5 (3) 2019 – Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

67 

AVALIAÇÃO DA EMERGÊNCIA E DA INTEGRIDADE DE 
SEMENTES DE CAJU APÓS ARMAZENAMENTO  
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O armazenamento de sementes é uma das principais formas de conservação de germoplasma 
vegetal. Entretanto durante os processos de secagem, perdas gradativas de vigor germinativo, 
decorrentes de danos gerados ao embrião ou às suas reservas decorrentes da dessecação podem 
ocorrer. Para o estabelecimento de protocolos de conservação de germoplasma em longo prazo os 
parâmetros de secagem e de armazenamento devem ser testados inicialmente. O presente trabalho 
buscou avaliar a emergência de sementes de caju e integridade de suas estruturas de reserva após 
secagem em estufa. Sementes de caju (CCP 06) foram separadas e agrupadas aleatoriamente em 
seis lotes de doze sementes e colocadas em estufa de secagem com circulação de ar forçado a 
40ºC por períodos controlados de 2, 4, 6, 8 e 10 horas (T1, T2, T3, T4, T5 respectivamente) e um 
controle sem armazenamento (T0). Depois de retiradas da estufa, uma parte das sementes foi 
encaminhada para avaliação histológica e a outra para a semeadura em bandejas, mantidas em 
casa de vegetação com irrigação diária. Cinco dias após a semeadura (DAS) iniciou-se as 
avaliações diárias. Para avaliação histológica, o endocarpo das sementes foi cortado, os embriões 
e cotilédones retirados e fixados. Após desidratação em álcool e inclusão em historesina, foram 
cortados na espessura de 6µm e montados em lâminas. As colorações realizadas foram Azul de 
Toluidina (AT); Xylidine Ponceau (XP), reação do PAS (Acid Periodic Schiff) e Lugol. Aos 20 
DAS foi observada 100% de emergência das sementes para T1 e T2, 80%, 30%, 20% e 10% para 
T3, T5, T4 e T0 respectivamente. Aos 30 DAS as sementes restantes do T3 e T5 emergiram. Todas 
as sementes do T0 germinaram, mas apenas aos 40 DAS. Não foi observada nenhuma 
modificação nas estruturas e compostos de reserva das células dos embriões em função dos 
diferentes tempos de armazenamento. O armazenamento em sementes de cajueiro (CCP 06) por 
2 a 4 horas, sob temperatura de secagem a 40ºC não afetou a qualidade fisiológica das sementes 
e ainda favoreceu a emergência dessas dentro dos limites de tempo recomendados para a garantia 
de plântulas vigorosas na formação de mudas de cajueiro. 
 
Palavras-chave: Anacardium occidentale; germinação; compostos de reserva. 
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DE ANACARDIUM OTHONIANUM 
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Para acessos da espécie Anacardium occidentale L. o método de clonagem padrão é a enxertia 
por garfagem. Todavia, não existe uma metodologia definida para cajueiros do Cerrado, como o 
A. othonianum. Considerando a dificuldade na propagação assexuada dessa espécie, o objetivo 
desse trabalho foi avaliar a viabilidade da enxertia por garfagem lateral na propagação vegetativa 
da espécie A. othonianum testando diferentes combinações de enxertos e porta enxertos. Os 
acessos de A. othonianum utilizados, com diferentes características fenotípicas, foram 
selecionados do Banco de Germoplasma do cajueiro da Embrapa Agroindústria Tropical. O 
delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 3: nove 
combinações de porta-enxertos (B 194, B 626 e CCP 06) e enxertos (B 144, B 626 e CCP 76). 
Aos 45 dias após o plantio avaliou-se a sobrevivência das mudas. A taxa de sobrevivência das 
mudas enxertadas com enxertos obtidos do acesso B144 foi nula, por outro lado, as mudas 
enxertadas com o acesso B626 nos porta-enxertos B194, B626 e CCP 06 atingiram 10, 37,5 e 
20% de sobrevivência. As maiores taxas foram as da cultivar CCP 76, as mudas obtiveram 30, 
37,5 e 70% de sobrevivência quando enxertadas nos porta-enxertos B194, B626 e CCP 06. A taxa 
de 70% foi considerada baixa comparada a resultados de trabalhos anteriores com essas cultivares, 
o que pode ter relação com o período do experimento, marcado por temperaturas elevadas e 
chuvas intensas.  Dentro das condições experimentais, percebe-se que a enxertia por garfagem 
lateral ainda não é viável para propagação de acessos muito lenhosos de A. othonianum, no 
entanto, para alguns acessos dessa espécie, quando a planta a ser clonada possui características 
de caule e ramos menos lignificados, já é possível a multiplicação. A incompatibilidade entre 
enxertos e porta-enxertos pode estar diretamente associada ao seu elevado grau de lignificação e 
oxidação. Outros acessos de melhor desempenho deverão ser prospectados no futuro. 
 
Palavras-chave: Caju do Cerrado; enxertia; germoplasma. 
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O cajueiro é uma cultura de importância para o homem do Nordeste que conta com ampla 
diversidade genética disponível para fomentar o agronegócio, desenvolver novos produtos e 
atender novas demandas da sociedade. Esses são fatores que ampliam a necessidade de se 
conhecer, avaliar e usar a base genética disponível no Banco Ativo de Germoplasma do Cajueiro 
da Embrapa Agroindústria Tropical (BAG Caju), localizado no município de Pacajus-CE, conta 
com 723 acessos, sendo a maior parte dos acessos da espécie Anacardium occidentale. Os 
principais objetivos do banco são a conservação e enriquecimento da variabilidade genética, a 
caracterização morfológica, a avaliação agronômica dos acessos e a documentação. A 
conservação de acessos, mantidos a campo e em telado, conta com tratos culturais básicos anuais: 
poda, coroamento e capina das áreas. Os acessos de A. occidentale foram totalmente clonados e 
replantados em uma nova área nova, resolvendo o problema de número irregular de plantas e 
árvores velhas e improdutivas. Em relação às atividades de enriquecimento foi feito um 
levantamento de áreas de ocorrência natural do cajueiro ainda não contempladas, bem como um 
cronograma de coletas anuais prioritárias, nos últimos três anos foram introduzidos 128 acessos. 
A caracterização vem sendo realizada utilizando descritores que incluem características 
vegetativas, físicas e físico-químicas dos frutos e pseudofrutos, além de fenotipagem não 
destrutiva por meio de espectrometria na região do infravermelho próximo (NIR) e quimiometria, 
no sentido de capturar a variabilidade de compostos bioativos existente no acervo. Em relação as 
atividades de documentação, todos os dados de passaporte do banco encontram-se disponíveis na 
base de dados Alelo. O BAG Caju tem sido uma fonte de variabilidade e, dentre os caracteres 
melhorados com o uso de seus acessos, destacam-se: produtividade, qualidade do pedúnculo, peso 
da amêndoa e resistência à doenças. Existe ainda, espaço para maximizar o uso do BAG Caju 
através de abordagens inovadoras em relação à caracterização, para que o acervo se torne uma 
ferramenta mais incisiva em para o melhoramento e para desenvolvimento de ativos de inovação 
de interesse da sociedade. 
 
Palavras-chave: Caracterização; germoplasma vegetal; caju. 
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No a enxertia por garfagem lateral é o principal método de propagação vegetativa utilizado nas 
atividades de introdução de germoplasma, multiplicação e conservação de acessos da espécie 
Anacardium occidentale. No entanto, essa metodologia é ineficiente para os acessos de cajueiros 
do cerrado do Banco de Germoplasma do Cajueiro, como os da espécie Anacardium othonianum, 
ainda é impossível a clonagem, sendo a oxidação de tecidos, um dos fatores mais evidentes nos 
processos tradicionais de propagação vegetativa. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a 
viabilidade da técnica de estaquia caulinar com o uso de solução antioxidante e câmara úmida, 
para a clonagem de acessos de A. othonianum. O experimento foi realizado na Embrapa 
Agroindústria Tropical, Fortaleza – CE. Foram utilizadas estacas de dois acessos de A. 
othonianum (B 144 e B 626) e de uma cultivar A. occidentale (CCP 76), submetidas a tratamentos 
com e sem solução antioxidante (1500 mg/l de ácido ascórbico), incubadas com e sem câmara 
úmida. As estacas foram avaliadas quanto aos aspectos anatômicos por microscopia óptica e 
eletrônica de varredura e também quanto à taxa de sobrevivência. De modo geral, observou-se 
tecidos mais íntegros e menos oxidados nas estacas tratadas com solução antioxidante, mas sem 
sucesso no enraizamento. As estacas escureceram e secaram gradativamente até a mortalidade, 
impossibilitando a análise estatística dos dados. A partir das imagens de microscopia foi 
evidenciada a oxidação e desintegração de tecidos meristemáticos, mesmo em áreas de 
multiplicação mitótica visível. Dentro das condições experimentais, conclui-se que a estaquia 
caulinar não foi viável para resgate de acessos da espécie A. othonianum. O uso de solução 
antioxidante reduz a degradação das estacas, mas não o suficiente para garantir o enraizamento. 
 
Palavras-chave: Cajueiro do Cerrado; germoplasma; caju. 
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A caferana (Bunchosia armeniaca) é uma planta arbustiva nativa das américas, pertencente à 
família Malpighiaceae, e apresenta uma ampla variabilidade genética. É também conhecida como 
falso guaraná ou guaraná de jardim, possui frutos comestíveis, diversas propriedades 
nutracêuticas, além do potencial ornamental devido o arranjo estrutural e a coloração variada dos 
frutos. Em virtude da perda de diversidade, vê-se a necessidade de estudos sobre as espécies 
nativas, quanto a sua propagação e crescimento inicial. Dessa forma, a obtenção de germoplasma 
e a propagação de material vegetal torna-se imprescindível em estudos preliminares com essa 
espécie. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de substratos para a produção 
de mudas de Bunchosia armeniaca. O experimento foi conduzido em estufa agrícola no setor de 
Biotecnologia e Melhoramento Vegetal do CCA – UFPB. Foi utilizado o delineamento 
inteiramente casualizado, com quatro tratamentos: T1- Substrato Plantmax®; T2- Vermiculita; 
T3- Areia lavada; e T4- Esterco caprino, com dez repetições, e uma estaca por parcela 
experimental. Foram coletadas estacas apicais, que possuíam três gemas e 10 cm de comprimento, 
e plantadas em tubetes (280 cm3). As mudas foram avaliadas aos 45 dias após o plantio para as 
seguintes características: Número de brotos (NB), comprimento do broto (CB, em cm), massa 
fresca das folhas (MFF, em g), clorofila ‘a’ (CFa, em µg.cm2 de folha) e ‘b’ (CFb, em µg.cm2 de 
folha). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey (p<0,05). Utilizou-se o software Genes® para realizar a análise estatística. Apenas as 
características de NB e MFF apresentaram diferença significativa entre os tratamentos avaliados, 
com o esterco caprino apresentando os menores resultados. Os substratos à base de Plantmax®, 
Vermiculita ou Areia lavada proporcionaram maior crescimento às mudas de B. armeniaca. 
 
Palavras-chave: Bunchosia armeniaca; propagação; crescimento inicial. 
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O gênero Passiflora L. apresenta alta variabilidade genética inter e intraespecífica e grande parte 
das espécies são nativas do Brasil. Geralmente, os Bancos Ativos de Germoplasma (BAGs) têm 
sido utilizados para armazenar essa diversidade a curto ou médio prazo, porém isto envolve altos 
custos de manutenção além de expor as plantas a fatores bióticos e abióticos que podem acelerar 
a erosão genética. No entanto, a criopreservação é uma alternativa para a conservação a longo 
prazo, definida como armazenamento de material vegetal em temperaturas ultra-baixas (-196°C). 
É considerada segura e viável para uma série de espécies que apresentam dificuldades de 
armazenamento pelos métodos tradicionais. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar as 
condições de armazenamento sobre a germinação de sementes criopreservadas de P. cincinnata 

Mast.,P.morifolia Mast., P. mucronata L., P. suberosa L. e P. tenuifila Killip, buscando ajustar 
as melhores condições para a criopreservação de sementes de Passiflora. O experimento foi 
conduzido nos laboratórios de Conservação e Tecnologia de Sementes e de Cultura de Tecidos 
da Embrapa Mandioca Fruticultura. As sementes foram extraídas dos frutos, lavadas e submetidas 
aos tratamentos: T1: bancada (controle –sem dissecação), T2: bancada + nitrogênio líquido (NL) 
à -196°C por 24 horas, T3: bancada + 300 mg/L de Promalin®, T4: bancada + NL 24h + 300 mg/L 
de Promalin®, T5: sílica (dissecação), T6: sílica + NL 24h, T7: sílica + 300 mg/L de Promalin®, 
T8: sílica + NL 24h + 300 mg/L de Promalin®. Após esses procedimentos, as sementes foram 
colocadas para germinar sobre papel mata-borrão esterilizado e umedecido com água destilada, e 
em seguida, incubadas em câmara de germinação tipo BOD no escuro com temperatura alternada 
de 20-30°C, durante 16-8 horas, respectivamente. A avaliação foi realizada a cada dois dias até a 
estabilização da germinação. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 
esquema fatorial 5 x 8 (espécies x condições para armazenamento) com quatro repetições de 25 
sementes. Os dados de germinação foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Com base nos resultados obtidos, 
verificou-se que para todas as espécies, as sementes tratadas com Promalin®, apresentaram 
maiores porcentagens de germinação, com destaque para P. suberosa que obteve quase 100,0% 
de germinação, com o regulador, independentemente de ser ou não dessecada e/ou submetida ao 
NL. Em contrapartida, P. cincinnata apresentou os menores registros de germinação, com valores 
oscilando de 52,0% a 69,0% para os tratamentos T4 e T7, respectivamente. Dessa forma, pode-
se concluir que o Promalin® é eficiente na quebra da dormência das sementes das espécies 
testadas, além de representar uma alternativa aos tratamentos convencionais baseados em 
substâncias químicas. Como também é fundamental para o êxito de um protocolo de 
criopreservação de sementes de Passiflora. 
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O feijão-fava (Phaseolus lunatus) é uma das espécies mais importantes do gênero Phaseolus. Esta 
apresenta elevados níveis de diversidade genética que se refletem em uma alta riqueza de 
variedades tradicionais cultivadas por agricultores que praticam a agricultura tradicional. A perda 
da variabilidade genética pode provocar sérias consequências à sobrevivência de espécies 
cultivadas como o feijão-fava, podendo implicar diretamente na segurança alimentar de milhares 
de agricultores tradicionais no Nordeste do Brasil. Portanto, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar a possível ocorrência de erosão genética em genótipos cultivados de feijão-fava coletados 
entre 1980 e 2016 na região Nordeste do Brasil. Para estimar a erosão genética foi comparado 
dois grupos de genótipos: os coletados no período de 1980 (N=12) e os do período 2014 a 2016 
(N=42). A extração do DNA foi realizada no Laboratório de Biologia Molecular do Departamento 
de Fitotecnia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), o DNA foi extraído e purificado a partir 
de dez sementes por genótipo, seguindo o protocolo CTAB. As análises de amplificação dos locos 
microssatélites foram realizadas no Laboratório de Marcadores Moleculares do Centro de 
Investigación Científica de Yucatán, Mérida, Yucatán, México. Para a caracterização molecular, 
testou-se 15 primers de microssatélite de P. vulgaris, com apenas oito locos polimórficos. No 
geral, houve um déficit de heterozigosidade observada (Ho) em relação a heterozigosidade 
esperada (He) para grupos temporais 2016 e 1980, indicando perda de variabilidade genética. Os 
valores do índice Garza-Williamson foram abaixo de 0,68, para os genótipos coletados em 1980 
e 2016, indicando que os genótipos pertencentes a esses grupos podem ter sofrido provável perda 
de variabilidade ou erosão genética ocasionada pela aparente deriva genética. Porém, ao 
confrontar os valores de He, houve um aumento nos níveis de diversidade genética do período de 
2016 com relação a 1980, o que pode ser indicativo de um início de recuperação, já que o efeito 
gargalo ainda permaneceu até aquele ano.  
 
Palavras-chave: Diversidade genética; microssatélite; deriva genética. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SETE 
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Os recursos genéticos representam a matéria-prima para criar variedades mais produtivas, 
resistentes às pragas e doenças e mais bem adaptadas às regiões de cultivo. Os baixos índices de 
produtividade em feijão-fava (Phaseolus lunatus) levam a estoque pequeno de sementes para a 
produção no ano seguinte, forçando os pequenos agricultores a utilizarem sementes de anos 
anteriores, que por falta de armazenagem adequada, apresentam baixa percentagem de 
germinação, se deterioram rapidamente, limitando a produção agrícola. Portanto, a compreensão 
de como ocorre a perda do poder germinativo das sementes de feijão-fava é fundamental para a 
escolha do método mais eficaz de armazenamento, visando mantê-la viável e com um alto poder 
germinativo por um longo período.  O objetivo desse trabalho foi avaliação da qualidade 
fisiológica de sete variedades crioulas de feijão-fava, durante o armazenamento em ambiente sob 
condições controlada e natural. O experimento foi realizado no Laboratório de Análise de 
Sementes do Colégio Técnico de Teresina e na área experimental do Departamento de Fitotecnia, 
do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí. Os tratamentos constituíam-se 
de um esquema fatorial sendo sete variedades crioulas de feijão-fava, três ambientes de 
armazenamento (câmara fria, geladeira e ambiente natural) e 2 períodos de estocagem (0 e 5 
meses). No Laboratório de Análise de Sementes, o delineamento experimental utilizado foi 
inteiramente casualizado, e em campo utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, todos 
com quatro repetições por tratamento. Foram avaliados germinação, primeira contagem de 
germinação, emergência de plântulas em campo, índice de velocidade de emergência, altura de 
plântula, massa fresca de plântulas e massa seca de plântulas. Foram realizadas análise de 
variância e teste de Tukey, além da obtenção das estimativas do coeficiente de correlação de 
Pearson entre os testes avaliados. Comparando-se as médias referentes à germinação, primeira 
contagem de germinação e emergência de plântulas, foram maiores no segundo período de 
estocagem. Esses resultados sugerem que as sementes das variedades crioulas de feijão-fava 
estudadas apresentam algum tipo de dormência que foi superada no período de armazenamento. 
Entre altura de plântula com massa seca e fresca da plântula e entre massas fresca e seca 
apresentaram correlações significativas e positivas. Os demais caracteres apresentaram 
correlações não significativas. As sementes das variedades crioulas de feijão-fava apresentam 
resposta diferenciada ao armazenamento. A porcentagem de germinação das sementes 
armazenadas em ambiente natural e geladeira destacam-se em relação ao armazenamento em 
câmara fria. Nesse sentido, as sementes de feijão-fava possivelmente apresentam dormência, o 
que implica em um estágio de semidomesticação da espécie. 
 
Palavras-chave: Conservação de germoplasma; sementes; germinação. 
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DE ACESSOS DE CUCURBITÁCEAS MANTIDOS EM 
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O Banco Ativo de Germoplasma de Cucurbitáceas no Nordeste Brasileiro, está localizado na 
Embrapa Semiárido em Petrolina – PE e é constituído de acessos provenientes da agricultura 
tradicional e estão conservados em câmara fria (10°C e 40% de umidade relativa). Uma amostra 
de alguns acessos de melão (Cucumis melo, L.) foi mantida em temperatura ambiente por sete 
anos, no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS) da Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB) durante os trabalhos de manejo do banco, primeiro fazendo-se a multiplicação e 
depois usando-se a semente para diversos experimentos (caracterização e avaliação). 
Considerando que foi um tempo bastante longo foi feito o estudo das sementes para examinar a 
variação do potencial de emergência e do vigor nessas condições. O experimento foi conduzido 
em casa de vegetação com sombrite de 50% de luminosidade e para manter a umidade do 
substrato, foi feita irrigação manual diariamente. Foram avaliados dois acessos de melancia - 
Melancia Forrageira (1), Melancia Sugar Baby (13) e 12 acessos de melão–  BGMEL99 (2), 
BGMEL101 (3),  BGMEL109 (4),  BGMEL10 (5), BGMEL139 (6), BGMEL112 (7), 
BGMEL140 (8), BGMEL108 (9), BGMEL115(10), BGMEL103 (11), Melão Amarelo 
Valenciano (12), Melão Orange Flash (14). O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado 
(DIC), com seis repetições de 15 sementes. Foram feitas contagens diárias das plântulas 
emergidas até que ocorresse a estabilização, para assim avaliar o percentual de emergência (%E) 
e o índice de velocidade de emergência (IVE). Foi usado o software estatístico AgroEstat, para a 
análise de variância e o teste de Scott & Knott para agrupamento de médias. Os dados foram 
transformados em arco seno. A variável %E formou três grupos, o A formado pelo acesso 5; o B 
(acessos 2 e 3) e C (acessos 4, 1 e os que não emergiram). A variável IVE formou dois grupos, 
sendo A com os acessos 5 e 2 o B com os demais acessos.  Conclui-se que há variação genotípica 
para a capacidade de emergência de plântulas e vigor entre os acessos avaliados e esses caráteres 
poderão ser relevantes para conservação e melhoramento destas cucurbitáceas mantidas em 
cultivo por agricultores tradicionais. 
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CRIOTERAPIA NA REMOÇÃO DO COMPLEXO VIRAL DA 
MURCHA DO ABACAXIZEIRO EM ACESSOS DO BANCO DE 
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O vírus associado à murcha de abacaxi (PMWaV) provoca uma doença que causa perdas 
consideráveis aos produtores de abacaxi devido à turgescência reduzida dos tecidos foliares e 
partes suculentas das plantas de abacaxi, fazendo com que definhem progressivamente e, em casos 
graves, morram. A crioterapia tem sido usada com resultados promissores na remoção de vírus 
que infectam plantas através do congelamento e morte de células infectadas, mas nunca foi testada 
para abacaxi. O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência dessa técnica para a remoção do 
complexo viral da murcha do abacaxizeiro em acessos do Banco de Germoplasma de Abacaxi. 
Plantas provenientes dos acessos Ananas comosus var. comosus, A. comosus var. bracteatus, e A. 

comosus var. parguazensis recentemente introduzidos in vitro, foram submetidos à crioterapia a 
partir do protocolo de vitrificação em gotas já estabelecido para a criopreservação de abacaxi. Foi 
realizado o cultivo de ápices caulinares de todas as plantas com a finalidade de comparação entre 
ambos os métodos. As plantas foram previamente indexadas por RT-PCR, confirmando infecções 
mistas de PMWaV-1, PMWaV-2 e PMWaV-3. O cultivo de ápices caulinares permitiu a 
regeneração de até 100% das plantas. No caso do procedimento de crioterapia, a regeneração foi 
dependente do tempo de exposição de cada genótipo à solução de vitrificação PVS2. Para os 
acessos de A. comosus var. comosus e A. comosus var. parguazensis foi possível resgatar todas as 
plantas livres de vírus por ambos os métodos. Já para A. comosus var. bracteatus 50% das plantas 
se mantiveram infectadas para ambos os métodos, com diferenças apenas no tipo de vírus. Não 
foram, portanto, registradas diferenças significativas entre os dois métodos, ainda que a 
crioterapia tenha favorecido mais a descontaminação das plantas por PMWaV3 que é considerado 
o vírus de mais difícil remoção. Esses resultados indicam a necessidade de se ampliar os estudos 
com crioterapia, mas deixam evidente que ambos os métodos podem ser usados para o resgate de 
plantas de abacaxi livres de vírus. 
 
Palavras-chave: Indexação viral; criopreservação; Dysmicoccus neobrevipes. 
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O Banco Ativo de Germoplasma de Abacaxi (BAG Abacaxi) da Embrapa Mandioca e Fruticultura 
possui mais de 750 acessos em condições de campo.  O pineapple mealybug wilt-associated virus 
(PMWaV) é uma infecção viral que causa a murcha do abacaxizeiro, uma doença transmitida pela 
cochonilha Dysmicoccus brevipes e D. neobrevipes que são vetores das três espécies virais 
PMWaV 1, 2 e 3, causando danos à produção da cultura e aos acessos conservados no BAG. 
Atualmente, quase todos os acessos se encontram infectados com pelo menos uma espécie do 
vírus.  Uma estratégia para eliminar o complexo viral pode ser o cultivo de ápices caulinares em 
dimensões bem reduzidas. Em vista disso, o objetivo desse trabalho foi remover o complexo viral 
PMWaV de acessos do BAG abacaxi por meio do cultivo de ápices caulinares com 0,5 mm 
oriundos de plantas in vitro e avaliar a eficiência da técnica para o resgate de plantas 
contaminadas. O material de partida se constituiu de plantas já introduzidas in vitro e previamente 
indexadas por RT-PCR e positivas para a presença do vírus. Foram utilizados 28 acessos de 
diferentes variedades botânicas. Foi realizado o levantamento da frequência (%) dos três tipos 
virais nos acessos e a porcentagem (%) de plantas e acessos que ficaram livres de vírus.  Dos 28 
acessos, 89% estavam infectados com o PMWaV1, 82% com o PMWaV2 e 92% com o 
PMWaV3. Após o cultivo de ápices caulinares houve um ganho significativo de plantas livres do 
complexo viral. Entretanto, alguns acessos ainda se mantiveram contaminados na seguinte 
proporção: 20% mantiveram o PMWaV1, 4,3% mantiveram o PMWaV2 e 26 % 0 PMWaV3. Em 
relação ao número total de plantas, que foi de 127, independente dos acessos, 5,5% das plantas 
ainda apresentaram o PMWaV1, 0,70% o PMWaV2 e a maior incidência foi registrada para o 
PMWaV3, de 15% deixando evidente a maior dificuldade de remover esse vírus.  83% do número 
total de plantas observadas estavam livres de vírus. Por meio dos resultados pode-se inferir que o 
cultivo de ápices caulinares em dimensões muito pequenas é uma técnica promissora para o 
resgate de plantas sadias, seja para a conservação de germoplasma ou para o estabelecimento de 
matrizeiros sadios. Todavia, há necessidade de melhorar os protocolos de remoção do vírus 
PMWaV3, uma vez que este apresentou maior capacidade de resistência ao protocolo aqui 
utilizado.  
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Melocactus glaucescens é um cacto globoso subarbustivo, endêmico da Chapada Diamantina no 
estado da Bahia e classificado como “Em Perigo de Extinção” de acordo com a Lista de Espécies 
Ameaçadas da IUCN e Lista Oficial do Ministério do Meio Ambiente. Esta espécie desenvolve-
se sobre solos arenosos ou afloramentos rochosos, em áreas de vegetação aberta ou em transição 
caatinga/cerrado. Indivíduos adultos apresentam um conjunto morfológico constituído de 
espinhos esbranquiçados, cefálio branco, flores róseas distribuídas circularmente e frutos de cor 
vermelho intenso. Tal espécie possui padrão de floração contínuo e frutificação subanual, 
representando uma importante fonte de recursos para beija-flores, lagartos, formigas e outros 
invertebrados. Além disso, este cacto é bastante utilizado para fins ornamentais, sendo alvo de 
coletas indiscriminadas, que juntamente com queimadas naturais constantes na região resultam 
em populações com reduzido número de indivíduos. Diante deste cenário, por meio de expedições 
de campo, técnicas especializadas de propagação in vitro e aclimatação de plantas, visamos 
contribuir para a conservação da espécie, garantindo a manutenção destes recursos genéticos 
vegetais. O trabalho vem sendo desenvolvido no Núcleo de Biodiversidade do Instituto Nacional 
do Semiárido (INSA) localizado em Campina Grande - Paraíba, onde os indivíduos coletados 
durante as expedições são mantidos no acervo do Cactário Guimarães Duque. Atualmente, a 
coleção conta com cinco indivíduos reprodutivos de M. glaucescens, coletados em expedição na 
Chapada Diamantina. Os frutos produzidos por estes indivíduos foram conduzidos ao Laboratório 
de Cultivo in vitro de Plantas (LaCIP) do INSA. As sementes foram introduzidas in vitro com um 
ótimo índice de germinação. Em seguida, as plântulas foram multiplicadas e aclimatizadas. Um 
total de 275 espécimes estão mantidos na coleção in vitro e 14 espécimes foram aclimatizados e 
enviados para a coleção do Cactário, onde é realizado o trabalho de acompanhamento do 
desenvolvimento e sobrevivência destas plantas. Dos indivíduos aclimatizados, apenas um não 
sobreviveu. Dessa forma, o INSA mantém duas vias de conservação integrada para M. 

glaucescens (cultivo in vitro e coleção ex situ). Espera-se investir em projetos de reintrodução da 
espécie e manutenção das populações em seu ambiente natural para que possam exercer seu papel 
ecológico e continuar seus processos evolutivos. 
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O araçá (Psidium guineense) é uma frutífera nativa do Semiárido brasileiro que pode produzir 
doces, geléias, pode ter compostos antibacterianos, vitamina C e resistência a doenças. A 
propagação de Psidium spp. ocorre por meio de sementes. No entanto, a cinética de geminação 
dessas espécies é influenciada por fatores internos e ambientais. Em regiões semiáridas a 
concentração de sais é maior, podendo dificultar a absorção de água pela semente e comprometer 
o desenvolvimento inicial, estádio sensível e vulnerável a estresses abióticos. Assim, o objetivo 
do trabalho foi avaliar a influência do estresse salino na cinética da germinação de P. guineense. 
As sementes foram desinfestadas em NaClO a 2,5% por 5 minutos e em seguida lavadas com 
água destilada. O estresse salino foi promovido por soluções de cloreto de sódio 0 (controle), 2, 
4, 6, 8 e 10 dSm-1 de condutividade elétrica. Em seguida as sementes foram dispostas em caixas 
gerbox com duas folhas de papel mata borrão esterilizado. Cada caixa recebeu as diferentes 
soluções e foram mantidas em câmara de germinação a 25º C por 45 dias. O delineamento foi 
inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 sementes e avaliou-se a germinação (%) e 
o tempo médio de germinação. Foi feita análise de variância e as médias comparadas por Tukey 
5% de probabilidade utilizando o software Sisvar. Nos níveis de 2 e 4 dSm-1 houve um incremento 
na porcentagem de germinação em relação ao controle. O NaCl pode ser nocivo a semente e 
tóxico ao embrião, mas concentrações menores podem ser utilizadas para aumentar a tolerância 
ao estresse e aumento da porcentagem de germinação, o que pode ter favorecido maior 
porcentagem nos tratamentos com menor concentração de sal. A diminuição da germinação e 
aumento do tempo médio de germinação reflete os efeitos negativos dos sais a partir de 6 dSm-1 
sendo o nível de 10 dSm-1 o que apresentou menores taxas de germinação (54%) e maior tempo 
médio de germinação (32 dias). O aumento nos níveis de salinidade de 2 para 10 dSm -1 causou 
redução na porcentagem de germinação. Houve aumento do tempo de germinação em maiores 
concentrações salinas (média de 32 dias). O controle e o primeiro tratamento (2 dSm -1) 
apresentaram tempo médio de germinação de 23 dias e os demais mostraram valores crescentes 
indicando que concentrações acima de 6 dSm-1 reduzem a porcentagem e aumentam o tempo 
médio de geminação de sementes de P. guineense. 
 
Palavras-chave: Estresse abiótico; araçá; salinização. 
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O araçá (Psidium guineense SW) é uma das espécies pertencente à família das Mirtáceas, nativa 
do Brasil com ocorrência no Nordeste brasileiro e seus frutos possuem altos teores de vitamina 
C, e podem ser utilizados na produção de doces e geléias. Espécies nativas tem a semente como 
principal estrutura de dispersão, sendo a germinação o estágio mais vulnerável à salinidade, pois, 
o excesso de sais no solo pode comprometer a germinação e o crescimento inicial de plântulas. O 
condicionamento osmótico é uma técnica utilizada para reduzir o tempo de germinação, aumentar 
a germinabilidade, podendo ser utilizado em algumas espécies para induzir tolerância à 
salinidade. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a germinação de sementes de P. 
guineense osmocondicionadas e submetidas ao estresse salino. As sementes foram 
osmocondicionadas em soluções de polietilenoglicol -0,8 Mpa. Foram colocados 20 mL da 
solução osmótica em tubos de ensaio contendo 100 sementes, conectado em um sistema de 
aeração artificial, permanecendo nessas soluções por 10 dias e mantidas em câmara de 
germinação (B.O.D) a 25ºC. No 10º dia as sementes foram retiradas da solução e colocadas para 
secar em temperatura ambiente por 24 horas. O estresse salino foi promovido por soluções de 
cloreto de sódio nas seguintes condutividades elétricas (CE): 0 (controle), 2, 4, 6, 8 e 10 dSm -1. 
Em seguida as sementes foram dispostas em caixas gerbox com duas folhas de papel mata borrão; 
cada caixa recebeu as soluções e foram mantidas em câmara de germinação a 25º C por 45 dias. 
O delineamento foi inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 sementes cada um. Ao 
final avaliou-se a germinação (%) e o tempo médio de germinação (dias). A porcentagem de 
germinação de sementes não foi influenciada pela técnica de osmocondicionamento. Com isso a 
técnica não incrementou a germinação de sementes submetidas ao estresse salino. Houve 
diferença significativa para o tempo médio de germinação nas CE 4 dSm-1 com 18 dias para 
sementes osmocondicionadas e 27 dias para sementes não osmocondicionadas. Já na CE de 6 
dSm-1 foram 25 e 30 dias para os dois tratamentos respectivamente. O osmocondicionamento de 
sementes de P. guineense pode ser utilizado para diminuir o tempo médio de germinação sob 
condições moderadas de estresse salino. Contudo, a técnica não incrementou taxa final de 
germinação. 
 
Palavras-chave: Mirtáceas; araçá; estresse salino. 
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Em bancos ativos de germoplasma (BAGs) há necessidade de incrementar o número de sementes 
dos acessos conservados, seja para atender a demanda do BAG ou do programa de melhoramento. 
No entanto, constata-se a restrição e dificuldade de alguns centros de pesquisa em prover todas 
as condições técnicas e logísticas necessárias para efetuar a etapa de multiplicação, 
principalmente, para espécies que ocupam grandes áreas no campo, como a abóbora. Esta espécie 
é alógama e monóica, sendo a expressão do sexo, todavia resultado da interação entre fatores 
genéticos e ambientais. Baseado na tentativa de prover estratégia alternativa para a multiplicação 
dos acessos, este trabalho teve por objetivo realizar um levantamento prévio do comportamento 
floral em progênies e acessos de abóbora semeados em vasos. O experimento foi instalado na 
sede da Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Aracaju, no período de 03/01 a 25/05 de 2018, no 
delineamento experimental inteiramente casualizados, com 32 acessos e duas repetições. As 
sementes foram semeadas em vasos de 8,5L, em telado aberto. As plantas foram irrigadas 
diariamente e a condução das ramas foi realizada no sentido vertical, movimentando as hastes 
quando necessário. O florescimento foi acompanhado diariamente, no período de 24/02 a 10/05, 
e as flores foram protegidas com sacos de papel kraft, no dia anterior a antese.  A polinização 
artificial foi realizada com transferência do pólen da antera das flores masculinas para o estigma 
das flores femininas do mesmo acesso. Os descritores reprodutivos avaliados foram número de 
dias para florescimento (NdDF), número de flores masculinas (NdFM) e número de flores 
femininas (NeFF). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste T. Houve efeito altamente significativo (p<0,01) para (NdDF) que teve 
início em média ao 64° dia após a semeadura. Constatou-se a má ou não formação completa de 
flores femininas, com média geral de 14 estruturas femininas/acesso (p<0,01). Estas estruturas, 
muitas vezes, não evoluíram para a formação completa da flor. Em contrapartida houve a 
formação, em média, de 19 flores masculinas/acesso (p>0,05). Nas condições sob as quais o 
experimento foi conduzido, os dados obtidos não permitem inferir com segurança sobre o 
florescimento dos acessos em vasos, como alternativa viável para a multiplicação do número de 
sementes de abóbora.   
 
Palavras-chave: Cucurbita moschata; banco de germoplasma; Cucurbitáceas. 
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A Physalis peruviana caracteriza-se pela produção de frutos bastante apreciada no comércio, de 
sabor agradável, rica fonte de nutrientes e propriedades medicinais. Sua produção concentra-se 
em poucas regiões do Brasil, sendo a maior parte dos frutos exportados, o que eleva o valor de 
mercado. Dessa forma, faz-se necessário a produção comercial em diferentes condições 
climáticas e regime de irrigação a fim de tornar esse fruto mais acessível à população. O presente 
trabalho teve como objetivo principal avaliar o crescimento da espécie sob diferentes 
disponibilidades hídricas. O trabalho foi desenvolvido na Unidade Experimental Horto Florestal, 
da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Bahia. As sementes utilizadas para 
obtenção das plantas foram provenientes do banco de sementes do Laboratório de Germinação 
(LAGER), sendo estas fruto de experimentos anteriores do grupo de estudo. Todo experimento 
foi realizado em casa de vegetação em vasos de 8L. O delineamento foi do tipo inteiramente 
casualizado (DIC), com cinco tratamentos, correspondentes a disponibilidade hídrica (20%, 40%, 
60%, 80% e 100% da capacidade de campo). Foram analisados oito descritores (altura da planta, 
diâmetro do caule, comprimento da raiz principal, número de folhas, área foliar e massa seca de 
raiz, folhas e caule) e os dados submetidos à análise de variância pelo software Sisvar. As plantas 
submetidas ao tratamento de 20% atingiram menores valores para altura, diâmetro do caule, 
número de folhas e área foliar. Já para o aspecto comprimento de raiz principal, as plantas de 20% 
apresentaram maiores valores, uma vez que, devido à baixa disponibilidade de água no solo, 
ocorreu um alongamento radicular tendo como objetivo atingir regiões mais profundas em busca 
de água. As plantas submetidas ao déficit apresentaram menor massa seca de raiz, caule e folhas, 
quando comparadas as plantas bem hidratadas. De acordo com os resultados obtidos, a restrição 
hídrica afeta diretamente o crescimento da espécie. 
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A Solanum melongena L. pertence à família das Solanaceae, conhecida como berinjela é uma das 
espécies vegetais mais amplamente cultivadas no mundo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
estabelecimento in vitro de sementes de Solanum melongena em diferentes concentrações do meio 
de cultura MS (Murashige e Skoog). Inicialmente, sementes de berinjela do acesso BGH 2404 
foram desinfestadas e depois inoculadas em meio MS. Os tratamentos consistiram em diferentes 
concentrações de sais do meio MS (MS: concentração total, MS/2: meia força, MS/4: um quarto 
da força total e MS/8: um oitavo da força total), em cada tratamento foi acrescido 30 g.L-1 de 
sacarose e 8 g.L-1 de ágar, os meios foram previamente esterilizados. O delineamento 
experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com dez repetições por cada concentração do 
meio, tendo como unidade experimental, uma semente por tubo. Após 30 dias, as plântulas foram 
avaliadas quanto ao número de folhas (NF), altura de plântulas (ALT) e comprimento da raiz 
(CR). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram separadas pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade. Com base na análise de variância, observou-se diferenças 
significativas entre as concentrações do meio de cultura utilizados para o estabelecimento in vitro 
das sementes de berinjela, exceto para a característica NF. Os coeficientes de variação CV (%) 
variaram de 43,067 (ALT) a 57,142 (NF). Foi observado que o maior número de folhas foi 
propiciado pelas concentrações MS e MS/4, tendo cada plântula apresentado, em média, quatro 
folhas em ambos os meios, enquanto, o tratamento MS/2 as plântulas apresentaram menor 
quantidade de folhas, em média, 2,5 folhas por plântula. Para as caraterística altura de plântula e 
comprimento de raiz o meio MS/4 foi o que proporcionou as maiores médias em relação as 
demais, foram observadas plântulas com altura de 10,6 cm e comprimento da raiz de 11,9 cm, 
enquanto, o meio MS/2 apresentou as menores médias para essas características, 4,18 e 4,37 cm, 
respectivamente. Desta maneira, a concentração de sais do meio MS influenciou no 
estabelecimento in vitro de sementes de berinjela, com destaque para o meio MS/4 que 
proporcionou as melhores médias para as características avaliadas quando comparado com as das 
outras diluições. 
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O gênero Melochia possui cerca de 60 espécies, ao qual se localizam, principalmente, nas regiões 
tropicais. No Brasil encontram-se cerca de 24 espécies, entre elas, Melochia pyramidata. Esta 
espécie é amplamente distribuída no Continente Americano desde o sul dos Estados Unidos e 
México, até a América do Sul. No Brasil ocorre em todos os estados. É uma planta herbácea, 
considerada um recurso genético que apresenta potencial ornamental, devido seuscaracteres 
morfológicos, como: caule ramificado, folhas simples e alternas, inflorescências nas axilas das 
últimas folhas, flores com cinco pétalas e de coloração róseo-escura. Pode ser propagada via 
sexual (sementes) e assexual (vegetativa). Na propagação vegetativa pode-se utilizar o método de 
estaquia. Na estaquia um dos principais fatores que afetam o enraizamento é o tipo de substrato 
utilizado. Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito de substratos na produção de mudas por 
estaquia em genótipos de Melochia pyramidata. O experimento foi conduzido em casa de 
vegetação no setor de Biotecnologia e Melhoramento Vegetal do Centro de Ciências Agrárias, 
Universidade Federal da Paraíba, Estado da Paraíba, Brasil.O material vegetal utilizado foi 
proveniente de dois genótipos de M. pyramidata coletados no CCA/UFPB. O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado,emesquema fatorial 3 x 2, com 3 tipos de 
substratos (areia, substrato comercial Plantmax® e areia + esterco) e 2 genótipos (A1 e A2.)  com 
5 repetições. Cada parcela foi constituída de uma estaca por tubete. As avaliações foram 
realizadas após 30 dias do plantio. As variáveis analisadas foram: número de brotações (NB) e 
número de folhas (NF). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.Não houve efeito significativo da interação entre as 
características avaliadas. Houve efeito significativo apenas para substrato, indicando que os tipos 
de substratos influenciam no desenvolvimento das estacas. A partir da comparação de médias dos 
substratos utilizados, verificou-se que a areia lavada e o substrato comercial (Plantmax®) 
proporcionaram maior número de brotações e número de folhas, sendo 58,40% e 55,15% 
respectivamente. Deste modo estacas de M. pyramidata podem ser cultivada em areia e em 
substrato comercial (Plantmax®), sendo a areia o mais indicado por apresentar menor custo na 
produção de mudas. 
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O manjericão (Ocimum basilicum L.) é uma planta herbácea pertencente à família Lamiaceae, 
sendo muito estudada por apresentar propriedades medicinais e também é utilizada como planta 
ornamental, aromática e seu óleo essencial é altamente valorizado. Como sua propagação também 
pode ser realizada por estacas, a produção de mudas de qualidade é fundamental para o seu cultivo 
comercial sendo o tipo de substrato um componente importante no desenvolvimento dessas 
mudas. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar diferentes substratos na 
formação de mudas de manjericão. Três dias após semeadura (DAS), iniciou-se a avaliação do 
número de plântulas de manjericão a qual foi finalizada aos 7 DAS com a estabilização das 
contagens. Após 25 DAS, as plântulas foram colhidas inteiras e caracterizadas quanto ao número 
de folhas definitivas (NF), altura de plântula (AP), comprimento de raiz (CR), diâmetro de 
hipocótilo (DH), comprimento da folha cotiledonar (CF), largura da folha cotiledonar (LF) e 
matéria fresca (MF). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, 
consistindo em 5 tratamentos com 10 repetições cada. Os tratamentos consistiram de diferentes 
tipos de substratos, T1: solo e areia (1:1); T2: solo e substrato comercial Plantmax® (1:1); T3: 
solo e esterco (1:1); T4: solo, areia e substrato comercial Plantmax® (1:1:1); e T5: solo, areia e 
esterco (1:1:1). Foi realizada uma análise de variância com posterior comparação das médias pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. Não foram observadas diferenças significativas para 
porcentagem de germinação e caracteres de plântulas, mas houve diferenças significativas para 
AP, LF, NF e MF. Para o caráter AP os tratamentos T2, T3, T4 e T5 não apresentaram diferenças 
significativas, enquanto que o T1 apresentou a menor média. Para a característica LF, o tratamento 
T3 foi o que obteve melhor desempenho, seguido pelo T1, os tratamentos T2, T4 e T5 
apresentaram os menores valores de médias, não diferindo estatiscamente. Quanto ao NF, o 
tratamento T2 obteve a maior média entre os demais substratos, seguida pelo substrato T3, 
enquanto as plântulas submetidas aos tratamentos T1, T4 e T5 apresentaram menor valor. Para a 
característica MF, as maiores médias foram observadas no substrato T4, seguido pelo substrato 
T1. Os melhores resultados foram obtidos utilizando-se o substrato T4: solo, areia e Plantmax® 
(1:1:1), possivelmente por apresentar maior fertilidade, aeração e disponibilidade de água, sendo 
o mais indicado.  
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O gergelim (Sesamum indicum L.) é uma das oleaginosas mais antigas em uso pela humanidade, 
com registros de 4300 anos aC em países do Oriente Médio, como Índia e China (Centros de 
Origem e Diversidade, respectivamente). A Embrapa Algodão, localizada em Campina Grande, 
Paraíba, Brasil iniciou em 1986, a implantação do Banco Ativo de Germoplasma desta oleaginosa. 
Esta espécie da família Pedaliacea compõe a Plataforma de Recursos Genéticos Vegetais da 
Embrapa, que visa garantir a diversidade por meio do enriquecimento, caracterização, 
multiplicação, conservação, documentação e disseminação de informações do BAG de gergelim 
composto de 1543 acessos. Estes acessos foram introduzidos de vários países, como Estados 
Unidos, Venezuela, México, Índia e Argentina, além de tipos locais de regiões produtoras e 
cultivares brasileiras. As amostras coletadas e ou introduzidas são multiplicadas e armazenadas 
em câmara fria para posterior caracterização. Uma cópia de cada acesso é armazenada a -20 °C 
na Coleção de Base em Brasília-DF. Os acessos de gergelim que compõem o BAG são 
caracterizados a partir de descritores botânicos, morfológicos, agronômicos e moleculares, destes, 
70% foram avaliados quanto a características morfométricas e 12% caracterizados por 
marcadores RAPD e SSR. A diversidade genética disponível tem sido analisada por técnicas 
multivariadas e diferentes critérios de agrupamentos aglomerativos e hierárquicos com o objetivo 
de otimizar o banco de germoplasma, direcionar cruzamentos e maximizar ganhos genéticos. A 
partir dos resultados, verifica-se que há variabilidade entre os acessos de gergelim, entretanto, é 
necessário ampliar a base genética da espécie para explorar a máxima variabilidade disponível a 
fim de se obter populações segregantes, que pode ser alcançada usando genótipos mais 
divergentes. Na identificação de materiais com características de interesse, são considerados os 
aspectos relacionados aos componentes da produção e físico-químicos, visando os segmentos 
rurais e os potenciais de mercado (alimentos in natura e indústria). Genótipos com características 
de interesse agronômico são multiplicados para apoiar o Programa de Melhoramento Genético do 
Gergelim de responsabilidade da Embrapa Algodão, a exploração do potencial dos genótipos 
quanto à produção de sementes superior a 1.500 kg.ha-1 e aos seus conteúdos de óleo e proteína, 
que podem variar de 41 a 63% e 17 a 32%, respectivamente. As sementes e óleo de excelente 
qualidade e alta estabilidade oxidativa e com altos níveis de ácidos graxos insaturados podem ser 
utilizadas na indústria alimentícia, química, fitoterapia e fitocosmética. As informações dos 
acessos mantidos na BAG Gergelim se encontram inseridas no Sistema Alelo 
(http://alelo.cenargen.embrapa.br). 
 
Palavras-chave: Conservação; diversidade; Sesamum indicum L. 
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ESTRUTURA GENÉTICA ESPACIAL DE POPULAÇÕES 
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O algodoeiro arbóreo ou mocó é uma variedade local de algodão alotetraplóide cultivado 
pertencente à espécie Gossypium hirsutum r. marie galante Hutch que se desenvolveu a partir de 
formas cultivadas primitivas no Nordeste do Brasil. Caracterizar a estrutura genética espacial 
das populações remanescentes deste algodoeiro pode relevante para conservação genética e 
futuros programas de melhoramento, pois são importantes para comunidades agrícolas locais e 
apresentam características agronômicas potencialmente importantes para melhoria de cultivares 
modernas de algodão herbáceo. Assim, objetivou-se com este estudo determinar a estrutura 
genética espacial entre populações cultivadas de algodoeiro arbóreo do estado da Paraíba, Brasil. 
Foram selecionadas para o estudo quatro populações remanescentes em diferentes municípios do 
estado da Paraíba, Brasil. Oito indivíduos de cada população (n=32) foram genotipados por PCR 
convencional usando 12 primers do marcador molecular dominante Inter Simple Sequence Repet, 
os quais geraram 99 fragmentos, dos quais 46% foram polimórficos. Os dados de 
presença/ausência das bandas foram organizados em uma matriz binária (1 = presença e 0 = 
ausência) que foi utilizada para estimar a distância genética de Nei entre pares de populações 
utilizando-se o software PopGene 1.32. Para determinar se a variabilidade genética das 
populações apresentava-se espacialmente estruturada, as matrizes de distância genética de Nei e 
distância geográfica (km) entre pares de populações foram correlacionadas pelo teste de Mantel 
utilizando 10.000 permutações aleatórias com o software BioEstat 5.0. A correlação entre as 
distâncias genética e geográfica das populações foi positiva e significativa (r=0,8364; p-
Mantel=0,0038), indicando que quanto mais as populações distanciam-se geograficamente, maior 
é a divergência genética entre elas. Conclui-se que a variabilidade genética das populações de 
algodoeiro arbóreo estudadas está espacialmente estruturada. Estas informações podem dar 
suporte à conservação genética das populações remanescentes de algodoeiro arbóreo do Nordeste 
do Brasil.  
 
Palavras-chave: Variedade local; Malvaceae; conservação genética. 
 
 
Agradecimentos: Os autores declaram que não há conflito de interesses e agradecem o apoio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior–Código de Financiamento 001- 
CAPES/UFPB campus Areia-PB e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa 
Algodão. 
  



 

Revista de Recursos Genéticos - RG News 5 (3) 2019 – Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

88 

ALGODÃO NATIVO DO BRASIL EM PERIGO DE EXTINÇÃO 
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O algodão Gossypium mustelinum é nativo do Brasil, de ocorrência natural nos estados da Paraíba, 
Pernambuco e Bahia, com relato também em dois locais onde as populações não são mais 
encontradas: Ceará e Rio Grande do Norte. Sem registro de plantio para uso no país, esta espécie 
não domesticada, surge no litoral, em beiras de riachos e rios. Suas características genéticas 
podem ser introduzidas por cruzamento com o algodão cultivado - G. hirsutum - também 
anfidiploide e com mesmo número de cromossomos. O algodão nativo foi avaliado de acordo 
com a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos 
Naturais (IUCN) de espécies ameaçadas pelo Museu Botânico do Rio de Janeiro como “Em 
perigo de extinção” em janeiro de 2019. O trabalho teve como objetivo auxiliar o reconhecimento 
in loco da espécie G. mustelinum e documentar ou registrar sua distribuição em mapas incluindo 
Unidades e áreas Prioritárias para Conservação. Para isso, foram elencadas características 
inerentes à espécie que a diferenciam das demais do gênero Gossypium. A elevada pilosidade da 
folha do algodão nativo constitui em principal forma de diferenciação. Pois, apesar de o algodão 
Mocó (G. hirsutum var. marie galante), arbóreo, possuir folhas relativamente pequenas, verdes e 
palmadas, pode ser diferenciado ao tato pela pilosidade do G. mustelinum. As folhas grandes 
arroxeadas e digitadas do G. barbadense - algodoeiro plantado frequentemente em quintais -, é 
outro aspecto de distinção. A espécie nativa possui capulhos pequenos, fibras curtas e línter de 
coloração verde ou marrom. A abertura do capulho permite que as sementes se desprendam e se 
dispersem naturalmente, ao contrário dos algodões cultivados (G. hirsutum var latifolium, Mocó 
e G. barbadense), nos quais capulhos e fibras retêm as sementes. Os locais onde o algodão nativo 
ocorre foram georreferenciados pela Embrapa e, com auxílio dos mapas de áreas prioritárias para 
conservação e Unidades de Conservação disponíveis no ICMBio (Instituto Chico Mendes), foram 
construídos os mapas de rastreamento das populações nativas. A Embrapa, além de conservar ex 

situ algumas plantas provenientes de sementes coletadas em expedições a partir do ano de 2003, 
pelo plantio em área protegida (casa telada), e armazenar sementes em temperaturas negativas, 
ainda orienta os responsáveis pelas áreas de conservação e prefeituras sobre sua ocorrência local, 
contribuindo para a sua preservação. 
 
Palavras-chave: Algodão brasileiro; Gossypium mustelinum; georreferenciamento. 
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COLEÇÃO DE GERMOPLASMA DE SISAL DA EMBRAPA 
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O sisal (Agave spp) é uma planta de origem mexicana, mas encontra-se distribuído por vários 
países, especialmente nas zonas semiáridas da América Central, América do Sul, Estados Unidos 
e África. No Brasil, esta agavácea ocupa mais de 150 mil hectares do semiárido, sendo 
considerada uma das principais lavouras capaz de produzir fibras em condições de sequeiro por 
vários anos de seu ciclo. Consciente da sua importância para a região, a Embrapa Algodão, 
localizada em Campina Grande, Paraíba, Brasil, iniciou a implantação da Coleção Ativa de 
Germoplasma do Sisal em 1986, compondo a Plataforma de Recursos Genéticos Vegetais da 
Embrapa. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a Coleção de Sisal da Embrapa para 
utilização por interessados em explorar a sua diversidade, a qual é conservada por meio do 
enriquecimento, caracterização e multiplicação. Em fevereiro de 2018, com a finalidade de 
renovar a Coleção, um novo ciclo dos acessos de Agave foi plantado, utilizando mudas do tipo 
rebento, com sete indivíduos por acesso, mantidos em condições de sequeiro no Campo 
Experimental de Monteiro, Paraíba, Brasil. A coleção do sisal é composta por 37 acessos, os quais 
estão classificados em 13 grupos, mediante aspectos morfoagronômicos e moleculares. Destes, o 
maior grupo é representado por 15 indivíduos com altura média de planta variando de 145 cm a 
188 cm e elevado número de folhas por planta (50 a 76). Para o enriquecimento da Coleção, em 
agosto de 2019, um total de 21 novos acessos de A. sisalana, incluindo o Híbrido 11648 e a A. 
sisalana ornamental, foi coletado em área de produção de sisal nos municípios baianos de Monte 
Santo, Itiúba, Campo Formoso, Várzea Nova, Jacobina - distrito de Lages do Batata, Ourolândia, 
Valente, Retirolândia e Conceição do Coite - distrito de Salgadália. Os exemplares destes acessos 
passaram a integrar a Coleção de Sisal da Embrapa e se encontram em fase de caracterização 
morfológica e molecular para cadastro no Sistema Alelo (http://alelo.cenargen.embrapa.br). 
 
Palavras-chave: Agave sisalana; caracterização; conservação. 
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A conservação in vitro de germoplasma constitui uma alternativa para manutenção de uma cópia 
de segurança do banco de germoplasma. Uma das dificuldades para manutenção do banco in vitro 
é a diferença no desenvolvimento das plantas, o que pode levar à necessidade de vários 
subcultivos ao ano. Para minimizar este problema, o banco in vitro é mantido em condições de 
crescimento lento a baixa temperatura. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência 
do nível de ploidia e da constituição genômica de acessos do Banco de Germoplasma de Banana 
(BAG-Banana) da Embrapa Mandioca e Fruticultura, conservados in vitro, sobre o número de 
dias para realização de subcultivos (intervalos de subcultivo). Foram avaliados 126 acessos 
mantidos in vitro, sendo 47 diploides (41 AA, 4 BB e 2 espécies selvagens), 60 triploides (24 
AAA, 26 AAB e 10 ABB) e 19 tetraploides (3 AAA, 14 AAAB, 1 AABB e 1 ABBB). As plantas 
foram mantidas em sala climatizada a 16°C em tubos de ensaio contendo meio MS suplementado 
com 30 g.L-1 de sacarose, 2,6 mg.L-1 de Phytagel e o pH ajustado para 6,12. Os subcultivos foram 
realizados quando a planta atingiu o topo do tubo de ensaio e o meio de cultura foi reduzido à 
menos da metade. Foi observada uma grande variação no intervalo de subcultivo entre os acessos, 
mesmo entre aqueles do mesmo grupo genômico. Entre os acessos diploides, o intervalo médio 
de subcultivo dos acessos do grupo genômico AA foi de 318 dias, variando de 124 a 598 dias. Já 
para o grupo genômico BB o intervalo médio de subcultivo (436 dias) foi muito superior ao dos 
diploides AA, variando de 340 a 585. Entre os triploides, o maior intervalo médio de subcultivo 
ocorreu nos acessos do grupo genômico AAB (410 dias), que inclui as cultivares mais 
comercializadas no Brasil, sendo observado uma variação de 182 a 755 dias. Os triploides AAA, 
onde estão incluídas as cultivares do subgrupo Cavendish (Grande naine, Nanica e Nanicão), 
apresentou uma média 325 dias de intervalo de subcultivo, variando de 132 a 651 dias. Para os 
tetraploides, o intervalo médio de subcultivo foi de 378 dias, variando de 168 a 636 dias. Dos 126 
acessos avaliados 72 apresentaram intervalo de subcultivo superior a um ano. Assim, o intervalo 
de subclutivo dos acessos do BAG-Banana conservados in vitro é variável entre as diferentes 
ploidias, bem como entre e dentro dos grupos genômicos. Esses resultados serão utilizados para 
planejar subcultivos do germoplasma conservado com base no tempo de permanência in vitro, 
racionalizando o trabalho, reduzindo custos e melhorando a eficiência do processo. 
 
Palavras-chave: Musa ssp.; conservação in vitro; ploidia. 
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A cultura do tomate tem sido destaque como uma das hortaliças mais produzidas na atualidade, 
todavia são poucas as informações sobre coleções de germoplasma no estado do Maranhão. Desta 
forma, objetivou-se com o presente estudo aumentar a quantidade e consequentemente a 
viabilidade de sementes dos genótipos de tomates doados pela Universidade Estatual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro, visando futuros trabalhos de avaliação de genótipos no estado do 
Maranhão. Foram utilizadas sementes de 10 acessos de tomate (Solanum lycopersicum) 
conservadas pelo Laboratório de Genética e Recursos Genéticos Vegetais do CCAA/UFMA. Para 
o alcance das características qualitativas como formato do fruto (FF); Cor do fruto (RF); Forma 
transversal do fruto (FT); número de lóculos (NL); forma da cicatriz (FC), houve aplicação da 
moda nos tratamentos. Para os descritores quantitativos foi empregada a média com base no 
comprimento do fruto (CF), largura do fruto (LF), espessura da polpa (EP), massa do fruto (MF). 
As sementes foram tratadas em uma solução de nitrato de potássio a 0,3% durante trinta minutos 
visando a quebra de dormência para em seguida ser realizada a semeadura em bandejas que foram 
mantidas em estufa sob a temperatura de 34,5ºC (Máxima) e 21,75ºC (Mínima) durante a 
germinação, até o desenvolvimento de três folhas verdadeiras, para serem transplantadas para 
vasos de 10 L com substrato na proporção de uma parte de terra preta para duas de esterco de 
caprino curtido com o acondicionamento das plantas em condições ambientais. Entre os acessos 
de tomate foi possível observar uma variabilidade para formatos de frutos (sete padrões); 
coloração dos frutos (amarelo, laranja ou vermelho); forma transversal do fruto (rodada e outra), 
número de lóculos (2 ou 3) e forma da cicatriz (formato de ponto). Nos acessos de tomate 
(Solanum lycopersicum), o valor máximo de 73,54 mm e mínimo 18,28 mm para os acessos 
UFMA 28 e UFMA 36, relacionados ao comprimento do fruto. Para a largura o valor máximo 
38,28 mm no acesso UFMA 34 e mínimo de 21,97 mm para UFMA 39. As médias obtidas para 
a massa do fruto no acesso UFMA 28 foi de 50,03 g valor máximo e UFMA 36 com 6,09 g. Na 
literatura a espessura da polpa tem valores intermediários entre 13 mm e 59 mm, a média 
alcançada no estudo foi de 34,32 mm para o valor máximo no acesso UFMA 34 e para o acesso 
UFMA 39 o valor mínimo de 19,45 mm. Todavia, os descritores avaliados para espessura do 
epicarpo, número de sementes e teor de sólidos solúveis não apresentaram diferenças pelo teste 
F. Ocorreu o aumento do potencial germinativo das sementes de dez acessos de tomate (Solanum 

lycopersicum) conservadas no Laboratório de Genética e Recursos Genéticos Vegetais do 
CCAA/UFMA. As sementes de dez acessos de tomate (Solanum lycopersicum) conservadas no 
Laboratório de Genética e Recursos Genéticos Vegetais do CCAA/UFMA foram caracterizadas 
e multiplicadas consequentemente. 
 
Palavras-chave: Regeneração de sementes; coleção de germoplasma; potencial germinativo. 
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O cultivo de hortaliças em quintais domésticos possibilita a conservação dos Recursos Genéticos 
Vegetais e a valorização do conhecimento tradicional de vegetais empregados frequentemente na 
dieta ou com outras formas de uso. Assim, objetivou-se obter informações sobre o cultivo das 
hortaliças nos quintais domésticos. A metodologia empregada foi uma aplicação de questionários 
semiestruturado em 40 famílias situadas no município de Vagem Grande, MA, que possui uma 
população média de 49.412 habitantes, situado a 175 km da capital do estado, São Luís. As 
entrevistas eram realizadas individualmente com indicações prévias sobre quem cultivava 
hortaliças, formando uma amostra não probabilística nomeada como “bola de neve”. A estrutura 
do questionário compreendeu perguntas objetivas, com ênfase nos aspectos: socioeconômicos, 
origem e tipo de propagação das espécies, bem como informações filotécnicas. O perfil 
socioeconômico das famílias de Vargem Grande, MA que cultivam hortaliças em seus quintais é 
composto principalmente por mulheres que se responsabilizam pelo plantio, tendo a faixa etária 
entre 30 e 50 anos, são casadas, cujo seio familiar é formado por mais de quatro pessoas que 
vivem de renda equivalente a até dois salários. Quando usam sementes, as mesmas são obtidas 
em lojas agropecuárias e são cultivadas sem seguir as orientações técnicas para cultura, tendo a 
vinagreira (Hibiscus sabdarrifa L.), cebolinha (Allium schoenoprasum L.; Allium fistulosum L.) 
e coentro (Coriandrum sativum L.) como as espécies mais cultivadas. O cultivo de hortaliças em 
quintais domésticos é oriundo de hábito tradicional, sem a utilização de adubos químicos, porém 
a adubação com esterco bovino bastante empregado neste sistema garante boa resposta da planta 
e o pequeno excedente da produção é comercializado. 
 
Palavras-chave: Valorização do conhecimento; hortaliças não convencionais; Norte 
maranhense.  
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A presença de sais interfere no potencial hídrico do solo, reduzindo o gradiente potencial entre o 
solo e a superfície da semente, restringindo a absorção de água podendo influenciar 
significativamente no processo germinativo. Portanto, o banco ativo de germoplasma (BAG) vem 
sendo amplamente utilizada visando à introdução de genes que conferem resistência ou tolerância 
a diferentes características, inclusive a solos salinos. Entretanto, as cultivares utilizadas neste 
trabalho normalmente não são focos de coleta de BAG’s. Sabendo que a salinidade influencia na 
germinação e emergência de plântulas, este trabalho teve como o objetivo avaliar a influência de 
diferentes concentrações salinas sobre a germinação e desenvolvimento de plântulas de três 
cultivares tomateiro (Solannum lycopersicum). Yashi, Santa Cruz Kada Gigante e Ypa 6. Foram 
utilizando quatro níveis de Concentrações Salinas: 0,0 (controle); -0,1; -0,2; -0,4 e -0,6 MPa, as 
sementes foram colocadas em solução de KNO³, por 30 minutos, e depois semeadas em rolos de 
papel germitest embebidos com soluções de cloreto de potássio (KCl), três vezes a massa seca do 
papel seco, os rolos foram colocados em câmera de germinação em temperaturas constate 25±3ºC, 
formando um esquema fatorial 3x5 (Cultivares x Concentrações salinas). O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualisado com quatro repetições. A avaliação da 
qualidade fisiológica das sementes foi feita através da porcentagem e do índice de velocidade de 
germinação, matéria fresca da parte aérea e do sistema radicular. Os resultados apresentam que 
quando se reduziu as concentrações salinas houve também uma redução em todas as variáveis e 
parâmetros analisados. As cultivares possuem respostas diferenciada, quanto a tolerância ao 
estresse salino provocado pelo KCl. A cultivar Yashi apresenta melhor desempenho em todas as 
variáveis analisadas, em relação as demais cultivares Santa Cruz, Kada Gigante e Ypa 6, quando 
submetida as diferentes concentrações salinas. Até os potenciais osmóticos -0,1 a -.0,2 MPa, as 
cultivares apresentaram um melhor desempenho, todavia nos potenciais acima de -0,4 MPa, 
ocorreu uma redução do desempenho das variáveis e parâmetro analisados em todas as 
concentrações salinas avaliadas. 
 
Palavras-chave: Cultivar; potencial germinativo; tolerância à salinidade. 
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Para implantação dos critérios de qualidade nos procedimentos de rotina do Banco germoplasma 
do cajueiro, todas as atividades foram elencadas e as metodologias definidas, entretanto para 
alguns procedimentos as informações são escassas ou inconclusivas. Informações sobre 
conservação de sementes de cajueiro sob temperatura controlada, o tempo máximo de 
armazenamento, sensibilidade ao dessecamento e seu impacto no desenvolvimento das plantas 
são poucas. O objetivo desse trabalho foi avaliar o crescimento de plântulas de cajueiro CCP 06, 
oriundas de sementes armazenadas em oito diferentes safras. As sementes armazenadas a sob 
temperatura controlada (18°C) foram semeadas e mantidas em casa de vegetação com irrigação 
diária. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo 8 tratamentos (safras de 
2011 a 2018) com 4 repetições (15 sementes). Foram realizadas avaliações de sobrevivência, 
altura, diâmetro da inserção das primeiras folhas e o número de folhas. Os dados foram analisados 
por Teste de Tukey (5 %) e correlacionados. Todas as sementes que emergiram sobreviveram e 
não houve diferenças entre as alturas médias (24 cm) das plântulas ou para o diâmetro (5,16 mm) 
na altura da inserção das primeiras folhas em relação ao tempo de armazenamento (safras). 
Entretanto, para o número de folhas houve diferença entre as safras 2012 (10,5 folhas) e 2015 (8,9 
folhas). Não houve correlação significativa entre altura e diâmetro, entretanto entre o número total 
de folhas e diâmetro e o número de folhas e altura e apesar de positivas, as correlações foram de 
média a baixa (0,49 e 0,43 respectivamente). Portanto, sob condições de temperatura controlada, 
as sementes de CCP 06 permanecem viáveis por mais de 8 anos, mantendo desenvolvimento de 
todas plântulas até o momento de enxertia. Estas informações serão incorporadas aos protocolos 
de qualidade para a guarda de sementes usadas nas atividades de coleta e multiplicação do banco 
de germoplasma do cajueiro. 
 
Palavras-chave: Cajueiro; germinação; conservação de sementes. 
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Jatropha L. pertence à família Euphorbiaceae e possui 188 espécies, distribuídas em regiões 
tropicais e subtropicais do mundo, com diversidade no Domínio Caatinga, na região nordeste do 
Brasil e Minas Gerais. É um grupo de grande importância econômica, sendo muito utilizada na 
medicina, nutrição, agricultura, farmacologia e ornamentação. As espécies de Jatropha 
apresentam grande potencial ornamental, sendo necessário conhecer e entender mais sobre o 
potencial do grupo para valorização como espécie paisagística. No contexto apresentado, o 
presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar espécies de Jatropha que 
ocorrem no estado da Bahia, que apresentem elementos apropriados pra uso no paisagismo, bem 
como disponibilizar as informações sobre suas características ornamentais, com o intuito de 
valorização das espécies, mostrando a importância para a região semiárida e do uso sustentável. 
A avaliação das espécies foi realizada de acordo com as características consideradas essenciais 
(hábito, forma, simetria, textura, cor das estruturas de maior valor ornamental e aroma). As 
espécies do gênero Jatropha que ocorrem no estado da Bahia apresentam características 
visualmente atraentes adequadas ao uso ornamental, a exemplo de J. calcarea Fern.Casas, J. 
catingae Ule, J. curcas L., J. elliptica (Pohl) Oken, J. gossypiifolia L., J. hastifolia Fern.Casas, J. 
martiusii (Pohl) Baill., J. mollissima (Pohl) Baill., J. mutabilis (Pohl) Baill. e J. ribifolia (Pohl) 
Baill. O grupo apresenta folhagem vistosa e uma variação ampla, na faixa de cinco cores das 
flores: arroxeada,  vermelha, vermelha-alaranjada, amarela com ápice vináceo e amarela. Todas 
as espécies eram de ambiente aberto e de alta luminosidade. O potencial paisagístico pode ser 
uma alternativa para a conservação ex situ das espécies nativas ampliando o potencial de uso, 
como as já conhecidas J. curcas, J. gossypiifolia e J. mollissima, além J. multifida L. e Jatropha 
podagrica consideradas espécies introduzidas e exploradas comercialmente. Estudos mais 
específicos sobre as estratégias de regeneração e aspectos fenológicos devem ser enfatizados. 
 
Palavras-chave: Ornamentação; paisagismo; conservação. 
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As espécies de bromélias estão ameaçadas de extinção, principalmente, devido à destruição de 
seu habitat natural e à exploração extrativista, para suprir a demanda crescente no mercado de 
plantas ornamentais. Essa perda significativa na biodiversidade afeta principalmente as espécies 
epífitas, que são a maioria das bromélias. Por isso, estratégias de conservação são fundamentais 
para resguardar a variabilidade genética desta família. A conservação in vitro consiste na 
manutenção das plantas em meio de cultura em condições controladas de crescimento lento e no 
ajuste de diferentes fatores que reduzam o metabolismo da planta. O objetivo do presente trabalho 
foi estabelecer um Banco de Germoplasma in vitro de bromélias com a finalidade de conservação 
dessas espécies em regime de crescimento lento. Plântulas de diferentes espécies de bromélias, 
com 60 dias de germinadas, foram estabelecidas em meio de cultura MS completo e/ou a metade 
da concentração dos sais (½ MS) sob duas temperaturas ambientes (sala de conservação a 19 ± 1 
ºC e sala de crescimento a 26 ± 1 ºC). Seis messes após o estabelecimento das plântulas foram 
avaliadas as variáveis: altura da planta (cm), número de folhas verdes, número de folhas 
senescentes e número de raízes. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em 
esquema fatorial desbalanceado (2 x 2 x 48), 2 concentrações de sais MS x 2 temperaturas 
ambientes x 47 espécies. A concentração de sais MS completo não influenciou diretamente no 
desenvolvimento das plantas conservadas. A temperatura da sala de conservação (19 ± 1 ºC) 
favoreceu a redução do metabolismo celular das plantas conservadas nessa temperatura de 
incubação, impactando na altura das plantas e no número de raízes. A altura das plantas e número 
de raízes foram reduzidos em 50% com relação à temperatura de 26 ± 1 ºC.  Foi possível conservar 
com sucesso 47 espécies de bromélias por um período de seis meses sem a necessidade de 
subcultivo, resultando na criação do Banco de Germoplasma de Bromélias do Programa de Pós-
graduação em Recursos Genéticos Vegetais da Universidade Federal o Recôncavo da Bahia e 
Embrapa Mandioca e Fruticultura. 
 
Palavras-chave: Bromeliaceae; cultura de tecidos; conservação de germoplasma. 
 
 
Agradecimentos: PROCAD, PNPD, CAPES, CNPq, FAPESB, Programa de pós-graduação em 
RGV da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 
  



 

Revista de Recursos Genéticos - RG News 5 (3) 2019 – Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

97 

CONTEÚDO DE UMIDADE E EXPOSIÇÃO AO REGULADOR 
VEGETAL PROMALIN® NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES 

CONSERVADAS DE PASSIFLORA SETACEA D.C.  
 
Michele dos Santos Ferreira1*; Idália Souza dos Santos1; Taliane Leila Soares2; Onildo 

Nunes de Jesus3; Everton Hilo de Souza1; Fernanda Vidigal Duarte Souza3 
 
1Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia; 2 Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, 
Universidade Estadual de Feira de Santana; 3 Embrapa Mandioca e Fruticultura. *E-mail do autor 
apresentador: micheledoze@gmail.com 
 
A conservação de germoplasma é de grande importância para o melhoramento genético do gênero 
Passiflora, que busca nas espécies silvestres fontes de resistência a pragas e doenças. Dentre estas 
espécies, P. setacea se destaca por reunir tais características. No entanto, sua propagação se dá 
majoritariamente por sementes e esse método representa um entrave, pois a germinação é baixa e 
irregular. O objetivo deste trabalho foi avaliar a germinação de sementes de P. setacea em função 
do conteúdo de umidade, da exposição ao Promalin® e da conservação das sementes. Frutos 
maduros do Banco Ativo de Germoplasma de Maracujá da Embrapa Mandioca e Fruticultura 
foram colhidos e as sementes tiveram o arilo removido e foram alocadas em bancada para secar 
à sombra por 5 dias. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema 
fatorial 2x2x2 (secagem das sementes em bancada ou sílica gel x embebimento em água ou 
Promalin® por 24 horas x sementes recém colhidas ou conservadas por um ano a 5°C). Foram 
utilizados 4 lotes de 25 sementes por tratamento. A semeadura foi realizada em caixas Gerbox® 
contendo duas folhas de papel Germitest® e a quantidade de água igual à massa do papel seco 
multiplicada por 2,5. As sementes foram incubadas em BOD, em ausência de luz, com 
temperatura alternada de 20 °C/ 30 °C durante 16 e 8 horas, respectivamente. As avaliações de 
germinação foram realizadas a cada dois dias. Os dados foram submetidos à ANOVA e as médias 
foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. As sementes secas em bancada 
apresentaram 9,24% de umidade, ao passo em que a secagem em sílica gel em dessecador por 24 
horas resultou em umidade de 3,4%. As sementes tratadas com Promalin® apresentaram 
germinação mais rápida e uniforme, que se iniciou no sexto dia após a semeadura e se estabilizou 
no 20º dia tendo alcançado uma porcentagem média de germinação de 57,5%. Não foram 
observadas diferenças significativas para os diferentes conteúdos de umidade tanto para o 
tratamento em água quanto em Promalin®, tanto nas sementes recém colhidas quanto nas 
armazenadas por um ano. A germinação das sementes tratadas com água destilada iniciou 
tardiamente, no 17º dia após o cultivo, com porcentagem de 6,7%. As sementes podem ser 
armazenadas por um ano a 5º C independente dos diferentes graus de umidade avaliados, sem 
prejuízo na capacidade de germinação, desde que sejam embebidas em Promalin® que se mostrou 
eficiente na superação da dormência de P. setacea. 
 
Palavras-chave: Maracujá-do-sono; superação de dormência; propagação. 
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O objetivo deste trabalho foi analisar se o armazenamento de sementes é uma estratégia viável 
para a conservação de Mimosa arenosa (jurema branca) ao utilizar condições ambientais e 
recipientes de baixo custo. Esta espécie é nativa do Brasil e ocorre em quase todo o Nordeste e 
pode ser utilizada como forragem para bovinos e caprinos, fabricação de estacas, lenha e carvão, 
reflorestamento e meliponicultura. As sementes foram coletadas em 12 julho de 2015, no 
município de Santa Terezinha, Bahia (12º 46’ 47.7” S; 39º 31’ 53.4” W) e armazenadas em 
recipientes de vidro e garrafa PET nos ambientes: geladeira (8,4 °C e 75,12%UR), laboratório 
(20,74 °C e 36,35%UR) e casa de vegetação (32,7 °C e 58,99%UR) e as análises ocorreram aos 
zero dias (após a coleta), 60, 120, 180, 240, 300, 360, 480, 600, 720, 870, 990 e 1170 dias de 
armazenamento. Para a avaliação da germinação, as sementes foram escarificadas com bisturi na 
região oposta ao hilo e em seguida, desinfestadas com Qboa® (NaClO) a 2% por 10 minutos, 
lavadas três vezes em água destilada e semeadas em placas de Petri com duas folhas de papel 
germitest umedecidas com 7 mL de água destilada e mantidas em câmara B.O.D. a 30 ºC sob 16 
h/luz. Avaliou-se a germinabilidade (%), índice de velocidade de germinação (IVG), tempo médio 
de germinação (TMG) e teor de umidade (TU). O delineamento foi inteiramente casualizado 
(DIC), em arranjo fatorial 1+2X3X12 (recipiente X ambiente X período de armazenamento), com 
quatro repetições de 25 sementes. A avaliação da germinação ocorreu diariamente durante 21 dias. 
Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Scott-
Knott a 5% no programa SISVAR. A variação do teor de umidade observada não interferiu na 
germinação das sementes nos três ambientes analisados. A germinação das sementes armazenadas 
em casa de vegetação, em ambos os recipientes, reduziu significativamente a partir dos 180 dias, 
aos 360 dias foi abaixo de 20% e nula aos 1170 dias. Não houve diferença significativa para a 
germinabilidade e IVG para as sementes armazenadas em geladeira e laboratório durante todo o 
período avaliado independente do recipiente. De modo geral, foi observado que em geladeira os 
valores para IVG foram maiores do que em laboratório, a partir dos 720 dias. Aos 720 e 1170 
dias, foram observados valores menores de TMG nas sementes armazenadas em geladeira em 
relação ao laboratório. Conclui-se que o ambiente geladeira em frasco de vidro é a condição mais 
adequada para o armazenamento de sementes de M. arenosa até 1170 dias. APOIO: FAPESB PET 
0039/2012. 
 
Palavras-chave: Jurema-branca; teor de umidade; germinação. 
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O melhoramento genético da bananeira tem sido limitado pela dificuldade de obtenção e 
germinação de sementes em alguns cruzamentos. A técnica de cultivo in vitro do embrião tem 
permitido elevar a taxa de germinação, mas ainda assim é baixa, o que pode estar relacionado a 
condições inadequadas de temperatura e luminosidade. Este trabalho teve por objetivo avaliar os 
efeitos da temperatura e luminosidade na germinação in vitro de embriões de bananeira. Foram 
utilizadas sementes oriundas de polinização aberta do diploide selvagem Calcutta 4 (Musa 
acuminata), coletadas no Banco Ativo de Germoplasma de Bananeira da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura. Após a coleta, as sementes foram lavadas em água corrente para retirada de toda a 
mucilagem do fruto. A desinfestação foi realizada em câmara de fluxo laminar com álcool 70%, 
durante cinco minutos, seguido de imersão em hipoclorito de sódio (2,5% de cloro ativo) por mais 
30 minutos seguido de tríplice lavagem com água destilada estéril. A excisão dos embriões das 
sementes foi realizada em condições assépticas, e apenas os embriões classificados como normais 
foram introduzidos em placas de Petri contendo meio de cultura MS sem a presença de 
reguladores. Os embriões foram incubados em câmaras B.O.D. em diferentes regimes de 
temperatura, 25°C constante, 30°C constante, alternância de 30/15°C e de 30/20°C, com 
fotoperíodo 16h:8h e no escuro. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado e, para cada 
tratamento foram utilizadas quatro repetições com 10 embriões cada. As avaliações foram 
realizadas diariamente durante 20 dias. Foram calculados a porcentagem de germinação e o tempo 
médio de germinação. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As maiores porcentagens de germinação 
foram registradas nas temperaturas de 30ºC (52%) e no regime de alternância de temperatura de 
30/15ºC (50%). As menores taxas foram observadas nos tratamentos alocados no regime de 
30/20ºC (30%) e na temperatura de 25ºC (22%). Os menores tempos médios de germinação foram 
registrados para as temperaturas de 30/20ºC (8,9 dias) e 30ºC (11,12 dias). Maiores tempos 
médios foram observados para as temperaturas de 30/15ºC (14,2 dias) e de 25ºC (17,5 dias). Com 
relação à luminosidade, não houve diferença significativa entre os tratamentos, embora no escuro 
a percentagem de germinação tenha sido superior. Os resultados mostraram que, para esse 
genótipo, na temperatura de 30ºC é possível obter maior número de embriões germinados em 
menor tempo. 
 
Palavras-chave: Musa ssp.; banana; resgate de embrião. 
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Dentre as espécies cultivadas no Nordeste brasileiro, o feijão-fava destaca-se em importância 
econômica e social para agricultura familiar. As ações com recursos genéticos vegetais em feijão-
fava na Universidade Federal do Piauí tiveram seu início em 2002, com a estruturação inicial do 
Banco de Germoplasma de Phaseolus (BGP) a partir das introduções oriundas do dos estados do 
Piauí, Maranhão, Pernambuco e Bahia e intercâmbio de germoplasma com a Universidade 
Federal de Viçosa. De 2006 a 2011, as principais ações foram voltadas para o enriquecimento da 
coleção mediante expedições de coletas e intercâmbio em níveis nacional e internacional. Em 
2011, pesquisadores do BGP-UFPI foram convidados a participar de uma coleta “multicop”, no 
Global Crop Diversity Trust de leguminosas da Embrapa Cenargen, financiada com recurso da 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que possibilitou a 
incorporação de 41 acessos coletados no Ceará. Para adequada conservação dos recursos 
genéticos da cultura foram obtidas informações de caracterização morfoagronômica, com base 
em descritores de feijão-fava publicados pelo Bioversity international, citogenética, molecular, 
analise de divergência genética, resistência a doenças e pragas, fixação biológica de nitrogênio e 
estudos etnobotânicos. Atualmente, a coleção contem 1320 acessos de feijão-fava, sendo 790 
oriundos de regiões do Brasil (659 da região Nordeste, 110 do Sudeste, 13 do Centro-Oeste, 7 do 
Sul e 1 do Norte; 95 acessos originários de outros países e 435 acessos de origem desconhecida). 
Além destes, 20 acessos silvestres (P filiformes, P. microcarpus, P. acutifolius) provenientes do 
CIAT. Com o desenvolvimento do programa de melhoramento genético de feijão-fava, no período 
de 2015 até então, a variabilidade presente no BGP tem sido consideravelmente ampliada. Dentre 
as principais atividades realizadas no momento encontram-se: o estabelecimento e 
desenvolvimento de coleção nuclear de feijão-fava; documentação eletrônica das informações do 
Banco; caracterização do germoplasma quanto à tolerância a agentes abióticos (altas temperaturas 
e resposta ao fotoperíodo); estimativa da erosão genética do feijão-fava no Nordeste do Brasil do 
período de 1980 a 2016; além da avaliação de variedades crioulas de feijão-fava para 
adaptabilidade e estabilidade fenotípica, visando a seleção e recomendação aos agricultores 
familiares. Em adição, as atividades integrantes do BGP têm servido para capacitação de 
pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação. 
 
 
Palavras-chave: Phaseolus lunatus; recursos genéticos; manejo de germoplasma. 
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O mercado de pimentas ornamentais está em crescente expansão, há a necessidade de  cultivares 
diferenciadas. O apelo ao consumidor é em função da beleza conferida pela qualidade, vigor, cor, 
forma e tamanho das folhas e dos frutos, sendo tudo conferido pela maior padronização da planta. 
O conhecimento das necessidades e preferências do consumidor aumenta as chances de sucesso 
para novas cultivares. Para tanto, objetivou-se por meio deste trabalho, baseado na aceitação e 
preferências dos consumidores, indicar o uso ornamental de oito acessos de pimentas (Capsicum 
annum) pertencentes ao Banco de Germoplasma de Capsicum da Universidade Federal. O 
experimento foi conduzido em outubro de 2018 a junho de 2019, no Departamento de Fitotecnia, 
da Universidade Federal do Piauí. O ensaio foi conduzido em delineamento inteiramente ao acaso, 
sendo oito vasos por acesso, totalizando 64 plantas. Para o conhecimento das preferências dos 
potenciais consumidores, foram realizadas avaliações das características ornamentais dos acessos 
cultivados, através da aplicação de questionários em feiras e floriculturas de Teresina – PI. Foram 
submetidos ao teste de aceitação e preferências, sendo avaliadas por 68 provadores não treinados. 
Realizaram-se testes hedônicos para os atributos: frutos, folhagem, tamanho da planta e a 
impressão global com escala hedônica verbal. A realização do teste foi previamente aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, CAAE: 12806219.8.0000.5214. 
Os dados obtidos foram submetidos à distribuição de frequência e à análise de variância e 
comparação de médias pelo teste de Tukey. Todas as análises estatísticas foram realizadas com o 
auxílio da plataforma R. Com base na análise de variância, verificou-se que os acessos diferiram 
entre si em todos os caracteres avaliados e as respostas dos avaliadores. O acesso BGC 199, que 
possui frutos de cor roxa, recebeu a melhor avaliação na característica cor do fruto. O acesso BGC 
236 recebeu as melhores avaliações como planta mais ornamental para a maioria das 
características qualitativas avaliadas, seguida do acesso BGC 203 e, em terceiro, BGC 199, 
podendo estas ser trabalhadas pelo melhoramento genético para obtenção de um híbrido que reúna 
as características desejáveis. O uso de pimentas com finalidade ornamental é válido, tendo em 
vista a aceitação dos potenciais consumidores, os quais se mostraram dispostos a adquiri-las e 
cultivá-las. 
 
Palavras-chave: Capsicum annum; consumidores; teste de aceitação e preferência. 
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