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CARACTERIZAÇÃO E HIBRIDAÇÃO DE BELDROEGA 
 
Priscila Duarte Silva1*; Elizanilda Ramalho do Rêgo1; Jardel da silva Souza1; Nardiele 

de Souza Souto Freitas1; Angela Maria dos Santos Pessoa1; Maílson Monteiro do Rêgo1 
 
1 Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Centro de Ciências Agrárias, Areia- PB; *E-mail do 
autor apresentador: silvapriscilad@gmail.com 
 
O gênero Portulaca possui espécies com grande potencial ornamental, geralmente utilizadas em 
jardins ou ornamentação de ambientes externos, devido a diversidade de suas flores. Neste 
aspecto, a grande variabilidade fenotípica presente nas espécies pertencentes a esse gênero, é 
viável o uso em pesquisas relacionadas a avaliação da diversidade, com propósito de realizar 
cruzamentos para obtenção de novos híbridos em programas de melhoramento.  O objetivo do 
presente trabalho foi caracterizar seis variedades de beldroegas (Portulaca umbraticola), 
hibridizar as diferentes variedades para obtenção de novos híbridos, e assim iniciar programa de 
melhoramento de beldroega para liberação de novas cultivares. O estudo foi realizado no 
laboratório de Biotecnologia Vegetal da Universidade Federal da Paraíba, de modo que foram 
utilizados seis acessos de beldroega coletados nos municípios de Areia- PB e João Pessoa- PB. A 
caracterização considerou treze caracteres morfológicos e agronômicos e os dados obtidos 
submetidos a análise de variância, com posterior agrupamento das médias pelo teste de Scott-
Knott, a 1% de probabilidade. Para obtenção dos híbridos os seis acessos foram cruzados 
manualmente em esquema dialélico e a avaliação da taxa de pegamento referente aos cruzamentos 
submetidos a estatística descritiva.  O teste de Scott- Knott permitiu o agrupamento dos 
tratamentos em 3 classes, sendo que a característica dias para o florescimento (DF) com maior 
número de classes. Os acessos PU- 02, PU- 03, PU- 10 apresentaram maior número de ramos 
(NR), formando um grupo, sendo um aspecto importante, uma vez que a produção de muitos 
ramos permite o preenchimento do vaso e consequentemente maior produção de ramos 
reprodutivos. Quanto a precocidade para florescimento, os acessos PU- 01 e PU- 10 se destacaram 
em relação aos demais. Todos os cruzamentos realizados obtiveram taxa de pegamento que 
variaram entre 50% a 100%. Estes dados demonstram que os cruzamentos entre os acessos de 
beldroega para produção de híbridos desta espécie apresentaram viabilidade. O acesso PU- 10 
apresentou características interessantes quanto as características precocidade e maior formação 
de ramos. Considerando os resultados, existe variabilidade nos acessos avaliados, sendo uma 
condição importante para programa de melhoramento dessa espécie. 
 
Palavras-chave: Ornamental; variabilidade; híbridos.  
 
 
Agradecimentos: Os autores agradecem a UFPB, ao CNPq e CAPES pelas bolsas concedidas 
aos mesmos. 
  



 

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

11 

CARACTERIZAÇÃO DE PIMENTEIRAS ORNAMENTAIS (F6) 
BASEADA EM DESCRITORES QUANTITATIVOS 

 
Priscila Duarte Silva1*; Elizanilda Ramalho do Rêgo1; Angela Maria dos Santos 

Pessoa1; Nardiele de Souza Souto Freitas1; Maílson Monteiro do Rêgo1 
 
1Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Centro de Ciências Agrárias, Areia- PB. *E-mail do 
autor apresentador: silvapriscilad@gmail.com 
 
As pimenteiras do gênero Capsicum são amplamente cultivadas em escala mundial, com 
expressiva participação no mercado de plantas ornamentais. As pimentas (C. annuum L.) possuem 
ampla diversidade genética, sendo de interesse para melhoristas visando obtenção de novas 
variedades ornamentais. A caracterização morfoagronômica é importante ferramenta para analisar 
a variabilidade e o potencial dos diferentes acessos de uso potencial em programas de 
melhoramento. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar plantas de pimenteiras 
ornamentais na geração F6, baseando-se em descritores quantitativos. O experimento foi 
desenvolvido em casa de vegetação, em vasos com substrato comercial. A adubação e rega foram 
as descritas para a espécie. Os genótipos UFPB17.15.3, UFPB 56.26.33, UFPB17.15.48, UFPB 
55.50.44 foram gerados a partir da seguinte base genética: UFPB134 e UFPB77.3. O 
delineamento adotado foi inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 8 repetições. Os 
descritores, tomados, conforme IPGRI, após a maturação dos frutos, sendo os seguintes: altura da 
planta (APL), comprimento da folha (CF), largura da folha (LF), diâmetro do caule (DC), 
diâmetro da copa (DDC) e altura da primeira bifurcação (APB). Os dados foram submetidos à 
análise de variância pelo teste F com posterior agrupamento de médias pelo critério de Scott- 
Knott, a 1% de probabilidade. Houve significância para as características DDC e CF. Os 
coeficientes de variação variaram de 20,92 a 41,93%. Os valores de herdabilidade foram acima 
de 60% para DDC, APB, CF e DC, indicando situação favorável à seleção em gerações precoces. 
O DDC e CF apresentaram variabilidade tendo sido os genótipos agrupados em duas classes, pelo 
critério de Scott-Knott. Os acessos UFPB17.15.48 e UFPB17.15.3 apresentaram menores valores 
para APL, APB e DDC, proporcionando maior harmonia da planta com o vaso, sendo desejável 
no melhoramento de pimenteiras para fins ornamentais.  
 
Palavras-chave: Caracterização; melhoramento; pimenteiras. 
 
 
Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq e CAPES pelas bolsas concedidas aos     
mesmos. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA FOLIAR DE ACESSOS DE 
MELÃO DO NORDESTE BRASILEIRO 

 
Bárbara Laís Ramos Barbosa1*; Clisneide Coelho de Amorim1; Graziela da Silva 

Barbosa2; Tainá Ferreira Soares2; Evelyn Katherine Jesus Coelho da Silva2; Manoel 
Abílio de Queiróz2 

 
1Universidade Estadual de Feira de Santana. 2Universidade do Estado da Bahia. *E-mail: 
barbararamos00@hotmail.com  
 
O melão (Cucumis melo L.) pertence à família Cucurbitaceae, e tem o Nordeste brasileiro como 
destaque nacional no comércio interno e exportações. Muitas localidades do Nordeste do Brasil 
cultivam o melão em pequenos estabelecimentos agrícolas, constituindo as populações 
tradicionais. Algumas amostras foram coletadas e armazenadas no Banco Ativo de Germoplasma 
(BAG) de Cucurbitáceas para o Nordeste Brasileiro, localizado na Embrapa Semiárido, e são 
portadores de genes de grande importância para o melhoramento genético. O meloeiro apresenta 
grande polimorfismo para as características de planta, como as folhas, que desempenham papel 
na produtividade, pela fotossíntese, trocas gasosas, transpiração e translocação dos 
fotoassimilados, e possuem grande variação quanto ao formato, tamanho e cor. Assim, o objetivo 
do trabalho foi avaliar a variabilidade genética em acessos do BAG, a partir de caracterização 
morfológica foliar, analisando a possibilidade de serem utilizados em programas de 
melhoramento. O trabalho foi conduzido em campo experimental da Universidade do Estado da 
Bahia, Juazeiro-BA, com delineamento em blocos casualizados, 10 tratamentos (BGMEL 20, 22, 
23, 27, 30, 42, 73, 74, 104 e 116), 3 repetições e 5 plantas por parcela. Aos 40 dias após o 
transplantio foi realizada a coleta da 10ª folha da haste principal de 9 plantas por tratamento, 
sendo avaliadas quanto ao grau de lobulação (GL) (raso, intermediário, profundo), cor da folha 
(CF) (verde claro, verde, verde escuro), comprimento e largura da folha. Com isso, foi 
identificado que os acessos não apresentaram diferenças estatísticas significativas para o GL e a 
largura foliar dos tratamentos. O caráter CF estatisticamente formou dois grupos, um verde escuro 
(23, 22, 20, 27) e o restante verde, sendo que os de coloração verde escuro podem indicar acessos 
com uma maior quantidade de clorofila. O comprimento da folha variou de 7,22 cm (30) para 
11,25 cm (20), e estatisticamente formou dois grupos, onde os acessos BGMEL 20, 27 e 73 
apresentaram os maiores valores. Com isso, a caracterização foliar dos acessos estudados permitiu 
inferir que existe variabilidade entre os acessos provenientes da agricultura tradicional, e que essa 
diversidade pode ser utilizada para o aperfeiçoamento da cultura do melão por meio dos 
programas de melhoramento para essa espécie, visando, assim, uma ampliação da base genética 
das cultivares comerciais. 
 
Palavras-chave: Cucumis melo L.; morfologia; folha. 
 
 
Agradecimentos: À CAPES/FAPESB pelo auxílio e concessão da bolsa, à Embrapa pela cessão 
das sementes do BAG e à UNEB pelo suporte para a condução da pesquisa 
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CARACTERIZAÇÃO DE GERMOPLASMA DE ABÓBORA POR 
MEIO DO PADRÃO DE SECREÇÃO DO NÉCTAR 

 
Marcos Venâncio Lima1; Alyson Pereira Gomes2; Frederico Inácio Costa Oliveira2*; 
Semíramis Rabelo Ramalho Ramos3; Breno Magalhães Freitas1; Fernando Antonio 

Souza de Aragão1,2 
 
1Universidade Federal do Ceará. 2Embrapa Agroindústria Tropical. 3Embrapa Tabuleiros 
Costeiros. *E-mail do autor apresentador: fred.inacio@hotmail.com 
 
A abóbora Cucurbita moschata é uma hortaliça cultivada em todo o país, com destaque para os 
estados de Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Sob condições ideais, em todas as espécies 
do gênero Cucurbita a expressão genética é determinante na produção, porém os fatores 
climáticos e a nutrição podem alterar os padrões biológicos. A abóbora é monoica, pois apresenta 
flores pistiladas e estaminas em uma mesma planta, e necessita de um vetor para efetuar a 
polinização, sendo o néctar importante não atração dos insetos, principalmente das abelhas. 
Assim, essa pesquisa teve como objetivo caracterizar a produção de néctar nas flores de genótipos 
de abóbora. Durante dois ciclos, distintos do ponto de vista climático e nutricional, quatro 
genótipos de abóbora (C1 – Variedade crioula de Sergipe, C2 - ‘Jacarezinho’, C3 – Progênie CPATC 
e C4 - ‘Baiana tropical’) foram cultivados no Campo Experimental da Embrapa Agroindústria 
Tropical, em Pacajus-CE. Para tanto, com auxílio de um microcapilar de 5 µL, diariamente, foram 
realizadas extrações do néctar nas flores femininas e masculinas, em três horários: 6h, 8h e 10h. 
As flores avaliadas eram marcadas e protegidas no dia anterior. Foi observado que, após a 
retirada do néctar no primeiro horário (6h), todas as variedades fazem reposição do néctar 
somente uma vez, às 8h. O maior volume de néctar foi alcançado no primeiro horário, em 
ambos os sexos, nos dois ciclos. Entre os sexos, as flores pistiladas apresentam quantidade 
de néctar superior às flores estaminadas. Quanto às flores estaminadas, no primeiro horário 
(6h) a variedade que obteve maior volume, no primeiro ciclo, foi a C4 (202,92µL) e, no 
segundo ciclo, foi a C1 (197,5µL). No segundo horário (8h), a C1 foi superior, em ambos os 
ciclos. Para as flores pistiladas, no primeiro ciclo, a C1 e a C4 obtiveram valores semelhantes 
(226 e 228,0 µL, respectivamente) no primeiro horário (6h) e, assim como nas flores estaminadas, 
no horário das 8h, a C1 foi superior, em ambos os ciclos. O menor volume foi quantificado na C2, 
em ambos os ciclos. Portanto, as flores estaminadas e pistiladas fazem reposição de néctar, o 
volume é superior nas flores femininas e o padrão se altera entre os genótipos, de acordo com o 
horário e as condições ambientais.  
 
Palavras-chave: Cucurbita moschata; fenologia; recurso floral. 
 
 
Agradecimentos: Capes e CNPq.  
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VARIABILIDADE DE ACESSOS DE MELOEIRO POR MEIO DO 
PEGAMENTO DE FRUTOS E DA PRODUÇÃO DE SEMENTES 

 
Renata Fernandes de Matos1; Ariana Veras de Araújo1; Gerffeson Tiago Mota de 

Almeida1*; Frederico Inácio Costa Oliveira1,2; Elaine Facco Celin1,2; Fernando Antonio 
Souza de Aragão1,2 

 
1Universidade Federal do Ceará. 2Embrapa Agroindústria Tropical. *E-mail do autor 
apresentador: gtmas@hotmail.com 
 
O meloeiro é uma cultura de grande importância econômica, o que tem incentivado sua produção 
e, por consequência, a realização de pesquisas. Contudo, independente do foco das pesquisas, a 
utilização dos recursos genéticos se destaca como um ponto chave, pois dispõe da variabilidade, 
a qual é essencial aos programas de melhoramento genético. Desse modo, a utilização de acessos 
provenientes dos Bancos Ativos de Germoplasma (BAG) se caracteriza como uma prática 
recorrente, o que gera a necessidade de reposição de sementes aos mesmos, as quais são obtidas 
mediante multiplicações controladas, visando a manutenção das frequências alélicas. Nesse 
contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o pegamento de frutos de meloeiro e a 
produção de sementes dos acessos. Para tanto, foram utilizados 41 acessos oriundos do BAG de 
meloeiro da Embrapa Hortaliças (CNPH) ou do BAG de Cucurbitáceas para o Nordeste Brasileiro 
(BAGMEL), submetidos ao processo de multiplicação. Dezoito plantas de cada acesso foram 
cultivadas em vasos com capacidade de 5L, com tutoramento vertical e sob regime de 
fertirrigação, em uma casa de vegetação do Laboratório de Melhoramento e Recursos Genéticos 
Vegetais da Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza-CE. Dentro de cada acesso, o pólen de 
uma planta foi utilizado para polinizar a planta seguinte e vice-versa. Foram avaliados o 
pegamento dos frutos (%) e o número de sementes por fruto. Quanto aos resultados, para o 
pegamento de frutos, o valor médio foi de 72,01%, sendo favorável para a reposição de sementes 
no BAG. Contudo, o pegamento variou de 100% a apenas 11,76%, com coeficiente de variação 
de 42,92%, o que pode ser explicado pelo fato de alguns acessos demorarem a emitir flor feminina 
ou apresentarem altas taxas de aborto nas condições utilizadas, ou, ainda, de terem plantas que 
não emitem flores femininas, dificultando a polinização ou inviabilizando a obtenção dos frutos. 
Para o número de sementes por fruto, foi obtida uma média de 233,78, considerando todos os 
acessos, com um coeficiente de variação de 41,69%. De modo geral, foram colhidos frutos com 
39 a 966 sementes. Entre os acessos, o número médio de sementes por fruto variou de 51,67 a 
588,20. Contudo, dentro de cada acesso, essa amplitude oscilou de 19 a 730, considerando o fruto 
com menos e mais sementes, respectivamente. Portanto, há ampla variabilidade genética no 
germoplasma de meloeiro avaliado. 
 
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Banco Ativo de Germoplasma; multiplicação de sementes. 
 
 
Agradecimentos: Capes e CNPq. 
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GERMOPLASMA DE ABÓBORA: AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 
POR MEIO DE DESCRITORES DE SEMENTES  

 
Letícia Bispo da Rocha1*; Eduarda de Oliveira Lopes Melo2; Emiliano Fernandes 

Nassau Costa3; Rita Mércia Estigarribia Borges4; Semíramis Rabelo Ramalho Ramos3 
 
1Universidade Tiradentes. 2Universidade Federal de Sergipe. 3Embrapa Tabuleiros Costeiros. 
4Embrapa Semiárido. *E-mail do autor apresentador: leticiarochabd@gmail.com 
 
A abóbora (Cucurbita moschata) é uma hortaliça de importância socioeconômica na agricultura 
tradicional da região nordeste. Os frutos produzidos pelos agricultores atendem tanto o interesse 
comercial, quanto o consumo familiar. No entanto, o desenvolvimento de frutos de qualidade está 
relacionado com a semente, pois há uma tendência das sementes grandes e mais pesadas 
apresentarem melhor desempenho fisiológico que as sementes pequenas e mais leves, 
proporcionando desenvolvimento mais rápido da planta. Este trabalho teve por objetivo avaliar o 
germoplasma de abóbora, por meio do uso dos descritores oficiais preconizados para a espécie. 
O experimento foi conduzido em 4 blocos casualizados, com 6 plantas/parcela, na estação 
experimental do Bebedouro, Embrapa Semiárido, Petrolina, PE, com 10 tratamentos constituídos 
por duas variedades locais, três comerciais e cinco genótipos procedentes do programa de 
melhoramento da Embrapa, sendo três linhagens (Embrapa Semiárido) e duas progênies 
(Embrapa Tabuleiros Costeiros). As sementes foram retiradas dos frutos e higienizadas, retirando-
se a polpa e mucilagem e em seguida, submetidas à secagem sob sombra e ventilação natural. 
Foram descartadas as sementes sem embrião. A caracterização foi realizada por meio dos 
seguintes descritores: peso total (PTotal) e peso de 100 Sementes (P100S), número total de 
sementes (NTS) e tamanho da semente (TamS).  Para mensurar PTotal e P100S foi utilizada 
balança digital. O tamanho da semente foi obtido a partir da mensuração, com paquímetro, 
realizada em três sementes selecionadas ao acaso de cada fruto da parcela. Os dados foram 
submetidos à análise de variância empregando-se o teste F e as médias foram comparadas pelo 
teste de Tukey. Houve efeito altamente significativo para os quatro descritores avaliados, os quais 
apresentaram as seguintes médias: 408.24g  (PTotal), 14.74g (P100S), 409 (NTS) e 16.53 mm 
(TamS). O genótipo 10, linhagem Embrapa Semiárido, apresentou a menor média para os 
seguintes descritores: PTotal (38,08g), P100S (10,61g) e TamS (14,90mm). Todavia, o maior peso 
total (acima de 70 g) e número total de sementes (acima de 450) foram observados para as 
variedades locais e progênies da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Os descritores quantitativos 
aplicados permitem avaliar as sementes e  estimar o desempenho do germoplasma de abóbora. 
 
Palavras-chave: Cucurbita moschata; caracterização; agricultura tradicional. 
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AVALIAÇÃO AGRONÔMICA EM GERMOPLASMA DE 
ABÓBORA 
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Tabuleiros Costeiros. *E-mail do autor apresentador: leticiarochabd@gmail.com 
 
No estado de Sergipe o cultivo de variedades locais de abóbora é realizado, majoritariamente, 
com germoplasma local. As sementes são selecionadas e conservadas pelos agricultores familiares 
ou comercializadas por intermediários em feiras livres e mercados. Este trabalho teve por objetivo 
avaliar, por meio de descritores agronômicos, o desempenho do germoplasma de abóbora, em 
condições de sequeiro, no estado de Sergipe. O experimento foi realizado no campo experimental 
da Embrapa Tabuleiros Costeiros, localizado em Frei Paulo, SE, no período de maio a outubro de 
2017. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com seis plantas/parcela em 
quatro repetições e dez tratamentos, sendo cinco variedades tradicionais (VLs), três variedades 
comerciais (VCs) e duas progênies em desenvolvimento pela Embrapa. Os frutos foram colhidos 
e avaliados por meio dos seguintes descritores: número de frutos por planta (NFPL), comprimento 
de rama (COMPR), em m, peso do fruto (PF), em kg, espessura da casca (EPC), em mm, e 
espessura da polpa (EPO), em cm. Os dados foram submetidos à análise de variância empregando-
se o teste F e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. Houve efeito significativo para os 
cinco descritores avaliados (p<0,05). A variedade comercial Jacarezinho obteve a menor média 
para os descritores COMPR (2,76m), PF (2,47kg), EPC (0,44mm), EPO (2,76cm), com maior 
média para o NFPL (11 frutos). O maior peso de frutos (acima de 7 kg) e espessura de polpa 
(acima de 4,5 cm) foi constatado para as variedades locais e progênies delas advindas. Os dados 
obtidos auxiliam, de forma prévia, a avaliação do germoplasma tradicional de abóbora cultivado 
no estado de Sergipe.  
 
Palavras-chave: Cucurbita moschata; jerimum; variedades tradicionais. 
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CARACTERÍSTICAS DE FRUTOS E PRODUÇÃO DE PHYSALIS 

EM VASOS DE DIFERENTES TAMANHOS 
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Pessoa1, Priscila Duarte Silva1, Manoel Ricardo de Andrade Júnior1, Maílson Monteiro 

do Rêgo1 

 
1Universidade Federal da Paraíba, Campus II, Areia – PB. *E-mail do autor apresentador: 
witalocrato@hotmail.com 
 
O Physalis (Physalis angulata) é uma planta herbácea da família Solaneceae, pertencente ao 
gênero Physalis sp. e distribuída em toda a América do Sul. Também conhecida como fisális, juá-
bravo, camapu e mullaca, têm como característica marcante a produção de frutos comestíveis de 
tamanho pequeno e formato arredondado, com coloração que varia entre genótipos. A adaptação 
de Physalis ao cultivo em vasos possibilita o uso ornamental das plantas e o consumo sustentável 
de frutos. Assim, objetivou-se avaliar as características de frutos e produção de P. angulata 
quando produzidos em vasos de tamanhos diferentes. O experimento foi conduzido em estufa 
agrícola no setor de Biotecnologia e Melhoramento Vegetal do CCA - UFPB. Para a produção de 
mudas foram utilizadas sementes de acesso comercial de Physalis angulata, semeadas em 
substrato comercial (Plantmax®) com o uso de bandejas de poliestireno (128 células).  Foi 
utilizado delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos e 15 repetições: T1- Vaso 
pequeno (0,82 dm3); T2- Vaso médio (1,55 dm3) e T3- Vaso grande (3,68 dm3). Aos 75 dias após 
o transplantio foram amostrados três frutos por planta para avaliar as características dos frutos. 
As variáveis analisadas foram: Número de frutos por planta (NFP), massa do fruto (MF), 
comprimento do fruto (CF), diâmetro do fruto (DF) e espessura do pericarpo (EP). A análise de 
variância e o teste de Tukey foram realizadas pelo software R (Versão 3.5.3). Houve diferença 
significativa entre os tratamentos para o NFP e a MF ao nível de 1% de probabilidade. O vaso de 
maior volume (3,68 dm3) produziu maior número de frutos por planta, aproximadamente 52 
frutos, enquanto os tratamentos T1 (24 frutos) e T2 (27 frutos) não diferiram entre si. O vaso 
grande proporcionou a maior massa do fruto (2,96 g), portanto, o vaso pequeno (T1) e médio (T2) 
atingiram valores inferiores em 43,9% e 41,6%, respectivamente, em comparativo com o T3. 
Assim, podemos concluir que o tamanho do vaso tem influência na produção de frutos e na massa 
de frutos em P. angulata, recomendando-se o uso de vasos grandes (3,68 dm3) na produção de 
Physalis. 
 
Palavras-chave: Physalis angulata; adaptação; uso ornamental. 
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QUALIDADE FISIOLÓGICA E VIGOR DE DIFERENTES 
GENÓTIPOS DE FEIJÃO 

 
Joabe Freitas Crispim1*; Witalo da Silva Sales1; João Felipe da Silva Guedes1; Ângela 
Maria dos Santos Pessoa1*; Elizanilda Ramalho do Rêgo1; Maílson Monteiro do Rêgo1 

 

1Laboratório de Biotecnologia e Melhoramento Vegetal, Centro de Ciências Agrárias, 
Universidade Federal da Paraíba, Campus II. *E-mail do autor apresentador: 
crispinjoabef@gmail.com 
 
Um dos maiores entraves na produção de feijão crioulo em pequenas propriedades é a baixa 
produtividade decorrente do uso de sementes de potencial genético, qualidade fisiológica e vigor 
reduzidos. Dentre os fatores que influenciam a expressão do potencial fisiológico de sementes de 
feijão destacam-se as características genéticas intrínsecas de cada genótipo, ocasionando variação 
de qualidade e vigor. Com isso, este trabalho objetivou avaliar a qualidade fisiológica e o vigor 
de sementes crioulas de diferentes genótipos de feijão. O experimento foi conduzido em local 
aberto no Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba (CCA/UFPB), Campus 
II, localizada na cidade de Areia-PB, durante o período compreendido entre 20 de agosto e 02 de 
setembro de 2019. Foi utilizado em delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos 
(T1 - ‘Corujinha’, T2 - ‘Colorau’, T3 - ‘Mulatinho’, T4 - ‘Doroteus’ e T5 - ‘Rosinha’), e quatro 
repetições, composta por 25 sementes cada. As sementes foram semeadas em bandejas de isopor 
de 200 células contendo areia lavada como substrato. As irrigações foram feitas com auxílio de 
regador, uma vez por dia. As plântulas emergidas começaram a ser contadas após 3 dias da 
semeadura. As características avaliadas foram: índice de velocidade de emergência (IVE), tempo 
médio de emergência (TME), porcentagem de emergência (PE), altura de plântulas (AP), 
comprimento de raíz (CR), diâmetro do colo (DC), clorofila A (CLA), clorofila B (CLB), 
comprimento da folha (CF) e largura da folha (LF). Os dados foram submetidos à análise de 
variância pelo Software R (versão 3. 5. 3) e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo 
teste de Scott Knott a 5% de probabilidade (p < 0,05). Foi observado efeito significativo para as 
características avaliadas, exceto para o diâmetro do colo, comprimento de folhas e tempo médio 
de emergência. Os genótipos ‘Corujinha’ e ‘Colorau’ apresentaram maior IVE (23,54 e 23,16, 
respectivamente), diferenciando-se dos demais por apresentarem maior vigor. As plântulas das 
cultivares ‘mulatinho’ e ‘Rosinha’ demonstraram maiores alturas, com valores médios de 25,58 e 
24,82 cm, respectivamente. Com relação à porcentagem de emergência, apenas o genótipo 
‘Rosinha’ foi inferior estatisticamente e, embora o genótipo ‘Colorau’ tenha mostrado maior 
emergência (92%), os demais não se diferenciaram entre si. Quanto à clorofila A e B, verifica-se 
semelhante resposta dos genótipos, exceto para mulatinho, que foi inferior estatisticamente para 
os dois tipos. Com base nestes resultados, as seguintes conclusões foram estabelecidas: a) O 
genótipo ‘colorau’ apresenta maior vigor e qualidade fisiológica; o genótipo ‘Mulatinho’ 
apresenta maior altura de plântulas. 
 
Palavras-chave: Emergência; potencial genético; feijão crioulo. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFO-AGRONÔMICA DE ESPÉCIES DE 
PALMA FORRAGEIRA 

 
João Elias Moreira Filho1*; Maílson Monteiro do Rêgo2; Manoel Ricardo de Andrade 

Júnior1; Angela Maria dos Santos Pessoa3; Isaias Vitorino Batista de Almeida3; 
Elizanilda Ramalho do Rêgo2. 

 
1Mestrando pela Universidade Federal da Paraíba. 2Professor Doutor na Universidade Federal da 
Paraíba. 3Doutor(a) em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba. *E-mail do autor 
apresentador: joaoeliasufpb@gmail.com 
 
No Brasil, a maior área do mundo, cerca de 500 mil hectares, cultivada com a palma forrageira 
(Opuntia spp.) é encontrada, principalmente, na região Nordeste, devido a sua capacidade de 
suportar estresses hídricos e temperaturas elevadas. A palma é utilizada como forragem, por ser 
rica em água, carboidratos não fibrosos e nutrientes digestíveis totais, constituindo-se em fonte 
de energia para os ruminantes e de alimento para os humanos. Assim, o objetivo desse trabalho 
foi realizar a caracterização morfo-agronômica de genótipos de palma forrageira. O experimento 
foi realizado no Banco de Germoplasma da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e 
Regularização Fundiário, localizado na Estação Experimental Pendência, no município de 
Soledade-PB. Foram utilizados 15 genótipos de quatro espécies de palma do gênero Opuntia: O. 
ficus-indica (L.) Mill, (6 genótipos: 1, 2, 4, 5, 7, 11) O. cochenillifera (L.) Salm (2 genótipos: 6 e 
9), O. atropes Rose (5 genótipos: 3, 8, 10, 13, 14) e O. stricta Haw (2 genótipos: 12 e 15). As 
características avaliadas foram: altura da planta (AP), diâmetro da copa (DC) e número de 
cladódios (CLA). Foram avaliadas 3 plantas por genótipos e os dados foram submetidos a medidas 
de posição (média) e a medidas de variação (amplitude e desvio padrão). Verificou-se que há 
variação entre os genótipos dentro das espécies estudadas. Para a O. ficus-indica os genótipos 4 
e 7 apresentaram as maiores plantas, com valores de 80,00±2,75cm e 88,75±3,5cm, 
respectivamente. O número médio de cladódios foi de 10±3 por cada indivíduo. Para as espécies 
O. cochenillifera e O. stricta os genótipos 9 e 15, respectivamente, apresentaram os maiores 
valores médios para todas as características analisadas. Para O. atropes Rose, os maiores valores 
médios foram observados para os genótipos 8 e 14, estes apresentaram médias de AP iguais, 
atingindo 64,75±5,25cm e a amplitude variou de 33,00-70,00cm. O valor médio de CLA foi de 
27±7 para cada indivíduo. Conclui-se que há variação entre e dentro das espécies avaliadas, de 
fundamental importância para iniciar um programa de melhoramento genético.  
 
Palavras-chave: Banco de Germoplasma; cladódios; Opuntia sp. 
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DIVERSIDADE GENÉTICA DE PIMENTEIRAS COM BASE EM 
CARACTERES QUANTITATIVOS 
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Lucas de Oliveira Lima1; Lucas Torres de Sousa Roseno1; Raimundo Nonato Oliveira 
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autor apresentador: mayararodrigues13@outlook.com 
 
Existe ampla variabilidade genética entre genótipos de pimenteiras do gênero Capsicum. Tal 
diversidade pode ser utilizada na identificação de genótipos com caracteres de interesse para 
programas de melhoramento. Além disso, o conhecimento sobre essa diversidade é importante 
para conservação dos recursos genéticos, sendo necessárias caracterização e determinação da 
distância genética entre os genótipos estudados. Dessa forma, este estudo teve como objetivo 
determinar a divergência genética entre genótipos do gênero Capsicum e indicar aqueles 
considerados promissores para utilização em programas de melhoramento genético. Para tanto, 
foram caracterizados 13 genótipos de Capsicum spp., em delineamento inteiramente casualizado, 
com três repetições e uma planta por parcela. O estudo foi desenvolvido em telado da 
Universidade Federal do Piauí, Campus Amílcar Ferreira Sobral. Foram avaliadas as seguintes 
características: altura da planta, largura da planta, diâmetro do caule, comprimento da folha, 
largura da folha, comprimento do fruto, largura do fruto, número de flores por axila, dias de 
floração e dias de frutificação. Foi realizada análise de variância univariada e as médias agrupadas 
pelo método de Scott Knott ao nível de significância a 5% de probabilidade. A dissimilaridade 
genética entre genótipos foi avaliada utilizando a distância de Mahalanobis. As análises genéticas 
foram realizadas com o auxílio do programa R. As características com maior número de classes 
fenotípicas foram comprimento e largura do fruto, com sete e seis classes, respectivamente. O 
GEN 28 e GEN Z3 tiveram maiores médias para comprimento do fruto, enquanto os genótipos 
GEN 26, GEN 38, GEN 40, GEN 75 e GEN 77 apresentaram menores médias para tamanho e 
largura de frutos. Genótipos contendo frutos pequenos são desejáveis para uso ornamental. Os 
genótipos GEN 38, GEN 40, GEN 75 e GEN 77 podem ser indicados para programas de 
melhoramento, pois apresentam porte reduzido, pigmentos nas flores e caule, além de frutos com 
variação de cor durante a maturação. Os indivíduos mais distantes geneticamente foram GEN 37 
– GEN 26 (D²=27850.98) e GEN 35 – GEN 37 (D²=27557.45). O GEN 37 apresenta frutos 
grandes com estádio de maturação amarelo, o mesmo pode ser indicado para produção de molhos. 
Há variabilidade genética e os genótipos estudados têm potencial para uso ornamental e produção 
de molhos, podendo ser utilizados em programas de melhoramento genético. 
 
Palavras-chave: Capsicum spp.; recursos genéticos; variabilidade genética. 
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BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE PALMA (OPUNTIA SPP.) 
 

Isaias Vitorino Batista de Almeida1*; José Thyago Aires Souza2; Leonardo Torreão 
Villarim de Medeiros1; José Pereira do Nascimento 1*; Mateus Costa Batista3 

 
1Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (EMPAER), Estação 
Experimental Pendência, Soledade, Paraíba. 2Instituo Nacional do Semiárido. 3Universidade 
Federal de Campina Grande (UFPB). *E-mail do autor apresentador: isaiasvba@gmail.com 
 
A palma forrageira é a principal planta xerófila cultivada no semiárido brasileiro, em função de 
seu potencial de produção e principalmente por ter resistência comprovada à seca, podendo 
sobreviver e crescer em baixas precipitações. Devido à importância econômica da cultura torna-
se necessário a execução de um programa de melhoramento genético, com a execução de etapas 
distintas, como por exemplo, avaliação e caracterização agronômica dos acessos do banco ativo 
de germoplasma (BAG). Dessa forma, objetivou-se com o presente estudo realizar caracterização 
agronômica nos acessos e discriminar as espécies do BAG de palma (Opuntia spp.). Realizou-se 
a implantação do BAG no dia 18 de agosto de 2018 na Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão 
Rural e Regularização Fundiária (EMPAER), Estação Experimental Pendência, Soledade, 
Paraíba. Os acessos foram provenientes da EMPAER, Estação Experimental Benjamin 
Maranhão, Tacima, Paraíba, oriundos do México na década de 1990. Além de acessos do 
programa de melhoramento genético da palma do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), 
Arco Verde, Pernambuco. Realizou-se a caracterização agronômica dos acessos e a classificação 
dos mesmos em 12 espécies: 1-O. ficus-indica (L.) Mill, 2-O. cochenillifera (L.) Salm Dyck 
subgênero Nopalea, 3-O. atropes Rose, 4-O. stricta Haw, 5-O. undulata Griffiths, 6-O. robusta 
Wendl., 7-O. rzedowskii Scheinvar, 8-O. megacantha Salm-Dyck, 9-O. albicarpa Scheinvar, 10-
O. leucotricha DC., 11-O. joconostle A. Web, 12-O. dillenii (Ker-Grawl.) Haw. O BAG possui 
121 acessos e compreende plantas com potencial para produção de fruto, verdura e forragem. 
Existe variabilidade genética entre os acessos de palma, necessitando, ainda, de estudos de 
diversidade genética para otimizar o processo de seleção clonal, além da execução de outras 
estratégias no programa de melhoramento da cultura, como por exemplo, hibridação artificial, 
teste de progênie, uso de técnicas de biotecnologia, indução de mutação; indução a poliploidia in 

vitro, entre outras, como forma de ampliar a base genética da cultura e a obtenção de novos 
genótipos.  
 
Palavras chave: Palma forrageira; caracterização agronômica; melhoramento genético. 
 
 
Agradecimentos: A EMPAER e ao IPA pelo apoio e disponibilidade dos recursos genéticos de 
Opuntia spp.  
  



 

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

22 

DIVERSIDADE GENÉTICA EM ACESSOS DE CAPSICUM SPP. 
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Lucas Torres de Sousa Roseno1; Raimundo Nonato Oliveira Silva1; Laís dos Santos 
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1Universidade Federal do Piauí – Campus Amílcar Ferreira Sobral (UFPI – CAFS). 2Universidade 
Federal do Piauí – Campus Ministro Petrônio Portela. *E-mail do autor apresentador: 
lucasoliveira0303@gmail.com 
 
O gênero Capsicum, pertencente à família Solanaceae, contém aproximadamente 30 espécies. As 
caracterizações dos recursos genéticos no referido gênero são de fundamental importância para o 
estudo da variabilidade genética, sendo aplicada, por exemplo, em estudos de distâncias genéticas 
entre genótipos utilizados na agricultura, possibilitando a seleção e indicação daqueles 
promissores para uma determinada finalidade. Este estudo teve como objetivo a análise de 
dissimilaridade genética no gênero Capsicum, visando indicação daqueles mais pertinentes para 
programas de melhoramento genético. A pesquisa foi desenvolvida nas dependências da fazenda 
Novo recreio, ligada ao Colégio Técnico de Floriano (CTF), utilizando-se 14 genótipos de 
Capsicum spp. O delineamento experimental foi blocos completos casualizados, com três 
repetições e quatro plantas por parcela, cujas as características avaliadas foram: altura da planta, 
comprimento da folha, largura da folha, comprimento do fruto, dias para floração, dias para 
frutificação, largura do fruto, comprimento do pedúnculo, espessura da parede do fruto e número 
de sementes por fruto. Foram utilizados os métodos de agrupamento de Tocher e UPGMA 
(Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic Avarages), por meio da distância de 
Mahalanobis. Foi possível observar a formação de quatro grupos através do agrupamento de 
Tocher, onde o grupo 01 contou com um total de sete genótipos; o grupo 02, por sua vez, agrupou 
quatro genótipos; o grupo 03, dois genótipos; e o grupo 04 separou somente um genótipo. O 
agrupamento hierárquico UPGMA mostrou concordância com os resultados obtidos no método 
de otimização. As distribuições dos genótipos em seus respectivos grupos levaram em 
consideração a similaridade presente em seus caracteres, o grupo 01 alocou aqueles genótipos 
com parede do fruto pouco espessa e muitos dias para frutificação; o grupo 02 uniu os acessos 
com frutos compridos e número de sementes elevados; o grupo 03 reuniu genótipos com folhas 
compridas e largas; e por fim, o grupo 04, que separou aquele com menor altura e também um 
dos mais demorados para o aparecimento de flores. Tais resultados demonstram a variabilidade 
existente entre os acessos e seus potenciais para finalidades diversas, sendo potencialmente úteis 
a programas de melhoramento genético.   
 
Palavras-chave: Pimenteiras; dissimilaridade genética; melhoramento genético. 
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CARACTERIZAÇÃO DE GERMOPLAMA DE MELOEIRO 
QUANTO À TOLERÂNCIA À SECA POR MEIO DE 

GERMINAÇÃO EM EXTRATO SALINO 
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1Universidade Federal do Ceará. 2Embrapa Agroindústria Tropical. *E-mail do autor 
apresentador: robvieirac@gmail.com 
 
A produção de melão tem sofrido com os impactos das mudanças climáticas, ao longo dos últimos 
anos, o que tem ocasionado redução da produção e das exportações, em decorrência da 
interrupção de atividades em fazendas produtoras, por falta d’água. Uma das alternativas para 
contornar esse problema é a identificação, no germoplasma da espécie, de genes que confiram 
tolerância ao estresse hídrico. Testes de germinação com sementes expostas à redução de 
potenciais em extratos salinos, têm sido utilizados com o intuito de pré-selecionar genótipos 
tolerantes à seca. Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi caracterizar acessos de 
meloeiro quanto à tolerância ao estresse hídrico, a partir de teste de germinação. Para tanto, foram 
utilizados 28 acessos de meloeiro provenientes do BAG de Meloeiro da Embrapa Hortaliças e do 
BAG de Cucurbitáceas para o Nordeste brasileiro da Embrapa Semiárido. Os ensaios foram 
conduzidos no Laboratório de Análise de Sementes, da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-
CE. As sementes foram submetidas à germinação sob estresse salino, induzido por meio do uso 
do polietilenoglicol (PEG-6000) na concentração de -0,8Mpa, e em água destilada, como 
testemunha. O delineamento foi inteiramente casualisado com quatro repetições, contendo 50 
sementes cada, sendo avaliada a porcentagem de germinação. Foi realizada a análise de estatística 
descritiva e um agrupamento com base no teste de Scott-Knott (5%). Na germinação das sementes 
em condição normal (sem PEG) foi obtida uma média de 90,04% e um desvio padrão de 11,06, e 
na germinação sob estresse (com PEG) a média de germinação foi de 43,02% e o desvio padrão 
28,80. O que mostra que o efeito do estresse hídrico diminuiu significativamente a germinação, o 
que é explicado pela restrição da disponibilidade de água às sementes. Contudo, o maior desvio 
padrão na condição de estresse pode ser explicado pela variabilidade entre os acessos, uma vez 
que existem diferenças quanto à germinação entre e dentre acessos. Por meio do agrupamento, 
foram identificados como mais promissores os acessos BGMEL 116, CNPH 15-446, CNPH 15-
830 e CNPH 09-802, sendo que, este último, obteve maior porcentagem de germinação sob 
estresse, em relação à testemunha. Acessos que apresentaram elevada germinação se destacam 
por ter conseguido absorver água mesmo em condição de restrição promovida pelo PEG, o que 
pode ser um indicativo de tolerância ao estresse hídrico. Portanto, há variabilidade genética para 
tolerância ao estresse no germoplasma de meloeiro avaliado, sendo os acessos BGMEL 116, 
CNPH 15-446, CNPH 15-830 e CNPH 09-802 os mais promissores. 
 
Palavras-chave: Cucumis melo L.; estresse hídrico; polietilenoglicol. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE LANTANA CAMARA L.  
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O estudo de plantas presentes nas matas nativas ou em áreas abandonadas permite estabelecer 
estratégias de reintrodução dessas espécies em diferentes áreas e com finalidades distintas. Os 
trabalhos de prospecção de espécies nativas ou introduzidas com potencial agronômico podem 
ainda auxiliar no estabelecimento de programas nacionais de melhoramento genético de plantas. 
A espécie Lantana camara L. pertence ao gênero Lantana e a família Verbenaceae. Apresentando 
maior distribuição geográfica e ocupando regiões tropicais, sub-tropicais e temperadas. Supõe-se 
que ela tenha sido introduzida como planta ornamental, por florescer durante o ano todo e ser 
cultivada por floricultores. A distinção de plantas pode ser realizada com base em aspectos 
morfológicos, que auxiliam na seleção de indivíduos com potencial de cultivo de acordo com a 
finalidade da seleção. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar 
morfologicamente e determinar a variabilidade entre as populações Lantana camara L. Foram 
caracterizadas duas populações de Cambará, nas cidades de Areia-PB e Alagoa Grande-PB, cada 
população com 20 indivíduos. A caracterização morfológica foi realizada a partir de dados 
quantitativos e qualitativos. Os dados quantitativos foram obtidos por meio das variáveis: altura 
da planta (AP), diâmetro do caule (DC), diâmetro da copa (DDC), altura da primeira bifurcação 
(APB), comprimento da folha (CF), largura da folha (LF) e diâmetro da flor (DF). As variáveis 
qualitativas avaliadas foram cor da flor (CFL), cor do fruto (CFR) e presença de espinhos (PE). 
Os dados quantitativos foram submetidos ao teste F e ao teste T, e para os dados qualitativos 
utilizou-se estatística descritiva. De acordo com os testes, as características apresentaram 
significância para as variáveis quantitativas avaliadas, o que demostra variabilidade entre as 
populações. A população de plantas do munícipio de Alagoa Grande possui menos variação de 
cor entre as flores do que as plantas da população avaliada do município de Areia. Esses dados 
demostram variabilidade para a coloração das flores existentes entre as populações avaliadas, o 
que confirma seu potencial de uso para fins ornamentais. Em ambas as populações, foram 
verificados indivíduos com frutos maduros e plantas com e sem espinhos. No entanto, a população 
de Alagoa Grande apresentou maior número de indivíduos com espinhos, em comparação aos 
indivíduos da população de Areia. Pode-se concluir que existe variabilidade entre as populações 
de cambará, com maior ocorrência nos indivíduos da população da cidade de Areia, esses 
indivíduos são indicados para iniciar um programa de melhoramento genético de L. câmara. 

 
Palavra-chave: Cambará; diversidade; planta ornamental.  
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Campus Ministro Petrônio Portella. *E-mail do autor apresentador: 
gabrielacorreamorais@gmail.com 
 
Coleções e bancos de germoplasmas de pimentas e pimentões do gênero Capsicum têm sido 
mantidos visando a preservação da variabilidade genética, bem como sua utilização por 
programas de melhoramento genético. Entretanto, parte destas coleções e/ou bancos não é 
devidamente caracterizada, uma vez que tal atividade costuma envolver um grande número de 
descritores, além de demandar profissionais capacitados e recursos financeiros. Considerando que 
a compreensão da importância dos caracteres é capaz de auxiliar na caracterização e avaliação de 
genótipos, além de reduzir o tempo, recursos humanos e seus custos, este trabalho teve como 
objetivo determinar a contribuição relativa para a divergência genética de 11 caracteres 
quantitativos em 14 acessos de Capsicum spp. O experimento foi conduzido na fazenda do 
Colégio Técnico de Floriano, Campus Amílcar Ferreira Sobral. O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos completos casualizados. Foram avaliadas as seguintes características: 
altura da planta, largura da folha, comprimento da folha, comprimento do fruto, largura do fruto, 
peso do fruto, comprimento do pedicelo, espessura da parede do fruto, número de sementes por 
fruto, número de dias para floração e número de dias para frutificação. A importância relativa das 
mesmas foi estimada através do método proposto por Singh (1981). Os dados foram analisados 
utilizando-se os recursos computacionais do programa Genes. A característica que mais 
contribuiu para a diversidade genética foi o número de sementes por fruto, com 13,02% de 
contribuição para a variabilidade entre os acessos. Tal caráter é de grande relevância se a 
finalidade for a comercialização de pimenteiras, pois fornece aos agricultores a possibilidade de 
obterem lucros através da venda de sementes. A variável que teve a segunda maior importância 
no estudo da variabilidade genética foi a espessura da parede do fruto, com 12,8%. Através desta 
variável, é possível indicar acessos de pimentas promissores para a produção de molhos. Os 
caracteres com menor importância para a variabilidade genética entre os genótipos foram número 
de dias para floração e altura da planta, contribuindo com 5,69% e 6,17%, respectivamente. Tal 
resultado sugere que estes descritores podem vir a serem descartados em futuros estudos de 
diversidade genética envolvendo os genótipos estudados. 
 
Palavras-chave: Capsicum spp.; Método de Singh; germoplasma. 
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SELEÇÃO DE PRIMERS ISSR PARA ANÁLISE DA 
VARIABILIDADE GENÉTICA EM TACINGA BRITTON & ROSE 
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Serrotão, Campina Grande, PB, 58429-970, Brasil. *E-mail do autor apresentador: 
vanessa.nobrega@insa.gov.br 
 

O gênero Tacinga engloba espécies de plantas que apresentam ampla distribuição na Caatinga, 
crescem em solos arenosos e pedregosos, tem hábito arbustivo, caules com ou sem espinhos, 
achatados lateralmente, com flores vermelhas a alaranjadas e geralmente são visitadas e 
polinizadas por beija-flores. Os estudos realizados em diversidade genética permitem a 
conservação e caracterização de espécies, agrupando os genótipos pelas suas semelhanças ou 
pelas diferenças, permitindo assim um melhor manejo das espécies. Os marcadores moleculares 
permitem conhecer e determinar a variabilidade genética de uma espécie. Os ISSR (Inter Simple 

Sequence Repeats) vem sendo intensamente utilizados em estudos de variabilidade genética 
dentro e entre espécies afins. O objetivo desse trabalho foi selecionar primers de ISSR para a 
análise de divergência genética em Tacinga (em nível intraespecífico e interespecífico), a fim de 
obter informações em nível de polimorfismo. Para realização do estudo foi extraído o DNA de 8 
indivíduos de Tacinga inamoena (K.Schum.) N.P.Taylor & Stuppy e 7 indivíduos de Tacinga 

wernerii (Eggli) N.P.Taylor & Stuppy coletadas em diferentes locais do SAB (Semiárido 
brasileiro), com características fenotípicas diferentes. O DNA total foi extraído e as amplificações 
foram realizadas via PCR com 14 primers ISSR, variando a temperatura entre 48°C a 52°C. Para 
visualização dos produtos amplificados, o gel foi corado com o intercalante de DNA (GelRed) e 
fotodocumentados em transiluminador. As imagens foram analisadas e codificadas pela presença 
e ausência de fragmentos amplificados, gerando uma matriz de dados binários, permitindo 
analisar o grau de polimorfismo por primers. Foram selecionados 8 primers após a avaliação 
visual dos padrões de amplificação que apresentaram uma boa nitidez e intensidades. A 
temperatura de anelamento 52°C foi a mais adequada para os seguintes primers ISSR-808, ISSR-
827, ISSR-842, ISSR-880. A temperatura de 48°C, foi adequada para o primer ISSR-888, 
enquanto que em 51°C foram obtidos os melhores resultados para os primers ISSR-845, ISSR-
853 e ISSR-857. No total foram produzidas 93 bandas, sendo que 87 destas foram polimórficas. 
Os oitos primers selecionados serão importantes em estudos futuros em diversidade genética, por 
terem conseguido evidenciar diferenças genéticas nas espécies avaliadas, podendo ser uma 
ferramenta útil em estudos de conservação e filogenia genética da família Cactaceae. 
 
Palavras-chave: Cactos; ISSR; caracterização molecular. 
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REAÇÃO DE ACESSOS DE MELOEIRO DA AGRICULTURA 
TRADICIONAL DO MARANHÃO AO OÍDIO 
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Queiroz2; Milena dos Santos Coutinho2 
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apresentador: clisamorim@yahoo.com.br 
 
A região Nordeste é responsável por 95,1% da produção brasileira de melão (Cucumis melo L.). 
Entretanto, as cultivares comerciais apresentam pouca variabilidade aos estresses bióticos e 
mostram-se susceptíveis às principais doenças que acometem a cultura, dentre elas o oídio 
causado pelo fungo Podosphera xanthii. O uso de materiais resistentes é uma alternativa para 
diminuir os custos com a utilização de defensivos agrícolas e amenizar os impactos ambientais. 
Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a reação de acessos de melão da agricultura 
tradicional do Maranhão aos sintomas do oídio. Para isso, o experimento foi conduzido em casa 
de vegetação da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), localizada no município de Juazeiro-
BA, e foram avaliados cinco subacessos (BGMEL 67.0, BGMEL 77.1, BGMEL 86.1, BGMEL 
108.2 e BGMEL108.3) e uma cultivar -  Melão Amarelo como testemunha, em delineamento 
inteiramente ao acaso com três repetições, sendo uma planta por vaso, contendo solo e esterco 
(2:1). Aos 51 dias após o plantio, avaliou-se a incidência da doença na área foliar a partir de escala 
de notas: zero (altamente resistente), um (resistente - até 10% de sintomas na área foliar), dois 
(moderadamente resistente – de 11 à 25%), três (moderadamente susceptível - de 26 à 50%), 
quatro (susceptível – de 51 à 75%) e cinco (altamente susceptível - mais de 75%). Os dados foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade utilizando o programa Genes. Foi possível observar que o subacesso BGMEL 86.1 
e a testemunha mostram-se altamente susceptível com médias superiores a 4,5%; o acesso 
BGMEL 108.3 susceptível; BGMEL 67.0 e BGMEL 108.2 apresentaram resistência moderada, 
enquanto que o acesso BGMEL 77.1 mostrou-se resistente aos sintomas do oídio. Contudo, de 
acordo com os dados pode-se inferir que existe variabilidade entre os subacessos avaliados, e os 
resultados podem servir para estudos mais aprofundados visando a indicação de acessos 
resistentes ao oídio na cultura do meloeiro, a partir de materiais cultivados na agricultura 
tradicional do estado do Maranhão. 
 
Palavras-chave: Cucumis melo L.; germoplasma; Podosphera xanthii. 
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CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS DE FRUTOS E SEMENTES 
DE PALMEIRA VERMELHA MEXICANA  (SYNECHANTHUS 

WARSCEWICZIANUS) 
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1Universidade Federal da Paraíba. *E-mail do autor apresentador: kathy.maciel08@gmail.com1 

 
A palmeira mexicana (Synechanthus warscewiczianus) é uma espécie florestal nativa da América 
Central que, embora muito utilizada na ornamentação de cidades brasileiras, é pouco estudada, 
especialmente quanto a morfologia do fruto, que é de grande importância para a identificação das 
espécies. Neste sentido, objetivou-se avaliar as características biométricas de frutos e sementes 
de matrizes de palmeira mexicana. O estudo biométrico foi realizado no laboratório de 
Biotecnologia e Melhoramento Vegetal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal 
da Paraíba (CCA-UFPB). Para as avaliações de biometria, foram utilizados 50 frutos e 50 
sementes provenientes de 8 matrizes, localizadas no departamento de Biomassa (local 1) e no 
Prédio Central (local 2), todas no CCA-UFPB. Foi realizada uma amostra composta dos frutos 
colhidos ao acaso, em média de 12 frutos por matriz e as características avaliadas nos frutos e nas 
sementes foram: a) comprimento longitudinal, determinado da base até o ápice; b) diâmetro, 
medida na linha mediana; c) massa de fruto e de sementes, foi utilizado paquímetro digital e 
balança. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, agrupamento de médias 
baseado no teste de Tukey a 5% de probabilidade e posterior análise da herdabilidade por meio 
do software GENES. Verificou-se diferenças significativas entre os tratamentos (locais) de acordo 
com o teste F (p < 0,05) para as características comprimento do fruto, comprimento das sementes, 
diâmetro das sementes e peso das sementes, exceto para as demais características (diâmetro e 
peso dos frutos). As matrizes do local 1 apresentaram os maiores valores médios para o 
comprimento do fruto, peso dos frutos e para todas as características de sementes, comprimento 
das sementes, diâmetro e peso das sementes. Foi verificada que a herdabilidade para as variáveis 
de comprimento, diâmetro de frutos e sementes, foi superior a 95% indicando que essas 
características são altamente herdáveis. Para a razão da variação genética e ambiental (CVg/CVe) 
que destaca a influência do ambiente no genótipo também foram obtidos os menores valores nas 
características de peso de sementes e frutos, demonstrando que estas foram muito influenciadas 
pelo ambiente. Dessa forma, evidenciando a existência de variabilidade fenotípica entre as 
matrizes, principalmente para os caracteres morfológicos de sementes. 
 
Palavras-chave: Herdabilidade; espécie florestal; recursos genéticos. 
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CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR EM ACESSOS DE ABÓBORA 
SOB CONDIÇÃO DE TELADO ABERTO 
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A abóbora tem cultivo expressivo no Nordeste brasileiro. Em 2017, mais de 150 mil toneladas 
dessa hortaliça foi produzida na região cujo plantio, em sua grande maioria, é realizado com 
sementes de variedades locais. Bancos e coleções de germoplasma no Nordeste conservam 
acessos das variedades locais e uma estratégia para a multiplicação do numero de sementes dos 
acessos é o plantio dos mesmos em vasos, com ou sem proteção. Este trabalho teve como objetivo 
mensurar, por meio de descritores vegetativos preconizados para a espécie, o desenvolvimento 
dos acessos de abóbora submetidos a polinização controlada, sob condições de telado. 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 casualizado, 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. Foram mensurados os seguintes descritores: altura 
do caule (ALTC); diâmetro da rama (DR); comprimento da rama principal (COMPRP); número 
total de ramas (NTR); comprimento do internódio (COMPIN); número de frutos por planta 
(NFrPl). De acordo com o resumo da análise descritiva, verificou-se que o descritor ALTC 
apresentou variação entre os acessos de 0 a 22 cm, sendo que o acesso de nº17 apresentou maior 
valor. Para DR, os valores máximos e mínimos foram encontrados para o acesso nº32 (33 cm) e 
o nº18 (10 cm), respectivamente. Os valores máximos para COMPRP e NTR foram de 13,50m e 
45, para o acesso nº15. Os valores de COMPIN variaram de 27,5 a 99 cm para o acesso nº1 e 12º, 
respectivamente. Foram obtidos apenas três frutos resultantes da polinização controlada. As 
médias gerais detectadas para os descritores mensurados foram:  ALTC=9,42cm; DR=20,13cm; 
COMPRP=5,43m; NTR=13,27; COMPIN=66,16cm. Os valores encontrados são importantes 
para caracterizar preliminarmente o comportamento dos acessos em vasos e auxiliar no 
dimensionamento de novos experimentos, em condição de telado aberto. 
 
Palavras-chave: Cucurbita moschata; caracterização vegetativa; germoplasma. 
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ANÁLISE DA DIVERSIDADE GENÉTICA EM GENÓTIPOS DE 
FEIJÃO-FAVA 
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O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), é uma leguminosa da família Fabaceae com ampla 
importância alimentícia, visto que é fonte de aminoácidos essenciais para alimentação humana. 
A espécie possui elevada variabilidade genética, que proporciona ampla adaptação às diversas 
condições ambientais. Considerando que tal diversidade esteja presente principalmente nos 
caracteres de sementes, o objetivo deste trabalho foi estimar a diversidade genética utilizando, 
conjuntamente, caracteres quantitativos e qualitativos de sementes. O experimento foi conduzido 
no Campus Professora Cinobelina Elvas, pertencente à Universidade Federal do Piauí, localizado 
na cidade de Bom Jesus. A diversidade genética foi analisada utilizando-se 19 genótipos de feijão-
fava, com base em 10 caracteres relacionados a semente (seis qualitativos: cor de fundo, cor 
padrão, segunda cor padrão, padrão do tegumento, forma e perfil das sementes e quatro 
quantitativos: comprimento, largura, espessura e massa de 100 sementes). Foi realizada análise 
de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic Avarages), 
empregando como medida de dissimilaridade a distância de Gower, utilizando a plataforma R. 
Há ampla diversidade genética entre os genótipos de feijão-fava, principalmente quanto à 
coloração, tamanho e massa de 100 sementes. O comprimento da semente variou de 8,63 a 
20,45 mm, enquanto a largura variou de 7,10 a 13,34 mm. A característica massa de 100 sementes 
teve variação de 28,43 a 120,85 g. Foi possível a formação de quatro grupos, com o genótipo 
UFPI-494 formando um único agrupamento. Esse genótipo possui o comprimento de 10,12 e 
largura de 9,00 mm, com formato arredondado que não é comum em sementes de feijão-fava. O 
grupo II, formado pelo maior número de genótipos UFPI-623, UFPI-465, UFPI-704, UFPI-597, 
UFPI-537, UFPI-599, UFPI-595, UFPI-220, UFPI-230, UFPI-251 e UFPI-624, possui 
representantes com sementes de largura mediana, entre 7,10 a 10,94 mm e com massa de sementes 
variando de 28,43 a 73,90 g. O grupo III alocou os genótipos UFPI-666, UFPI-471 e UFPI-472, 
que possuem massa de sementes variando de 57,46 a 84,84 g e cor padrão semelhante. O grupo 
IV foi formado pelos genótipos UFPI-626, UFPI-622, UFPI-463 e UFPI-504. Esse grupo possui 
indivíduos com os maiores valores para massa de sementes, variando de 92,82 a 120,85 g, e todas 
com perfil achatado. A utilização de dados quantitativos e qualitativos na formação de matriz de 
dissimilaridade é capaz de auxiliar na caracterização de germoplasma, possibilitando 
conhecimento acerca dos genótipos, bem como estudos sobre diversidade genética. 
 
Palavras-chave: Phaseolus lunatus L.; germoplasma; Algorítimo de Gower. 
  



 

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

31 

DIVERSIDADE GENÉTICA INDUZIDA PARA 
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O Brasil é considerado centro de origem e diversidade genética de algumas espécies do gênero 
Capsicum, como por exemplo a pimenteira, que vêm sendo muito utilizadas como plantas 
ornamentais, sendo comercializadas em muitos lugares, como feiras e floriculturas. A utilização 
dos recursos genéticos em programas de melhoramento de plantas ornamentais depende do 
conhecimento detalhado da extensão e distribuição da variação genética disponível nas espécies 
cultivadas e seus parentes silvestres. A expressão fenotípica de qualquer caráter resulta dos efeitos 
genéticos e ambientais. Dentre os efeitos ambientais, os hormonais, exercem papel de extrema 
importância. As giberelinas (GA3) são hormônios vegetais essenciais ao desenvolvimento da 
planta, como alongamento dos entrenós e desenvolvimento de flores e frutos, deste modo, o 
objetivo deste trabalho foi induzir variabilidade em acessos de Capsicum submetidos a doses de 

GA3. O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Laboratório de Biotecnologia 
Vegetal da Universidade Federal da Paraíba. Foram utilizados 5 acessos de Capsicum (UFPB-
77.3, UFPB- 134, UFPB-137, UFPB-348 e UFPB-355) pertencentes ao Banco de Germoplasma 
de Pimenteiras Ornamentais (CCA/UFPB), os quais foram submetidos, a partir do 27º dia após o 
transplantio, a diferentes concentrações de GA3 (0, 25, 50, 75 e 100 mg/L). As soluções foram 
aplicadas por spray, com intervalos de três dias. Foram avaliadas quanto a 6 características 
morfoagronômicas de planta. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 
cinco tratamentos e 5 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância, com posterior 
agrupamento das médias pelo teste de Scott-Knott, p=0,05. Com o teste de Scott-knott observou-
se que os desdobramentos das interações dos fatores estudados (Acessos x Doses) não foi 
significativo para altura da planta (APL), diâmetro do caule (DCL), altura da primeira bifurcação 
(APB), diâmetro da copa (DC), comprimento da folha (CF) e largura da folha (LF). Os acessos 
não foram responsivos a doses ministradas de GA3, não apresentando diferenças entre eles. O 
GA3 quando aplicado de forma exógena nos acessos de Capsicum estudados não influenciaram 
no seu crescimento, não sendo indicado o uso de GA3 quando o desejo for induzir variabilidade 
para a característica de planta nesses acessos. 
 
Palavras-chave: Capsicum; homônimo vegetal; melhoramento. 
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A abóbora (Cucurbita moschata Duch.) é uma cultura considerada de grande importância 
econômica para pequenos e grandes produtores do país, fazendo parte da alimentação básica de 
grande parte da população brasileira, em especial na região Nordeste. Entretanto, alguns fatores 
como, pragas e doenças, são responsáveis por uma redução na produtividade da cultura. Assim, 
o objetivo do trabalho foi identificar a presença de estresses bióticos em diferentes acessos de 
abóbora. O experimento foi realizado no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais 
(DTCS/UNEB), Juazeiro-BA. Foram utilizados 23 acessos de C. moschata e o híbrido 
Tetsukabuto, adotando-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com três repetições 
e quatro plantas por parcela. As plantas foram analisadas individualmente, quando estavam 
completamente desenvolvidas (120 dias após o transplantio). Foram realizadas análises em campo 
e em laboratório. Para atestar o nível de severidade de doenças foliares, utilizou-se uma escala de 
notas com variação de zero (plantas sem sintomas) a cinco (100% das plantas com sintomas), 
atribuídas por três avaliadores devidamente treinados. As plantas foram agrupadas em classes, da 
seguinte forma: Classe 1= Resistente (R): Severidade ˂ 1,5; Classe 2= Moderadamente resistente 
(MR): 1,5≤ Severidade ˂ 2,5; Classe 3= Suscetível (S): 2,5 ≤ Severidade ˂ 3,5; Classe 4= 
Altamente suscetível (AS): Severidade ≥ 3,5. As análises laboratoriais consistiram da coleta de 
materiais infectados por doenças. Esses materiais foram encaminhados para o Laboratório de 
Fitopatologia, no DTCS/UNEB. O material infectado foi isolado em placas de Petri e, 
posteriormente, confeccionadas lâminas para possíveis diagnósticos. Foram detectados os fungos: 
míldio (Pseudoperonospora cubensis) e alternária (Alternaria cucumerina). Dos 23 acessos 
estudados, apenas os acessos A10MP (2,47) e A16MP (2,39) se mostraram MR às doenças 
foliares. Já os acessos A05RN, A12RN, A13RN, A14RN, A05MP e o híbrido Tetsukabuto se 
mostraram AS às necroses foliares causadas por doenças, apresentando uma variação de 3,66 a 
4,11 nos acessos A05MP e A12RN, respectivamente. Os demais acessos se mostraram suscetíveis 
às doenças foliares. Dessa forma, a forte presença de acessos suscetíveis e altamente suscetíveis 
a doenças foliares pode ter sido uma das causas de discrepância com relação à produtividade da 
cultura. 
 
Palavras-chave: Alternaria; míldio; resistência. 
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A abóbora, pertencente à família das cucurbitáceas, apresenta frutos com grande relevância para 
o Nordeste brasileiro. É comumente cultivada em pequenas propriedades rurais, geralmente 
consorciada com outras culturas, onde os agricultores selecionam suas próprias sementes para o 
plantio. No entanto, em outras regiões do país, em cultivos de grande escala é comum a adoção 
de cultivares comerciais como o híbrido Tetsukabuto. O cultivo realizado em unidades agrícolas 
tradicionais é caracterizado por apresentar ampla variabilidade genética que está, em parte, 
representada em Bancos Ativos de Germoplasma (BAGs) distribuídos no Brasil. Objetivou-se, 
assim, realizar caracterização morfoagronômica de acessos pertencentes ao BAG de abóbora da 
Universidade do Estado da Bahia. O trabalho foi realizado no Departamento de Tecnologia e 
Ciências Sociais da UNEB, Juazeiro-BA (latitude 9o 25’43.6” S, longitude 40o32’14” W e altitude 
384 m). Foram utilizados 12 acessos do BAG de abóbora e um híbrido, o Tetsukabuto. O 
delineamento utilizado foi em blocos ao acaso com três repetições, em um espaçamento de 3,0 x 
2,5 metros em campo experimental, adotando-se o método de irrigação por gotejamento. O solo 
do experimento foi classificado como Neossolo Flúvico. Foram avaliados massa do fruto (MF), 
diâmetro do fruto (DF), comprimento do fruto (CF) e sólidos solúveis (SS). Verificou-se que 
houve diferença significativa entre as médias dos acessos em nível de probabilidade p˂0,05 pelo 
teste F, utilizando Scott-Knott, para todas variáveis em análise. Para o caráter MF, os acessos 
A02RN (0,94 kg), A16RN (1,07 kg), BGAbo-14 (1,17 kg) e BGAbo-12 (1,61 kg) se destacaram 
com relação ao híbrido Tetsukabuto (0,73 kg). Com relação ao DF, os acessos A16RN, BGAbo-
14, A17RN, A02RN e BGAbo-12 não diferiram entre si com relação ao híbrido (11,40, 12,53, 
13,25, 13,33, 13,90, e 13,23 cm, respectivamente), assim, sendo superiores aos demais acessos. 
No CF, o acesso BGAbo-14 (16,55 cm) se sobressaiu em relação aos demais e ao híbrido (9,53 
cm). Na avaliação de SS, os acessos A03RN (10,80 °Brix), A16RN (11,97 °Brix), A17RN (12,15 
°Brix), A17MP (12,30 °Brix), BGAbo-14 (12,33 °Brix), A04MP (12,60 °Brix), A13RN (13,20 
°Brix) e o Tetsukabuto (11,13 °Brix) também não diferiram entre si. Com isso, os acessos A02RN, 
A16RN, A17RN, BGAbo-12 e BGAbo-14 se destacaram para dois ou mais caracteres em estudo, 
podendo esses, serem introduzidos em futuros programas de melhoramento da abóbora. 
 
Palavras-chave: Germoplasma; recursos genéticos vegetais; variabilidade. 
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CARACTERIZAÇÃO DE PLÂNTULAS DE PIMENTEIRAS 
ORNAMENTAIS DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DA 
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As pimentas (Capsicum spp.) são hortaliças originárias da América Tropical e seu cultivo é 
realizado em todas as regiões do Brasil. Nos últimos anos vem sendo utilizada para o 
desenvolvimento e exploração de novos produtos, despertando o interesse em programas de 
melhoramento genético. O presente trabalho teve como objetivo caracterizar acessos de pimenta 
do banco de germoplasma da UFPB. Foram utilizados seis acessos de pimentas pertencentes ao 
banco de germoplasma do CCA-UFPB: 134, 46, 390, 132, e, duas cultivares comerciais: Pirâmide 
e Etna. Os acessos foram semeados em bandejas de isopor com 128 células utilizando-se substrato 
comercial e 2 a 3 sementes por célula. 30 dias após a germinação foi realizada a caracterização 
das plântulas. As características avaliadas foram: altura de plântula (ALT), diâmetro do caule 
(DC), comprimento da folha cotiledonar (CFC) e largura da folha cotiledonar (LFC). O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com dez repetições. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e as médias foram separadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Houve diferença significativa entre as médias dos acessos em nível de 5% de 
probabilidade pelo teste F, para todas as características estudadas. Os coeficientes de variação 
(CV%) do experimento variaram de 10,324 (ALT) a 14,238% (CFC), sendo, estes valores 
satisfatórios. Para a característica ALT, o acesso que apresentou a maior média foi o 132 (7,12 
cm), seguido das cultivares Etna e Pirâmide com médias de 6,9 e 6,38 cm, respectivamente, 
enquanto, o acesso 134 apresentou plântulas com as menores alturas médias, 4,577 cm. A cultivar 
Pirâmide apresentou o maior DC (0,1679 cm), seguido dos acessos 390 (0,1447 cm) e 132 (0,1434 
cm). O acesso 134 apresentou as plântulas com menor diâmetro de caule (0,131 cm). Quanto as 
características CFC e LFC foi observado que, as cultivares comerciais apresentaram valores 
médios mais altos quando comparados aos demais acessos, a cultivar Pirâmide exibiu plântulas 
com os maiores valores de comprimento de folha cotiledonar, 0,717 cm, e, a cultivar Etna 
apresentou plântulas com as folhas cotiledonares mais largas, 0,379 cm. O acesso 46 mostrou o 
pior desempenho para as características CFC e LFC, 0,501 e 0,234 mm, respectivamente. Os 
resultados observados neste trabalho comprovam a existência de variabilidade entre as plântulas 
dos genótipos avaliados, demonstrando o possível uso como fontes de variabilidade em 
programas de melhoramento de pimenteiras ornamentais. 
 
Palavras-chave: Capsicum spp; variabilidade genética; melhoramento. 
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A biodiversidade brasileira é de reconhecimento mundial, com destaque a sua grande diversidade 
vegetal, muitos destes com potencial ornamental. A espécie Aspilia africana, pertencente à 
família Asteraceae, apresenta potencial ornamental, no entanto é pouco explorada para essa 
finalidade. Assim, esse trabalho teve como objetivo realizar a caracterização morfoagronômica e 
quantificar a diversidade genética em uma população de A. africana. Foram selecionadas 30 
plantas aleatoriamente em uma área de vegetação remanescente na zona rural do município de 
Alagoinha no Agreste paraibano. As variáveis analisadas foram: altura de planta; altura da 
primeira bifurcação; diâmetro do caule; comprimento da folha; largura da folha; diâmetro da flor, 
comprimento da pétala; número pétalas e largura das pétalas. Os dados foram submetidos ao 
método de Tocher e a importância relativa das variáveis foi determinada pelo método descrito por 
Singh. Todas as análises foram realizadas com o software de computador GENES. Com base na 
análise da divergência genética, por meio do método de otimização de Tocher, os indivíduos 
formaram nove grupos distintos de acordo com os caracteres avaliados.  O grupo I foi formado 
pela maioria dos acessos; 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 26, 27 e 28. Esses indivíduos 
apresentaram caracteres semelhantes, permitindo que permanecessem no mesmo grupo. O grupo 
II foi constituído pelos acessos 22 e 29. O grupo três constituiu-se dos acessos 2, 3 e 4. O grupo 
quatro foi formado pelos acessos 23 e 30. O quinto grupo foi constituído pelos acessos 6 e 20. O 
sexto grupo constituiu-se pelos acessos 9 e 19. Já o sétimo, oitavo e nono grupo foram constituídos 
por apenas um indivíduo cada, 24, 16 e 15, respectivamente. Esse método é sensível para 
determinar o número de grupos, e capaz de verificar com mais eficiência a existência de 
indivíduos discrepantes dentro da população. Das características estudadas, as que mais 
contribuíram para a divergência genética entre os indivíduos foram diâmetro do caule, largura da 
pétala, diâmetro da flor, altura da primeira bifurcação e comprimento da pétala que contribuíram 
com 77,91% da divergência genética. Essas características são eficientes para explicar a 
dissimilaridade entre os indivíduos dessa população. Recomenda-se selecionar os indivíduos 1, 
2, 6, 9, 15, 16, 22, 23 e 24 por serem divergentes geneticamente entre si, sendo indicados para 
iniciar um programa de melhoramento genético dessa espécie. 
 
Palavras-chave: Variabilidade; agrupamento; melhoramento genético.  
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A cotonicultura é uma das principais commodities em nível mundial, sendo a fibra seu principal 
produto para a indústria têxtil. Porém, um dos grandes problemas dessa cultura continua sendo o 
ataque de pragas, principalmente o bicudo do algodoeiro, que pode reduzir significativamente a 
produção. Estudos voltados para o entendimento comportamental e populacional dos insetos-
pragas, como as análises morfométricas, são de grande valia, pois é possível obter informações 
sobre a diversidade genética dentro e entre diferentes populações, podendo assim, elaborar planos 
de manejo integrado de pragas mais eficientes. Neste trabalho, objetivou-se analisar a 
variabilidade genética de populações de bicudo de diferentes localidades, por meio de marcadores 
morfométricos. O trabalho foi desenvolvido nos Laboratórios de Entomologia e de Biotecnologia 
da Embrapa Algodão. As populações de bicudo foram provenientes de campos cultivados de 
algodão de seis cidades: Campina Grande-PB, Quixeramobim-CE, Barbalha-CE, Ipiranga do 
Norte-MT, Rondonópolis-MT e Chapadão do Sul-MS. Foram selecionados cinquenta insetos de 
cada população, os quais, foram fixados em uma superfície plana previamente coberta com papel 
milimetrado, para auxiliar nas medições. Após a total desidratação, os insetos foram observados 
em microscópio estereoscópico e fotografados. As imagens foram analisadas no Software Image 
J. As variáveis avaliadas foram: comprimento do protórax, comprimento de élitro, comprimento 
da cabeça, comprimento total e largura máxima do élitro. Os dados morfométricos foram 
analisados estatisticamente usando o programa estatístico GENES e as médias comparadas pelo 
teste de Scott-Knott (P≤0,05), um dendograma foi criado usando o modelo de Nei. A população 
de Chapadão do Sul obteve as maiores médias em todas as características avaliadas. No 
dendograma, um corte efetuado na distância generalizada de 90%, promoveu a formação de dois 
clusters, um formado apenas pela população de Campina Grande e o outro formado pelas demais 
populações. As populações de Barbalha e Quixeramobim, ambas do estado do Ceará, 
permaneceram no mesmo subgrupo, e as populações de Rondonópolis e Goiânia, que embora 
pertençam a estados diferentes, permaneceram em um único subgrupo. Os dados obtidos neste 
estudo com diferentes populações de bicudo do algodoeiro, considerando as distribuições 
geográficas das mesmas, sugerem uma possível variabilidade genética entre as populações de A. 
grandis investigadas. 
 
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; variabilidade genética; estudos morfométricos.  
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ALGODOEIRO (ANTHONOMUS GRANDIS L.) POR MEIO DE 

FERRAMENTAS MOLECULARES 

 
Sabrina Kelly dos Santos1*; Jean Pierre Cordeiro Ramos2; Lúcia Helena Avelino 

Araujo2; Roseane Cavalcanti dos Santos2; Fábio Aquino de Albuquerque2; Liziane 
Maria de Lima2 

 
1Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, Universidade Estadual da Paraíba. 2Embrapa 
Algodão. *E-mail do autor apresentador: sabrinasks11@gmail.com 
 
O algodoeiro é uma das principais culturas agrícolas do mundo, tendo o bicudo (Anthonomus 
grandis L.) como um fator limitante, pois ao atacar os botões florais e as maçãs, este inseto-praga 
ocasiona a diminuição da produção. Para implementar um manejo mais eficaz de controle é 
importante conhecer bem este inseto. Para isso, há ferramentas que podem auxiliar, como o uso 
de marcadores moleculares, que detectam a variabilidade genética dentro e entre diferentes 
populações de insetos. Desta forma, objetivou-se analisar a variabilidade genética de populações 
de bicudo, oriundas de diferentes localidades do Brasil, por meio de marcadores moleculares do 
tipo microssatélite ISSR (Inter Simple Sequence Repeat). O trabalho foi desenvolvido no 
Laboratório de Biotecnologia da Embrapa Algodão. As populações de bicudo foram provenientes 
das cidades de Campina Grande-PB, Ipiranga do Norte-CE e Chapadão do Sul-MS. Foi realizada 
a extração de DNA genômico de quinze bicudos individualmente, a partir de cada população, pelo 
método CTAB e, posteriormente, foram realizados ensaios de PCR-ISSR, utilizando-se os 
oligonucleotídeos comerciais (UCB-Universidade da Columbia Britânica) 808, 812, 816, 817, 
818, 825, 826, 827, 834, 846, 855, 868, 878, 884, 888. Os produtos das reações foram visualizados 
em gel de agarose a 1,5% e fotodocumentados. De posse dos dados, foi construída uma matriz de 
0 a 1 e a estimativa de similaridade genética entre cada par de populações foi calculada pelo 
coeficiente de Nei e o agrupamento obtido pelo método hierárquico UPGMA. Foram analisados 
120, 150 e 108 locos amplificados da população de Campina Grande, Ipiranga do Norte e 
Chapadão do Sul, respectivamente. Obteve-se taxas de polimorfismo nas três populações: 
Campina Grande (79%), Ipiranga do Norte (91%) e Chapadão do Sul (53%). A quantidade de 
bandas geradas pelos oligonucleotídeos variou entre 3 (UBC 808, 855 e 868) e 11 (UBC 812, 825, 
826 e 827), com intervalo de tamanho entre 300 a 2300 pb na população de Campina Grande; 
entre 7 (UBC 812) e 15 (UBC 834), com intervalo de tamanho entre 200 a 2000 pb na população 
de Ipiranga do Norte, e entre 4 (UBC 816) e 11 (UBC 855), com intervalo de tamanho entre 220 
a 1500 pb na população de Chapadão do Sul. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que há 
variabilidade genética dentro das populações de A. grandis, sendo que a maior taxa de 
polimorfismo foi detectada na população de Ipiranga do Norte, bem como concluir que as 
ferramentas moleculares podem auxiliar nos estudos de diversidade genética do bicudo do 
algodoeiro.  
 
Palavras-chave: Variabilidade genética; marcador molecular; ISSR. 
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A espécie Portulaca umbraticola (beldroega) tem sua utilização voltada principalmente para a 
ornamentação de casas e jardins, devido à grande variabilidade fenotípica da cor de suas flores, 
atributo ornamental que agrega valor comercial. Em programas de melhoramento de ornamentais 
é imprescindível estudos de caracterização e de diversidade genética entre acessos da espécie, 
seja para subsidiar o melhoramento ou para sua conservação. Nesse contexto, o trabalho teve 
como objetivo avaliar a diversidade genética entre acessos de P. umbraticola para indicar 
potenciais genitores. O trabalho foi desenvolvido no laboratório de Biotecnologia e 
Melhoramento Vegetal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, 
utilizando-se 18 acessos de P. umbraticola. O DNA foi extraído de 200 mg de tecido foliar usando 
o método CTAB modificado. Nas reações de RAPD foram utilizados 18 oligonucleotídeos 
iniciadores. Os fragmentos amplificados foram codificados como 0 (ausência) e 1 (presença) da 
banda no gel de agarose 1%. A matriz binária foi usada para construir a matriz de dissimilaridade 
genética usando a distância de Sokal. O agrupamento foi feito seguindo o método de Ward.D2 
representado graficamente em um dendograma. O agrupamento possibilitou a formação de 3 
grupos para os 18 acessos de P. umbraticola, onde o grupo I incluiu 13  acessos: PU-01, PU-02, 
PU-03, PU-06, PU-07, PU-08,  PU-10, PU-11, PU-13, PU-14, PU-16, PU-17 e PU-18. O grupo 
II englobou 3 acessos, PU-04, PU-09 e PU-12, e finalmente o grupo III, formado por 2 acessos, 
PU-05 e PU-15. O grupo I incluiu 72,22% do total de indivíduos, mas, apesar de serem mais 
similares, ainda possuem grande diversidade genética entre eles. Portanto, com base na matriz de 
dissimilaridade foi possível constatar como potenciais genitores, os acessos PU-12 e PU-16, pois 
se constituem em acessos geneticamente mais dissimilares, e, poderão gerar populações 
segregantes, fundamentais para se praticar seleção para promover melhoramento na espécie.  
 
Palavras-chave: Cruzamentos; beldroega; marcador molecular. 
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O meloeiro (Cucumis melo) é uma hortaliça de grande relevância socioeconômica mundial, 
cultivada em todos os continentes. No Brasil, a produção concentra-se na região Nordeste e, entre 
os entraves fitossanitários, a mosca-minadora Liriomyza sp. (Diptera: Agromyzidae) é 
considerada a principal praga. Dentre as estratégias de manejo, destaca-se a resistência de plantas. 
Nesse contexto, a busca por fontes de resistência é uma das atividades-chave nos programas de 
melhoramento. Assim, objetivou-se caracterizar acessos de meloeiro quanto à reação à mosca-
minadora. Nos ensaios foram avaliados 26 acessos de meloeiro, cinco híbridos comerciais 
(‘Goldex’, testemunha suscetível) e a linhagem ‘BAGMEL 56R’ (testemunha resistente). Essa 
linhagem apresenta viabilidade larval igual a zero e baixa preferência para oviposição. Com esses 
32 genótipos, foram conduzidos ensaios em laboratório para analisar a resistência por antibiose e 
antixenose. No ensaio de antibiose, três plantas por genótipo foram distribuídas em gaiolas nas 
quais foram liberadas 30 moscas por planta, as quais permaneceram em contato por 60 minutos. 
Nessas plantas, contabilizou-se: o número de minas, pupas e adultos e, posteriormente, foi 
estimada a viabilidade larval (VL) e pupal (VP). Para a antixenose, foram realizados ensaios com 
e sem chance de escolha, com 10 repetições em DBC e DIC, respectivamente. No ensaio com 
chance, os genótipos foram distribuídos em uma mesma gaiola. No ensaio sem chance, apenas os 
acessos mais promissores nos ensaios anteriores foram testados, em que cada genótipo, 
separadamente, foi colocado em gaiolas individualizadas. As infestações nestes ensaios ocorreram 
por 24 horas, utilizando seis moscas por planta. Três dias após a infestação, foi avaliado o número 
de minas por área foliar. Os dados obtidos foram submetidos à ANOVA e ao agrupamento Scott-
Knott (p<0,05). No experimento de antibiose, somente o genótipo ‘Festival’ foi considerado 
promissor, com VL de apenas 5,2%. Contudo, uma planta do acesso ‘CNPH 09-919’ apresentou 
VL de 13,3%, indicando ser uma provável fonte de resistência à mosca-minadora. Quanto à 
antixenose, foi possível selecionar genótipos promissores no ensaio com escolha, porém, na 
avaliação sem escolha, nenhum genótipo foi superior à testemunha ‘BAGMEL 56R’, não 
diferindo ou sendo inferiores ao ‘Goldex’. Entre tais genótipos houve variabilidade genética e, o 
híbrido ‘Festival’ e o acesso ‘CNPH 09-919’ apresentaram resistência do tipo antibiose. 
 
Palavras-chave: Cucumis melo; resistência; Liriomyza sp.  
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CARACTERIZAÇÃO DE GENÓTIPOS DE MELOEIRO 
CONTRASTANTES À RESISTÊNCIA À MOSCA-MINADORA 
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A variabilidade genética disponível no germoplasma de meloeiro pode fornecer fontes de 
resistência à mosca-minadora Liriomyza sp., praga-chave da cultura. O genótipo pode apresentar 
essa resistência por meio de mecanismos de defesa físicos, morfológicos e/ou químicos. A 
identificação dessas fontes de resistência, assim como a elucidação dos mecanismos de defesa, 
são importantes para o melhoramento genético da cultura. Desse modo, genótipos de meloeiro 
contrastantes quanto à resistência à mosca-minadora foram caracterizados por meio da quantidade 
e tipo de tricomas foliares. Foram utilizados os acessos do BAG de Meloeiro da Embrapa 
Hortaliças identificados como fontes de resistência por antixenose (CNPH 11-1072, CNPH 11-
1077 e CNPH 94-244) e híbridos comerciais suscetíveis (Goldex e Iracema) à mosca-minadora. 
Seis plantas de cada genótipos ao atingirem três folhas verdadeiras foram infestadas em gaiolas 
entomológicas, por 20 horas com 8 moscas por planta. Três dias após a infestação foi quantificado 
o número de minas por planta. Em seguida, amostras da 4ª folha de cada planta foram coletadas, 
fixadas em solução Karnovsky e, posteriormente lavadas em tampão fosfato e desidratadas em 
série etílica. Na sequência, foram secas via ponto crítico com CO2, montadas em stubs e 
metalizadas a vácuo, com película de ouro. Duas microfotografias foram obtidas por repetição, 
sendo uma da face adaxial (AD) e outra da face abaxial (AB) da folha e, a partir dessas, foram 
quantificados a densidade e os tipos de tricomas, em uma área de 7,8 mm2. As microfotografias 
foram obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV). Os dados submetidos à ANOVA e 
as médias comparadas pelo teste de Tukey. Foi estimada a correlação simples de Pearson (p<0,05) 
entre as variáveis avaliadas. Nas duas faces foliares foram observados tricomas tectores (TC) e 
glandulares (GD). Os TC foram observados maior quantidade na AB, principalmente nos 
híbridos. Os genótipos apresentaram quantidade semelhante de TC na AD, excetuando o CNPH 
11-1072 que diferiu dos híbridos. Já na AB, os híbridos foram superiores aos acessos. Os TC atua 
como barreira física, e por isso a preferência por oviposição na AD. Entretanto, em menor 
quantidade pode auxiliar na proteção dos ovos. Quanto aos GD, de modo geral, os acessos foram 
superiores aos híbridos na AD, por outro lado, o CNPH 94-244 apresentou a maior quantidade 
desse tricoma na AB, não havendo diferenças entre os demais genótipos. A maior média numérica 
de GD nesse acesso pode estar relacionada com a menor média numérica de oviposição. Esse tipo 
de tricoma é responsável pela produção e exsudação de aleloquímicos, que podem atuar repelindo 
os insetos-pragas. Em ambas as faces, houve correlação positiva e negativa, dos TC e GD com a 
preferência de oviposição, respectivamente. Contudo, o número de minas por planta só foi 
correlacionado (r=0,81**) com o total de tricomas, na face abaxial. Portanto, o número de minas 
está associado ao número de tricomas, dependendo da face e do tipo.  
 
Palavras-chave: Cucumis melo; antixenose; repelência a insetos.  
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As pimenteiras pertencem ao gênero Capsicum e atualmente são economicamente importantes 
em todo o mundo. Por apresentarem ampla diversidade para caracteres de coloração de folhas, 
flores e frutos, as pimenteiras tem recebido destaque como planta ornamental. Objetivou-se nesse 
trabalho caracterizar plantas de uma geração F5 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum 
L.). O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Laboratório de Biotecnologia Vegetal 
do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba (CCA/UFPB), Areia-PB. 
Caracterizou-se 4 populações de uma geração F5 (56.8, 56.26, 17.15 e 55.50) com base em 8 
descritores qualitativos de planta:  cor do caule (CC), presença de antocianina (ANTO), forma do 
caule (FC), pubescência do caule (PBC), hábito de crescimento (HC), densidade de ramificação 
(DR), forma da folha (FF) e cor da folha (CF). Os dados foram submetidos a estatística descritiva 
e expressos em porcentagem. Os descritores antocianina nodal, pubescência do caule e forma da 
folha foram monomórficos nas 4 populações (55.50, 17.15, 56.8 e 56.26) para presente, escassa 
e lanceolada, respectivamente. Estes caracteres são atributos que contribuem para utilização 
dessas populações como planta ornamental. Forma do caule variou apenas na população 56.26 
com duas classes: cilíndrico (86,67%) e angular (13,33%); para densidade de ramificação, variou 
para 17.15 e 55.50 com duas classes: intermediária (60%; 40%, respectivamente) e escassa 
(84,44%;15,56%, respectivamente), a densidade intermediária é a mais desejável pois apresenta 
maior harmonia em vaso e confere boa arquitetura da planta. A cor caule variou nas 4 populações 
com duas classes: verde com manchas púrpuras e roxo. Quando apresenta alguma coloração roxa 
a cor do caule atrai a atenção do consumidor. Hábito de crescimento também variou nas 4 
populações com duas classes: intermediário e ereto, o hábito ereto garante a fabricação de buquês, 
melhor colheita e controle de plantas daninhas. Cor da folha variou nas 4 populações com 3 
classes: variegada, verde escuro e roxo. A coloração variegada é mais desejável, associada ao 
hábito de crescimento. Estas características são atrativas ao consumidor, aumentando seu valor 
estético. Houve variabilidade para os caracteres avaliados possibilitando seleção entre e dentro 
nestas populações para estes caracteres, atendendo as necessidades do mercado ornamental. 
 
Palavras-chave: Melhoramento; Capsicum; caracterização. 
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As pimenteiras pertencem ao gênero Capsicum com 33 espécies descritas. A diversidade das 
espécies desse gênero abre oferta para novos tipos de pimenteiras no mercado. Objetivou-se 
caracterizar plantas de uma geração F5 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.) 
baseado em descritores qualitativos de flor. O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
do Laboratório de Biotecnologia Vegetal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal 
da Paraíba (CCA/UFPB), Areia-PB. Foram caracterizadas 5 populações de uma geração F5 (56.8, 
56.26, 30.16, 30.22 e 55.45), baseadas em 4 descritores qualitativos de flor: cor da corola (CC), 
cor da antera (CA), cor do filete (CF) e posição da flor (PF). Os dados foram coletados a partir de 
observações nas plantas e em seguida submetidos a estatística descritiva, expressos em 
porcentagem. O descritor posição da flor foi monomórfico nas 5 populações avaliadas, para a 
classe ereta. A posição da flor é caractere primário na floricultura, permitindo que os frutos se 
destaquem nas folhagens por também possuírem posição ereta. A cor da corola formou duas 
classes nas populações 56.8 e 56.26: roxo com base branca (60% para ambas) e roxo (40% para 
ambas), na 30.16 formou duas classes: branca com manchas roxas (44%) e branca (56%), na 30.22 
formou três classes: branca (42,3%), branca com manchas roxas (38,46%) e roxa (19,24%) e na 
população 55.45 formou três classes: roxa (56%), roxa com base branca (24%) e branca com 
manchas roxas (20%). A variação de cor na corola em pimenteiras confere a estas maior potencial 
ornamental. Para cor da antera, foi monomórfico nas populações 56.8 e 56.26 para a classe roxa; 
na população 30.16 formou duas classes: azul pálido (48%) e amarelo (52%), na população 30.22 
formou três classes: amarelo (44%), roxo (40%) e azul pálido (16%) e na população 55.45 formou 
duas classes: azul pálido (24%) e roxo (76%). Para cor do filete apresentou duas classes nas 
populações 56.8, 56.26 e 55.45: roxo (96%, 96% e 80%, respectivamente) e roxo claro (4%, 4% 
e 20%, respectivamente), na 30.16 formou duas classes: roxo claro (64%) e branco (36%) e na 
30.22 formou três classes: branco (44%), roxo claro (36%) e roxo (20%). Houve variabilidade 
para os caracteres florais avaliados possibilitando seu uso gerações seguintes e permitindo seleção 
nestas populações para estes caracteres, atendendo a demanda do mercado. 
 
Palavras-chave: Melhoramento; variabilidade; Capsicum. 
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A família Malvaceae está presente em todas as regiões tropicais do mundo, e possui ampla 
diversidade de gêneros, dentre eles, o Melochia. No Brasil, existem 24 espécies pertencentes a 
esse gênero, distribuídas por todos os estados. A espécie Melochia pyramidata é uma planta 
herbácea, com potencial ornamental, devido seus caracteres morfológicos, como: caule 
ramificado, folhas simples, inflorescências nas axilas das últimas folhas, flores com cinco pétalas 
de coloração róseo-escura. Essa espécie pode ser propagada via sexual e assexual, sendo a 
estaquia o método de propagação vegetativa mais utilizada na produção de mudas. O substrato 
utilizado e o tamanho do vaso são fatores que afetam o desenvolvimento das mudas. Assim, 
objetivou-se avaliar o desenvolvimento de mudas de dois genótipos de Melochia em diferentes 
tamanhos de vasos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação no setor de Biotecnologia 
e Melhoramento Vegetal do CCA/UFPB, Areia-PB. O material vegetal utilizado foi proveniente 
de dois genótipos de M. pyramidata coletados no CCA/UFPB. O delineamento experimental 
utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 2, com 4 repetições. O primeiro 
fator foram os genótipos utilizados (MP1 e MP2). O segundo fator foi o tamanho dos vasos (V1: 
1,8 Litros e V2: 0,9 Litros). Utilizou-se o substrato areia lavada, e cada parcela foi constituída de 
uma estaca por vaso. As avaliações foram realizadas 60 dias após o plantio. As variáveis 
analisadas foram: número de brotações, número de folhas, número de frutos, número de botões 
florais, largura da folha e comprimento da folha. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). Não houve interação significativa 
para as variáveis analisadas, exceto para o número de botões florais. Avaliando os genótipos, 
observou-se que ambos produziram uma maior quantidade de botões florais nos vasos maiores 
(V2). Avaliando os fatores isoladamente, percebe-se que o tamanho dos vasos influenciou 
significativamente as variáveis número de folhas e comprimento da folha, com o vaso maior 
(V1:1,8 L.) proporcionando os melhores resultados. Para o número de frutos, observou-se que o 
genótipo MP2 produziu mais frutos do que o MP1, e que o vaso menor (V2) propiciou resultados 
inferiores. Ambos os genótipos de M. pyramidata se desenvolvem melhor em vasos de 1,8 Litros, 
apresentando maiores quantidades de folhas, botões florais e frutos. 
 
Palavras-chaves: Propagação; Malvaceaea; ornamental. 
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Nopalea cochenilifera conhecida popularmente como palma doce ou miúda, é uma espécie 
pertencente à família Cactaceae. Vem sendo amplamente utilizada como planta forrageira na 
região do semiárido brasileiro e, apesar de apresentar menor resistência à seca, apresenta 
resistência a cochonilha do carmim e maiores teores de matéria seca e carboidratos. A poliploidia 
é um fenômeno que geralmente induz o crescimento das partes vegetativas das plantas, como 
folhas, flores e frutos, proporcionando maior vigor. No melhoramento de plantas, a poliploidia 
pode ser induzida in vitro atráves de agentes antimitóticos, tais como: trifluralina, orizalina e 
colchicina. Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência de diferentes 
doses de trifluralina sobre a poliploidização de N. cochenilifera Salm Dyck. Inicialmente, 
cladódios jovens (5 cm de comprimento) da palma forrageira foram desinfestados e inoculados 
em meio de cultura MS suplementado com diferentes concentrações de trifluralina (0, 5, 15 e 30 
μM) por um período de 15 dias, em seguida, foram transferidos para um meio de composição 
similar, sem a suplementação com o agente antimitótico, onde foram mantidos até a regeneração, 
por aproximadamente 4 meses. O material foi avaliado quanto ao comprimento da parte aérea 
(CPA), comprimento da raiz (CR), diâmetro do cladódio (DC) e matéria fresca (MF). O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 5 repetições. Foi 
realizada a análise de variância para as características morfométricas avaliadas, com posterior 
comparação das médias. As maiores doses foram responsáveis por menores valores das 
características, em função da trifluralina ser fitotóxica. Porém, entre as doses avaliadas para as 
características CPA, CR e MF a dose de 5 μM foi mais eficiente. Enquanto que, para a variável 
diâmetro do cladódio a melhor dose foi de 30 μM. Portanto, a dose a ser selecionada é a de 5 μM. 
É necessário a continuação do estudo para ser analisado se as doses de trifluralina induziram 
plantas poliploides. 
 
Palavras-chave: Palma forrageira; poliplóides; agentes antimitóticos. 
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O germoplasma de meloeiro apresenta uma ampla variabilidade genética, a qual pode ser 
quantificada por meio de métodos estatísticos multivariados, aplicados aos dados obtidos a partir 
da avaliação e caracterização de seus mais diversos caracteres. Dentre as caraterizações mais 
utilizadas em estudos de divergência genética está a morfo-agronômica, a qual inclui, além da 
produção, aspectos da planta, folhas, flores, frutos e sementes. No meloeiro, são observadas 
sementes de diferentes tamanhos, formatos e quantidade de reservas, o que influencia diretamente 
na massa e, consequentemente, na germinação das mesmas. Nesse contexto, o objetivo do 
presente trabalho foi avaliar a divergência de acessos de meloeiro por meio da massa e da 
germinação das sementes. Para massa de sementes (M100S), foram pesadas em balança analítica 
quatro amostras de 100 sementes, no Laboratório de Melhoramento e Recursos Genéticos 
Vegetais, pertencente a Embrapa Agroindústria Tropical. Para a avaliação da germinação (%G), 
fez-se um ensaio com quatro repetições de 50 sementes, postas para germinar sobre papel 
Germitest® embebido com água destilada, dispostos por oito dias em BOD, no Laboratório de 
Análise de Sementes da Universidade Federal do Ceará. Foi realizado o agrupamento para cada 
variável bem como estimado o coeficiente de correlação entre ambas. Para M100S foram 
formados três grupos, contendo os acessos com maiores massa de sementes, intermediários e com 
menores valores, respectivamente. Os acessos com maiores M100S são provenientes do BAG de 
Meloeiro da Embrapa Hortaliças (CNPH 93-692, CNPH 15-446, CNPH 16-439, CNPH 11-939 e 
CNPH 11-233), à exceção do BAGMEL 140 que é oriundo do BAG de Cucurbitáceas para o 
Nordeste brasileiro da Embrapa Semiárido (BAGMEL). Para %G, houve a formação de quatro 
grupos, destacando-se o maior grupo, com germinação acima de 95% e composto por acessos 
oriundos de ambos os BAGs (BAGMEL 113, BAGMEL 110, BAGMEL 114, CNPH 11-130, 
BAGMEL 105, CNPH 16-439, BAGMEL 111, CNPH 09-206, CNPH 15-077, BAGMEL 104, 
BAGMEL 112, CNPH 93-692, BAGMEL 60, CNPH 11-233 e BAGMEL 116). A correlação entre 
a M100S e o %G não foi significativa, o que pode ser explicado pela baixa coincidência de 
genótipos, nos grupos formados em cada variável. Contudo, vale ressaltar que os acessos CNPH 
93-692 e CNPH 11-233 apresentaram elevados valores em ambas as características. Portanto, no 
germoplasma estudado, não há associação entre M100S e %G, entretanto, há ampla variabilidade 
genética. 
 
Palavras-chave: Cucumis melo L.; variabilidade genética; agrupamento. 
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A manga é uma das frutas mais produzidas e exportadas pelo Brasil. O Submédio do Vale do São 
Francisco possui elevada importância na comercialização. Devido à importância da cultura da 
mangueira para a região, a Embrapa Semiárido possui um Banco Ativo de Germoplasma 
composto atualmente por mais de 160 acessos cuja finalidade é contribuir com o programa de 
melhoramento genético desenvolvido pela instituição, proporcionando resultados que possam 
beneficiar os produtores da cultura. Assim, o objetivo do presente trabalho foi caracterizar o porte, 
o hábito de crescimento dos ramos principais e as folhas de acessos de mangueira pertencentes ao 
Banco de Ativo de Germoplasma da Embrapa Semiárido, instalado na Estação Experimental de 
Mandacaru, em Juazeiro, Bahia. Foram caracterizados no presente estudo 119 acessos, baseando-
se nos descritores morfológicos disponibilizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento em 2011. O hábito de crescimento dos ramos principais foi classificado como 
aberto ou espraiado, ereto e pendente, enquanto o porte, medido em metros, foi caracterizado 
como baixo (≤ 6,0), médio (6,0 < x ≤ 9,0), alto (9,0 < x ≤ 12,0) e muito alto (> 12,0). Os descritores 
relacionados às folhas foram o comprimento do limbo (curto, médio e longo), a largura do limbo 
(estreita, média e larga), a relação comprimento/largura do limbo (muito pequena, pequena, 
média, grande e muito grande), a forma do limbo (ovalada, oblonga e elíptica), a forma da base 
do limbo (aguda, obtusa e arredondada) e a forma do ápice do limbo (afilada, aguda e acuminada). 
Foram obtidas as frequências percentuais para cada classe fenotípica em todos os descritores 
aplicados. Para o porte, observa-se que 82,35% dos acessos apresentaram porte baixo e 17,65% 
porte médio, não se verificando porte alto e muito alto. O hábito de crescimento dos ramos 
principais predominante foi o ereto, presente em 39,50% dos acessos. Para os descritores de folha, 
observa-se que a relação comprimento/largura do limbo foi média em 62,18% dos acessos, a 
forma do limbo predominante foi a oblonga em 48,74% dos acessos, a forma da base do limbo 
predominante foi a aguda em 63,03% dos acessos e a forma do ápice do limbo predominante foi 
a afilada em 48,74% dos acessos. Diante dos resultados obtidos, conclui-se que há variabilidade 
fenotípica entre os acessos para os descritores aplicados que podem, assim, possibilitar a 
identificação e a diferenciação de genótipos de mangueira. 
 
Palavras-chave: Morfologia; manga; descritores. 
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O Banco Ativo de Germoplasma de mangueira da Embrapa Semiárido, instalado na Estação 
Experimental de Mandacaru em Juazeiro, Bahia, possui atualmente mais de 160 acessos e é 
considerado o segundo maior no Brasil, entretanto alguns acessos ainda carecem de resultados 
referentes à caracterização morfológica. O objetivo do presente trabalho foi, portanto, caracterizar 
110 acessos quanto aos descritores das inflorescências e 117 acessos quanto à precocidade. Os 
descritores morfológicos considerados foram disponibilizados em 2002 e 2011 pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foram aplicados à inflorescência quatro descritores: o 
comprimento (curto, médio, longo), o diâmetro (pequeno, médio, grande), a forma (cônica, 
piramidal, piramidal larga) e a coloração dos ráquis (esbranquiçada, verde e amarela, amarela, 
rósea alaranjada clara, rósea, rósea escura, vermelha, roxa), caracterizando-se ainda a 
precocidade, sendo considerados precoces os acessos produzindo em outubro, intermediários os 
acessos produzindo entre novembro e dezembro e tardios os acessos com produção a partir de 
janeiro. Foram obtidas as frequências percentuais para cada classe fenotípica. O comprimento da 
inflorescência predominante foi o médio (54,55%) e o diâmetro da inflorescência predominante 
foi o pequeno (71,82%). Na forma da inflorescência, observa-se que, enquanto a classe piramidal 
esteve presente em 54,55% dos acessos, a classe cônica em 34,55% e a classe piramidal larga em 
8,18%, 2,72% dos acessos foram enquadrados em uma classe intermediária, a classe cônica a 
piramidal, de acordo com o que a literatura propõe quando houver intervalos numéricos entre as 
classes originalmente definidas. Na coloração da inflorescência, prevaleceram as classes rósea 
(45,45%) e rósea escura (27,27%), contudo foi possível observar também, embora em 
porcentagens inferiores, as demais classes do descritor, como a roxa (10,00%), a esbranquiçada 
(7,27%), a verde e amarela (5,46%), a amarela (1,82%), a rósea alaranjada clara (1,82%) e a 
vermelha (0,91%). Na precocidade, verifica-se que os acessos, na maioria, foram classificados 
como tardios (65,81%), seguidos dos intermediários (20,51%) e dos precoces (13,68%). Diante 
do exposto, detecta-se a presença de variabilidade fenotípica entre os acessos caracterizados para 
todos os descritores aplicados, o que assim lhes possibilita o contínuo emprego em trabalhos 
posteriores de caracterização e identificação de genótipos. 
 
Palavras-chave: Manga; descritores; morfologia. 
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A divergência genética existente no germoplasma de meloeiro (Cucumis melo L.) tem se mostrado 
promissora quanto à seleção de genótipos resistentes à mosca-minadora (Liriomyza sativae 

Blanchard). O conhecimento dos mecanismos de defesa que conferem resistência aos genótipos 
é essencial para um melhor aproveitamento desses genótipos. Desse modo, este trabalho teve por 
objetivo avaliar a influência da espessura de camadas foliares na não-preferência da mosca-
minadora em genótipos de meloeiro. Para tanto, foram avaliados os acessos CNPH 11-1072, 
CNPH 11-1077 e CNPH 94-244, identificados como fontes resistentes por antixenose, e os 
híbridos Goldex e Iracema, suscetíveis à mosca-minadora. O delineamento experimental foi 
inteiramente ao acaso, com seis repetições por genótipo. As plantas foram distribuídas em gaiolas 
entomológicas e infestadas por 20 horas com oito moscas por planta. A avaliação foi realizada 
três dias após a infestação, consistindo em contar o número de minas (NM) por folha. Em seguida, 
amostras da 4ª folha de cada planta foram coletadas, fixadas em solução Karnovsky, e 
acondicionadas em geladeira. Após a fixação, foram lavadas em tampão fosfato, desidratadas em 
série etílica, incluídas em historresina (Leica) e feitos cortes transversais de 6 µm, para a 
preparação em lâminas histológicas. Os cortes foram submetidos à reação do Ácido Periódico-
Schiff (PAS). Depois de corados, foram analisados em microscópio óptico de luz e, por meio do 
software CellSens Entry®, foram obtidas quatro imagens por repetição. Em cada imagem foram 
realizadas quatro medições por parâmetro: espessura da epiderme da face adaxial e abaxial, do 
parênquima paliçádico e do esponjoso e, da lâmina foliar. Considerando cada genótipo 
separadamente, não houve correlação significativa entre o NM e a espessura das camadas foliares. 
Não foram observadas correlações significativas entre o NM e a espessura das epidermes adaxial 
(r=-0,35) e abaxial (r=-0,33), indicando que as epidermes não influenciaram na preferência da 
mosca-minadora pelo hospedeiro. Por outro lado, o NM correlacionou-se negativamente com a 
espessura dos parênquimas paliçádico e esponjoso e com a lâmina foliar, sugerindo que o NM 
tende a aumentar quando esses tecidos são mais estreitos. Portanto, folhas de meloeiro mais 
estreitas tendem a apresentar um maior número de minas. 
 
Palavras-chave: Cucumis melo; Liriomyza sativae; tecidos foliares. 
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Senegalia polyphylla é uma espécie arbórea utilizada na alimentação humana, animal e adubação 
do solo com considerável importância econômica. Nesse contexto são necessários estudos sobre 
métodos de extração de DNA em S. polyphylla para a realização de análises referentes a 
diversidade genética. Desse modo, o presente trabalho objetivou avaliar métodos de extração de 
DNA genômico em S. polyphylla para selecionar o protocolo de extração de DNA mais eficiente 
para essa espécie, de modo a subsidiar estudos posteriores. Foram coletadas folhas de indivíduos 
de S. polyphylla do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
e transportadas para o laboratório de Biologia Molecular (Depto. de Biologia / UFPI). Foram 
testados dois protocolos de extração, desenvolvidos por Dellaporta e Romano e Brasileiro. Após 
isso, realizou-se a eletroforese em gel de agarose a 0,8% para verificar a qualidade e quantificar 
o DNA extraído. As amostras de DNA que apresentaram os melhores resultados foram as 
extraídas com a utilização do protocolo de Romano e Brasileiro. Com isso novas extrações foram 
realizadas utilizando apenas esse protocolo com três repetições, alterando as concentrações de β-
mercaptoetanol, quantidade de massa foliar e volume de tampão de extração em cada amostra. Na 
primeira amostra foram utilizados 40 mg de massa foliar, 400 µL de tampão de extração e 3 µL 
de β-mercaptoetanol. Na segunda amostra: 60 mg de massa foliar, 600 µL de tampão de extração 
e 4 µL de β-mercaptoetanol. Na terceira amostra: 80 mg de massa foliar, 800 µL de tampão de 
extração e 5 µL de β-mercaptoetanol. Em seguida foi realizada a eletroforese em gel de agarose 
a 0,8% e todas as amostras obtidas foram uniformes e bem evidentes, demonstrando a eficácia do 
protocolo para a extração de DNA de S. polyphylla. A variação dos reagentes e as quantidades de 
massa e tampão não gerou alterações visíveis nas bandas do gel. Portanto, para S. polyphylla, o 
protocolo de extração de DNA vegetal descrito por Romano e Brasileiro foi o mais eficiente.  
 
Palavras-chave: DNA genômico; eletroforese; estudos moleculares. 
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Bauhinia forficata, pertencente à família Leguminosae, é uma espécie com considerável 
importância econômica utilizada na medicina popular como anti-inflamatória, laxante, anti-
alérgica, expectorante e auxilia na redução da glicose do sangue. Devido a sua importância 
econômica, é necessário a realização de estudos moleculares para subsidiar futuros estudos 
envolvendo diversidade genética que possam auxiliar na definição de áreas prioritárias para a 
conservação, disponibilizando informações essenciais para a formação de bancos de 
germoplasma. Diante disso o presente trabalho teve como objetivo identificar, entre cinco 
protocolos de extração de DNA, o mais eficiente para B. forficata para a realização de futuros 
estudos moleculares. As amostras foram coletadas no município de Coivaras PI, e transportadas 
em solução saturada de NaCl-CTAB até o laboratório de biologia molecular da UFPI, onde foram 
realizadas as extrações de DNA genômico. Os protocolos testados foram os descritos por Romano 
e Brasileiro, Doyle & Doyle, Grattapaglia e Khanuja, todos baseados no detergente CTAB (Cetil- 
Trimetil Brometo de Amônio) e, o protocolo descrito por Dellaporta com base no detergente SDS 
(Dodecil Sulfato de Sódio). As amostras de DNA extraídas foram separadas em gel de agarose a 
0,8% com TRIS-borato 0,5X (TBE) a 90 volts por 1,5 h. Os géis foram corados com brometo de 
etídeo e depois fotodocumentadas por meio de um transluminador. Dentre os protocolos 
analisados, o descrito por Khanuja et al. (1999), foi o que obteve a formação de bandas mais 
visíveis e com menos arrastos no gel, indicando a presença de DNA em quantidades consideráveis 
e com maior integridade em relação aos demais, apontando ser o método mais eficiente para 
isolamento de DNA de B. forficata. 
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O gênero Capsicum agrupa as pimentas e os pimentões e sua importância é visível tanto no setor 
econômico quanto no meio biológico e cultural.  A demanda por novas cultivares desses vegetais 
tem aumentado, principalmente quando se associam qualidade, resistência a pragas e doenças. A 
variabilidade genética mantida em coleções e bancos de germoplasmas representa a base para a 
obtenção de novas cultivares. Variáveis multicategóricas têm sido usadas na determinação da 
divergência genética em vegetais, pois permitem a formação de grupos contrastantes de genótipos 
superiores, quando trata-se de caracteres qualitativos, favorecendo o sucesso dos programas de 
melhoramento. Dessa forma, o trabalho teve por objetivo caracterizar e avaliar a diversidade 
genética de acessos de Capsicum spp. com base em variáveis multicategóricas. O experimento foi 
realizado em telado, nas dependências da Universidade Federal do Piauí – UFPI, Campus Amílcar 
Ferreira Sobral, em delineamento inteiramente ao acaso, com três repetições. Foram 
caracterizados 13 genótipos de Capsicum spp., utilizando-se de uma lista de descritores 
morfológicos composta por 20 caracteres qualitativos, seguindo-se os critérios do IPGRI. Foi 
obtida matriz de dissimilaridade genética, utilizando-se a moda de cada variável por genótipo, 
sem repetição. Foram realizadas análises de agrupamento pelos métodos de agrupamentos Tocher 
e Ward. As análises foram realizadas com o auxílio do programa R. Mediante agrupamento de 
Tocher, formaram-se três grupos, sendo o grupo II formado pelos genótipos GEN40 e GEN75 e 
o grupo III formado pelos genótipos GEN35 e GEN77. Os demais genótipos constituíram o grupo 
I. Por meio da leitura de dendrograma Ward, pôde-se observar a formação de cinco grupos, sendo 
dois deles semelhantes aos grupos II e III visualizados no agrupamento Tocher. A formação do 
grupo II ocorreu devido à presença de coloração roxa das anteras, do filete e dos frutos em estágio 
intermediário, e o grupo III devido à coloração alaranjada dos frutos em estágio intermediários e 
folhas com pubescência intermediária. Os métodos de agrupamento foram parcialmente 
concordantes, constatando diversidade genética entre os genótipos analisados, principalmente 
entre os genótipos GEN40, GEN75, GEN35 e GEN77. Portanto, os acessos estudados revelam 
sua importância como fonte de variabilidade genética e suas possíveis aplicabilidades em 
programas de melhoramento genético. 
 
Palavras-chave: Pimenteiras; variabilidade genética; agrupamento de Ward.  
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As espécies da família Amaryllidaceae são as bulbosas de maior importância ornamental, elas 
possuem grande apelo comercial, sendo a conservação de sua diversidade, uma prioridade. A 
caracterização e o estudo da diversidade genética são importantes na gestão e no uso do 
germoplasma conservado, gerando dados que podem ser utilizados em trabalhos de melhoramento 
genético. O objetivo deste estudo foi caracterizar e estimar a divergência genética entre acessos 
do gênero Habranthus da coleção de germoplasma da Embrapa Agroindústria Tropical. Foram 
avaliados 29 acessos de Habranthus. Os descritores utilizados na avaliação foram: comprimento 
de folhas (CFO), largura de folhas (LFO) e por atribuição de notas foram avaliados a taxa de 
recobrimento do solo (TRS), ocorrência de plantas daninhas (OPD), ataque de insetos (AIN) e 
índice de folhas secas (FSE). Os dados foram analisados utilizando o método de agrupamento de 
UPGMA para a avaliação da similaridade genética. As análises de componentes principais foram 
utilizadas para a seleção dos descritores mais importantes na caracterização dos acessos. Foram 
formados seis grupos no dendrograma e através do gráfico de componentes principais foi possível 
observar que os descritores que mais contribuíram para caracterização foram taxa de recobrimento 
do solo, comprimento de folhas, índice de folhas secas e largura de folhas. 
 
Palavras-chave: Bulbosas ornamentais; bulbos para vaso; amarílis. 
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A espécie Stylosanthes scabra possui tolerância ao déficit hídrico e é encontrada facilmente em 
pastagens naturais no semiárido, sendo uma fonte nutricional para os rebanhos. Apesar da 
importância do gênero para o semiárido, não existe uma cultivar definida para as condições 
especificas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar dois acessos da espécie com diferentes 
disponibilidades hídricas. O trabalho foi realizado na Unidade Experimental Horto Florestal 
pertencente a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Bahia. Os acessos utilizados 
fazem parte da coleção de forrageiras da UEFS. O experimento foi blocos casualizados em 
esquema fatorial 5X2, sendo 5 disponibilidades hídricas (100%, 80%, 60%, 40%, 20% da 
capacidade de campo) e dois acessos de S. scabra (BGF-08-018; BGF-08-034). A capacidade de 
campo foi determinada a partir de um ensaio em três vasos com perfurações na sua parte inferior, 
contendo, cada vaso 8L de solo pesados inicialmente. Esses vasos foram saturados ate sua 
capacidade máxima, sendo em seguida vedados com papel filme e deixados com livre drenagem, 
após isso foram pesados novamente e o conteúdo de água determinado por diferença de peso. 
Foram avaliados 10 descritores (diâmetro do colo, altura, comprimento do ramo principal, 
comprimento do eixo principal, numero de ramos, peso da massa fresca das folhas e do caule, 
peso da massa seca das folhas, do caule e total). Os dados foram submetidos a analise de variância 
e as médias testadas por regressão polinomial. Houve interação significativa entre os acessos e as 
disponibilidades hídricas para diâmetro da planta e massa seca total. O acesso BGF-08-034 foi o 
que apresentou melhor média para comprimento do ramo principal e peso da massa seca das 
folhas, não diferenciando para os demais caracteres. Os valores mais acentuados foram 
encontrados na condição de menor disponibilidade hídrica, o que influenciou em todos os 
caracteres dos genótipos avaliados, sendo limitante ao desenvolvimento dos acessos. Conclui-se 
que o acesso BGF-08-034 apresenta o melhor desempenho para os caracteres morfoagronômicos 
quando submetido a diferentes disponibilidades hídricas.  
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A cajarana do sertão (Spondias sp.) pertence à família Anacardiaceae. Informações sobre sua 
origem são incipientes ou inexistentes. Tem ocorrência em regiões semiáridas dos Estados da 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. No entanto, há locais com denominação de umbu-
cajazeira, o que contribui para dificultar a sua identificação, pois são espécies de comportamento 
e características morfológicas semelhantes. Na Paraíba, encontra-se em convivência com outras 
plantas na vegetação nativa e em sítios dos municípios de Catolé do Rocha, Patos e Uiraúna, 
dentre outros. Onde tem importância socioeconômica, pois no período da safra, seus frutos são 
vendidos na forma in natura e principalmente, em polpa processada dando origem a geleias, 
sorvetes e sucos. Apesar disso, muitos dos seus genótipos estão sendo perdidos devido ao 
desmatamento e construção civil, fazendo-se necessário a preservação da espécie. Assim, este 
trabalho teve como objetivo realizar prospecção e caracterização de genótipos de cajaranazeira 
em Catolé do Rocha-PB visando instalação de um banco de germoplasma. Foram 
georreferenciados 3 genótipos (CR1, CR2, CR3), desses foram coletadas estacas para produção 
das mudas. Foram realizadas as seguintes coletas de dados e mensurações: Altura de Planta - AP, 
Largura de Copa -LC, Perímetro do Caule – PC; Comprimento da Folha -CFO, Largura da Folha- 
LFO e Número de Folíolos-NFO; Peso do Fruto-PF, Diâmetro do Fruto-DF, Comprimento do 
Fruto-CF e ºBRIX). Para as mensurações foram utilizados balança digital, fita métrica, trena, 
paquímetro e refratômetro digital. Obteve-se as seguintes médias:  genótipo CR1 (AP-17,4m; LC 
-17,0m; PC- 1,7m; CFO-19,8cm; LFO-13,7cm; NFO-7,2; CF-21,1mm, DF-21,0mm; PF-7,0g; 
ºBRIX-13,5), genótipo CR2 (AP-19,3m; LC-20,0; PC-2,2m; CFO-18,5cm; LFO-12,3; NFO-7,4; 
CF-27,0mm; DF-26,0mm; PF-10,2g; ºBRIX-13,5), genótipo CR3 (AP-16,5m; LC-15,0m; PC-
1,30m; CFO-20,0cm; LFO-13,4cm; NFO-7,8; CF-25,0mm; DF-23,0mm; PF-8,4g; ºBRIX-17,2). 
De acordo com os resultados, observou-se pouca variabilidade entre as plantas para todas a 
variáveis avaliadas. A cajaranazeira só se reproduz por propagação assexuada, pois suas sementes 
não germinam, contribuindo para uniformidade entre plantas. As plantas avaliadas apresentaram 
potencial para mercado, podendo ser preservadas, em campo, para suporte a futuros trabalhos de 
melhoramento e possível instalação de pomares comerciais nas regiões de ocorrência natural para 
melhoria socioeconômica da região semiárida da Paraíba. 
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Abelhas da espécie Melipona scutellaris produzem um tipo especial de própolis conhecida como 
geoprópolis, o qual apresenta grânulos inodoros, sabor amargo, e é constituído basicamente de 
terra, resinas vegetais e cera. Na colmeia, a geoprópolis tem a função de controlar a temperatura 
e inibir a ação de inimigos naturais tais como fungos, bactérias e vírus. Este trabalho objetivou 
avaliar a atividade antifúngica do extrato de geoprópolis composto por resinas vegetais, frente a 
estirpes de Candida albicans. As estirpes utilizadas foram, C. albicans (ATCC 40278) fornecida 
pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (FIOCRUZ), e linhagens de C. 

albicans (CCMB 251), (CCMB 288) e (CCMB 265) obtidas do Banco de coleção de cultura de 
microrganismos da Bahia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). A concentração 
inibitória mínima (CIM) foi determinada através da técnica de microdiluição em placas de 96 
poços, nas quais foram adicionados caldo BHI (Brain Hear Infusion), o extrato de geoprópolis e 
o micro-organismo avaliado. O material foi incubado em estufa por 24h, em seguida, o reagente 
tetrazólio 0,25% foi adicionado aos poços. As alíquotas dos poços em que ocorreram inibições 
foram semeadas em placas com ágar BHI para estabelecer a concentração fungicida mínima 
(CFM). Os resultados revelaram que a CIM apresentou valores distintos: 0,25, 1,0, 1,0 e 5,0 
mg.mL-1, para as estirpes CCMB 251, ATCC 40278, CCMB 265 e CCMB 288, respectivamente. 
Portanto, há diferença na sensibilidade de estirpes da mesma espécie frente a agentes antifúngicos, 
a estirpe CCMB 251 com a menor CIM, foi a mais sensível ao extrato de geoprópolis. Foi 
observado ainda que o extrato avaliado promoveu ação fungistática frente a todas as estirpes 
analisadas. A atividade fungistática constatada nos resultados revela que a geoprópolis pode atuar 
no equilíbrio da microbiota, controlando a proliferação da C. albicans. Esta aplicação pode 
agregar valor a este recurso natural, estimulando geração de renda para os trabalhadores que 
vivem no Semiárido nordestino, além de incentivar a pratica da meliponicultura e promover o 
incremento da polinização de espécies vegetais, contribuindo para a manutenção e conservação 
da biodiversidade. 
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