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PARÂMETROS GENÉTICOS E PREDIÇÃO DE VALORES 
GENOTÍPICOS EM FEIJÃO-FAVA VIA RELM/BLUP  
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Vieira1; Verônica Brito da Silva1; Regina Lucia Ferreira Gomes1; Ângela Celis de 
Almeida Lopes1 

 
1Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portela. 2Universidade Federal do 
Piauí, Campus Amílcar Ferreira Sobral. *E-mail do autor apresentador: jraio@ufpi.edu.br 
 
A conservação e caracterização de recursos genéticos vegetais em bancos de germoplasma têm 
sido a base para seu uso em programas de melhoramento, resultando no desenvolvimento de novas 
cultivares. Os acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Feijão-Fava da UFPI têm sido 
utilizados na caracterização morfoagronômica, molecular, citogenética e análise de divergência, 
gerando informações para o programa de melhoramento de feijão-fava. O presente trabalho teve 
como objetivo aplicar o método REML/BLUP no programa de melhoramento do feijão-fava, 
utilizando-o na estimação de parâmetros genéticos e predição de valores genotípicos em geração 
segregante F3 de feijão-fava. O experimento foi conduzido no Departamento de Fitotecnia do 
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí. As sementes obtidas da geração 
F2 foram conduzidas, em Bulk, em campo experimental em blocos casualizados com cinco 
repetições, com dez plantas por parcela. Foram avaliados seis híbridos de hábito de crescimento 
determinado e duas testemunhas para as seguintes características: número de dias para a 
emergência da plântula, comprimento da folha, largura da folha, número de dias para floração, 
altura da planta e altura da base do hipocótilo. As variáveis foram analisadas de acordo com o 
Modelo 61 do programa computacional Selegen-REML/BLUP. Os valores estimados para 
variância fenotípica variaram de 0,60 a 269,69. Essa alta variação pode ser devido ao método de 
estimação utilizado. Os maiores valores foram obtidos para os caracteres altura de planta, 
comprimento do folíolo e largura do folíolo. As famílias 5, 8 e 1 foram as melhores para número 
de dias de emergência com maiores valores de ganho genético. Para caracteres de arquitetura da 
planta destacam-se as famílias 4 para altura de planta e 2 para altura da base do hipocótilo até 
primeira folha completamente expandida. As famílias 4, 5 e 8 destacaram-se para as 
características relacionadas com o índice foliar. A exploração das famílias superiores pode 
possibilitar que maior número de linhagens potenciais avance para as etapas seguintes do 
melhoramento genético de feijão-fava. 
 
Palavras-chave: Phaseolus lunatus; modelos mistos; componentes de variância. 
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DIVERSIDADE GENÉTICA DE PROGÊNIES DE MEIOS-IRMÃOS 
EM SELEÇÃO RECORRENTE DE MILHO 
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O milho (Zea mays L.) é de grande importância socioeconômica sendo cultivado em praticamente 
todas as regiões agrícolas do mundo. O Brasil participa com 6% na produção mundial de milho. 
No nordeste brasileiro a produção de milho assume papel fundamental na composição da renda 
das famílias, contudo, a baixa produtividade local é uma das marcas do cultivo na agricultura 
familiar da região. Diversos fatores contribuem para a baixa produtividade, entre eles, a adoção 
de híbridos e variedades comerciais melhoradas para regiões Sul/Sudeste aliada a falta de adoção 
de pacotes tecnológicos apropriados ao uso dessas cultivares.  Este trabalho visa apresentar a 
divergência genética entre progênies de meios-irmãos, da fase de recombinação de um programa 
de seleção recorrente de milho. Vinte progênies de meios-irmãos foram semeadas em condições 
agroecológicas, na fazenda experimental Piroás, em Redenção-CE. O experimento foi instalado 
com o espaçamento de 0,7m entre fileiras e 0,30m entre plantas, duas plantas por cova, em linhas 
de 9,0 metros, com três repetições por progênie. Seis descritores foram tomados por ocasião da 
colheita: comprimento e diâmetro das espigas, peso da espiga cheia, número de linhas de grãos e 
número de grãos por linhas e peso médio de sementes por espiga. Os dados foram coletados em 
cinco espigas por parcela. Os procedimentos estatísticos foram realizados no programa 
computacional Genes 1990.2019.49. Os dados foram submetidos a análise de variância e teste 
média. As médias foram submetidas à análise de diversidade genética por meio do teste de 
Mahalanobis, pelo método de ligação média dentro de grupo. Formaram-se cinco grupos distintos, 
constituídos pelas famílias mais similares em relação às características avaliadas. Estes grupos 
serão trabalhados a fim de se manter uma boa variabilidade genética no programa de 
melhoramento. 
 
Palavras-chave: Zea mays L.; famílias; variabilidade genética. 
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CORRELAÇÃO ENTRE CARACTERES DE PIMENTA COM 
POTENCIAL ORNAMENTAL 
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Por meio do grau de inter-relação existente entre diferentes caracteres é possível elaborar critérios 
de seleção para obtenção de populações superiores. O objetivo desse trabalho foi avaliar as 
correlações genotípicas e fenotípicas entre acessos de Capsicum annuum. O experimento foi 
conduzido de fevereiro a novembro de 2017, no Departamento de Fitotecnia, do Centro de 
Ciências Agrárias na Universidade Federal do Piauí. Foram avaliados 16 acessos do banco ativo 
de germoplasma do CCA / UFPI. Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente 
casualizados com quatro repetições, sendo cada parcela constituída por uma planta. Foram 
avaliados os seguintes caracteres: número de dias para o florescimento (NDF); número de dias 
para maturação (NDM); Altura da planta (ADP), em cm; número de frutos por planta (NFP); 
persistência dos frutos (PSF); comprimento do fruto (CDF), em mm; largura do fruto (LDF), em 
mm; comprimento da folha (CDFol), em mm. Os dados foram submetidos à análise de variância 
e posterior análise de correlação. As estimativas das correlações genotípica (rge) e  fenotípicas 
(rfe) foram obtidas para as combinações NDF, NDM, NFP, PSF, CDF, LDF e CDFol. As análises 
foram realizadas utilizando o programa Genes. Houve correlação fenotípica (0,4628) e genotípica 
(0, 5037) positiva e significativa entre as características NDF x NDM e correlação negativa para 
NDF x PSF (-0,5263). Sendo assim, acessos mais tardios terão maior número de dias para a 
maturação e menor a persistência do fruto. Esses caracteres são importantes para a ornamentação 
em pimenteiras, pois quanto menor o período de dias para o florescimento, para maturação e 
maior a persistência dos frutos nas plantas, mais interessante e atrativo será para o consumidor. 
Houve correlação fenotípica e genotípica negativa e significativa entre NFP x CDFol. Com isso, 
em acessos com menor comprimento de folhas, a quantidade de fruto será maior. Os valores de 
coeficiente de correlação genotípica foram maiores que os de correlação fenotípica, determinando 
a associação em grande parte devido à razão genética. As maiores correlações genotípicas, 
independente do sinal, foram estimadas para as combinações entre as variáveis NDF x PSF (-
0,6665), NFP x CDFol (0,5039), PSF x CDF (-0,5652) e CDF x CDFol (0,8634). As correlações 
observadas irão auxiliar o programa de melhoramento de pimenteiras ornamentais da CCA / UFPI 
a otimizar a seleção de acessos superiores. 
 
Palavras-chave: Capsicum annuum; recurso genético; melhoramento clássico. 
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AVALIAÇÃO DA PRECOCIDADE DE PROGÊNIES DE LINHAS 
ENDOGÂMICAS DE MELANCIA 
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O Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Cucurbitácea para o Nordeste Brasileiro, situado na 
cidade de Petrolina-PE, possui acessos coletados em diversas unidades agrícolas tradicionais do 
Nordeste brasileiro. Esse BAG detém ampla diversidade genética representando vários acessos 
de melancia, armazenados em câmara fria a 10°c e 40% de umidade relativa. Dentre os acessos, 
algumas linhas foram obtidas através do retrocruzamento com cultivares comercias, seguidas de 
várias autofecundações. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a precocidade de seis progênies 
de duas linhas resultantes de retrocruzamentos. As linhas são resultado do cruzamento de 
germoplasma resistente ao oídio (Podosphaera xanthii) com as cultivares comerciais Crimson 
Sweet (linha 19) e do híbrido Smile (linha 24). O experimento foi realizado no campo 
experimental da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Juazeiro-BA com latitude de 
09°25’43’’ e longitude 40°32’14’’, numa área de solo classificado como Neossolo flúvico e 
irrigado por sulcos. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com três 
repetições e seis tratamentos, sendo a unidade experimental constituída de cinco plantas. As 
variáveis estudadas foram numero de dias para a abertura da primeira flor feminina e masculina 
após a semeadura, ambos indicadores da precocidade das progênies avaliadas. Os tratamentos 1, 
2 e 3 são progênies provenientes da linha 19, e os tratamentos 4, 5 e 6 progênies da linha 24. 
Utilizou-se a dissimilaridade estimada pela distância generalizada de Mahalanobis e o 
agrupamento dos tratamentos foi feito pelo método de UPGMA. A partir da análise de 
agrupamento obteve-se a formação de dois grupos, o primeiro formado pelos tratamentos 3, 4, 5 
e 6, sendo uma progênie da linha 19 e as outras da linha 24 e o segundo grupo formado pelos 
tratamentos 1 e 2, da linha 19, que foram os mais tardios por demandarem mais dias para a 
abertura das primeiras flores feminina e masculina. É importante destacar que a linha 19 é uma 
linha diploide de melancia resistente ao oídio e com boas características de fruto e, o tratamento 
3 foi tão precoce quanto às linhas derivadas do híbrido Smile e tem boas características de fruto, 
sendo promissora para os trabalhos de melhoramento de melancia. 
 
Palavras-chave: Citrullus lanatus; recursos genéticos vegetais; floração. 
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O USO DE AGENTES DE CONTROLE BIOLÓGICO COMO 
ESTRATÉGIA NO MANEJO DA MUCHA DE FUSARIUM EM 

BANANEIRA 
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A bananeira é uma planta cultivada em diversos países. Sua importância se dá pelos constituintes 
nutricionais armazenados em seus frutos, que servem como fonte de alimento acessível a todas as 
classes sociais. Algumas situações se estabelecem como ameaça, impossibilitando o 
desenvolvimento na produção da cultura. Dentre estas podem ser mencionadas a ocorrência de 
pragas e doenças. Nesse contexto a murcha de Fusarium causada pelo fungo Fusarium oxysporum 
f. sp. cubense (Foc) se encontra no quadro das doenças fúngicas mais importantes, devido ao seu 
potencial de destrutibilidade da cultura. Reconhecendo a complexidade em reduzir a incidência 
da murcha de Fusarium em bananeira, esse trabalho teve como objetivo determinar o efeito dos 
agentes biocontroladores Trichoderma asperellum e Bacillus spp. sobre o agente patogênico 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense em um genótipo tolerante. A pesquisa foi conduzida em casa 
de vegetação da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Foi utilizado o delineamento inteiramente 
casualizado, com seis tratamentos e 10 repetições: T1 – controle (genótipo + água destilada); T2 
- genótipo + Bacillus spp.; T3 - genótipo + T. asperellum; T4 - genótipo + Foc; T5 - genótipo + 
Bacillus spp. + Foc; T6 - genótipo + T. asperellum + Foc. O material vegetal utilizado foram 60 
plantas do genótipo tolerante BRS Princesa (AAAB). As variáveis analisadas, para determinar o 
crescimento das plantas, foram: altura da planta aos 30, 45 e 60 dias após a inoculação; espessura 
do pseudocaule, 60 dias após a inoculação. Para análise de microscopia, foram selecionadas 
amostras de raiz para observar a colonização do Foc no tecido com 10 e 17 dias após a inoculação 
e coradas com azul de tripan. Observou-se que, tanto o Trichoderma asperellum quanto o Bacillus 

spp. promoveram significantemente, segundo o teste de Scott-Knott (P<0,05), o crescimento das 
mudas de bananeira comparados ao tratamento controle (T1). O T. asperellum promoveu 
crescimento sem e principalmente com a presença do Foc, o que foi observado em 30, 45 e 60 
dias após a inoculação, enquanto o Bacillus spp. teve seu potencial de promoção de crescimento 
inibido na presença do Foc. A microscopia realizada permitiu a visualização de clamidósporos 
(estruturas de resistência) do Foc a partir de 10 dias após a inoculação no tratamento genótipo + 
Foc e a partir de 17 dias no tratamento genótipo + Bacillus spp. + Foc. Os resultados apontaram 
o potencial do Trichoderma asperellum no controle da murcha de Fusarium e o efeito de ambos 
os microrganismos na promoção de crescimento e possível indução de resistência BRS Princesa. 
 
Palavras-chave: Musa spp.; biocontrole; fusariose.  
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ANÁLISE DE EXPRESSÃO GÊNICA DA INTERAÇÃO 
MICRORGANISMO BENÉFICOS X GENÓTIPO SUSCETÍVEL NA 

INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. 
CUBENSE EM BANANEIRA 
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A bananeira (Musa spp.) é uma fruteira cultivada mundialmente, sendo de grande importância 
para a segurança alimentar, principalmente nos países em desenvolvimento. Todavia, a 
produtividade da cultura tem sido afetada por diversas doenças. Dentre elas, a murcha de 
fusarium, causada pelo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc), se destaca pelo potencial de 
agressividade, e pelo fato de não existir controle efetivo da doença. Por isso, estudos que visem 
entender os padrões de expressão dos genes envolvidos com a indução de resistência ao Foc são 
importantes, pois revelam as respostas iniciais de defesa da planta. Dessa forma o objetivo dessa 
pesquisa foi analisar a expressão de genes relacionados com a indução de resistência em um 
genótipo suscetível de bananeira utilizando dois agentes de biocontrole (Trichoderma asperellum 

e Bacillus spp.) frente a infecção causada pelo Foc. O trabalho foi realizado na Embrapa 
Mandioca e Fruticultura e o ensaio conduzido em casa de vegetação. O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, composto por seis tratamentos com três 
repetições, quais sejam: T1-controle; T2-genótipo + Bacillus spp.; T3-genótipo + T. asperellum; 
T4-genótipo + Foc; T5-genótipo + Bacillus spp. + Foc; T6-genótipo + T. asperellum + Foc. O 
material vegetal utilizado foi o genótipo Prata Anã (AAB). Foram coletadas amostras de raízes 
de todas as plantas nos seguintes tempos: 1, 12, 24, 36, 48, 60 e 72 horas após a inoculação (HAI). 
As raízes foram usadas para extração de RNA total e as análises de expressão gênica por PCR em 
tempo real foram realizadas pelo método 2−ΔΔ CT, utilizando os iniciadores específicos para os 
genes relacionados a resposta de defesa da planta (Peroxidase e Pathogenesis-related protein 1C 
[PR1]) e como genes de referência foram usados os genes 25s e Tubulina. Os resultados 
mostraram um diferencial no padrão de expressão para ambos os genes avaliados. Em T. 

asperellum foi observado a expressão do gene peroxidase a partir de 12 HAI, em contrapartida, 
em Bacillus spp. a expressão ocorreu em 24 HAI. Considerando o gene PR1, a indução da 
expressão para ambos os agentes de biocontrole, ocorreu a partir de 1 HAI, porém, em Bacillus 

spp. a indução foi maior em praticamente todos os tempos após a inoculação. Os resultados 
obtidos demonstraram que os agentes de biocontrole T. asperellum e Bacillus spp. foram 
eficientes para a indução de resistência e podem serem usados para o controle do Foc em 
bananeira. 
 
Palavras-chave: Musa spp.; biocontrole; murcha de fusarium. 
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USO DA ANÁLISE GGE BIPLOT NA IDENTIFICAÇÃO DE 
GENÓTIPOS DE ALGODOEIRO ADAPTADOS A AMBIENTES DA 
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No Brasil o cultivo do algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L.) é feito de forma mais 
abrangente nas regiões de cerrado, mas por sua tolerância à seca, a cultura também é 
especialmente importante para as regiões semiáridas. Assim, para o incremento da capacidade de 
competição do cotonicultor nordestino, a identificação de cultivares adaptadas às condições da 
região é fundamental. Para tal, é importante saber que nessa região a cultura do algodoeiro é 
submetida a uma alta variabilidade edafoclimática, o que contribui para a ocorrência de uma forte 
interação genótipo x ambiente (G x A). Nessa situação, faz-se necessário o uso de metodologias 
de adaptabilidade e estabilidade para o estudo da interação G x A antes da seleção e recomendação 
de cultivares. Dentre estas, a análise multivariada genotype + G x E (GGE) biplot se destaca com 
uma das mais recomendadas e usadas atualmente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a interação 
G x A de linhagens finais de algodoeiro por meio da análise GGE biplot, visando identificar 
genótipos adaptados e estáveis para as condições do semiárido nordestino. Foram conduzidos 
quatro ensaios de Valor de Cultivo e Uso nas cidades de Apodi-RN e Barbalha-CE nos anos de 
2016 e 2017, totalizando quatro ambientes, sendo o ambiente 1 (E1-Apodi, 2016), ambiente 2 
(E2-Barbalha, 2016), ambiente 3 (E3-Apodi, 2017) e ambiente 4 (E4-Barbalha, 2017). O 
delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com 17 tratamentos (14 
linhagens e 3 cultivares comerciais) e 4 repetições. As variáveis avaliadas foram: produtividade 
de algodão em caroço e produtividade de fibra. Os dados foram submetidos a análise de variância 
conjunta e após a detecção da significância da interação G x A, foi realizada a análise de 
adaptabilidade e estabilidade dos genótipos, por meio do software R. A análise GGE biplot 
permitiu identificar as interações específicas entre os genótipos e ambientes. Nesse sentido, foi 
possível observar que o E2 (Barbalha, 2016) foi o que mais contribuiu para interação, seguido do 
E1 (Apodi, 2016) e E4 (Barbalha, 2017), enquanto o E3 (Apodi, 2017) foi o que proporcionou a 
menor interação. De forma geral, as linhagens CNPA BA 2011-4436, CNPA BA 2011-1197 e 
CNPA BA 2010-1174 foram identificadas como as mais produtivas, estáveis e adaptadas aos 
ambientes avaliados. 
 
Palavras-chave: Melhoramento; recursos genéticos; interação G x A. 
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O melão Cucumis melo L é uma fruta de destaque na região nordeste por se tratar de uma das 
principais fontes de desenvolvimento econômico. Os estados do Rio Grande do Norte e Ceará são 
responsáveis pela maior produção do país. A espécie sofre com diversos ataques ocasionados por 
fitopatógenos, entre eles, o fungo Macrophomina phaseolina, caracterizado como agente 
causador de grandes perdas e prejuízos à cultura. Sabendo da importância que o melão possui no 
nordeste brasileiro e os efeitos negativos ocasionados na economia diante perdas em safras, são 
necessárias pesquisas que auxiliem na identificação de respostas da planta associadas à resistência 
a doenças.  Objetivou-se nesse estudo avaliar o efeito fenotípico de acessos de meloeiro após 
inoculação com M. phaseolina. Sementes de dois grupos de acessos de melão (C-14 e C-61) 
pertencentes ao Banco de Sementes do Laboratório de Recursos Genéticos da UFERSA, foram 
cultivadas com substrato comercial e mantidas em casa de vegetação por 40 dias, totalizando 20 
repetições com controles para cada acesso e um único isolado de M. phaseolina obtido de raízes 
e colo de meloeiro com sintomas de podridão radicular. Após 20 dias de cultivo os acessos foram 
inoculados utilizando o método do palito de dente, onde, para o grupo controle foram utilizados 
apenas palitos previamente esterilizados e para o grupo experimental palitos colonizados pelo 
fungo. Aos 15 dias após a inoculação foi possível observar visualmente diferenças na fenotipagem 
dos acessos. O grupo de acessos C-14 apresentou características de resistência. Não possuíram 
decaimento da haste, havendo apenas coloração amarela de forma discreta em suas folhas. Não 
houve morte das plantas, indicando que mesmo com à presença do fungo, os sintomas 
apresentaram-se não tão evidentes. Em contrapartida, o grupo de acessos C-61 se mostrou 
evidentemente suscetível, visto que a maior parte dos mesmos morreram. Além disso, observou-
se que os acessos C-61 foram os que primeiro apresentaram indícios de sintomas, tais como, 
coloração amarela, lesões necróticas no caule e nos ramos. Nas raízes, epiderme solta. Os acessos 
C-14 e C-61 demonstraram reações diferentes em resposta à presença do fungo, com evidências 
sintomatológicas. Baseado nos dados obtidos no estudo pode-se inferir que há um nível de 
resistência em acessos C-14 e susceptibilidade em acessos C-61 presentes no meloeiro. Estes 
resultados são de grande importância para futuros estudos de melhoramento da espécie. 
 
Palavras-chave: Fitopatógeno; resistência; susceptível. 
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OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO PROTEICA DE CAULE DE 
MELOEIRO VISANDO ANÁLISE PROTEÔMICA 
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O melão (Cucumis melo L.) apresenta grande importância econômica na região do Semiárido no 
Nordeste Brasileiro. A proteômica é uma ferramenta importante para análise de proteínas 
expressas e para seleção de fontes de recursos genéticos vegetais com características agronômicas 
superiores. Assim, a otimização de protocolos de extração de proteínas constitui uma etapa 
fundamental para estudos proteômicos, visando obter uma maior quantidade e qualidade de 
proteínas. Este trabalho teve como objetivo otimizar um método para extração de proteínas do 
caule de melão visando futuros estudos proteômicos. Assim, sementes do acesso C-14 e MR-1 de 
melão, pertencentes ao Banco de Sementes da UFERSA, foram germinadas e após 30 dias em 
casa de vegetação foram coletadas amostras de caule para posterior extração das proteínas. O 
método de extração de proteínas por SDS-Fenol foi empregado. As amostras do tecido vegetal 
foram maceradas em nitrogênio líquido, sendo 250 mg das amostras adicionadas em microtubos 
contendo 0,8mL de tampão SDS [Tris HCL 0,1M, pH 8,0, SDS a 2%, β-mercaptoetanol a 5%, 
sacarose a 30% e 1 mM de PMSF] e 0,8mL de Tris fenol saturado, pH 8,0. As amostras foram 
submetidas ao vórtex por 10 minutos e centrifugadas a 12.000 x g a 4ºC por 5 minutos. Ao 
sobrenadante foram acrescentados 3 volumes de acetato de amônio 0,1M em metanol gelado e 
incubado a -20 ºC por 24 horas. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 12.000 x g a 
4ºC por 5 minutos e lavadas uma vez com 1mL de acetato de amônio 0,1M em metanol gelado e 
uma vez com 1mL de acetona gelada 80%. O precipitado foi seco e ressuspenso em tampão de 
solubilização (modificado) em 50uL (7M ureia e 2M tioureia), sonicado e em seguida 
armazenados a -20 ºC. Foram realizadas modificações no protocolo. As etapas de centrifugação 
das amostras foram modificadas de 16.000 para 12.000 x g a 4ºC por 12 minutos, o tampão de 
solubilização foi simplificado, retirando os componentes CHAPS e DTT. A concentração protéica 
foi determinada de acordo com o método de Bradford, utilizando espectrofotômetro. Como 
resultado, pôde-se observar aumento da concentração de proteínas após as modificações. Foram 
obtidas concentrações antes e após de 1,65 µg/µL e 3,13 µg/µL para o acesso C-14 e 1,44 µg/µL 
e 3,06 µg/µL para o acesso MR-1, respectivamente. Por fim, os dados obtidos são de grande 
utilidade para futuros estudos com proteômica, como SDS-PAGE, visando extração de proteínas 
de caule de melão, objetivando redução de custo e identificação de acessos com características 
potenciais para pré-melhoramento. 
 
Palavras-chave: Proteômica; SDS-fenol; Cucumis melo L. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE 
EXTRATO DE GEOPRÓPOLIS COMPOSTO POR RESINAS DO 

SEMIÁRIDO BAIANO, FRENTE PATÓGENOS ORAIS 
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A geoprópolis é um material resultante da mistura de resinas vegetais, cera e terra, depositada nas 
colmeias como barreira protetora contra vírus, fungos e bactérias. Sua composição química e 
atividades biológicas estão correlacionadas com as características fitogeográficas da região em 
que estão inseridas as colmeias de abelhas sem ferrão. O objetivo do trabalho foi verificar a 
atividade antimicrobiana do extrato hidroetanólico de geoprópolis de Melipona scutellaris, frente 
a patógenos específicos da cavidade bucal. Utilizou-se microrganismos de referência fornecidos 
pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/FIOCRUZ), localizado no 
Rio de Janeiro, sendo estes: Staphylococcus aureus (ATCC 00402), Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC 00386), Streptococcus mutans (ATCC 00456), Streptococcus mitis (ATCC 00456), 
Streptococcus oralis (ATCC 00477) e Streptococcus salivarius (ATCC 00457). A concentração 
inibitória mínima (CIM) foi determinada através do método de microdiluição em placas de 96 
poços contendo 67 µL de caldo BHI (Brain Hear Infusion), 67 µL do extrato e 16 µL do 
microrganismo; após 24 h de incubação em estufa, 50 µL do reagente rezasurina 0,01% foi 
adicionado aos poços.  Posteriormente alíquotas dos poços que apresentaram inibição foram 
semeadas em placas contendo o ágar BHI para determinar a concentração bactericida mínima 
(CBM).  Os valores encontrados para a CIM variaram de 0,25 a 25 mg.mL-1; já a CBM variou de 
0,5 à 100 mg.mL-1. Observa-se que o extrato de geoprópolis foi mais ativo frente o S. mitis, 
possuindo menor concentração inibitória mínima (0,25 mg.mL-1) e concentração bactericida 
mínima de 0,5 mg.mL-1. Em contrapartida, os resultados encontrados para P. aeruginosa 
evidencia a baixa sensibilidade do extrato de geoprópolis frente a este microrganismo, uma vez 
que foi necessária concentração de 25 mg.mL-1 do extrato para exibir efeito inibitório. Os 
resultados obtidos são promissores, dado que o desequilíbrio na microbiota oral envolve o 
desenvolvimento ou agravo de doenças bucais. Sendo assim, os dados antimicrobianos 
preliminares demonstram a necessidade de estudos complementares que confirmem a 
possibilidade de utilização do extrato de geoprópolis do semiárido baiano como antisséptico 
bucal. Além disso, a pesquisa realizada contribui com os dados científicos referentes à 
geoprópolis, material este subutilizado pelos criadores de abelha sem ferrão.  
 
Palavras-chave: Abelhas sem ferrão; resina vegetal; Melipona scutellaris. 
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GENÓTIPOS E MICRORGANISMOS BENÉFICOS ASSOCIADOS 
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A murcha do abacaxizeiro é causada pelo Pineapple mealybug wilt-associated vírus (PMWaV). 
A infecção viral leva a perda de turgescência dos tecidos foliares, provocando sintomas como 
pontas secas, avermelhamento e amarelecimento das folhas. As cochonilhas (Dysmicoccus 
brevipes e D. neobrevipes) são os vetores das três espécies virais (PMWaV-1, 2 e 3). Uma nova 
proposta para reduzir os danos devido à infecção pelo PMWaV é a inoculação de microrganismos 
benéficos que atuem na indução da resistência do abacaxizeiro à fitopatógenos. A planta pode 
usar mecanismos presentes no microbioma para se defender de infecções em conjunto com a 
resistência genética. Assim, é relevante avaliar o uso de agentes promotores de crescimento como 
estratégia para aumentar a resistência da planta de abacaxi à infecção viral. Diante disso, o 
objetivo do trabalho foi avaliar a presença viral dos PMWaVs (1, 2 e 3) em plantas do gênero 
Ananas spp. tratadas com microrganismos isolados de solo rizosférico e tecidos internos da planta 
para determinar o potencial destes microrganismos na indução de resistência do abacaxizeiro à 
murcha. O genótipo escolhido foi a cultivar ‘BRS Imperial’, cujas plantas foram obtidas por 
micropropagação no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, Cruz das Almas, BA, passando pelo processo de aclimatização em casa de vegetação 
onde ocorreu a infestação do solo com microrganismos benéficos do gênero Ananas. Os genótipos 
foram encaminhados para campo em delineamento inteiramente casualizado, com 18 tratamentos, 
cada um com um mix de isolados de bactérias ou fungos provenientes do solo e endofíticos de 
raízes, caules e folhas de ambiente natural ou cultivado, mais o controle. Foi realizada a indexação 
de todos os tratamentos para a verificação e identificação do vírus. Constatou-se que todos os 
tratamentos apresentaram ocorrência do vírus. Houve prevalência do vírus PMWaV 3 seguido do 
PMWaV 1 e PMWaV 2. Os tratamentos inoculados com Pseudomonas de solo de ambiente 
cultivado (PSAC) e Bactérias totais de solo de ambiente cultivado (BTSAC) mostraram menor 
ocorrência de vírus com apena 23,07% e 25% das plantas infectadas respectivamente. A partir dos 
resultados, foi possível concluir que a infecção por PMWaV 2 ocorreu em menores proporções 
entre os tratamentos e que a maioria das plantas  inoculadas com BTSAC e PSAC apresentaram 
ausência do vírus PMWaV. 
 
Palavras-chave: Murcha do abacaxizeiro; indexação; microbioma. 
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ESCALA DE NOTAS PARA AVALIAÇÃO DE SEVERIDADE DA 
MURCHA DO ABACAXIZEIRO EM PLANTAS EM CONDIÇÕES 

DE CAMPO 
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O pineapple mealybug wilt-associated virus (PMWaV) é uma infecção viral que causa a murcha 
do abacaxizeiro, uma doença transmitida pelas cochonilhas Dysmicoccus brevipes e D. 

neobrevipes que são vetores das três espécies virais PMWaV 1, 2 e 3, causando sérios danos à 
produção da cultura. A infecção induz a perda de turgescência nos tecidos foliares provocando 
sintomas como avermelhamento e amarelecimento das folhas, margens curvadas e pontas 
enroladas necrosadas. O objetivo do trabalho foi criar uma escala de notas para identificação 
visual de sintomas da murcha do abacaxizeiro de plantas de abacaxi em condições de campo. A 
escala de notas foi desenvolvida com base nos sintomas característicos provocados pela murcha 
do abacaxizeiro através de uma avaliação visual dos acessos de abacaxi do Banco Ativo de 
Germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura de Cruz das Almas, BA. Foram selecionados 
dezenove acessos e desses, seis que possuíam plantas com sintomas mais visíveis e bem definidos 
quanto ao nível de severidade foram escolhidos para compor a escala. Os sintomas foram 
observados levando em consideração plantas sintomáticas e plantas sem sintomas. A escala 
considerou notas de 0 a 5 com níveis de severidade crescentes, a seguir: 0: Folha com aspecto 
sadio. Nível 1: A folha apresenta pontos de avermelhamento. Nível 2: Inicia pontos de 
amarelecimento e ressecamento das pontas das folhas. Nível 3: Avermelhamento e 
amarelecimento mais intenso ao longo da folha. Nível 4: As bordas se dobram e o ressecamento 
das pontas começa a se espalhar em direção a base.  Nível 5: A folha perde turgescência e ocorre 
necrose por quase toda a folha e a borda toda dobrada, causando um comprometimento total das 
folhas e posterior morte da planta. A validação da escala foi feita a partir de sua aplicação para 
avaliar o nível de severidade da cultivar ’BRS Imperial’, cujas plantas foram obtidas por 
micropropagação no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, Cruz das Almas, BA, mas já se encontravam em condições de campo por 15 meses, 
onde ocorre a infestação natural das plantas pelas colchonilhas. A maioria das plantas (67,8%) 
apresentou severidade entre os níveis 1 e 2 e, somente 9,04% e 7,34% apresentaram níveis 3 e 4 
respectivamente. Nenhuma planta apresentou a maior severidade da doença (nível 5). A infecção 
foi confirmada utilizando a técnica de PCR convencional. A escala de notas desenvolvida 
mostrou-se eficaz para a avaliação visual de plantas de abacaxi em condições de campo. 
 
Palavras-chave: Vírus; sintomas; abacaxi. 
 
 
Agradecimentos: Capes, PPG em RGV da UFRB e Embrapa Mandioca e Fruticultura. 
  



 

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

118 
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O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é a segunda espécie mais consumida do gênero Phaseolus e 
possui relativa importância econômica no Nordeste brasileiro. Os estudos com melhoramento 
dessa espécie são escassos, tendo seu crescimento limitado por fatores como a ocorrência de 
doenças, como a antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum truncatum, que tem se destacado 
em plantios de feijão-fava no Brasil com grande poder de destruição. Com este trabalho, 
objetivou-se a obtenção de gerações segregantes apresentando características favoráveis para 
resistência à antracnose, grãos de valor comercial e porte ereto por meio de cruzamentos 
biparentais com acessos provenientes do Banco Ativo de Germoplasma de feijão-fava da UFPI, 
bem como avaliar o efeito da temperatura e umidade no percentual de pegamento. O experimento 
foi conduzido entre os meses de janeiro a agosto de 2018 e de janeiro a junho de 2019. Os sete 
acessos de feijão-fava foram previamente caracterizados fitopatologicamente, em que três são 
resistentes ao patógeno (UFPI-220, UFPI-251 e UFPI-832). A metodologia para realização dos 
cruzamentos consistiu no método da fricção, sem emasculação. Foram realizados 315 
cruzamentos, obtendo-se 38 vagens, com pegamento de 12%, indicando um percentual baixo na 
espécie. Os meses de março, abril e maio de 2019 tiveram percentuais de pegamento de 21, 15 e 
13%, em que as temperaturas médias foram de 30,2, 29,9 e 29,5 ºC, respectivamente, e umidade 
de 61% nos três meses, indicando que temperaturas mais baixas e umidade do ar elevada 
favoreceram o cruzamento artificial.  Os cruzamentos UFPI 832 x UFPI 1000, UFPI 220 x UFPI 
798, UFPI 220 x UFPI 1000 e UFPI 251 x UFPI 1000 apresentaram valores intermediários de 
percentual de pegamento, com 21%, 16%, 15% e 12%, respectivamente. Sendo assim, têm-se 
prováveis sementes F1’s com resistência à antracnose e semente no padrão comercial (UFPI 832 
x UFPI 798) e combinação com resistência a antracnose com porte determinado e padrão da 
semente comercial (UFPI 832 x UFPI 1000, UFPI 220 x UFPI 1000, UFPI 251 x UFPI 1000). 
Constatou-se que as condições ideais para realização dos cruzamentos artificiais de feijão-fava, 
em Teresina - PI são: meses de março, abril e maio, em que as temperaturas médias foram de 30,2, 
29,9 e 29,5 ºC, respectivamente, e umidade do ar de 61%. No mês de março ocorre o maior 
percentual de pegamento. As melhores combinações de cruzamento ocorreram entre os genitores 
UFPI 832 x UFPI 798, UFPI 832 x UFPI 1000, sendo que o genótipo UFPI 832 destacou-se como 
ótimo receptor de pólen e resistente a antracnose. 
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O maracujazeiro (Passiflora edulis Sims) representa uma importante frutífera para o Brasil tendo 
em vista a posição de liderança ocupada pelo país no cenário mundial. O programa de 
melhoramento desenvolvido na Embrapa Mandioca e Fruticultura busca desenvolver variedades 
comerciais de P. edulis por meio de hibridações interespecíficas com as espécies silvestres de 
Passiflora com finalidade de melhorar agronomicamente a qualidade dos frutos e a resistência às 
doenças, além da obtenção de híbridos com potencial ornamental. Portanto, informações sobre a 
viabilidade e desenvolvimento dos grãos de pólen das passifloras silvestres são fundamentais para 
trabalhos de biologia reprodutiva e melhoramento genético, pois permitem obter maior sucesso 
nos cruzamentos controlados. O objetivo do presente estudo foi identificar o meio adequado para 
a germinação de pólen in vitro de onze espécies silvestres de Passiflora spp. do Banco Ativo de 
Germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura bem como examinar a viabilidade do pólen 
por meio da análise colorimétrica. Os grãos de pólen provenientes de onze espécies de Passiflora 

(P. actinia Hook, P. alata Curtis, P. cincinnata Mast. P. edmundoi Sacco, P. foetida L., P. gibertii 
N. E. Brown, P. kermesina Link & Otto, P. pohlii Mast. , P. rubra Linn., P. subrotunda Mast. e 
P. tenuifila Killip.) foram coletados na antese, obedecendo o horário de abertura floral de cada 
espécie. Para a germinação, utilizou-se dois meios de cultura, o meio BK e SM suplementado 
com diferentes concentrações de sacarose (5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35%). A análise colorimétrica 
dos grãos de pólen foi realizada utilizando-se a solução de Alexander a 2%. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 11 x 7 x 2 (espécie x sacarose x 
meios de cultura). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram 
comparadas pelo teste Scott-Knott (p≤ 0,05).. Com base nos resultados obtidos in vitro, houve 
diferentes respostas da germinação do pólen das espécies de Passiflora spp. nos meios de cultura 
testados. P. edmundoi foi à espécie que apresentou maior germinação (89,0%) quando inoculado 
em meio SM acrescido de 30% de sacarose. Em contrapartida, P. foetida, apresentou menor 
germinação in vitro, com 4.8 em meio SM adicionado a 20% de sacarose. Não foi observada 
germinação de pólen in vitro nos meios de culturas suplementados com 5% e 10% de sacarose, 
para à maioria das espécies avaliadas, à exceção de P. rubra que apresentou germinação de 2,6% 
e 6,4% no meio SM acrescido de 5% e 10% de sacarose respectivamente. Quanto a análise 
colorimétrica verificou-se para todas as espécies de Passifloras alta porcentagem de pólen viáveis 
(acima de 90.0%). As informações obtidas nesse estudo podem auxiliar na identificação de 
genitores masculinos, visando maximizar o potencial de pegamento dos cruzamentos envolvendo 
as espécies estudadas e no estabelecimento de programas de melhoramento genético de 
maracujazeiro. 
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As pimentas do gênero Capsicum exibem uma vasta aplicabilidade na culinária, na medicina e 
nas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética. Além disso, é crescente sua utilização para 
ornamentação devido ao seu porte anão, folhagens variegadas, frutos com tamanhos, formatos e 
colorações que variam ao longo dos diferentes estádios de maturação, bem como a capacidade de 
crescerem em vasos. O tipo de substrato constitui um dos fatores capazes de interferir diretamente 
no sucesso do cultivo de pimenteiras envasadas, sendo recomendável o uso de fertilizantes. Diante 
disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de três genótipos de 
pimenteiras ornamentais em diferentes tipos de substratos e doses de fertilizante de liberação 
lenta. O experimento foi conduzido em telado da Universidade Federal do Piauí, Campus Amílcar 
Ferreira Sobral. Foi empregado delineamento inteiramente casualizado, com duas repetições, em 
esquema fatorial 3 x 2 x 2, com três genótipos (GEN38, GEN40 e GEN75), dois tipos de 
substratos (S1 = terra vegetal e S2 = terra vegetal + composto orgânico) e duas doses de 
fertilizante de liberação lenta (F1 = 0,0 g/mL e F2 = 2,0 g/mL), totalizando 12 tratamentos. Foram 
avaliados seis caracteres quantitativos: altura da planta (AP), diâmetro da copa (DC), 
comprimento da folha (CF), largura da folha (LF), dias para floração (DFlo) e dias para 
frutificação (DFrut). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. Para os fatores 
qualitativos e quantitativos, conforme significância, realizou-se comparação de médias pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade e análise de regressão, respectivamente. Foi possível constatar 
efeitos significativos para os fatores estudados e suas interações. Para genótipo, houve efeito 
significativo para os caracteres LF, DFlo e DFrut. Dessa forma, implica-se existência de 
variabilidade entre os genótipos avaliados. Para substrato, houve efeito significativo para DC, LF 
e DFlo, o que sugere diferença no desenvolvimento das plantas com o composto orgânico 
utilizado. Para fator fertilizante, observou-se efeito significativo para AP, LF e DFlo. Constatou-
se efeito positivo entre a dose de fertilizante de liberação lenta e a altura da planta, sendo possível 
incremento na altura dos genótipos mediante a dose de fertilizante. A utilização do fertilizante de 
liberação lenta foi eficiente para o desenvolvimento de mudas de pimenteiras. 
 
Palavras-chave: Capsicum; fertilizante; substrato. 
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VIABILIDADE POLÍNICA E RECEPTIVIDADE ESTIGMÁTICA 
EM ACESSOS DE PHASEOLUS LUNATUS L.  
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– PI. *E-mail do autor apresentador: pa.barroso@hotmail.com 
 
O feijão fava (P. lunatus) é amplamente cultivado na região nordeste do Brasil, porém, ainda 
apresenta baixa produtividade quando comparada à outras regiões produtoras no mundo. A 
exploração dos recursos genéticos e utilização em programas de melhoramento baseados em 
hibridação e seleção, podem oferecer materiais adaptados com intuito de obter uma maior 
produtividade, porém, a hibridação em feijão fava têm apresentado taxas de viabilidade inferiores 
a 3%. Neste contexto, a viabilidade polínica e a receptividade estigmática são parâmetros 
importantes para estabelecimento e sucesso desses programas de melhoramento. O objetivo do 
trabalho foi avaliar a viabilidade polínica e a receptividade estigmática de acessos de feijão-fava 
em diferentes horários do dia. Botões florais de dois acessos de feijão-fava (CPCE 09 e CPCE 
13) foram escolhidos aleatoriamente em estádio de desenvolvimento pré-estabelecido, nos 
horários: 6:00h, 10:00h, 14:00h e 18:00h. A viabilidade polínica foi estimada a partir de coloração 
com carmim acético a 2% e a receptividade estigmática com o uso de peróxido de hidrogênio a 
3%. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 
2 x 4 (dois genótipos x quatro horários), com 5 repetições (botões florais). Os dados foram 
submetidos a análise de variância, teste de média e regressão, além de estimada a correlação entre 
a viabilidade do pólen e receptividade do estigma.  Foi observada diferença significativa de 
viabilidade polínica entre os genótipos estudados. O acesso, CPCE 09 apresentou o maior 
percentual de pólens viáveis (88,54%). Os resultados mostraram que, o horário influenciou tanto 
a viabilidade do pólen quanto a receptividade do estigma. A relação da viabilidade do pólen em 
função do horário do dia pode ser explicada pela equação Y = 121,9931-6,1750 x + 0,2348x², em 
que às 13h09minh foi observada a menor viabilidade (81,39%). A receptividade do estigma é mais 
influenciada pelos horários do dia (Y= 216,1250-27,75x-1,0938 x²) tendo a menor receptividade 
observada às 12:41h (40%), os horários próximos ás 6:00h, mantiveram a receptividade em torno 
de 88%. A correlação positiva e significativa (0,48),indica que o estigma pode estar receptível ao 
mesmo momento que o pólen se encontra viável, o que facilitar a autogamia e favorece a 
hibridação, que deve ser realizada nas primeiras horas do dia para o feijão-fava.    
 
Palavras-chave: Feijão-fava; hibridação; melhoramento. 
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O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é considerado a segunda espécie de maior importância do 
gênero Phaseolus. No Brasil, o cultivo dessa leguminosa é realizado predominantemente na 
região Nordeste, contribuindo como uma eficiente alternativa alimentar e de renda. Portanto, é 
necessário a continuidade de programas de melhoramento que busquem o desenvolvimento de 
genótipos superiores, selecionados principalmente com base em sua produção de grãos. Vale 
ressaltar que esta é considerada característica de difícil mensuração e baixa herdabilidade sendo 
interessante o uso de seleção indireta. Objetivou-se com este trabalho obter estimativas de 
correlações fenotípicas entre características morfoagronômicas de feijão-fava, oriundos do Banco 
de Germoplasma da Universidade Federal do Piauí. O experimento foi conduzido em área da 
Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas, em delineamento em blocos 
ao acaso, com seis repetições e quatro plantas por parcela. Foram analisadas as características: 
número de dias para floração (NDF); número de dias para maturação (NDM); número de vagem 
por planta (NVP); comprimento da vagem (CV); largura da vagem (LV); massa de 100 sementes 
(M100S) e produtividade de grãos (PROD). As análises foram realizadas com auxílio da 
Plataforma R. Houve correlação positiva entre e PROD e NVP (r = 0,97**), PROD e M100G (r 
= 0,93*), NVP e M100G (r = 0,83). Esses resultados indicam que a seleção de genótipos com 
maior rendimento de grãos pode ser realizada com base no número de vagens por planta. Por 
outro lado, foi observada correlação negativa entre PROD e NDF (r = -0,46), que pode ser 
vantajosa, considerando que genótipos precoces podem apresentar maior rendimento. Entretanto, 
neste caso não houve significância entre a correlação negativa associada à característica PROD. 
O caráter PROD correlacionou-se negativamente também com os caracteres LV (r = -0,89*) e 
CV (r = -0,71). Isso pode ser explicado, considerando que o aumento na largura de vagens pode 
fazer com que a planta tenha um aumento no consumo de nutrientes, nutrientes estes que poderiam 
ser utilizados durante o enchimento de grãos. É possível que genótipos mais produtivos sejam 
selecionados via seleção indireta com base em número de vagens por planta e massa de 100 
sementes, sendo esses os melhores componentes para estimar rendimento em feijão-fava. 
Recomenda-se estudos complementares para a identificação dos efeitos diretos e indiretos dessas 
variáveis, sobre a produtividade de grãos, em relação de causa e efeito. 
 
Palavras-chave: Phaseolus lunatus L; seleção indireta; componentes de rendimento. 
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No Brasil, a principal praga da cultura da palma forrageira é a cochonilha-do-carmim, um inseto 
que causa sucção de seiva e injeção de toxinas que causa morte de cladódios. Nesse sentido, torna-
se necessário proceder à seleção em novos acessos, como forma de ampliar a base genética da 
cultura. Dessa forma, objetiva-se com a presente pesquisa selecionar acessos de palma (Opuntia 

spp.) com resistência à cochonilha-do-carmim. O experimento foi realizado no período de 
fevereiro a setembro de 2019, na Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização 
Fundiária (EMPAER), Estação Experimental Pendência, Soledade, Paraíba, Brasil. Utilizou-se 
para o estudo 121 acessos do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de palma da EMPAER. A 
partir da primeira ocorrência realizaram-se investigações semanais para detecção da incidência 
de colônias do inseto em estágio de postura. Classificaram-se os acessos resistentes, tolerantes e 
susceptíveis, com base no nível de infestação, conforme metodologia adaptada de Vasconcelos 
(2009). Observou-se a primeira ocorrência de cochonilha do carmim no mês de fevereiro de 2019, 
no genótipo de Nº 113. No mês de maio registraram-se incidências nos acessos de Nº 27, 33, 38, 
40, 70, 71 e 84, com formação de poucas colônias. Depois se observou novas infestações nos 
acessos de Nº 34, 28 e 84. No mês de junho identificou-se aumento de colônias nesses genótipos 
e a primeira incidência nos acessos de Nº 9, 23 e 77. Em julho detectou-se incidência nos acessos 
1 e 5. Em agosto observou-se ocorrência de várias colônias nos acessos de nº 1, 4, 5, 38, 84, 71 e 
96 e primeira ocorrência nos acessos de Nº 11, 41, 61, 67, 69, 78, 82, 88 e 96. No mês de setembro 
identificou-se ocorrência de cochonilha nos acessos de Nº 4, 16, 17, 18, 20, 22, 34, 36, 41, 62, 63, 
73, 74, 86, 87, 93 e 90. Os acessos de Nº 1, 4, 5, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 33, 34, 36, 38, 40, 
41, 62, 63, 67, 69, 71, 73, 74, 77, 82, 88, 84, 86, 87, 93, 90, 96 e 113 são susceptíveis à cochonilha-
do-carmim e o acesso F08 possui tolerância a esta praga. Não ocorreu incidência de cochonilha-
do-carmim nos demais acessos do BAG, indicando possuir resistência à praga. Contudo, há 
necessidade de se repetir este estudo por mais tempo para confirmação dos resultados até aqui 
apresentados para formulação de conclusões. 
 
Palavras chave: Dactylopius opuntiae; palma forrageira; resistência. 
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O emprego de modelos mistos é uma ferramenta útil no melhoramento de plantas, pois 
proporcionam estimações mais precisas dos parâmetros genéticos, auxiliando na identificação e 
seleção de genótipos superiores. O presente trabalho objetivou estimar os parâmetros genéticos 
com o uso da metodologia de modelos mistos e selecionar genótipos de Capsicum frutescens 
através do índice de seleção Mulamba e Mock. O experimento foi conduzido na fazenda Novo 
Recreio pertencente à Universidade Federal do Piauí, Campus Amílcar Ferreira Sobral. Foram 
utilizados nove genótipos de C. frutescens avaliados em delineamento em blocos completos 
casualizados com três repetições e quatro plantas por parcela.  Os caracteres analisados foram: 
tamanho da folha (TF), largura da folha (LF), diâmetro da copa (DC), altura da planta (AP) e 
número de dias para floração (DPFL). Foi realizada a análise de Deviance, estimativa dos 
parâmetros genéticos e do índice de seleção Mulamba e Mock. Todas as análises estatísticas foram 
realizadas com o auxilio do programa computacional Selegen. A análise de Deviance foi 
significativa para todos os caracteres analisados inferindo na possibilidade de seleção. Os 
coeficientes de variação genética (CVg%) e ambiental (CVe%) variou de 13,34 a 27,34% e 4,48 
a 18,68%, respectivamente. A relação CVg/CVe apresentou para todos os caracteres, exceto DP 
valores maiores à unidade. Isso evidencia que a variação genética para esses caracteres supera a 
variação ambiental sendo possível a identificação de genótipos superiores. A herdabilidade no 
sentindo amplo variou de 0,28 a 0,78 para os caracteres DP e DPFL, respectivamente. As 
estimativas de herdabilidade média do genótipo assumiram valores de 0,68 a 0,96 para DP e 
DPFL, respectivamente. Os resultados obtidos de herdabilidade favorecem a seleção tendo em 
vista que as estimativas de acurácia seletiva foram consideradas altas. Através do índice de 
Mulamba e Mock, obtiveram-se os genótipos com melhor desempenho sendo, o GEN05 e GEN58 
apresentando maiores ganhos preditos 66,66% e 47,05%, respectivamente. Verificou-se que a 
metodologia de modelos mistos e o índice de seleção Mulamba e Mock foram eficientes na 
identificação e seleção de genótipos promissores para o melhoramento genético. 
 
Palavras-chave: Herdabilidade; variação genética; parâmetros genéticos.  
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O milho (Zea mays L.) é de grande importância socioeconômica sendo cultivado em praticamente 
todas as regiões agrícolas do mundo. O Brasil participa com 6% na produção mundial de milho. 
No nordeste brasileiro a produção de milho assume papel fundamental na composição da renda 
das famílias, contudo, a baixa produtividade local é uma das marcas do cultivo na agricultura 
familiar da região. Diversos fatores contribuem para a baixa produtividade, entre eles, a adoção 
de híbridos e variedades comerciais melhoradas para regiões Sul/Sudeste aliada a falta de adoção 
de pacotes tecnológicos apropriados ao uso dessas cultivares.  Este trabalho visa demonstrar o 
ganho de seleção obtido por progênies de milho, de um programa de seleção recorrente, a partir 
do índice clássico de Smith e Hazel. 60 progênies de meios-irmãos de milho foram cultivadas em 
regime de sequeiro, sendo realizada a adubação mineral recomendada para a cultura, em 
Capistrano-CE. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, posteriormente o 
programa passará pela recombinação de progênies em sistema agroecológico, com as 20 melhores 
progênies avaliadas. Utilizou-se o espaçamento em fileiras de 0,7m x 0,30m entre plantas, três 
plantas por cova, sendo realizado o desbaste para uma planta/cova, em linhas de cinco metros, 
com três repetições por progênie. Três descritores foram tomados por ocasião da colheita: número 
de espiga por planta, número de espigas por parcela e o peso da espiga, posteriormente foi 
realizado o cálculo da produtividade de espiga em kg ha-1. Os dados foram coletados em cinco 
espigas por parcela. Os dados foram submetidos a análise de variância, teste média e ao índice de 
seleção. Houve diferença significativa para todas as variáveis. Todos os descritores apresentaram 
ganho de seleção positivo, o número de espigas por planta de 1,87%, o número de espigas por 
parcela 2,75%, o peso da espiga 10,65% e a produtividade 15,73%. Estes dados são 
particularmente importantes uma vez que o aumento significativo por ciclo do peso de espiga é 
indicativo do aumento na produção. Tomando por base a principal característica para o programa 
de melhoramento em questão, que é a produtividade, essa apresentou resultados extremamente 
significativos. Mantendo-se esses resultados o programa melhoramento tende a ser facilitado 
quanto ao tempo de execução e a qualidade da variedade a ser lançada.  
 
Palavras-chave: Zea mays L.; ganho de seleção; progênies.  
 
 
Agradecimentos: à UNILAB.   
  



 

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

126 

ANÁLISE DE TRILHA EM VARIEDADES CRIOULAS DE 
FEIJÃO-FAVA VISANDO A INDICAÇÃO PARA O MERCADO DE 

GRÃOS VERDES EM TERESINA-PI 
 

Petronilio Eduardo da Silva Neto1*; Ângela Celis de Almeida Lopes 1; Regina Lúcia 
Ferreira Gomes1; Bruno Assunção Câmara1; Verônica da Silva Brito1; Rafael da Costa 

Almeida1. 
 
1Universidade Federal do Piauí. *E-mail do autor apresentador: petronilioeduardo@hotmail.com 
 
O feijão-fava (Phaseolus lunatus) constitui alternativa de renda e fonte alimentar. 
Tradicionalmente consumido na forma de grãos secos e verdes e vagens verdes. No mercado 
destes produtos, os genótipos preferidos pelos agricultores são aqueles que apresentam 
crescimento indeterminado e maturação desuniforme, o que permite várias colheitas durante a 
safra, além de alta produtividade. O feijão-verde corresponde à fase em que as vagens estão 
próximas da maturação, quando não acumulam mais fotossintatos, e os grãos apresentam 60 a 
70% de umidade. Considerando obter avanços no melhoramento genético visando o mercado de 
vagens e grãos verdes é importante o estudo de parâmetros genéticos de caracteres relacionados 
a este mercado específico. Objetivou-se avaliar 13 variedades crioulas de feijão-fava promissores 
para a produção de grãos verdes e dentre estes indicar os melhores genótipos para a produção de 
grãos verdes. O experimento foi instalado em 14 de janeiro de 2019, no Centro de Ciências 
Agrárias da UFPI, em blocos casualizados, com genótipos distribuídos em quatro repetições. 
Foram avaliados seis caracteres relacionados à produtividade. As estimativas dos efeitos diretos, 
por meio de análise de trilha, dos caracteres avaliados mostraram efeito direto positivo de 
comprimento de vagem verde (CVV), massa de vagem verde (PVV), índice de grãos verdes 
(IG%) e número de dias para maturação (NDM) sobre o caráter massa de 100 grãos (P100) e 
efeito direto negativo de número de grãos por vagem (NGV) e número de dias para floração 
(NDF) sobre P100. Assim, os resultados indicam ganhos com a seleção direta de CVV para 
aumento no rendimento de P100. Para os caracteres NDF e NDM é interessante que os valores 
sejam negativos, indicando que os genótipos que atingem o florescimento e maturação mais 
precocemente são os de maior massa de 100 grãos. Assim, para NDF, com efeito direto negativo 
sobre P100, tende a favorecer o aumento do tamanho do grão e, simultaneamente, melhorar os 
genótipos para a precocidade. A seleção indireta pode ser realizada com base no caráter CVV, 
respondendo com ganhos satisfatórios em PVV, NDF e NDM. As variedades crioulas Marrom, 
Raio de sol e Boca de moça são as mais precoces para número de dias para a floração e número 
de dias para maturação. Maiores valores de massa de 100 grãos são observados para as variedades 
crioulas Boca de moça, Raio de sol, Rajada e Branca. Conclui-se que é possível a seleção direta 
em feijão-fava verde para precocidade por meio do número de dias para início da floração. A 
seleção direta para comprimento de vagem verde, massa de vagem verde, índice de grãos verdes 
representam maiores ganhos para massa de 100 grãos. 
 
Palavras-chave: Phaseolus lunatus; seleção direta e indireta; massa de 100 grãos. 
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O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) apresenta grande importância na segurança alimentar, visto 
que apresenta resistência ao déficit hídrico e maior adaptação às condições climáticas. O Banco 
Ativo de Germoplasma de Feijão-Fava da Universidade Federal do Piauí tem gerado informações 
científicas, por meio do conhecimento sobre a conservação dos recursos genéticos, caracterização 
morfoagronômica e análise de divergência; para identificação de acessos superiores que possam 
ser utilizados em programas de melhoramento genético de feijão-fava. Portanto, o objetivo do 
presente estudo foi comparar os diferentes critérios de seleção por meio da predição de ganhos 
em populações segregantes de feijão-fava para porte e precocidade. O experimento foi conduzido 
no Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, 
em Teresina- PI. As sementes da geração F2 foram conduzidas, em SPD (Descendente de única 
vagem) modificado, no delineamento em blocos casualizado com 5 repetições e 10 plantas por 
parcela com duas fileiras de 5 plantas. O ganho de seleção para os seis caracteres utilizando-se 
quatro índices de seleção mostraram que os índices Livre de pesos e parâmetros e índice Willians 
não diferiram entre si, apresentando correlação igual a 1. Para os caracteres: número de dias para 
a emergência, número de dias para floração, altura da planta, altura da base do hipocótilo até a 
primeira folha completamente expandida, a seleção direta é a recomendada, pois foram obtidos 
os maiores valores para os caracteres citados. Para os caracteres mencionados anteriormente, o 
índice de seleção apropriado é o de Mulamba e Mock, pois foram obtidos os maiores resultados. 
Para o comprimento e largura do folíolo pode ser indicado a seleção direta e indireta, o índice de 
Peso e Parâmetros e o índice de Williams, pois não diferem nos valores obtidos para o ganho de 
seleção em porcentagem sendo eficazes para proporcionar progressos satisfatórios no conjunto 
dos caracteres para o melhoramento vegetal do feijão-fava. 
 
Palavras-chave: Phaseolus lunatus; índices de seleção; ganho genético. 
 
 
Agradecimentos: UFPI e CNPq 
  



 

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

128 

CORRELAÇÃO FENOTÍPICA ENTRE CARACTERES DE 
PIMENTEIRAS 
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As espécies de pimentas e pimentões do gênero Capsicum são originadas na América e 
consumidas das mais diversas formas, mas, principalmente in natura, em molhos, conservas e 
condimentos. No Brasil, colaboram para alavancar o mercado agrícola, com forte influência nas 
indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética. O melhoramento genético vem sendo usado para 
aumentar a frequência de alelos favoráveis, sendo importantes, para isso, as estimativas de 
parâmetros genéticos. Dentre esses parâmetros, as correções podem ser úteis à seleção de genótipo 
que possa reunir, simultaneamente, uma série de caracteres de interesse. Dessa forma, o objetivo 
deste trabalho foi estimar correlações fenotípicas entre 12 caracteres em genótipos de pimenteiras. 
O experimento foi conduzido em área da fazenda do Colégio Técnico de Floriano delineado em 
Blocos ao Acaso. Foram utilizados quinze genótipos de Capsicum spp, sendo avaliadas 10 
características quantitativas. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se a Plataforma 
R, sendo empregado o teste t para examinar a significância das estimativas. Houve correlação 
positiva entre os caracteres diâmetro do fruto e espessura da parede do fruto. Tais correlações 
podem ser utilizadas em futuros programas de melhoramento de pimenteiras do gênero Capsicum, 

na seleção de genótipos com valores médios elevados para espessura da parede do fruto, 
considerada de difícil seleção, com base no diâmetro do fruto. Foi verificada também correlação 
positiva entre o comprimento do pedúnculo e o comprimento do fruto, indicando que o pedúnculo 
deverá ser maior quando o fruto for maior, já que este proporciona sustentação ao fruto na planta. 
Em oposição, o número de frutos por planta e a espessura da parede do fruto foram 
correlacionados negativamente, implicando que quanto menos frutos a pimenteira tiver, mais 
espessa será a parede destes frutos. Para selecionar características referentes a frutos como 
espessura da parede e/ou diâmetro, o melhorista não deve basear-se no número de frutos por 
planta. Os resultados obtidos demonstram associações entre os caracteres avaliados, o que 
contribui no processo de seleção de genótipos promissores a serem utilizados em programa de 
melhoramento. 
 
Palavras-chave: Capsicum; melhoramento genético; parâmetros genéticos. 
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ÍNDICES DE SELEÇÃO PARA APRIMORAMENTO DE 
COMPONENTES DA PRODUÇÃO EM GENÓTIPOS DE FEIJÃO-

FAVA 
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O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), pertencente à família Fabaceae, é considerada a segunda 
espécie mais importante do gênero Phaseolus. Essa leguminosa é considerada fonte alimentar e 
de renda para a populações do Nordeste do Brasil. Para o desenvolvimento de genótipos 
superiores não deve ser realizada a seleção com base apenas em um único caráter visto que o 
produtor e consumidor desejam materiais que associem múltiplos caracteres. Dessa forma, o 
índice de seleção pode se mostrar adequado considerando a possibilidade de combinar diversos 
caracteres simultaneamente. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi identificar genótipos 
superiores de feijão-fava com base em várias características de importância para o melhoramento 
da cultura. O experimento foi conduzido na área experimental do Campus Professora Cinobelina 
Elvas da Universidade Federal do Piauí- UFPI. Foram utilizados 28 genótipos em delineamento 
experimental de blocos ao acaso, com cinco repetições e cinco plantas por parcela. Foram 
avaliados os seguintes caracteres: comprimento da vagem (CV), largura da vagem (LV), números 
de dias para floração (NDF), números de dias para maturação (NDM), massa de cem sementes 
(M100) e rendimento dos grãos (Rend). Os índices de seleção avaliados foram: índice baseado na 
Soma de Ranks - Mulamba e Mock (1978), índice clássico de Smith (1936) e Hazel (1943), índice 
multiplicativo - Subandi et al. (1973) e seleção direta e indireta. De maneira geral os genótipos 
mais selecionados foram de acordo com o índice multiplicativo, o qual proporcionou estimativa 
de maiores ganhos totais, destacando-se o genótipo UFPI-666 com os menores valores médios 
para NDF e NDM e maior valor para Rend. Esse mesmo genótipo também foi destaque 
considerando o índice baseado em Soma de Ranks. Uma alta taxa de rendimento de grãos, bem 
como um menor número de dias para floração e maturação dos frutos, são fatores importantes 
para seleção de cultivares com um melhor retorno econômico. Conclui-se que o genótipo UFPI-
666 apresentou os melhores números para a maioria das características analisadas, mostrando-se 
ser superior aos demais, podendo ser utilizado em programas de melhoramento genético. O índice 
multiplicativo permitiu os maiores ganhos genético. 
 
Palavras-chave: Caracteres agronômicos; progresso genético; Phaseolus lunatus L.  
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ESTIMATIVA DA INTERAÇÃO GENÓTIPO X AMBIENTE EM 
VARIEDADES CRIOULAS E COMERCIAIS DE MILHO NO 
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A interação genótipo x ambiente (G × A) é uma questão extremamente importante no 
melhoramento genético de plantas. A seleção e recomendação de genótipos superiores são 
dificultadas devido à constante ocorrência da interação, que representa um grande desafio para os 
pesquisadores Este trabalho tem o objetivo de avaliar os efeitos da interação G × A sobre 
produtividade de milho (t.ha-1) usando a metodologia AMMI (Additive Main effects and 

Multiplicative Interaction), que além de diferenciar o comportamento entre os diferentes 
genótipos é capaz de identificar o desempenho dos mesmos em diferentes ambientes. Foram 
analisados dados de dez genótipos (crioulos e comerciais) de milho testados em quatro locais dos 
municípios de Sobral e Forquilha, localizados no estado do Ceará, durante o triênio 2017-2019, 
em experimentos de blocos ao acaso com quatro repetições. Cada ambiente de teste foi formado 
pela combinação linear entre local e ambiente. Os genótipos comerciais foram desenvolvidos pelo 
IPA e pela Embrapa, o restante são variedades locais selecionadas pelos agricultores familiares 
através de décadas. Análise da variância mostrou efeitos significativos para genótipos (G), 
ambientes (A) e sua interação (G x A). Foi observado que apenas um local foi considerado capaz 
de discriminar os diferentes genótipos e é indicado para futuros testes de variedades de milho. 
Análise da variância mostrou efeitos significativos para genótipos (G), ambientes (A) e sua 
interação (G x A). Foi observado que apenas um dos ambientes estudados foi considerado capaz 
de discriminar os diferentes genótipos e é indicado para futuros testes de variedades de milho. Os 
dois primeiros eixos multiplicativos do componente da interação foram responsáveis por 82,2% 
da soma dos quadrados. A análise dos Biplots mostra que oito genótipos apresentaram 
produtividade acima da média geral de todos os ambientes;  entretanto apenas  quatro genótipos 
(Agulha-Crioulo),  (Vermelho-Crioulo),  (CMS-36- IPA), (Milho Branco-Crioulo) e (São José-
IPA) são estáveis, pois, seus scores referentes ao IPCA1 situam-se próximos de zero. Apesar dos 
ambientes Embrapa-2018, Cajazeiras-2017/2018, serem correlacionados entre si não foram 
capazes de discriminar diferenças significativas entre os genótipos. Já os ambientes de Areias 
2018/2019 não são correlacionados com nenhum dos outros ambientes dos testes, entretanto 
diferenças estatísticas foram observadas entre os genótipos avaliados. Assim a utilização do 
modelo AMMI foi eficaz na exploração da interação G x A, com a vantagem de explicar a parcela 
das somas de quadrados da interação G x A, o que possibilitou uma fácil interpretação gráfica dos 
resultados da análise estatística. 
 
Palavras-chave: Zea mays L; AMMI; testes de variedades. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA E SELEÇÃO 
ENTRE E DENTRO DE FAMÍLIAS F3 DE PIMENTEIRA 

ORNAMENTAL (CAPSICUM ANNUUM L.) 
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O agronegócio de pimentas (Capsicum spp.) contribui significativamente na cadeia produtiva de 
hortaliças, cujo mercado tem aumentado anualmente. A agricultura familiar tem sido responsável 
pela expansão da área cultivada, especialmente de novas variedades de pimenteiras ornamentais, 
permitindo o aumento na renda de agricultores no Estado da Paraíba. O objetivo deste trabalho 
foi caracterizar famílias F3 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.), pertencentes ao 
Banco de Germoplasma da UFPB, provenientes da autofecundação controlada da F1 e obtida do 
cruzamento entre os genitores UFPB390 x UFPB137. O experimento foi esquematizado em DIC 
utilizando-se oito famílias F2 (identificadas por F3.1 a F3.8), oriundas de autofecundação 
controlada, selecionadas por análise dialélica. As famílias foram semeadas em bandejas de 
poliestireno, duas sementes por célula. Quando apresentaram três pares de folhas definitivas 
foram transplantadas. A caracterização morfológica foi realizada com base em 12 descritores para 
Capsicum, propostos pelo IPGRI. Os dados foram submetidos à análise de variância a 5% de 
probabilidade e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, 
utilizando-se o programa computacional Genes. Com base nos caracteres avaliados verificou-se 
diferenças significativas entre as oito famílias, sendo os caracteres morfológicos responsivos para 
determinação da diversidade existente entre os acessos. Dessa forma as famílias um, cinco e oito 
devem ser selecionadas para continuidade do programa de melhoramento por apresentarem 
características desejáveis para fins ornamentais, podendo dar subsídio ao programa. 
 
Palavras-chave: Diversidade; avanço; melhoramento. 
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BASE DE PIMENTEIRAS (CAPSICUM SPP.) 
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As pimenteiras do gênero Capsicum fazem parte do patrimônio da biodiversidade brasileira, que 
diferem quanto ao tipo, cor, tamanho, sabor e pungência em diversas cultivares comercializadas, 
ainda existindo espécies que precisam ser caracterizadas. O objetivo deste trabalho foi caracterizar 
e selecionar plantas com potencial ornamental e resistente a patógenos em geração F2 de 
pimenteira ornamental. O experimento foi conduzido em casa de vegetação do laboratório de 
biotecnologia vegetal do Centro de Ciências Agrárias (CCA) Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). As 354 progênies, de uma geração F2 de pimenteiras ornamentais, pertencentes ao Banco 
de Germoplasma de Capsicum da UFPB, provenientes da autofecundação controlada da F1 e 
obtida do cruzamento entre os genitores UFPB390 x UFPB137, foram cultivadas em vasos de 
900 mL preenchidos com substrato comercial. Ao atingirem a fase adulta, os genótipos foram 
caracterizados de acordo com os descritores para Capscicum sugeridos pelo IPGRI. Foram 
avaliados vinte caracteres quantitativos para porte, flor e frutos e fitossanitário, quatro qualitativos 
em pimenteiras ornamentais. As folhas foram avaliadas em um microscópio óptico utilizando-se 
o descritor ilustrated genera of imperfect fungi. Para análise de divergência genética utilizou-se o 
método de agrupamento de Tocher, com base na distância euclidiana média padronizada. Foram 
realizadas análises para os dados quantitativos e qualitativos separadamente e também para os 
dados em conjunto. Além disso, foi calculada a importância relativa das características avaliadas 
para a divergência genética utilizando a metodologia de SINGH. Todas as análises foram 
realizadas utilizando-se o programa computacional Genes. Houve variabilidade entre os 
genótipos para os caracteres avaliados. A variabilidade existente entre genótipos foi maior para 
os caracteres qualitativos relacionados à resistência a doenças. É possível selecionar plantas 
individuais para abertura de linhas em geração F3. As plantas 7; 15; 50; 69; 120; 155; 157; 196; 
314; 326; 331; 347 devem ser selecionadas por não apresentarem sintomas de doenças fúngica e 
por apresentar características que conferem valor ornamental, dando subsídio ao banco de 
germoplasma ativo.  
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A produção de fisális é pouco estudada no Brasil, sobretudo na região semiárida, onde o déficit 
hídrico é o principal obstáculo para a produção agrícola. A Physalis angulata é um importante 
recurso genético de ocorrência natural no semiárido brasileiro e tem despertado interesse devido 
à produção de compostos com capacidade farmacológica e potencial para a fruticultura de 
pequenas frutas. Nos últimos anos, pesquisas demonstram que a aplicação de óxido nítrico (NO) 
pode desempenhar um importante papel em plantas na defesa contra o déficit hídrico, em grandes 
culturas ou espécies subexploradas, como a Physalis angulata. Dessa forma, objetivou-se avaliar 
como as características fisiológicas de P. angulata são influenciadas pelo fornecimento do NO. 
Para isso, as plantas foram separadas em dois grupos distintos: plantas bem hidratadas e sob 
déficit hídrico; ambos os grupos foram pulverizados com nitroprussiato de sódio (SNP, doador de 
NO) nas concentrações de 0 µM, 50 µM e 100 µM. O experimento foi desenvolvido em casa de 
vegetação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) no período de julho a setembro 
de 2019. As trocas gasosas foram influenciadas pelo fornecimento de óxido nítrico em plantas de 
P. angulata. Ainda que a assimilação de carbono (A) tenha sido reduzida nas condições de déficit 
hídrico, não houve diferença estatística entre plantas bem hidratadas e plantas sob déficit hídrico 
pulverizadas com 50 µM de SNP, evidenciando o papel do NO como indutor de tolerância a esse 
estresse abiótico. Não houve alteração na A para as plantas bem hidratadas na presença de NO. A 
condutância estomática (gs) e a transpiração (E) apresentaram respostas semelhantes nas plantas 
sob déficit hídrico em função das concentrações de SNP. Nestas condições, plantas pulverizadas 
com 50 µM de SNP apresentaram valores para condutância estomática e transpiração semelhantes 
às plantas bem hidratadas. O maior valor de eficiência no uso da água (WUE), 5,4033 mmol CO2 
mol-1 H2O, foi observado em plantas sob déficit hídrico pulverizadas com 50 µM de SNP. O óxido 
nítrico doado a partir do nitroprussiato de sódio a 50 µM é capaz de atenuar os efeitos negativos 
do déficit hídrico em plantas de Physalis angulata. Além disso, essas informações são importantes 
para a compreensão das respostas fisiológicas da espécie ao déficit hídrico. 
 
Palavras-chave: Estresse abiótico; atenuação; Physalis angulata. 
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A exploração comercial de algumas solanáceas é afetada por fatores bióticos e abióticos, muitos 
destes podendo ser superados com a utilização de porta-enxertos resistentes. Objetivou-se 
caracterizar os acessos de solanáceas e avaliar seu potencial uso como porta-enxertos. O 
experimento foi conduzido em casa de vegetação do Laboratório de Biotecnologia Vegetal do 
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. Foram utilizados nove genótipos 
pertencentes ao Banco de Germoplasma do Programa de Melhoramento Genético de Hortaliças 
CCA-UFPB: Solanum capsicoides var. amarela, S. capsicoides var. laranja, Capsicum frutescens 
cv. de Cheiro, C. frutescens ‘Malagueta’, Pimentão ‘All Big’, Pimentão amarelo ‘SF 134’, 
Pimentão amarelo ‘Alegria’, Tomate cereja ‘Carolina’ e Tomate Caline IPA-7. As mudas foram 
produzidas em bandejas com 288 células contendo substrato comercial. Aos 30 dias da 
emergência foram retiradas das bandejas e seus sistemas radiculares foram lavados. As mudas 
foram escaneadas e as seguintes características avaliadas; área do sistema radicular (ASR), 
Comprimento da raiz (CR), comprimento da planta (CP) e diâmetro do caule (DC). Para análise 
das variáveis foram utilizados os recursos disponíveis no programa ImageJ®. O delineamento 
experimental usado o foi inteiramente casualizado com nove tratamentos e cinco repetições. Os 
dados foram submetidos à análise de variância, com posterior agrupamento das médias pelo teste 
de Scott-Knott, a 1% de probabilidade. A estimativa de herdabilidade também foi calculada. As 
análises foram efetuadas com o software GENES. Verificou-se diferença significativa entre os 
genótipos para as variáveis ASR, CP e DC. Valores altos de herdabilidade foram encontrados 
para o DC (97.112%) e CP (97.552%). Estes valores indicam que as diferenças encontradas são 
mais devido à variação genética do que à variação ambiental. Os genótipos S. capsicoides var. 
laranja, S. capsicoides var. amarela, Pimentão ‘All Big’ e Pimentão amarelo ‘SF 134’ 
apresentaram maior área do sistema radicular, sendo indicados para a seleção e posterior uso como 
porta enxertos. Para o CP e DC, o genótipo Tomate cereja ‘Carolina’ apresentou o maior valor 
médio para essas características. Recomenda-se a seleção dos genótipos S. capsicoides var. 
laranja, S. capsicoides var. laranja, Pimentão ‘All Big’, Pimentão amarelo ‘SF 134’ e o genótipo 
Tomate cereja ‘Carolina’ como possíveis porta-enxertos para culturas da família solanácea. 
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A mandioca (Manihot esculenta C.) tem por centro de origem e diversidade o Brasil, apresentando 
alta variabilidade genética no país e é atualmente considerada a cultura de maior subsistência da 
região tropical e a quarta maior do mundo. A planta apresenta elevada adaptação às mais diversas 
condições edafoclimáticas e sua estrutura morfológica pode diferir de acordo com o genótipo. A 
cultura tem capacidade de absorver altas quantidades de nutrientes do solo e, embora o fósforo 
seja absorvido em menores quantidades se comparado a outros macronutrientes, quando 
disponível para o cultivo da mandioca, apresenta maiores incrementos de produtividade. O 
presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito da adubação fosfatada sobre caracteres 
morfológicos da mandioca. O experimento foi instalado na Fazenda Experimental Rafael 
Fernandes, Mossoró, RN, em delineamento de blocos casualizados, em parcelas subdivididas, 
com 3 repetições. Na parcela foram aplicados 5 diferentes níveis de fósforo, sendo eles: 0, 60, 
120, 180 e 240 kg.ha-1. Nas subparcelas foram utilizadas quatro cultivares de mandioca de mesa 
pertencentes à coleção didática de mandioca da UFERSA: Água Morna, Gema de Ovo, Recife e 
Venâncio. Os materiais foram avaliados quanto à altura da primeira ramificação e diâmetro do 
caule. Para análise estatística dos dados quantitativos, foi aplicado teste de regressão e, para os 
dados qualitativos, foi realizada a ANAVA e as médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott 
à 5% de probabilidade. Quanto à altura da primeira ramificação, para as cultivares Água Morna e 
Venâncio, os melhores resultados foram apresentados na dose 120. A cultivar Gema de Ovo teve 
seu melhor resultado na dose 60 e, a Recife, na dose 240. Para todas as doses, a cultivar Água 
Morna foi a que apresentou melhores respostas, sendo a maior média, 181,5 cm, na dose 120. A 
menor média foi observada na cultivar Gema de Ovo (33,75 cm), na dose 0. Quanto ao diâmetro 
do caule, as cultivares Gema de Ovo e Recife apresentaram os melhores resultados, sendo as 
melhores dosagens 180 (39,77 mm) e 60 (43,72 mm), respectivamente. A cultivar Água Morna 
apresentou o menor desenvolvimento dentre as demais, com média de 25,29 mm na dose 60. Com 
base nesses resultados, pode-se selecionar as melhores cultivares em resposta às dosagens de 
fósforo aplicadas e as melhores dosagens para os caracteres avaliados, auxiliando na adequação 
da fertilização. 
 
Palavras-chave: Manihot esculenta; fósforo; genótipo. 
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AVALIAÇÃO DO TEOR DE MATÉRIA SECA DE GENÓTIPOS DE 
MANDIOCA SOB DIFERENTES DOSES DE ADUBAÇÃO 
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O cultivo da mandioca (Manihot esculenta Crantz), planta nativa da América do Sul, é de alta 
relevância alimentícia e econômica no mundo, sendo atualmente o Brasil, o país com maior 
produtividade. Além do consumo de forma direta na alimentação, a mandioca é usada para 
produção de farinha, fécula e outros produtos, então, cada vez mais, programas de melhoramento 
buscam garantir sua elevada produtividade. Apesar de o fósforo não ser extraído em altas 
quantidades pela mandioca, a sua aplicação exerce grande influência, incrementando a 
produtividade. O presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito da adubação fosfatada sobre o 
teor de matéria seca da mandioca. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Rafael 
Fernandes, pertencente a Universidade Federal Rural do Semi-Árido, em Mossoró, RN. Utilizou-
se delineamento de blocos ao acaso, em parcelas subdivididas, com 3 repetições. Na parcela foram 
aplicados 5 diferentes doses de fósforo: 0, 60, 120, 180 e 240 kg .ha-1. Nas subparcelas foram 
utilizadas quatro cultivares de mandioca de mesa pertencentes à coleção didática de mandioca da 
UFERSA: Água Morna, Gema de Ovo, Recife e Venâncio. Os materiais foram avaliados quanto 
à matéria seca foliar, do caule e da raiz e matéria seca total da planta. Para análise estatística dos 
dados quantitativos, foi realizado teste de regressão e, para os dados qualitativos, foi feita 
ANAVA, e as médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott à 5% de probabilidade. Quanto 
à matéria seca da folha, a maior resposta pôde ser observada na cultivar Gema de Ovo, na dose 
180 (0,27 g) e, a menor resposta, na cultivar Água Morna. Quanto à matéria seca do caule, o maior 
teor foi observado na cultivar Gema de Ovo, na dose 240 (1,55 g). Para as cultivares Recife, Água 
Morna e Venâncio, as dosagens que obtiveram os melhores resultados foram 60, 120 e 180 
respectivamente. 180. Quanto à matéria seca da raiz, o melhor resultado foi observado na dose 
240 para as cultivares Recife (1,84 g) e Venâncio (0,87 g). Para as cultivares gema de Ovo e Água 
Morna, as melhores doses foram 180 (1,12 g) e 120 (1,37 g), respectivamente. Em relação à 
matéria seca total, a maior média foi obtida pela cultivar Recife na dose 240 (3,37 g) e a menor 
média foi obtida pela cultivar Venâncio na dose 0. Com base nesses resultados, pode-se selecionar 
as melhores dosagens de fósforo em quatro cultivares de mandioca quanto a produção de matéria 
seca, auxiliando na adequação da adubação para a cultura. 
 
Palavras-chave: Manihot esculenta; mandioca de mesa; fósforo. 
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SELEÇÃO DE POPULAÇÃO F4 DE PIMENTEIRAS 
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As pimenteiras do gênero Capsicum são cultivadas em várias partes do mundo, sendo a C. 
annuum, a mais utilizada. Esta espécie apresenta diversidade para características 
morfoagronômicas que lhe confere diferentes potencialidades de uso, como o uso ornamental, 
devido seu valor estético como folhagem variegada, pequeno porte e frutos de coloração intensa. 
Durante o processo de comercialização das pimenteiras ornamentais, o etileno é capaz de 
provocar a degradação da clorofila e a abscisão de folhas, flores e frutos, o que leva a perda do 
valor comercial. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar características morfoagronômicas e de 
resistência ao etileno de populações F4 de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.). O 
experimento foi desenvolvido em casa de vegetação do Laboratório de Biotecnologia e 
Melhoramento Vegetal do Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba (CCA-
UFPB), Areia, Estado da Paraíba, Brasil. As plantas foram avaliadas quanto a 24 características 
de planta, flor, frutos e resistência ao etileno. O delineamento experimental utilizado foi 
inteiramente casualizado, com três tratamentos e quinze repetições. Os dados foram submetidos 
à análise de variância, com posterior separação das médias pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade. Dentro das populações estudadas é possível praticar seleção, para dar continuidade 
ao Programa de Melhoramento de Pimenteiras Ornamentais, tendo em vista a variabilidade 
genética encontrada. A população UFPB 56.8 apresentou susceptibilidade ao fitormônio etileno. 
Recomenda-se as populações UFPB17.15 e UFPB 17.18 como resistentes ao etileno e também 
como populações potenciais para ideótipo de pimenteira ornamental, com porte baixo e frutos 
pequenos. 
 
Palavras-chave: Ideótipo; melhoramento de plantas; variabilidade. 
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O gênero Capsicum possui um grande número de variedades de pimenteiras, que são utilizadas 
para diferentes finalidades, dentre elas a comercialização de plantas ornamentais em vaso. O 
mercado de varejo para esse tipo de pimenteiras exige o desenvolvimento de um maior número 
de cultivares comerciais com uma vida útil estendida de pós-produção. A exposição ao etileno 
causa efeitos adversos na pós-produção de plantas ornamentais. Diante do exposto, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar os efeitos da exposição ao etileno na pós-produção de genótipos de 
pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum). O experimento foi desenvolvido em casa de 
vegetação no Laboratório de Biotecnologia e Melhoramento Vegetal do Centro de Ciências 
Agrárias, Universidade Federal da Paraíba (CCA-UFPB), Areia, Estado da Paraíba. A abscisão de 
botões florais, flores, folhas e frutos foram avaliados às 0, 48, 72 e 96 horas após a exposição a 
10μL L-1 do fitormônio etileno. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, seguindo 
de parcela subdividida, sendo oito populações e duas testemunhas, avaliadas em três tempos 48, 
72 e 96 horas após a exposição ao etileno. Cada tratamento foi composto por dez repetições. As 
populações foram avaliadas pelo teste de teste de Skott-Knott a 1% de probabilidade para 
comparações de médias, enquanto os tempos foram analisados por análise de regressão. Todas as 
análises genéticas e estatísticas foram procedidas com o auxílio do programa GENES. Os 
resultados mostraram que as populações respondem de forma diferente à exposição ao etileno, 
para as variáveis abscisão de folhas e teor de clorofila a e b. A população 55.50.4.1 e os parentais 
UFPB77.3 e UFPB134 apresentaram-se susceptíveis ao etileno. Recomenda a seleção das 
populações 56.8.24.1; 56.26.15.1 e 56.26.34.1 para dar continuidade ao programa de 
melhoramento de pimenteiras ornamentais por se apresentarem mais resistentes ao etileno. 
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AVALIAÇÃO DE ACESSOS DE CAMBUIZEIROS (MYRCIARIA 
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O Cambuizeiro (Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O. Berg) é uma espécie frutífera da 
família Myrtaceae que ocorre naturalmente na região litorânea do sul de Alagoas em restingas dos 
municípios de Piaçabuçú, Penedo e Feliz Deserto. Apesar da sua exploração em caráter 
extrativista, seus frutos vêm ganhando interesse comercial graças ao seu sabor único e a riqueza 
em compostos com ação antioxidante, como antocianinas, carotenóides, flavonóides e vitamina 
C. A partir de 2012 foi estabelecido no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de 
Alagoas, Rio Largo, Alagoas, um banco de germoplasma constituído atualmente 195 acessos que 
vêm sendo estudados paulatinamente a cada ano. Este trabalho teve como objetivo avaliar 10 
acessos do BAG-cambuí e selecionar plantas com características de frutos desejáveis para futuros 
trabalhos de melhoramento vegetal dessa espécie. Para o estudo foram selecionados dez acessos 
pelas características visuais de diferentes cores dos seus frutos e, após serem coletados foram 
avaliadas as seguintes características fisico-químicas: peso do fruto, peso da semente, número de 
sementes, firmeza da polpa, rendimento da polpa, diâmetro longitudinal (DL) e diâmetro 
transversal (DT) e sólidos solúveis totais (SST). Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância e teste de médias de Tukey (p<0,05) pelo software Sisvar 5.6. A partir dos  resultados 
constatou-se que os frutos de todos os acessos apresentaram grande variação de cores da casca e 
da polpa entre o amarelo, alaranjado, vermelho e roxo, a concentração de SST em todos os acessos 
foram desejáveis, mas houve variação dos valores entre 14,8 e 26,4 ºBrix. Para as características 
físicas de peso do fruto e semente ocorreram variações de 0,93 a 0,56 g e 0,37 a 0,17 g, 
respectivamente. Para firmeza da polpa, obtiveram-se valores  entre 2,03 a 5,07 N, e com relação 
ao tamanho dos frutos, o maior DL foi de 9,83 mm e o maior DT de 11,43 mm. O rendimento de 
polpa variou de 33,92 a 73,11%. O maior número médio de sementes por fruto foi de 1,58. Estes 
resultados evidenciam grande variação entre os 10 acessos estudados, indicando ser possível 
encontrar amplitudes de variações  entre os outros 185 acessos do BAG-cambuí que ainda estão 
sendo avaliados, portanto com variabilidade suficiente a ser exploradas no melhoramento da 
espécie. Assim, com o avanço  das  caracterizações  tem sido possível selecionar plantas matrizes 
para se obter frutos com as características desejáveis para obtenção e formação de uma população 
melhorada para a produção comercial, destinada à indústria ou para consumo in natura. 
 
Palavras-chave: Cambuí; variabilidade genética; seleção. 
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A indução de variação somaclonal é uma técnica que pode gerar variedades resistentes ao 
Fusarium oxysporum (Foc), Raça 1 e Raça Tropical 4 (TR4). A Foc TR4 ameaça a bananicultura 
mundial, sendo encontrada em países da Ásia e da África e, mais recentemente, foi detectada na 
Colômbia. O desenvolvimento de genótipos resistentes é fundamental para a cultura da bananeira. 
O objetivo deste trabalho foi induzir variação somaclonal visando obter mutantes com resistência 
a murcha de Fusarium. Foram utilizadas plantas de um acesso do Banco de Germoplasma de 
Banana da Embrapa Mandioca e Fruticultura, o BGB206 - Prata Anã. As plantas foram 
subcultivadas 12 vezes em meio MS suplementado com diferentes reguladores vegetais, sendo os 
tratamentos: T1 (BAP - 6-benzilaminopurina), T2 (TDZ - Thidiazuron), T3 (PBZ - Paclobutrazol), 
T4 (BAP+TDZ), T5 (BAP+PBZ), T6 (TDZ+PBZ), T7 (BAP+TDZ+PBZ). Para seleção de 
variantes resistentes, 500 plantas regeneradas de cada tratamento foram aclimatizadas e 
transplantadas para caixas d'água de polietileno com capacidade para 310 litros, preenchidas com 
solo infestado com inóculo de Foc 218A, que é um isolado mais agressivo da Raça 1 de Foc. 
Como controle, foram utilizadas mudas de ‘Prata-Anã’ e de ‘Maçã’ micropropagadas em meio de 
cultura MS. O delineamento foi inteiramente casualizado (DIC) com 10 repetições. Após 90 dias 
foi realizada a avaliação de sintomas internos e calculado o índice da doença (ID), os quais foram 
analisadas no programa R, e gerou um gráfico de boxplot, com a porcentagem de Índice da doença 
(ID) para cada tratamento. A presença de estruturas do patógeno no interior do tecido radicular 
das plantas foi verificada mediante a coloração de raízes com azul de tripan. As raízes foram 
visualizadas e fotografadas em microscópio de luz (Olympus modelo BX51). Observou-se que 
para o tratamento T2 (TDZ), todas as plantas apresentaram o menor ID, com valores abaixo de 
60%. Plantas do tratamento T5 (BAP+PBZ) apresentaram 65% de ID e no T6 (TDZ+PBZ) de 
55% até 75% de ID. Os demais tratamentos obtiveram ID superior a 70%, e o controle obteve ID 
superior a 95%. As plantas do tratamento controle apresentaram estruturas do fungo (hifas e 
clamidósporos) no tecido da raiz. Já uma planta proveniente do tratamento T2 (TDZ) e T6 
(TDZ+PBZ) apresentaram estruturas do fungo menos desenvolvidas em relação ao controle. 
Entretanto, nos tratamentos T2, T4, T5 e T6 foi possível obter pelo menos uma planta sem 
sintomas internos de infecção pelo patógeno. A partir dos resultados pode-se concluir que por 
meio da utilização da técnica de indução de variação somaclonal é possível obter genótipos 
resistentes a Foc Raça 1, havendo a perspectiva de aplicação, também, para indução de resistência 
a Foc TR4. 
 
Palavras-chave: Musa spp.; Mal-do-Panamá; cultura de tecidos. 
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MINADORA EM GERMOPLASMA DE MELOEIRO 
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A busca e confirmação de fontes de resistência à mosca minadora (Liriomyza sativae Blanchard) 
em germoplasma de meloeiro, se faz necessária por essa praga causar grandes perdas na produção 
e na qualidade dos frutos. No manejo integrado de pragas, o uso de cultivares resistentes é um 
método de fácil adoção e que possibilita a redução dos custos com defensivos. Nesse contexto, 
objetivou-se validar a reação de fontes de resistência à mosca-minadora em germoplasma de 
meloeiro. Os genótipos testados foram: os acessos A01, A29, A33 e A50 do BAG de Meloeiro 
da UFERSA; os genótipos CNPH 11-1072, CNPH 11-1077, CNPH 94-244 e BAGMEL56 do 
BAG de Meloeiro da Embrapa; e, os híbridos, Rutênio, usado como testemunha resistente por 
antixenose e antibiose, e o ‘Goldex’, testemunha suscetível. Os ensaios foram conduzidos com e 
sem chance de escolha, em DBC (quatro repetições) e DIC (seis repetições), respectivamente. No 
ensaio com chance, os genótipos foram distribuídos em uma mesma gaiola, de modo que, os 
insetos tinham opção de escolher entre os mesmos. No ensaio sem chance, cada genótipo 
separadamente foi colocado em gaiolas individualizadas. As infestações duraram 20 horas, 
utilizando quatro casais de moscas por planta. Para observar antixenose, foi avaliado o número 
de minas (NM) por planta, três dias após a infestação. Posteriormente, foi quantificado o número 
de pupas (NP) e adultos (NA), e estimadas as viabilidades larval (VL= VP*100/NM) e pupal 
(VP= NA*100/NP), visando inferir sobre a antibiose dos genótipos. Os dados foram submetidos 
à ANOVA e aplicou-se o agrupamento Scott-Knott (p<0,05). O Rutênio e CNPH 94-244 foram 
os menos preferidos, apresentando menor NM, em contrapartida, o ‘Goldex’, A33 e A01 exibiram 
maior NM. Os demais genótipos foram intermediários. Quanto à VL, o híbrido Rutênio e a 
linhagem BGMEL56, como esperado, não permitiram o desenvolvimento larval (VL= 0%), 
todavia, não diferiram do acesso CNPH 11-1077 com VL= 11,59%. Vale ressaltar que nesse 
acesso, quatro de 10 plantas tiveram VL= 0%. O CNPH 11-1072 foi intermediário (VL= 41,58%), 
e os outros genótipos exibiram médias superiores a 70%. Para VP, os genótipos Rutênio e 
BGMEL56 foram desconsiderados por não apresentarem pupas e apenas o CNPH 11-1077 
demonstrou moderada mortalidade pupal (VP= 43,80%). Os demais tiveram VP acima de 73%. 
Portanto, CNPH 94-244 é promissor para antixenose, enquanto CNPH 11-1077 e, sobretudo, o 
BAGMEL 56 são para resistência por antibiose à mosca-minadora em meloeiro. 
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O manejo e uso dos recursos genéticos vegetais orientados por programa de melhoramento 
participativo pode auxiliar agricultores que vivem em condições ambientais, climáticas e sociais 
adversas. Esse trabalho teve por objetivo prospectar informações que norteiem e colaborem com 
a implantação de um programa de melhoramento participativo com agricultores do Maranhão. Ao 
total, foram entrevistados 141 agricultores familiares: 67 agricultores no município de 
Chapadinha, MA; 10 agricultores em Itapecuru-Mirim, MA; 10 agricultores em Vargem Grande, 
MA; 34 agricultores em Cantanhede, MA; 10 agricultores em Pirapemas, MA e 10 agricultores 
em Matões do Norte, MA. Foram utilizados questionários semiestruturados, com a finalidade de 
identificar o perfil socioeconômico dos agricultores, as espécies já cultivadas e as perspectivas de 
cultivo. Observou-se que maioria dos agricultores não possui o ensino médio completo, tem a 
faixa etária entre 20 e 60 anos. Somente, 13,70% das propriedades rurais recebem algum tipo de 
assistência técnica, o que constitui uma das limitações para a expansão da produção agrícola no 
estado. O cultivo de grãos (feijão, arroz e milho) e de hortaliças (maxixe, quiabo, cebolinha, 
coentro e outras), possuem números expressivos de produção no estado. Destacando a mandioca, 
o feijão, o milho e o arroz, com as principais culturas produzidas no estado e perfazem a base 
alimentar das famílias maranhenses. Cerca de 70% dos entrevistados dizem não conhecer 
nenhuma variedade melhorada, mesmo assim houve significativa aceitação para integração em 
um programa de melhoramento participativo. A implantação de um programa de melhoramento 
participativo visando ao cultivo de hortaliças é viável em municípios do estado do Maranhão, 
contudo, a ausência de estrutura adequada é uma condição limitante para implantação. No entanto, 
a partir da agrobiodiversidade encontrada na agricultura familiar, a conservação on farm das 
espécies mantidas pelos próprios agricultores bem como, a estratégia de avaliação participativa 
junto com os agricultores familiares, minimizaria a ausência de estrutura adequada para 
implantação de um Programa de melhoramento participativo no Estado. 
 
Palavras-chave: Agrobiodiversidade; recursos genéticos; produtividade. 
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AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE CAPSICUM SPP. 
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O gênero Capsicum é largamente cultivado no Brasil e apresenta vasto destaque no setor 
agroindustrial. O referido gênero possui ampla diversidade genética, sendo necessário estudos de 
caracterização e análise de sua variabilidade. Abordagens como essas possibilitam a seleção de 
genótipos promissores, proporcionando sua utilização em programas de melhoramento genético. 
Estratégia de utilização de variáveis quantitativas e qualitativas avaliadas conjuntamente tem se 
mostrado bastante útil em análise de diversidade, dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
a variabilidade genética de genótipos de Capsicum spp. com base em características qualitativas 
e quantitativas conjuntamente, utilizando o método Ward-MLM (Modified Location Model). O 
experimento foi conduzido na fazenda experimental do Colégio Técnico de Floriano-PI, da 
Universidade Federal do Piauí, Campus Amílcar Ferreira Sobral. Empregou-se o delineamento 
em Blocos Casualizados, com três repetições. Foram caracterizados 15 genótipos de Capsicum 
spp., utilizando-se 11 variáveis qualitativas e 10 variáveis quantitativas. O método Ward-MLM 
possibilitou a formação de quatro grupos, reunindo os genótipos de acordo com a espécie 
correspondente. As maiores distâncias entre grupos foram observadas entre o grupo IV e os 
demais grupos. O grupo IV reuniu os genótipos pertencentes à espécie C. baccatum, pertencente 
a um complexo totalmente distinto dos demais, demonstrando a eficiência do método utilizado.  
 
Palavras-chave: Variabilidade genética; pimenteiras; melhoramento genético. 
  



 

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

144 

DESEMPENHO AGRONÔMICO DO ALGODÃO 
NATURALMENTE COLORIDO SUBMETIDO À ADUBAÇÃO 

FOSFATADA 
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As regiões algodoeiras no Brasil apresentam baixa fertilidade dos solos, principalmente em 
fósforo (P), sendo que sua aplicação pode se sobressair aos demais nutrientes em relação à 
produtividade. A busca por maior produção e qualidade da fibra cresceu constantemente, onde se 
destaca a importância de recursos genéticos para obtenção de cultivares melhoradas que 
respondam bem ao fornecimento de P. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 
desempenho agronômico de cultivares de algodão naturalmente colorido em função das doses de 
fósforo em condições semiáridas. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Rafael 
Fernandes, pertencente à Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró-RN, de agosto a 
dezembro de 2018. O delineamento experimental foi em blocos completos casualizados com 
quatro repetições, em esquema de parcelas subdivididas, sendo alocadas nas parcelas cinco doses 
de fósforo (0, 60, 120, 180 e 240 kg ha-1), e, nas subparcelas, quatro cultivares de algodão 
naturalmente colorido (BRS Rubi, BRS Safira, BRS Topázio e BRS Verde). As fontes utilizadas 
na adubação foram ureia (90 kg ha-1 de N), cloreto de potássio (60 kg ha-1 de K2O) e superfosfato 
simples (fósforo). Os tratos culturais foram realizados conforme a necessidade e de acordo com 
as recomendações para a cultura. As variáveis avaliadas foram: teor de fósforo na folha diagnose 
(TPFD) em g/kg, massa seca da parte aérea (MSPA) em g/planta e número de capulho (NC) em 
capulhos/planta. Nas caraterísticas estudadas, foram observadas diferentes repostas entre as 
cultivares e as doses aplicadas. Para TPFD, a cultivar BRS Verde foi superior às demais cultivares 
nas doses 0, 180 e 240 kg ha-1; já a cultivar BRS Rubi nas doses 60 e 120 kg ha-1. Os máximos 
TPFD foram obtidos nas doses 89 e 240 kg ha-1 nas respectivas cultivares: BRS Rubi e BRS 
Verde. A BRS Topázio foi superior na MSPA nas doses 0, 60 e 120 kg ha-1, sendo semelhante à 
cultivar BRS Safira nas doses 180 e 240 kg ha-1. Nas doses 240 e 42 kg ha-1, foram observados 
máximos valores de MSPA para as cultivares BRS Safira e BRS Topázio. Para o parâmetro NC 
a BRS Topázio foi superior às demais cultivares apenas na dose 60 kg ha-1, e foi semelhante à 
BRS Rubi e BRS Safira nas doses 0 e 240 kg ha-1, respectivamente. BRS Rubi foi semelhante à 
BRS Safira nas doses 120 e 180 kg ha-1, respectivamente. As doses que proporcionaram máximos 
NC foram 173 kg ha-1 para BRS Rubi, 187 kg ha-1 para BRS Safira e 98 kg ha-1 para a BRS 
Topázio, sendo a BRS Topázio com a dose mais econômica para NC.  
 
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; teor de fósforo; nutrição de planta. 
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PRODUTIVIDADE DE ALGODÃO NATURALMENTE COLORIDO 
SUBMETIDO A DOSES DE FÓSFORO NO SEMIÁRIDO 

BRASILEIRO 
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A demanda por fibra de algodão (Gossypium hirsutum L.) tem crescido no mundo todo, 
ocasionada pelo crescente aumento populacional, sendo uma razão pela qual é necessária a 
intervenção dos recursos genéticos na obtenção ou melhoria de linhagens altamente produtivas e 
que respondam bem a adubação mineral na região Semiárida, principalmente ao fósforo (P). 
Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho produtivo de cultivares de 
algodão naturalmente colorido em função da adubação fosfatada no Semiárido brasileiro. O 
experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Rafael Fernandes, pertencente à 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró-RN, de agosto a dezembro de 2018. O 
delineamento experimental foi em blocos completos casualizados com quatro repetições em 
esquema de parcelas subdivididas, sendo alocadas nas parcelas cinco doses de fósforo (0, 60, 120, 
180 e 240 kg ha-1), e, nas subparcelas, quatro cultivares de algodão naturalmente colorido (BRS 
Rubi, BRS Safira, BRS Topázio e BRS Verde). As fontes utilizadas na adubação foram ureia (N), 
cloreto de potássio (K2O) e superfosfato simples (fósforo). Os tratos culturais foram realizados 
conforme a necessidade e de acordo com as recomendações para a cultura. As variáveis avaliadas 
foram: produtividade de algodão em caroço (PAC), produtividade de caroço de algodão (PCA) e 
produtividade de algodão em pluma (PAP). A PAC foi determinada pela pesagem, em balança 
digital, da pluma mais caroço, colhidos na área útil e convertidos para kg ha-1, com umidade 
corrigida para 12,5%. As determinações da PCA e da PAP foram realizadas multiplicando-se a 
PAC pela porcentagem de fibra, sendo que a PCA teve umidade corrigida para 12,5% expresso 
em kg ha-1 e, a PAP, teve umidade corrigida para 8,5% e expressa em kg ha-1. Nas variáveis 
estudadas verificou-se diferentes comportamentos na produtividade entre cultivares e doses 
aplicadas. Os valores máximos de PAC, PCA e PAP foram obtidos na BRS Topázio com dose de 
120 kg ha-1. Provavelmente essa superioridade ocorreu devido à boa adaptação ao ambiente e pelo 
desempenho específico da cultivar submetida a diferentes doses de P, sendo possível verificar a 
expressão fenotípica entre cultivares testadas. A cultivar BRS Topázio foi a mais produtiva entre 
as demais, podendo ser recomendada para cultivo por produtores que procuram cultivares 
altamente promissoras em caroço e pluma. 
 
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; cultivar; desempenho produtivo. 
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O caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) é uma cultura que possui a capacidade de, em simbiose 
com bactérias do gênero Rhizobium, realizar a fixação biológica do N2. Por outro lado, com a 
adubação nitrogenada, as raízes podem absorver diretamente o N presente no solo, melhorando o 
crescimento das plantas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da inoculação e da 
adubação nitrogenada sobre a nodulação de caupi. O experimento foi realizado, em campo, entre  
junho e julho de 2019, em Mossoró-RN, com delineamento experimental em blocos casualizados 
completos, com quatro repetições, dispostos em esquema fatorial 4 x 4, sendo os tratamentos 
compostos por quatro cultivares de caupi (BRS Imponente, BRS Itaim, BRS Novaera e BRS 
Tumucumaque) e quatro fontes de nitrogênio, sendo uma mineral (Ureia com 45% de N) na dose 
de 50 Kg de N ha-1, duas estirpes de Bradyrhizobium recomendadas para a cultura do caupi (BR 
3262 e BR3267) e uma testemunha absoluta, com ausência de N. Aos 40 dias após o plantio, oito 
plantas de cada parcela foram coletadas, mantendo-se a integridade das raízes, e levadas para 
laboratório onde foram avaliados os números dos nódulos. Em seguida, os nódulos foram lavados 
e levados para estufa com circulação forçada de ar à temperatura de 65º C até obtenção de massa 
constante, para determinação da matéria seca dos nódulos. Para avaliação da matéria seca da parte 
aérea, quatro plantas da área útil de cada parcela foram lavadas e acondicionadas em estufa com 
circulação forçada de ar a 65º C até a obtenção de massa constante. De acordo com a análise de 
variância, observou-se efeitos isolados das cultivares e das fontes de N para matéria seca dos 
nódulos; efeito isolado apenas de cultivares para número de nódulos por planta; e interação 
cultivar x fonte de N para matéria seca da parte aérea das plantas, com aumento de 145% para 
cultivar BRS Imponente. As fontes de N não apresentaram efeitos para o número de nódulos, mas 
promoveram acúmulo da matéria seca dos mesmos. Diante disso, conclui-se que a adubação 
nitrogenada favorece o desenvolvimento dos nódulos das raízes e que a fonte de N mineral e os 
inoculantes promovem o desenvolvimento das cultivares. 
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