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PREFÁCIO 
  

Tradicionalmente, a Coordenação do Programa de Pós-graduação em Genética e 

Melhoramento de Plantas/UENF, a Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas – 

Regional do Rio de Janeiro e o Núcleo de Estudos de Genética e Melhoramento de Plantas 

– Ganho Genético/UENF promovem, bianualmente (desde 2012), o Encontro de Genética e 

Melhoramento de Plantas do Estado do Rio de Janeiro (EGMP),  o qual se constitui o 

principal fórum regional para discussão do avanço do conhecimento científico na área de 

genética e melhoramento de plantas. 

    

 O Encontro de Genética e Melhoramento de Plantas do Estado do Rio de Janeiro 

(EGMP), que se encontra em sua terceira edição, possui como tema central “Técnicas 

experimentais e biométricas aplicadas ao melhoramento de plantas: utilização atual e 

perspectivas”. A cada edição do EGMP, o Evento vem se fortalecendo no âmbito 

acadêmico-científico no cenário regional/nacional, agregando cada vez mais pesquisadores, 

professores, estudantes de graduação e pós-graduação. Nesse sentido, com a intenção de 

promover diálogos científicos, a Comissão Organizadora do EGMP convida a sociedade 

para debater o tema central da terceira edição do EGMP. 

  

Não por acaso, maximizando a relevância do EGMP, estarão presentes palestrantes e 

debatedores de diferentes Programas de Pós-graduação em Genética e Melhoramento de 

Plantas do país, os quais possuem reconhecida liderança científica no tema proposto. Nesse 

aspecto, desde a primeira edição do EGMP até a atual, o intento maior do Evento é 

impulsionar inter-relações entre estudantes e profissionais, sobretudo professores de 

centros reconhecidos, além de, invocar assuntos fundamentais da genética e melhoramento 

de plantas. 
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   PROGRAMAÇÃO   
Dia: 12/09/2016 
Tarde 
  
16h-18h: Credenciamento e entrega de material 
  
Dia: 13/09/2016 
  
Manhã 
  
8h – 9h: Credenciamento e entrega de material 
9h – 10h: Cerimônia de Abertura – Autoridades da UENF 
10h – 10:30h: Coffee break 
10:30h - 11:45h: Redes Neurais Aplicadas ao Melhoramento de Plantas 
Palestrante: Prof. Dr. Cosme Damião Cruz – Universidade Federal de Viçosa 
  
Tarde 
  
14h – 15:15h: Modelos Mistos Aplicados ao Melhoramento de Plantas 
Palestrante: Prof. Dr. José Marcelo Soriano Viana – Universidade Federal de 
Viçosa 
15:15h – 16:30h: Métodos Bayesianos Aplicados ao Melhoramento de 
Plantas. Palestrante: Prof. Dr. Marcio Balestre - Universidade Federal de 
Lavras 
16:30h – 17h: Coffee break 
17 – 18:15h: Técnicas Experimentais Aplicadas ao Melhoramento de 
Plantas 
Palestrante: Prof. Dr. Magno Antônio Patto Ramalho – Universidade Federal de 
Lavras 
 
Noite 
  
18:30h – 19:30h: Sessão de Pôsteres 
 
Dia: 14/09/2016 
  
Manhã 
  
8:30h – 10:30h: Técnicas Atuais e Biométricas Aplicadas ao Melhoramento 
de Plantas: Utilização Atual e Perspectivas 
Composição: 
Prof. Dr. Alexandre Pio Viana (UENF) – Coordenador 
Prof. Dr. Magno Antônio Patto Ramalho (UFLA) - Debatedor 
Prof. Dr. José Marcelo Soriano Viana (UFV) - Debatedor 
Prof. Dr. Marcio Balestre (UFLA) - Debatedor 
Prof. Dr. Cosme Damião Cruz (UFV) - Debatedor 
Prof. Dr. Luiz Antônio dos Santos Dias (UFV) - Debatedor 
Prof. Dr. Carlos Alberto Scapim (UEM) - Debatedor 
Prof. Dr. Cláudio Lopes de Souza Junior (Esalq) – Debatedor 
 
10:30h – 11h: encerramento 
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Anais do III Encontro de Genética e Melhoramento de Plantas do Rio de Janeiro - RESUMOS 

Avaliação de acessos de Pisidium quanto a frequência de gametas não reduzidos 

(2n) e viabilidade polínica 
  
Rodrigo Miranda Barbosa1, Telma Nair Santana Pereira1, Maria Lorraine Fonseca Oliveira1, 

Matheus Henriques Tavares Benvindo Ribeiro1, Larissa Souza Vianna1, Nádia Fernandes 

Moreira1, Sara Iolanda Oliveira da Silva1, Alexandre Pio Viana1  

  
1Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil.  

  

A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) tem um programa de 

melhoramento de goiabeira (Psidium guajava L.) que visa o desenvolvimento de cultivares 

superiores. Uma das fontes de genes utilizadas pelos pesquisadores são os araçás (P. cattleyanum 

e P. guineense), que são considerados poliploides. A maioria das mirtáceas apresentam o número 

básico de cromossomos igual a 11. O objetivo desse estudo foi avaliar acessos de araçazeiros, 

conservados na coleção in vivo da UENF, quanto a frequência de gametas não reduzidos (2n) e a 

viabilidade polínica de dois acessos de araçá (P. cattleyanum): UENF-F5P3 e UENF-F6P1, ambos 

araçás roxos e um acesso de goiabeira: UENF F4P5, que compõem a coleção de Psidium da 

Universidade. Nesse sentido, botões florais em diferentes estádios de desenvolvimento foram 

fixados em Carnoy 3:1 para a determinação da frequência de gametas não reduzidos e em álcool 

70% para a viabilidade polínica. Para a frequência de gametas, cada lâmina foi preparada com 

vinte anteras por botão floral e foram squashed com gotas de carmim acético 1%. Para cada acesso 

cinco lâminas foram preparadas e 300 produtos pós-meióticos (monades, díades, tríades, tétrades e 

políades) foram contados por lâmina, onde a tétrade é o produto pós-meiótico normal esperado. A 

frequência de gametas 2n foi estimada conforme a equação: 2D + Tr / 2D + 3Tr + 4T x 100. Para a 

viabilidade polínica, cerca de dez anteras foram squashed em gotas da coloração tripla de 

Alexander, sendo preparadas cinco lâminas por acesso, e em cada lâmina foram contados e 

classificados 300 grãos de pólen. Os grãos de pólen foram classificados em inviáveis e viáveis, 

sendo os viáveis àqueles com o protoplasma corado de vermelho/purpura; enquanto que, os 

inviáveis apresentaram os grãos de pólen vazios, ou com o protoplasma contraído, a porcentagem 

da viabilidade foi estimada pela relação entre o total de pólens viáveis/total de pólens. Todas as 

lâminas foram observadas sob microscópio óptico (Olympus BX60) e as imagens foram 

capturadas com o auxílio de cellSens Standard 1.8 (Olympus). O acesso F4P5 obteve frequência 

de gametas não reduzidos de 1,7%, os acessos F5P3 e F6P1 apresentaram frequência de 7,5% e 

9,4%, respectivamente, valores acima do normal esperado (1%) para populações naturais, sendo a 

tríade o produto pósmeiótico anormal mais frequente para todos. A alta ocorrência de tríades 

sugere que o mecanismo de restituição na segunda divisão (SRD) é o responsável por esses 

gametas 2n, ocorrendo por falha na citocinese da meiose II. A viabilidade polínica dos araçás foi 

de 73,6% (F5P3) e 76% (F6P1), valores considerados medianos, já a goiabeira apresentou 

viabilidade de 99,6%. Os acessos de araçá apresentaram a alta frequência de gametas 2n, no 

entanto sua viabilidade polínica mediana pode causar dificuldades na sua utilização em 

cruzamentos. 

  



5 

 

Anais do III Encontro de Genética e Melhoramento de Plantas do Rio de Janeiro - RESUMOS 

Índice de germinação de híbridos interespecíficos de Capsicum 
  

Sara Iolanda O. da Silva¹, Elba Honorato Ribeiro1, Telma Nair Santana Pereira1, Larissa Souza 

Vianna1  

  
1 Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Centro de Ciência e Tecnologia Agropecuárias; 

Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal; Campos dos Goytacazes – Rio de Janeiro; Brasil.   

  

Os programas de melhoramento genético de Capsicum têm buscado a introgressão de genes de 

interesse, que conferem resistência a pragas e doenças, entre outros. A hibridação tem sido 

utilizada como uma das formas de se obter genótipos com características desejáveis. O objetivo 

deste trabalho foi estimar o percentual de germinação de sementes híbridas, obtidas do 

cruzamento de acessos de C. frutescens e C. chinenses com três acessos de C. baccatum, 

incluindo os recíprocos. Sementes híbridas e dos genitores foram colocadas para germinar em 

casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições de 10 

sementes. As bandejas foram irrigadas diariamente. A porcentagem de germinação foi estimada 

a partir da avaliação de plântulas com estruturas essenciais perfeitas, ou seja, aquelas com 

potencial para continuar seu desenvolvimento e dar origem a plantas normais. A contagem foi 

realizada 30 dias após a semeadura. Os resultados em porcentagem foram transformados em arco 

seno (%/100)1/2 para normalização de sua  distribuição. A análise de variância foi realizada e as 

médias comparadas  pelo teste de Tukey  a 5% de probabilidade. A percentagem de germinação 

dos híbridos diferiu estatisticamente entre si. Quando a espécie C. chinense (UENF 1785) foi 

utilizada como genitor feminino o índice de germinação foi baixo, variando de 2,5 a 12,5%. Nos 

cruzamentos recíprocos, quando foram utilizados os acessos de C. baccatum var. pendulum 

(UENF 1496 e UENF 1624), como genitor feminino,  o índice de germinação foi de 47,5% e 

80%, respectivamente. No cruzamento envolvendo C. baccatum var. baccatum (UENF 1495) o 

índice de germinação foi de 57,5%. Quando a espécie C. frutescens (UENF 1636) foi utilizada 

como genitor feminino, o índice de germinação mais elevado (82,5%) foi observado no 

cruzamento com UENF 1496 (C. baccatum var. pendulum). Nos cruzamento com UENF 1495 

(C. baccatum var. baccatum) e UENF 1624 (C. baccatum var. pendulum) os índices de 

germinação foram de 40% e 47,5%, respectivamente. Nos cruzamentos de C. frutescens como 

doador de pólen o índice mais elevado (90%) foi obtido quando UENF 1624 foi o genitor 

feminino. Nos cruzamentos com UENF 1495 e UENF 1496 os índices de germinação foram de 

55% e 65%, respectivamente. A porcentagem de germinação dos parentais variou de 85% a 95%. 

O sucesso na hibridação interespecífica geralmente é limitado por incompatibilidade pré e pós-

zigóticas. Após a fertilização, as principais barreiras são a morte do embrião, devida à 

degeneração do endosperma, e a esterilidade total ou parcial das plantas híbridas. Os resultados 

obtidos indicam a ocorrência de barreiras pós-zigóticas quando C. chinense é utilizado como 

genitor feminino. Nos demais cruzamentos foi possível à obtenção das plantas híbridas, que 

deverão ser caracterizadas morfologicamente e avaliadas quanto à fertilidade.  

 

Apoio financeiro: FAPERJ, CAPES e UENF.  
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O pinhão-manso é alvo de pesquisas em todo o mundo visando a produção de óleo em larga 

escala para produção de biodiesel e bioquerosene. Seu potencial produtivo está entre 1.200 e 

1.500 kg ha-1 de óleo a partir do 4º ano. Apesar do potencial reportado, os estudos envolvendo o 

melhoramento genético desta cultura ainda são escassos, pois esta espécie está em fase de 

domesticação. Por se tratar de uma oleaginosa perene de longo ciclo, uma das etapas de maior 

importância na busca por genótipos com maior valor agronômico e industrial é a seleção de 

genitores para serem intercruzados de forma a constituir a população base. Assim, o objetivo 

desse trabalho foi empregar a análise dialélica multivariada para selecionar genitores e 

cruzamentos que possibilitem ganhos nos principais caracteres de importância agronômica. 

Realizou-se cruzamentos em esquema dialélico completo 3x3 em delineamento de blocos ao 

acaso com cinco repetições e três plantas por parcela. Foram avaliados os seguintes caracteres: 

altura de plantas, diâmetro do caule, projeção da copa na entrelinha, projeção da copa na linha, 

número de ramificações, massa de cem grãos e produtividade de grãos. Os dados foram 

submetidos à análise de variância uni e multivariada. Posteriormente, utilizou-se o índice de 

seleção de Pesek & Baker para estimar os coeficientes lineares que possibilitem ganhos positivos 

na massa de cem grãos e produtividade de grãos e redução da altura de plantas, principais 

objetivos dos programas de melhoramento dessa cultura. Após, as estimativas do agregado 

genotípico foram submetidas à análise dialélica. As somas de quadrado de produtos da matriz de 

capacidade geral e específica de combinação foram significativas pelo teste de Wilks. O 

genótipo 107 deve ser utilizado para compor as populações base em dialelos com pinhão-manso, 

pois possui alelos favoráveis para incrementar a massa de cem grãos e produtividade de grãos e 

reduzir da altura de plantas. O cruzamento 190x107 é o mais promissor para realizar a seleção de 

genótipos superiores visando a melhoria simultânea desses caracteres.  
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A cultura do maracujá apresenta grande importância econômica e social, sendo o Brasil o maior 

produtor e consumidor de maracujá, cuja participação na produção mundial está estimada 

aproximadamente em 80%. A produtividade do maracujá tem sido prejudicada pela doença do 

vírus do mosaico. Com isso o trabalho objetivou foi quantificar a diversidade genética a partir de 

híbridos RC1 de Passiflora, utilizando técnicas multivariadas. Inicialmente foram realizados 

cruzamentos interespecíficos entre as espécies P. setacea com P. edulis, originando os híbridos 

(H1). Alguns desses híbridos (H2-10, H1-13, H1-15, H5-16, H5-14 e H1-5) foram selecionados 

no com base em características agronômicas e de resistência ao vírus Cowpea aphid-borne 

mosaic virus CABMV para obtenção da população RC1. Foi obtida a população RC1 por meio 

de retrocruzamentos entre os seis híbridos e o maracujazeiro azedo Passiflora edulis. A 

diversidade genética entre os 50 híbridos foi avaliada em relação a sete caracteres do fruto: 

comprimento do fruto; largura do fruto; massa de fruto; espessura de casca; massa de polpa; 

ácidos solúveis totais e número de sementes.  Empregaram-se nesse estudo os métodos 

multivariados dos componentes principais e o aglomerativo UPGMA fundamentado na distância 

euclidiana média. O primeiro componente principal respondeu por 59,137% da variação total, 

enquanto os dois primeiros componentes acumularam 77,32% da variância total, o que revela 

que as tendências de variações dos sete descritores de frutos são necessários para expressar mais 

de 77% da variação total e os escores desses componentes possibilitaram distinguir os grupos das 

variáveis. Pelo agrupamento UPGMA foram definidos seis grupos para representar a diversidade 

da população, cujo número de híbridos variaram de um (Grupo 1) a 26 híbridos (Grupo 2). Em 

geral, os híbridos pertencentes aos grupos 1 e 2 apresentaram os maiores médias para todas os 

caracteres, sobretudo massa de fruto, massa de polpa e brix, atingindo valores próximos dos 

genótipos comerciais. Por outro lado, esses dois grupos apenas possuem um único híbrido RC1. 

Os grupos maiores (2, 3 e 4) apresentaram grandes diferenças entre si, conforme valores dos 

desvios-padrão dentro dos grupos, que variavam entre 0,73 (Grupo 2) a 30,26 (Grupo 3). Os 

caracteres que mais contribuíram para a variabilidade do componente principal 1 foram massa de 

fruto e número de sementes. No componente principal 2, os caracteres que mais contribuíram 

para variabilidade foram Brix e espessura de casca. A análise multivariada permitiu a formação 

de grupos consistentes com base nas características do fruto. Portanto, a técnica dos 

componentes principais e UPGMA foi eficiente para a formação de grupos homogêneos com 

baixa variação genotípica dentro e alta variação entre os híbridos RC1 segregantes de Passiflora 

spp., informações tais quais podem orientar nos futuros cruzamentos com o genitor recorrente P. 

edulis. 
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Em programas de melhoramento vegetal, a seleção combinada é uma estratégia de considerável 

importância, pois a obtenção de genótipos superiores decorre da escolha e recombinação de 

famílias e indivíduos superiores para um conjunto de características. Índices de seleção 

comumente utilizam pesos econômicos, o que torna os ganhos genéticos arbitrários. Em 

milhopipoca, isso é ainda mais evidente, devido à correlação negativa entre as principais 

características de importância econômica, isto é, produtividade de grãos (PG) e capacidade de 

expansão (CE). Como opção ao uso do índice de seleção por biometria clássica, o procedimento 

ótimo REML/BLUP (Máxima Verossimilhança Restrita/Melhor Preditor Linear Não Viesado) 

permite, simultaneamente, estimar parâmetros genéticos e predizer os valores genotípicos. Nesse 

trabalho, pela metodologia dos modelos mistos, objetivou-se investigar a eficiência comparada 

de oito índices de seleção estimados por REML/BLUP para a fidedigna seleção de famílias 

superiores de milho-pipoca, bem como investigar a eficiência de inclusão da variável "volume de 

pipoca expandida por hectare" (VP) na seleção mais vantajosa de progênies superiores. A 

população de estudo consistiu de 200 famílias de irmãos-completos obtidas em oitavo ciclo de 

seleção recorrente intrapopulacional, pertencentes ao Programa de Melhoramento Genético de 

Milho-Pipoca da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Os 

experimentos foram implantados em dois ambientes em abril de 2013, nos municípios de 

Campos dos Goytacazes e Itaocara, regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, 

respectivamente. Os experimentos foram arranjados em delineamento de blocos casualizados ao 

acaso com três repetições. Com base nos escores relacionados aos valores genéticos aditivos das 

200 famílias foi possível a seleção das 30 famílias superiores com base nos maiores valores 

genotípicos fidedignamente estimados para as características CE e PG, simultaneamente. O 

procedimento REML/BLUP proporcionou estimativas de ganhos superiores àqueles obtidos com 

metodologias biométricas clássicas de índices de seleção, devendo ser incorporado na seleção de 

progênies. Os índices IC/PT - via REML/BLUP - e VG/VP - via REML - proporcionaram os 

resultados mais satisfatórios para ganhos superiores nas características de maior importância 

econômica para a cultura. A inserção da característica VP (volume de pipoca expandida por 

hectare) proporcionou ganhos otimizados para PG e CE, em conjunto, sem a necessidade de 

utilizar pesos arbitrários atribuídos por tentativas, devendo ser empregada como "super-caráter" 

em programas de seleção recorrente com milho-pipoca.  

  

Apoio financeiro: CNPq, CAPES e FAPERJ.  
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 Uma das etapas de um programa de melhoramento é a fenotipagem da população e para essa 

avaliação são utilizados um conjunto de características, denominadas descritores mínimos. No 

entanto, alguns descritores possuem poucas informações detalhadas sobre a quantidade de 

medições que devem ser feitas para se obter o valor real do indivíduo, com confiabilidade e 

otimização do tempo de avaliação. A veracidade dessa expectativa pode ser aferida pelo 

coeficiente de repetibilidade das características avaliadas. Esse trabalho teve como objetivo 

estimar o coeficiente de repetibilidade em populações de maracujazeiro oriundas de 

retrocruzamentos e obter o número mínimo de avaliações para uma predição acurada e eficiente. 

Avaliaram-se 85 genótipos oriundos de retrocruzamentos entre Passiflora edulis (genitor 

recorrente) e os híbridos (P. edulis x P. setacea) mais promissores do programa de 

melhoramento do maracujazeiro azedo da UENF visando resistência ao Cowpea aphid-borne 

mosaic virus (CABMV). Em cada genótipo, foram realizadas cinco medições quanto ao 

comprimento da flor, comprimento do pedúnculo, comprimento da pétala, largura da pétala, 

comprimento da bráctea, largura da bráctea, diâmetro da corona e comprimento do 

androginóforo. As mensurações foram realizadas utilizando-se paquímetro digital. Os 

coeficientes de repetibilidade (r̂) foram estimados por meio dos métodos análise de variância 

(ANOVA); componentes principais e análise estrutural, com base na matriz de correlação. O 

coeficiente de determinação (R2), que representa o número mínimo necessário de medições para 

predizer o valor real dos indivíduos, foi estimado. As diferenças observadas entre as estimativas 

do coeficiente de repetibilidade obtidas pelos diferentes métodos são pequenas e, na maioria dos 

casos, não alteram o número de medições em um mesmo nível de precisão. Os coeficientes de 

repetibilidade (r) dos caracteres de flor estudados foram relativamente altos, variando de 0,60 a 

0,77. Os maiores valores foram registrados para largura da bráctea e comprimento do 

androginóforo, 0,77 e 0,76 respectivamente, obtidos pelo método de análise estrutural, indicando 

que é possível predizer o valor real dos indivíduos utilizando-se um número relativamente 

pequeno de medições. Foi observado que a largura da pétala necessita de maiores números de 

medições, dependendo do nível de precisão, em comparação com as outras características. Para 

atingir 90% de precisão para todas as características avaliadas são necessárias seis medições, 

sendo que para atingir um nível de 80% de precisão são necessárias somente três medições. 

Neste sentido, um coeficiente de determinação mínimo de 80%, seria ideal, principalmente 

considerando o grande número de plantas, o que reduziria tempo de avaliação e mão de obra.   

  

mailto:b.murizini@yahoo.com
mailto:odimar_almeida14@hotmail.com


10 

 

Anais do III Encontro de Genética e Melhoramento de Plantas do Rio de Janeiro - RESUMOS 

Caracterização molecular de novo genótipo do banco de germoplasma de 

mamoeiro da UENF/Caliman 
 

Adriana Azevedo Vimercati Pirovani1, Helaine Christine Cancela Ramos1, Diego Fernando 

Marmolejo Cortes1, Renato Santa Catarina1, Dieimes Bory1, Thábata Nágime Mendes1, Raiani 

Mariani Santos1, Messias Gonzaga Pereira1 

 
1 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF.  

  

Devido à natureza codominante dos marcadores microssatélites é possível estimar o nível de 

fixação dos locos e a constituição genômica do indivíduo. Nesse contexto o objetivo foi 

caracterizar molecularmente o genótipo hermafrodita M-3 por meio de 15 marcadores 

microssatélites. Este genótipo foi identificado dentro de uma progênie dioica (PD) M-3, 

identificada como fonte de tolerância a doenças sendo, provavelmente, resultado de um evento 

de reversão sexual. Após a extração de DNA (método CTAB) de 15 genótipos pertencentes ao 

banco de germoplasma de mamoeiro UENF/Caliman, (7 da PD, 1 hermafrodita M-3 e 7 

testemunhas (Cariflora, Cimarron, Sekati, Maradol Origem México, Maradol Grande Limão, 

Criola de Costa Rica e Golden)), foi realizada a PCR, seguida pela eletroforese em gel de 

agarose 4%. Os softwares PowerMarker versão 3.25 e Genes foram utilizados para estimar os 

valores do conteúdo de polimorfismo (PIC), índice de Shannon, heterozigose esperada (HE), 

heterozigose observada (HO) e o coeficiente de endogamia (ƒ). Foram analisados 29 marcadores 

SSR, quanto à capacidade de distinguir em nível molecular os genótipos. Desses, 15 (51,7%) 

revelaram diferença entre os genótipos e, portanto, foram utilizados na análise dos genótipos 

avaliados. Tais locos SSR geraram um total de 35 alelos, com média de 2,3 alelos/loco. As 

regiões acessadas pelos iniciadores são regiões gênicas do cromossomo sexual Yh na região 

HSY, responsável pela determinação do hermafroditismo. A partir da análise dos locos SSR, 

verificou-se que a HE variou de 0,18 a 0,60 com média de 0,39, enquanto a HO variou de 0,00 a 

0,58, com média 0,23. O maior valor para o PIC foi encontrado para o loco14 (ID BorderB_734) 

(0,53), e o menor para o 6 (ID BorderB_1288a) (0,12), com média de 0,32. Os valores do PIC 

demonstram que o loco 14 possui maior poder discriminatório entre os locos, dado corroborado 

pelo maior número de alelos encontrados nesta região. Para o índice de Shannon, considerando 

todos os genótipos, os valores variaram de 0,44 a 0,60. O valor médio de 0,51 revelou a 

existência de moderada variabilidade nesta população. Nos locos analisados o genótipo 

hermafrodita-M3, apresentou baixa endogamia semelhante às testemunhas hermafroditas, 

confirmando a hipótese de reversão sexual neste genótipo. Apesar desses primers acessarem a 

região HSY, os mesmos amplificaram também os materiais dioicos (que não tem a região HSY). 

Esse resultado pode ser explicado pelo fato da região analisada estar situada na borda da região 

HSY, que provavelmente é homóloga no cromossomo X. A análise de outros fragmentos da 

região HSY e de regiões genômicas dispersas pelos cromossomos da espécie vão permitir a 

confirmação dessas hipóteses.  A reversão sexual do genótipo hermafrodita-M3, será relevante 

para programas de melhoramento, pois o torna um novo recurso genético a ser utilizado na 

obtenção de novas linhagens e híbridos superiores.  

   

Apoio financeiro: CAPES e UENF.  
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 Muitas pesquisas já foram realizadas em relação às diferenças existentes entre espécies de 

teosinto e o milho (Zea mays subsp. mays). Trabalhos com análises moleculares identificaram 

uma forma de teosinto (Zea mays subsp. parviglumis) como o progenitor do milho. Porém, 

outros estudos apontam Zea mays subsp. mexicana, como uma das espécie que também 

ancestralizou o milho, ideias sustentadas pelo fato de que estes teosintos, por serem culturas 

domesticadas, facilitaram a transferência de genes de resistência (R) entre outras plantas da 

mesma família. Sendo assim, a utilização do mapeamento comparativo, por meio dos estudos in 

silico da bioinformática, podem fornecer evidências para conservação de marcadores e genes 

importantes entre genomas similares. Genes R são classificados em cinco classes, CNL, TNL, 

RLP, RLK e Outros. A busca in silico de genes R ortólogos entre transcriptomas completos e 

parciais de teosintos e do milho oferece uma alternativa para entender a relação entre estas 

espécies. Assim, o objetivo foi identificar genes R comuns entre 5 espécies de teosinto 

comparadas com o milho. Foram utilizadas sequências de dados biológicos no formato FASTA 

obtidas de diversas fontes (Phytozome; ENA; NCBI). As espécies utilizadas foram: Teosinto, 

Zea mays subsp. pavirglumis, Zea mays subsp. mexicana, Zea subsp. luxurians e Zea subsp. 

diploperennis, consideradas também como teosinto. Estas, foram comparadas com Zea mays 

subsp. mays na busca de genes R ortólogos. As comparações foram feitas uma a uma. 

Sequências FASTA das plantas foram alinhadas contra sequências FASTA do PRG-Wiki, banco 

de dados de genes de resistência de plantas, utilizando o BLAST (Basic Local Alignment Search 

Tool), com parâmetros pré-estabelecidos. O alinhamento resultou em um conjunto de 

informações tabuladas. Em seguida, foi criado um banco de dados local, com a tabulação dos 

genes R encontrados em cada espécie, após a realização do BLAST contra o banco do PRG-

Wiki. Outro alinhamento foi realizado com genes R encontrados em Zea mays subsp. mays 

contra genes R encontrados nos 5 teosintos. As informações provenientes da comparação entre 

as espécies de teosinto e do milho foram organizadas com relação às diferentes classes de genes. 

Com os alinhamentos realizados, foi possível a observação de genes ortológos, de todas as 

classes, entre cada uma das espécies de teosinto. O resultado mais expressivo foi a comparação 

entre Zea mays subsp. mays e Zea mays subsp. parviglumis, que retornou 43 genes R ortólogos. 

A comparação com Z. mays subsp. mexicana retornou 4 genes ortólogos. No total, para as outras 

espécies foram encontrados 52 genes R ortólogos de todas as classes. Dessa forma, os resultados 

obtidos neste estudo apontam a presença de genes de resistência comuns entre os teosintos e o 

milho, o que pode servir de instrumento aos melhoristas, bem como ao estudo da similaridade 

evolutiva entre plantas.  

  

  

mailto:ronaldo_omizolo@hotmail.com
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A Seleção Recorrente (SR) é uma eficiente estratégia de melhoramento populacional, porém o 

tempo necessário para completar um ciclo pode requerer de 2,0 a 2,5 anos, reduzindo os ganhos 

genéticos anuais. Com a utilização da Seleção Recorrente Genômica (SRG) pode-se diminuir o 

tempo demandado para cada ciclo de seleção, pois a SRG possibilita realizar as fases de 

avaliação e recombinação simultaneamente. Isto posto, o objetivo do presente estudo foi estimar 

o desequilíbrio de ligação (LD) e determinar a estrutura populacional, por meio de marcadores 

SNPs (polimorfismo de nucleotídeo simples), no ciclo C9 de seleção recorrente em milho-pipoca 

da UENF, no intento de obter informações relevantes para estudos posteriores envolvendo 

seleção recorrente genômica e associação genômica ampla. O estudo contemplou 200 indivíduos, 

os quais foram genotipados, e são potenciais genitores das famílias endogâmicas S1, que serão 

utilizadas em ensaios de progênies. Foram utilizados 21.442 SNPs, sendo que pouco mais de 10 

% foram monomórficos e, aproximadamente, 35 % apresentaram MAF (frequência de alelos 

menores) > 0 e < 0,05. Foram observados poucos dados perdidos, com magnitude inferior a 5 %, 

para a quase totalidade dos marcadores. Ao analisar os resultados por PCA e heatmap, 

constatou-se que os indivíduos apresentam baixo grau de parentesco e que não há indicação de 

formação de diferentes estruturas populacionais, o que é condizente com a estratégia de seleção 

recorrente intrapopulacional. O algoritmo de Evanno permitiu identificar dois grupos genéticos 

dentro da população UENF 14, porém, este resultado não é consentâneo com as estimativas de 

GRM (Genomic Relationship Matrix) e com a origem dos genótipos, em que uma única 

população foi considerada para obtenção dos ganhos genéticos. Tem-se, pois, que o software 

STRUCTURE, via método de Evanno, não fornece o delta K, para casos onde o número ideal de 

grupos é 1. Na análise de LD constatou-se que a metade do decaimento ocorreu em 109,940 Kb, 

o que fornece informações estratégicas importantes, vez que estabelece a quantidade de marcas 

necessárias para a realização de estudos posteriores de seleção genômica.   

  

Apoio financeiro: CAPES e FAPERJ.  
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A avaliação das características relacionadas à qualidade de frutos do mamoeiro, como a Firmeza 

do Fruto (FF) e Firmeza da Polpa (FP), é uma etapa importante para os programas de 

melhoramento do mamoeiro, a fim de selecionar genótipos superiores. Porém, atualmente esta 

avaliação é feita manualmente – uma atividade que demanda tempo e trabalho intensivo, 

reduzindo a precisão na avaliação das plantas em uma mesma época. A fim de melhorar a 

seleção de características de difícil mensuração, pesquisadores têm buscado utilizar a Seleção 

Assistida por Marcadores Moleculares (SAM), um procedimento empregado para aumentar o 

ganho por seleção artificial, mas que ainda tem sido pouco utilizado para a análise de 

características quantitativas. O objetivo foi identificar marcadores SSR-EST associados às 

características FF e FP, a fim de possibilitar a aplicação da SAM, reduzindo o tempo de 

avaliação necessário para seleção quanto a essas características. Foram avaliados os genótipos 

parentais da população de mapeamento, JS-12 e Sekati, dos quais se extraiu o DNA seguindo o 

protocolo do Kit DNeasy Plant Mini Kit da QIAGEN. Para o screening nos parentais foram 

selecionados 54 primers SSR-EST, os quais estão relacionados com a Síntese do Etileno e 

Síntese de Parede Celular, estando localizados em regiões de éxons e íntrons, distribuídos nos 

nove cromossomos do mamoeiro. Os marcadores foram inicialmente analisados quanto ao 

polimorfismo entre os genótipos parentais através da realização de amplificação via PCR, sendo 

posteriormente separados em gel de agarose Metaphor 4% e revelados pelo sistema de 

fotodocumentação MiniBIS Pro. Em seguida, os produtos de PCR do screening de 47 primers 

nos parentais foram diluídos e distribuídos em placas de 96 poços para eletroforese em sistema 

capilar. Dos 47 primers testados, 8 foram polimórficos entre os genitores (≈17%). Após o 

screening, realizou-se uma análise dos primers polimórficos em um procedimento denominado 

“Bulked Segregant Analysis” (BSA), que consistiu no preparo de quatro bulks contrastantes para 

a FF (alta e baixa) e FP (alta e baixa), compostos por 13 genótipos cada. Desses 8 locos 

polimórficos, nenhum segregou nos bulks. O não-polimorfismo encontrado pode estar 

relacionado à estreita base genética, já que os genitores do cruzamento são linhagens. Torna-se 

importante destacar, que para se obter um número significativo de polimorfismo entre os bulks, 

deve-se procurar trabalhar com uma margem acima de 30% de primers polimórficos. Após essa 

triagem, os marcadores SSR-EST que foram polimórficos entre os pais, serão utilizados para 

genotipar a população de mapeamento (F2). Essas ações possibilitarão a integração de marcas ao 

mapa genético do mamoeiro e a identificação de QTLs para FF e FP, contribuindo para a futura 

implementação da SAM nos programas de melhoramento do mamoeiro, o que possibilitará a 

identificação de genótipos superiores para tais características com maior precisão e menor 

tempo.  
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O milho é uma das plantas cultivadas de maior importância no cenário mundial. No 

melhoramento de plantas, um dos métodos mais eficientes tem sido a seleção recorrente, como 

uma estratégia para a obtenção de ganhos genéticos contínuos. Neste sentido, a Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro mantém, desde 1996, um programa de 

melhoramento genético de milho via seleção recorrente recíproca interpopulacional de famílias 

de irmãos completos. A utilização de marcadores moleculares neste programa foi adotada a 

partir do oitavo ciclo de seleção, a fim de estimar a divergência genética intra e 

interpopulacional. O objetivo do referido programa visa desenvolver e disponibilizar aos 

produtores híbridos interpopulacionais superiores e adaptados para a região Norte/Noroeste 

Fluminense. Este programa se encontra no 15° ciclo de seleção e já registrou e disponibilizou à 

região dois híbridos interpopulacionais de milho, o ‘UENF 506-6’ e o ‘UENF 506-11’. Sendo 

assim, o objetivo desta pesquisa foi o desenvolvimento e aplicação de marcadores SSR-EST’s 

nas famílias superiores de irmãos completos para avaliar a divergência genética das populações 

em estudo. Tais marcadores estão relacionados com características que afetam diretamente a 

produtividade, como eficiência do uso de nitrogênio e de fósforo e tolerância ao estresse hídrico. 

Tais famílias foram submetidas à genotipagem via marcadores SSR-EST’s utilizando 87 pares de 

iniciadores desenhados a partir de sequências obtidas no banco de dados do NCBI. Foi 

constatado que 15 deles foram polimórficos nas populações em estudo. Com a análise do 

conteúdo de informação polimórfica (PIC), foi observado valor máximo de 0,46 ao passo que o 

menor valor foi 0,07, com valor médio de 0,29. Foi obtido um total de 37 alelos com número de 

alelo por lócus variando de dois a cinco e média de 2,46. A diversidade genética foi analisada 

através do índice de Shannon (I), no qual foram encontrados valores de 0,53 para a população 

CIMMYT e 0,45 para a população Piranão. A análise do coeficiente de endogamia (f) dos 

indivíduos das diferentes populações mostrou valores médios de 0,64 e 0,65 para a população 

CIMMYT e Piranão, respectivamente. A quantificação da variabilidade foi obtida através da 

análise de variância molecular, onde, 78% da variância genética foi detectada dentro e 22% entre 

as populações, antes da seleção com base nos marcadores moleculares, e 67% foi detectada 

dentro e 33% entre as populações, após a seleção com base nos marcadores moleculares. A 

população CIMMYT apresentou em três dos 15 lócus, alelos privados relacionados com as três 

características, já a população Piranão apresentou um lócus com alelos privados. Os marcadores 

SSR-EST’s foram efetivos em agrupar os genótipos em seus respectivos grupos heteróticos, bem 

como selecionar os genótipos mais divergentes de cada população para compor a etapa de 

recombinação.  

   

Apoio financeiro: FAPERJ e CAPES.  
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O êxito de um programa de seleção recorrente depende da variabilidade genética da população 

sob seleção. Nesse sentido, para compreender o comportamento gênico entre os ciclos de seleção 

recorrente, os marcadores microssatélites gênicos (SSR-ESTs) têm sido utilizados devido à sua 

natureza altamente informativa, bem como ao elevado poder de resolução, além de serem 

codominantes. O estudo do impacto na diversidade genética ao longo dos ciclos seletivos de 

seleção recorrente, estimados por meio de marcadores moleculares de DNA, pode auxiliar o 

melhorista que visa ao lançamento de novas cultivares de milho-pipoca mais produtivas e com 

maior capacidade de expansão, sobretudo. Objetivou-se, por conseguinte, investigar a 

diversidade genética da população UENF 14 de milho-pipoca entre nove ciclos de seleção 

recorrente, utilizando marcadores SSR-ESTs. O DNA genômico foi extraído a partir das folhas 

jovens de 25 indivíduos de cada ciclo (C0, C1 C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8), totalizando 225 

amostras da população UENF 14. Utilizaram-se 50 marcadores SSR-ESTs para as reações da 

polimerase em cadeia. A partir dos locos polimórficos, estimou-se a diversidade genética quanto 

ao número de alelos por locos (NA), coeficiente de endogamia (FIT), déficit de heterozigotos 

(FIS), divergência gênica entre os primers (FST), heterozigosidade observada (Ho) e esperada 

(He), o Índice de Shannon (IS), o índice de fixação (F), com o auxílio do programa Genalex 6.3. 

A variância genética (Vg) e a herdabilidade (h2) dos locos gênicos foram obtidos no software 

computacional Genes. Apenas 16 locos SSR-ESTs foram polimórficos, dos quais seis estão 

associados aos locos para características quantitativas (QTL) para capacidade de expansão. 

Foram detectados 34 alelos, com média de 2,13 alelos por loco. Os valores de FIS e FIT foram 

positivos e baixos (0,01 e 0,10), indicando baixa endogamia e predominância de heterozigotos, 

sobretudo nos ciclos iniciais de seleção recorrente. A moderada diferenciação entre os ciclos 

(FST=0,07) denota a formação de grupos divergentes. Os primers considerados como de altos 

níveis de informação para diferenciarem os ciclos de seleção recorrente foram Umc1393 e 

Umc1415, por exibirem os maiores valores de variância genética, herdabilidade e diferenciação 

gênica (Umc1393 – FST=0,21, Vg=12,32 e h2=81,79; e Umc1415 – FST=0,12, Vg=7,20 e 

h2=84,28).  Os primers y1 e Umc1680 foram os menos informativos, com expressão de variância 

genética e herdabilidade nulas. Uma perda de 61,90% de Ho de C0 a C8 foi relativamente grande 

em relação a He, que reduziu em 18,37%. Os valores F foram crescentes ao longo dos ciclos, a 

saber: F(C0)=-0,29 e F(C8)=0,22; indicando ínfimo indício de fixação dos alelos. Houve 

pequena variação genotípica (IS) entre o C0(IS)=0,69) com o C8(IS)=0,59). Contudo, há 

diversidade genética presente entre os ciclos de seleção recorrente e suficiente variabilidade na 

população UENF 14, para possibilitar ganhos genéticos satisfatórios nos próximos ciclos 

seletivos.  

   

Apoio financeiro: CAPES e FAPERJ.  
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A seleção recorrente é um método que visa aumentar gradativamente a frequência de alelos 

desejáveis para características quantitativas, por meio de repetidos ciclos de seleção sem reduzir 

a variabilidade genética da população sob seleção. Nesse método é de fundamental importância a 

obtenção de estimativas de parâmetros genéticos pelo fato deste permitir identificar a natureza da 

ação dos genes envolvidos no controle dos caracteres quantitativos e avaliar a eficiência de 

diferentes estratégias de melhoramento para obtenção de ganhos genéticos e manutenção de uma 

base genética adequada. No presente trabalho, objetivou-se estimar parâmetros genéticos de 

características morfoagronômicas do primeiro ciclo de seleção recorrente em famílias de irmãos 

completos de milho. Para tanto, foram obtidas 210 famílias de irmãos completos. A avaliação 

das famílias foi realizada em maio de 2015 no campo experimental do Centro de Ciências 

Agrárias e da Biodiversidade da Universidade Federal do Cariri, Crato–CE. O experimento foi 

arranjado em blocos casualizados com repetições dentro de SET. Utilizou-se sete SET, com duas 

repetições, onde cada ‘set’ conteve 30 tratamentos (famílias de irmãos completos). Foram 

avaliadas as seguintes características: altura média da inserção da primeira espiga, em metros 

(AE), dias para florescimento masculino (FM), proporção de espigas doentes (ED) e peso médio 

de 100 grãos, em gramas (P100). Os dados foram submetidos à análise de variância, com o 

auxílio do programa Genes. De posse dos componentes de variância, estimaram-se os parâmetros 

genéticos. As características apresentaram elevados valores de CVg (coeficiente de variação 

genético) destacando-se AE, ED e P100, na ordem de 12,37, 32,63 e 12,96, o que indica boas 

chances de sucesso em programas de melhoramento que utilizem essa população, visando a 

seleção para essas características. As características AE, FM e P100 apresentaram valores de IV 

(CVg/CVe ) superiores a um, 1,73, 1,53 e 1,76 respectivamente, o que pode proporcionar ganhos 

satisfatórios em gerações avançadas. A herdabilidade para as características AE, FM, ED e P100 

foram de 85,71%, 82,50%, 19,36% e 86,17% na ordem que se segue. Constatam-se grandes 

possibilidades de identificação de genótipos superiores para as características supracitadas. Neste 

sentido, os índices de parâmetros genéticos revelaram valores elevados principalmente no que se 

refere à  herdabilidade,  o  que  permite  uma  maior  confiabilidade  na  seleção  das  famílias 

superiores  para  recombinação  e,  por  conseguinte  composição  do  novo  ciclo  de  seleção 

recorrente.  
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A vagem ou feijão-vagem pode ser caracterizado como uma hortaliça e como tal, possibilita 

gerar grande número de empregos sem a necessidade de alto investimento e de grandes 

extensões de terra, sendo assim, apresenta grande importância socioeconômica. O estado do Rio 

de Janeiro é considerado um dos maiores centros nacionais de comercialização dessa olerícola, 

sendo responsável por 21% do total produzido na Região Sudeste, onde a produção é realizada 

principalmente por pequenos produtores. Apesar de ter apresentado um significativo aumento na 

produtividade, a participação da Região do Norte Fluminense ainda é pequena e para o aumento 

do cultivo e da produção nesta região, se faz necessário selecionar materiais genéticos com 

características desejáveis. A metodologia do coeficiente de trilha permite a visualização do efeito 

direto que um caráter causa no outro e os efeitos indiretos dos outros caracteres relacionados, 

ajudando o melhorista na seleção. O presente trabalho teve como objetivo analisar as causas e 

efeitos de caracteres quantitativos em feijão-vagem. Foram avaliadas 27 linhagens de feijão-

devagem de hábito de crescimento indeterminado, selecionadas na geração F9, e três 

testemunhas (duas variedades comerciais FELTRIN e TOP SEED Blue Line e um dos 

progenitores UENF1445) em Bom Jesus de Itabapoana, no ano de 2015,  quanto ao número 

medio de vagens por planta (NMVP), peso medio de vagens (PMV), comprimento de vagem 

(CompV), largura da vagem (LargV), peso de 100 sementes (P100S), produtividade de vagem 

(PV) e produtividade de grãos (PG). O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso com quatro 

repetições e cada parcela experimental foi composta por dez plantas, no espaçamento de 1,0 x 

0,5m, sendo avaliadas plantas individuais dentro de cada repetição. Na análise de 

multicolinearidade verificou-se grau de severidade próximo a fraco. A estimativa de correlação 

fenotípica variou de 0,006 a 0,685. O caráter largura de vagem teve alta correlação positiva com 

produtividade de vagem, mostrando que vagem larga indica maior produtividade de vagem. A 

análise de trilha apresentou os efeitos diretos e indiretos das variáveis explicativas sobre o 

rendimento de grãos, com coeficiente de derteminação equivalente a 21,6% e efeito residual de 

0,885. PMV e CompV apresentaram valores positivos de correlação e negativos de efeito direto, 

mostrando que a correlação existente é causada pelos efeitos indiretos. As variáveis ProdV e 

LargV mostraram que podem proporcionar bons resultados se for feita a seleção levando em 

consideração esses caracteres. Nenhuma variável se apresentou como principal determinante 

para o aumento da ProdV, uma vez que nenhum efeito direto foi superior ao efeito residual.  
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O Brasil é considerado o maior produtor mundial de maracujá e também um importante centro de 

diversidade em função do grande número de espécies nativas que possui. Nesse sentido, a 

caracterização morfológica torna-se uma ferramenta importante para identificar genótipos com 

boas características agronômicas visando cruzamentos futuros. O programa de melhoramento do 

maracujazeiro-azedo da UENF visando resistência ao Cowpea aphid-borne mosaic virus 

(CABMV) iniciou-se com cruzamentos interespecíficos entre as espécies P. setacea (resistente 

ao CABMV) e P. edulis (espécie comercial suscetível ao CABMV) para obtenção dos híbridos 

interespecíficos. Os híbridos mais promissores foram então retrocruzados com P. edulis para 

obtenção da população RC1. O presente trabalho teve como objetivo caracterizar, por meio de 

descritores quantitativos de frutos, uma população da primeira geração de retrocruzamento 

(RC1). Para a caracterização morfológica, 15 frutos de cada um dos 50 genótipos RC1 foram 

avaliados, mediante o uso de sete descritores quantitativos: comprimento do fruto, largura do 

fruto, espessura da casca, massa do fruto, massa da polpa, Brix e número de sementes. Os dados 

obtidos foram avaliados por meio de estatística descritiva utilizando o programa Genes. A 

análise descritiva das sete variáveis mostrou que a massa da polpa e o número de sementes foram 

as variáveis que apresentaram o maior coeficiente de variação (acima de 55%), ou seja, foram os 

caracteres mais heterogêneos, enquanto a largura do fruto e o Brix foram as variáveis que 

apresentaram o menor coeficiente de variação (aproximadamente 10%), sendo os caracteres mais 

homogêneos.  A partir da analise das variáveis separadamente foi possível observar que 52% dos 

indivíduos RC1 apresentaram frutos com massa de polpa entre 19,11 e 50,66 gramas, enquanto P. 

edulis apresenta aproximadamente 50 gramas. 68% dos indivíduos apresentaram espessura da 

casca variando entre 5,12 e 8,4 mm, espessura semelhante à encontrada no maracujá azedo (7,2 

milímetros). Já o teor de sólidos solúveis variou entre 11,41 e 13,55 para 52% dos indivíduos, 

valor aproximado para o padrão industrial (12,0 a 14,0).  Comercialmente há preferencia por 

frutos de maracujá com maior massa de polpa, menor espessura da casca e elevado teor de 

sólidos solúveis, alguns genótipos dessa primeira geração de retrocruzamento apresentaram 

potencial para esses caracteres, logo podemos concluir que esses indivíduos são promissores e 

podem ser selecionados para dar continuidade ao programa de melhoramento.  
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A helmintosporiose, ocasionada por Exserohilum turcicum, constituiu-se em uma das mais sérias 

doenças que afetam o milho-pipoca, causando consideráveis perdas de produtividade em 

ambientes tropicais e temperados. Sendo a resistência genética a forma mais eficaz de controle 

desta doença. Neste sentido, conduziu-se esta pesquisa com objetivo de estudar o controle 

genético e estimar a capacidade geral (CGC) e específica de combinação (CEC) em milhopipoca 

para atributos relacionados à resistência a helmintosporiose. Para tal, implementou-se um dialelo 

completo com oito genitores procedentes da avaliação prévia de linhagens quanto à reação a 

helmintosporiose causada por E. turcicum. Os 56 híbridos (F1’s e recíprocos), juntamente com as 

oito linhagens genitoras (P8, P1, L55, L71, L70, L76, L77 e L88) e seis testemunhas (IAC 125, 

BRS Angela, UENF 14, UFV M2-Barão de Viçosa e os híbridos L70 x L54 e P8 x L54), foram 

avaliados em duas safras, em delineamento de blocos casualizados com quatro repetições. 

Avaliou-se, a incidência e severidade da helmintosporiose-causada por E. turcicum, em cinco 

plantas por parcela, em três avaliações, sendo uma por semana. Para a avaliação de incidência E. 

turcicum na planta, foi empregada a escala da Agroceres, versão 1996, em que foi avaliada a 

proporção de área foliar lesionada da planta, considerando todas as folhas. A severidade da 

doença na folha foi quantificada com o auxílio de escala diagramática versão de Vieira 2013. 

Foram estimados os efeitos da capacidade geral de combinação CGC (ĝi) de cada genitor e os 

efeitos da capacidade específica de combinação CEC (ŝij) a partir de um conjunto de p parentais 

e dos p(p–1)/2 híbridos F1’s com os recíprocos. Os componentes de dominância foram mais 

expressivos que os aditivos na expressão da resistência, sendo a hibridação a opção mais 

adequada para a obtenção de genótipos resistentes. Não houve, na resistência a helmintosporiose 

significância para efeito recíproco, demonstrando que a direção em que é realizado o cruzamento 

não interfere na performance do híbrido. Os híbridos superiores, recomendados para plantios 

mais rentáveis, foram: P8 x L61, L61 x L76 e L61 x L77, pois, apresentaram resultados 

promissores para seleção quanto à resistência à doença, com estimativas negativas de capacidade 

específica de combinação para incidência e severidade a doença, quando cultivado em Campos 

dos Goytacazes- RJ.   
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A goiabeira é uma fruteira arbórea cultivada em regiões tropicas e subtropicas do mundo, onde 

seus frutos apresentam alto valor nutricional e o seu cultivo fortalece a agricultura familiar. 

Porém, alguns fatores como o parasitismo por Meloidogyne enterolobii predispõe a goiabeira à 

podridão radicular causada por Fusarium solani, causando o "declínio da goiabeira”, doença 

responsável pela dizimação dos goiabais do Estado do Rio de Janeiro. Diante disto, as melhores 

chances de sucesso no controle de Meloidogyne spp. estão no uso de cultivares resistentes, as 

quais podem ser obtidas pelo melhoramento genético. Deste modo, este trabalho objetivou 

realizar análise discriminante por componentes principais por meio da avaliação de 620 híbridos 

de três populações segregantes da primeira geração de cruzamentos entre Psidium spp (fonte de 

resistência a nematoides) com base no fator de reprodução e nas características morfológicas das 

plantas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Estadual Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro, em 2015. Foram avaliadas 620 híbridos de três populações 

segregantes da primeira geração do cruzamento entre Psidium guinenses x P. cattleyanum, P. 

guajava x P. cattleyanum e P. guajava x P. cattleyanum. As variáveis qualitativas analisadas 

foram fator de reprodução, número de folhas, altura de planta, massa de parte aérea, massa de 

raiz e volume de raiz. Empregaram-se nesse estudo os métodos multivariados dos componentes 

principais, na qual a análise foi realizadas no programa computacional GENES e os gráficos 

elaborados no programa software Sigmaplot. De acordo com os resultados da análise 

bidimensional, o primeiro componente principal respondeu 88,49% da variação total, e a 

segundo 11,50%, acumulando 99,96% da variação total. No primeiro componente principal as 

características que mais contribuíram para variação entre as populações em relação à resistência 

a nematoides foram massa de raiz e volume de raiz. No segundo componente principal os 

caracteres que mais contribuíram para variação entre as populações foram fator de reprodução e 

volume de raiz. De maneira geral, foram observadas semelhanças notáveis nas variáveis 

analisadas entre as populações e ainda grande homogeneidade entre os grupos se apresentando 

concentradas no gráfico. Deste modo, com base nos dados, evidencia-se que os híbridos 

avaliados apresentaram respostas similares em relação à resistência à nematoide.  
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No mamoeiro a seleção de genótipos superiores depende de disponibilidade de variabilidade 

genética e da resposta simultânea favorável dos genótipos para a maioria das características de 

importância agronômica. Contudo, a fenotipagem convencional demanda mão de obra intensiva, 

é demorada e cara, dificultando a avaliação fenotípica dos indivíduos. Recentemente a 

introdução em fruteiras de metodologias de fenotipagem baseadas em imagens digitais tem 

permitido avaliar os genótipos com precisão e pouca mão de obra. Objetivou-se com o presente 

trabalho avaliar a eficiência de uma metodologia de fenotipagem baseada em análise de imagens 

digitais em relação às estimações de parâmetros genéticos e seleção de famílias endogâmicas F4. 

O experimento foi conduzido no município de Linhares – ES, empregando um delineamento em 

blocos completos casualizados com 23 famílias, seis repetições e uma planta por parcela. Na 

avalição fenotípica foram consideradas as características: altura da planta (AP), diâmetro do 

caule (DC), número de frutos comerciais (NFC), número de frutos deformados (NFD) e número 

de nós sem fruto (NSF). Cada planta foi fenotipada manualmente para testar a eficiência da 

metodologia. As imagens foram analisadas utilizando o software ImageJ. Os parâmetros 

genéticos foram estimados via REML e os valores genéticos pelo Blup empregando o 

procedimento MIXED do software SAS Studio. Foi utilizado o índice de pesos baseado em 

valores genéticos padronizados com uma intensidade de seleção de 30%. Na maioria das 

características, os coeficientes de variação experimental (CV) estimados pela fenotipagem 

baseada em análise de imagens digitais (FAI) apresentaram valores similares aos encontrados 

empregando a fenotipagem manual (FM). Assim, utilizando a metodologia FAI os CV variaram 

de 9.38 a 82,14% e empregando a FM variaram de 9.93 a 80.04%. Em relação à herdabilidade 

empregando a metodologia FAI foram obtidas magnitudes maiores para as características AP, 

DC e NFD, sendo mais eficiente do que a metodologia manual em acessar a variabilidade 

genética. Por sua vez, a metodologia manual foi mais eficiente em acessar a variabilidade em 

relação à NFC e NSF. O índice mostrou-se coerente ao ranquear as oito famílias superiores em 

relação a todas as características avaliadas sendo as mesmas famílias superiores selecionadas nas 

duas metodologias. Em geral, foram obtidos consideráveis ganhos genéticos com seleção das 

famílias superiores em relação a todas as características avaliadas nas duas metodologias de 

fenotipagem. Considerando a média das famílias selecionadas a FAI permitiu obter maiores 

ganhos do que a FM para as características PROD, NFC, NSF, DC. Assim, a fenotipagem 

baseada em imagens digitais teve desempenho similar à metodologia manual, sendo inclusive 

mais eficiente na maioria das características em acessar a variabilidade genética e nos ganhos 

com a seleção das famílias superiores.  
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O Brasil é o segundo maior produtor mundial de mamão. Apesar da grande importância da 

cultura no agronegócio brasileiro, o mamoeiro apresenta variabilidade genética restrita, ficando 

vulnerável ao ataque de pragas e doenças. A obtenção de híbridos é uma forma de aumentar a 

variabilidade genética da cultura, além de diminuir a necessidade de importação de sementes. O 

objetivo do trabalho foi desenvolver híbridos topcrosses, utilizando como testadores genitores 

elites e avaliar o potencial agronômico destes híbridos em ensaio de competição. O experimento 

foi realizado na área comercial da empresa Caliman Agrícola S.A, em Linhares, ES. Os híbridos 

topcrosses foram obtidos no período de Fevereiro a Novembro de 2014. Foram avaliados 36 

genótipos de mamoeiro, sendo, 10 linhagens superiores oriundas da conversão sexual do 

genótipo dióico ‘Cariflora’, 20 híbridos topcrosses, quatro genitores elites utilizados como 

testadores e duas testemunhas comerciais ‘Golden’ e ‘Tainung 01’. Os genótipos foram 

avaliados em delineamento em blocos casualizados com seis repetições e três plantas por parcela 

com espaçamento de 1,5 m entre plantas na linha e 3,6 m entre plantas na fileira. As 

características avaliadas foram: número de frutos comerciais - NFC, produção – PROD (Kg 

planta-1), peso médio de fruto – PMF (g), firmeza do fruto – FF (N), firmeza da polpa – FP (N) e 

teor de sólidos solúveis – TSS (°Brix). As variáveis foram submetidas à análise de variância 

utilizando o programa SAS Studio e também foi calculada a Diferença Mínima Significativa – 

DMS estabelecida, para cada característica avaliada. Houve variabilidade genética entre os 

tratamentos para todas as características avaliadas, possibilitando a identificação de linhagens 

e/ou híbridos agronomicamente superiores. O coeficiente de variação experimental (CVe) para 

as características NFC, PMF e PROD foram elevados variando de 28,89 para NFC a 40,84 para 

PROD, para as demais características o CVe foi considerado baixo variando de 6,94 para AP à 

15,34 para PMF.  As linhagens per se 1 e 2 destacaram-se em relação ao ‘Golden’ para as 

características avaliadas. Os híbridos Solos (HS) HS-15 (T1x1), HS-16 (T1x2), HS-18 (T1x6) e 

HS-21 (T1x19) com testador T1 (SS-72/12), embora a maioria não significativa para NFC e 

PMF todos foram superiores à testemunha ‘Golden’ para as características NFC, PROD, FF, FP 

e TSS.  Os híbridos ‘Formosa’ (HF) HF-22 (T2x1), HF-23 (T2x2), HF-24 (T2x4), HF-25 (T2x6) 

e HF-26 (T2x10) com o testador T2 (Sekati) e os híbridos HF-30 (T3x2), HF-31 (T3x1) e HF-40 

(T3x21) com o testador T3 (JS-12), embora não houve diferenças significativas, estes foram 

superiores à testemunha ‘Tainung 01’ nas características FF, FP e TSS. Os resultados mostram 

que o programa de melhoramento genético do mamoeiro parceria UENF/Caliman em breve 

estará disponibilizando aos produtores novas combinações híbridas com grande potencial para 

suprir as demandas tanto para o mercado nacional quanto internacional.  
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A goiaba (Psidium guajava) é a segunda fruta de maior produção no Estado do Rio de Janeiro, 

sendo este o 5º maior produtor nacional. Porém, a produção agrícola de goiabeiras tem sofrido 

um forte impacto econômico causado por nematóides, onde várias estratégias de controle e 

manejo desta doença já foram avaliadas, sem, entretanto, haver quaisquer perspectivas de 

solução em curto prazo. Neste contexto, o emprego de cultivares com potencial de resistência 

genética a doença consiste no método mais viável e econômico de controle. Sendo assim, o 

estudo da divergência genética pode ser útil na identificação de biotipos geneticamente 

divergentes que possuam alguma característica desejada e que possuam compatibilidade 

interespecícifica, possibilitando, assim, a obtenção de híbridos resistentes de goiaba x araçá 

(Psidium sp.) como portaenxerto e/ou para cruzamentos com os genitores recorrentes de 

goiabeiras comuns. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi identificar genótipos de araçá 

resistentes ao Meloidogyne enterolobii oriundos do cruzamento entre Psidium guineense 

(suscetível) x Psidium cattleyanum (resistênte), e determinar através da análise de componentes 

principais, quais as variáveis que exercem maior influência na diversidade genética da 

população. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes-RJ, em 2015. Foram avaliadas 253 

genótipos oriundos do cruzamento de Psidium guineense x Psidium cattleyanum. As seguintes 

variáveis foram avaliadas: fator de reprodução, número de folhas, altura da planta, massa da 

parte aérea, massa de raiz e volume de raiz. Foram realizadas análises com métodos 

multivariados com componentes principais, na qual as análises foram processadas no software 

Genes e os escores da saída de dados dos componentes foram plotados em um gráfico 

distinguindo os biotipos de acordo com a resistência ao nematóide, utilizando o software 

Sigmaplot®. A variável que proporcionou maior diversidade genética na população foi a massa 

de raíz, com coeficiente de ponderação de ordem de 36,4% no primeiro componente. A variável 

massa de planta foi de maior expressão para explicar a divergência genética no segundo 

componente principal com aproximadamente 63% de ponderação, sendo que esses dois 

primeiros componentes explicaram 99,52% de toda a variação.   
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O mamoeiro (Carica papaya L.) é uma das fruteiras mais comuns e importantes dos países da 

América Tropical e o Brasil está em segundo lugar no ranking dos maiores produtores mundiais 

de mamão. O programa de melhoramento do mamoeiro da UENF, vinculado, principalmente, ao 

Programa de Pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, tem obtido bons resultados 

com destaque para o lançamento e recomendação de híbridos para comercialização e exportação. 

Nesse sentido, o programa tem desenvolvido ações lançando mão de vários métodos de 

melhoramento, visando o desenvolvimento de novos híbridos e cultivares. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar 131 progênies F4 por meio de fenotipagem digital de caracteres de interesse 

agronômicos. A população utilizada no presente estudo foi obtida a partir do cruzamento entre 

duas linhagens do Banco Germoplasma UENF/CALIMAN, Sekati e JS12. As plantas foram 

conduzidas até a geração F4 via método SSD. O experimento foi implantado na área comercial 

da empresa Caliman Agrícola S.A, em Linhares, ES. As progênies foram avaliadas em duas 

épocas (novembro de 2015 e março de 2016) em ensaio de avaliação com delineamento em 

blocos ao acaso com seis repetições e uma planta por parcela. As características avaliadas foram: 

altura de planta (AP), altura de inserção do primeiro fruto (AIPF), diâmetro do caule (DC), 

número de frutos comerciais (NFC), número de frutos deformados (NFD), nós sem frutos (NSF), 

produção (PROD), peso médio de fruto (PMF) e teor de sólidos solúveis (TSS). De acordo com 

o resumo da análise de variância, foram observadas diferenças significativas pelo teste F a 1% de 

probabilidade indicando que houve variabilidade genética para todas as características avaliadas. 

O coeficiente de variação experimental (CVe) para as características AP, AIPF, DC, NFC, PMF 

e TSS situou-se abaixo de 25%, indicando boa precisão experimental.  As demais características 

apresentaram valores elevados de CVe. Estes resultados são devido à grande variação destas 

características entre as duas épocas avaliadas e principalmente por serem bastante influenciados 

pelo ambiente. Os valores estimados para os índices de variação (IV) variaram de 0,34 para as 

característica NSF e TSS até 0,64 para AIPF, indicando predominância da variação experimental 

sobre a variação genotípica. As estimativas de herdabilidade variaram de 41 (NSF) a 71% 

(AIPF), sendo que para produtividade, a herdabilidade foi de 64%. Devido a alta variabilidade 

encontrada, os genótipos avaliados mostraram-se promissores como fontes de progênies para a 

obtenção de novos cultivares de mamoeiro bem como potenciais genitores no desenvolvimento 

de futuros híbridos.  
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O Brasil é um dos maiores produtores de goiaba vermelha do mundo. Neste cenário, o Estado do 

Rio de Janeiro desponta como 5º maior produtor nacional, sendo a segunda fruta mais produzida, 

perdendo apenas para o abacaxi. No que se refere à propagação comercial da goiabeira é sabido 

que a mesma deve ser via assexual, haja vista que pomares oriundos de sementes apresentam 

grande desuniformidade de plantas e frutos. Dessa maneira, torna-se extremamente necessário 

que as cultivares comerciais de goiaba tenham, além das características agronômicas desejáveis, 

bom enraizamento via estacas, o que dará origem a clones, de forma que o pomar formado será 

provido de grande homogeneidade de plantas e frutos. Neste enfoque, a UENF desenvolve desde 

2008 um programa de melhoramento da goiabeira, onde os melhores genótipos já foram 

selecionados e estão em fase de implementação os ensaios de VCU, para que em breve possa ser 

lançada uma nova cultivar adaptada as regiões Norte e Noroeste Fluminense. Assim, o objetivo 

do presente trabalho foi avaliar o enraizamento de estacas dos genótipos superiores do programa 

de melhoramento genético da goiabeira da UENF. Para isso, foram avaliados 40 genótipos em 

delineamento em blocos casualizados com quatro repetições. A seleção dos melhores genótipos 

quanto ao enraizamento foi realizada por meio da metodologia ASREML. O valor de acurácia do 

presente experimento foi de 82,21%, sendo considerado de alta magnitude, confirmando a boa 

precisão experimental. A herdabilidade aditiva individual foi de 35,29 %, considerada elevada. 

Sendo que a herdabilidade aditiva individual representa a proporção da variância genética que 

pode ser transmitida para a próxima geração, verifica-se que a característica enraizamento é 

altamente herdável, sendo de extrema importância a seleção de genótipos com características 

agronômicas superiores que conjuguem também um bom enraizamento, pois, com isso, será 

possível a obtenção de variedade altamente produtiva e de fácil propagação. De posse desses 

dados conclui-se que os 10 genótipos que melhor enraizaram foram: T15R1P1, T6R1P8, 

T6R1P5, T1R1P8, T17R1P4, T17R1P9, T12R1P9, T10R1P10, T10R1P6 e T1R1P11, sendo 

então os mais indicados para comporem os ensaios de VCU.  
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 O Brasil é um dos maiores produtores de goiaba vermelha do mundo, com produção anual de 

aproximadamente 345.000 toneladas com valor da produção avaliado em 331,9 milhões de reais. 

Sendo o Estado do Rio de Janeiro o 5º maior produtor nacional e um dos que mais consome a 

fruta, tem-se a necessidade de disponibilização aos agricultores de cultivares adaptadas às 

regiões Norte e Noroeste Fluminense, onde a UENF atua de forma expressiva com o 

desenvolvimento de um programa de melhoramento genético da goiabeira, o qual teve seu início 

em 2008. Contudo, um dos entraves encontrados no melhoramento desta espécie diz respeito à 

dificuldade de propagação via sementes, fato que compromete e pode até inviabilizar a obtenção 

de progênies oriundas de cruzamentos. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

germinação e o vigor de diferentes genótipos do programa de melhoramento genético da 

goiabeira da UENF. Foram avaliados 11 genótipos promissores em delineamento inteiramente 

casualizado com duas repetições, onde as médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 1 e 

5% de probabilidade. As variáveis avaliadas foram: percentagem de germinação de plântulas 

normais, índice de velocidade de germinação (IVG) e comprimento médio da plântula. A 

porcentagem de germinação foi não significativa a 5% de probabilidade pelo teste de ScottKnott, 

de forma que todos os genótipos foram agrupados em um único grupo. Nota-se que houve uma 

boa percentagem de germinação média dos genótipos avaliados (96%), onde os melhores foram 

os genótipos T10R2P7 e T1R2P7, que apresentaram 100% de germinação. Em relação ao índice 

de velocidade de germinação (IVG) houve diferença significativa a 1% de probabilidade, 

separando os genótipos em três grupos. O grupo I reuniu os genótipos de melhor média 

T10R2P7, T10R2P10, T1R2P7, T1R2P8, T13R1P12 e T8R2P1; e o grupo III o genótipo que 

apresentou a pior média para esta característica - T13R1P12. Para comprimento de plântula 

houve também a formação de três grupos distintos, onde no grupo I destacam-se com melhor 

média os genótipos T10R2P7 e T10R2P10. Para esta característica, os genótipos T8R2P4 e 

T13R1P12 foram os que apresentaram as piores médias, sendo reunidos no grupo III. Os demais 

genótipos apresentaram valores de magnitude intermediária e não diferiram estatisticamente 

entre si, compondo o grupo II. O genótipo T13R1P12 apresentou menor vigor nos dois testes 

avaliados, ficando reunido sempre no grupo de menor média. No geral, os genótipos T10R2P7 e 

T10R2P10 foram os que apresentaram melhor germinação e vigor, pois estiveram entre as 

melhores médias de todas as características avaliadas. Nota-se também que eles pertencem à 

mesma família de irmãos-completos (T10), demonstrando que esta família apresenta excelente 

potencial de reprodução via sementes, o que é favorável em programas de melhoramento.   
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A cultura do mamoeiro possui grande importância no agronegócio brasileiro, sendo um dos 

fatores limitantes na produção e comercialização de mamão, a vulnerabilidade a uma grande 

quantidade de doenças. A pinta-preta causada pelo fungo Asperisporium caricae é uma das mais 

importantes doenças da cultura, seu ataque provoca desfolha, consequentemente, perda de área 

foliar fotossintética, e nos frutos, deprecia-os comercialmente, tornando-os predispostos a 

podridões em pós-colheita. O controle através da resistência genética é uma estratégia 

promissora, que vem sendo empregada para redução do controle químico. Este trabalho teve por 

objetivo avaliar linhagens oriundas de retrocruzamento e híbridos obtidos do cruzamento dessas 

linhagens com quatro genótipos elite, buscando avaliar e selecionar genótipos com resistência à 

pintapreta em folhas e frutos. O experimento foi realizado em blocos ao acaso com seis 

repetições na área comercial da empresa Caliman Agrícola S.A, em Linhares, ES. Foram 

avaliados 41 genótipos de mamoeiro, sendo 14 linhagens superiores, 20 híbridos topcrosses, 

quatro genitores elites (SS72/12, Sekati, 41/7 e JS/12) e três testemunhas (‘Golden’, ‘Tainung 

01’ e 36/7). Avaliou-se a incidência de pinta-preta em frutos e severidade de pinta-preta em 

folhas e frutos, a incidência foi calculada pela relação do número de frutos com sintomas de 

pinta-preta e do número de frutos totais da planta, estimado por contagem direta. A severidade de 

pinta-preta em folhas e frutos foi realizada com auxílio de escala diagramática em três épocas 

(agosto e novembro de 2015 e março de 2016). Os genótipos que apresentaram menores 

severidades de doença em folha foram as linhagens 4, 9, 18, 20, 21 e 22, os genitores 41/7, 

Sekati e SS72/12, além das testemunhas golden e 36/7, para severidades de pinta-preta em frutos 

às linhagens 1, 4, 6, 9, 10, 16, 17, 19,21 e os genitores Sekati e JS-12 que apresentaram valores 

de média inferiores, o que demonstra resistência à doença, considerando incidência de pinta-

preta nos frutos observa-se que as linhagens 1, 2, 9, 16, 19 e os genótipos Sekati e SS-72/12 

foram os que mais se destacaram apresentando valores médios baixos. Considerando todas as 

variáveis, as linhagens 4 e 9 e o genitor SEKATI foram os genótipos que apresentaram maior 

resistência a doença avaliada. Os híbridos considerados mais resistentes foram SS-72/12 x 4, SS-

72/12 x 6, SEKATI x 1, SEKATI x 2, SEKATI x 6, SEKATI x 9, SEKATI x 20 apresentando 

baixos valores de média e heterose negativos, nas épocas de avaliação, permitindo deste modo a 

seleção de materiais potencialmente resistentes “per se” e em cruzamento.  
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As estimativas de parâmetros genéticos permitem compreender a estrutura genética da 

população, assim como a inferência da variabilidade genética presente, proporcionando subsídios 

para predizer os ganhos genéticos e o possível êxito no programa de melhoramento. Essas 

estimativas também são importantes na identificação da natureza da ação dos genes envolvidos 

no controle dos caracteres quantitativos, redefinição dos métodos e estratégias de melhoramento 

a serem utilizados, para obtenção de ganhos genéticos com a manutenção da base genética 

adequada na população. Pretendeu-se com o presente trabalho analisar os parâmetros genéticos 

de uma população irmãos completos de milho (Zea mays L.) de primeiro ciclo de seleção 

recorrente intrapopulacional. O ensaio de competição foi realizado no campo experimental da 

Universidade Federal do Cariri, Crato-Ce, onde foram avaliadas 210 famílias de irmãos 

completos. Foi utilizado delineamento em blocos casualizados com repetições dentro de ‘sets’. 

Utilizaram-se sete ‘sets’, com duas repetições, sendo que cada ‘set’ continha 30 famílias. Cada 

fileiras possuía 3,0 m de comprimento, espaçadas em 1,0 m, com 15 plantas distanciadas em 0,2 

m uma da outra, semeando-se três sementes por cova, à profundidade de 0,05 m, sendo que, aos 

21 dias após a emergência, foi realizado o desbaste, deixando-se uma planta por cova. Foram 

avaliados os seguintes caracteres: peso de espigas (PESP), rendimento de grãos (RG) e massa de 

cem grãos (P100). Os seguintes parâmetros foram estimados: variância fenotípica, genotípica e 

residual, herdabilidade com base na média de famílias, coeficiente de variação genético e índice 

de variação. Observou-se elevada variância genotípica para as características PESP e RG, 

acompanhadas de altos valores de herdabilidade, com percentuais de 86,03% e 84,53% 

respectivamente. As características PESP, PG e P100 apresentaram elevados valores de CVg,  o 

que indica boas chances de sucesso em programas de melhoramento que utilizem essa 

população, visando a seleção para essas características. No presente trabalho as características, 

PESP, RG e P100 apresentaram valores de índice de variação superiores a um, o que pode 

proporcionar ganhos satisfatórios em gerações avançadas. Diante disso, pode-se concluir que as 

estimativas de parâmetros genéticos revelaram que a população possui genótipos com bons 

potenciais, principalmente, para a característica de interesse agronômico e econômico, 

rendimento de grãos (RG), já que esta apresentou um valor satisfatório (83,53%) de 

herdabilidade.  
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A ferrugem polissora é uma das doenças mais destrutivas da cultura do milho, causando perdas 

econômicas consideráveis. O presente trabalho objetivou avaliar a capacidade combinatória de 

16 linhagens de milho-pipoca, pertencentes à Coleção de Germoplasma da UENF, por meio da 

metodologia de dialelo circulante, no intento de identificar genótipos resistentes a P. polysora, 

bem como identificar efeitos gênicos preponderantes na resistência da ferrugem polissora. Para 

tanto, avaliou-se a capacidade combinatória de 16 linhagens e 40 híbridos de milho-pipoca em 

esquema de cruzamento dialélico circulante, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e 

Itaocara-RJ, que juntamente com seis testemunhas, foram arranjados em delineamento em blocos 

ao acaso com quatro repetições e avaliados sob condições naturais de infestação, quanto à 

severidade da ferrugem polissora na planta inteira (SPI) e na folha da primeira espiga (SFPE) 

com o auxilio de escalas diagramáticas, e as características morfoagronômicas de maior 

interesse: rendimento de grãos (RG) e capacidade de expansão de grãos (CE). Houve 

significância (P<0,10) para SPI e SFPE no ambiente de Itaocara para CGC e CEC, enquanto para 

Campos dos Goytacazes, SFPE não foi significativa para CEC. Houve prevalência da aditividade 

na expressão de SPI e SFPE para Campos dos Goytacazes; em Itaocara, a CEC prevaleceu para 

SPI, enquanto os quadrados médios dos efeitos da CGC e CEC da SPI e SFPE se equivaleram. 

Revela-se a incerteza da primazia da aditividade na expressão da resistência a ferrugem polissora 

em milho-pipoca. Os híbridos superiores foram: L65xP10 e P7xL70.   
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O milho é uma das espécies de maior importância agronômica, a crescente demanda da cultura 

exige o desenvolvimento de cultivares mais bem adaptas e com elevado potencial produtivo. As 

cultivares híbridas possuem alto rendimento, e a escolha de parentais adequados possibilita a 

obtenção de genótipos de melhor desempenho. O método de topcross foi desenvolvido para 

otimizar processo de escolha de genitores, e a análise multivariada possibilita a combinação de 

informações para a seleção de indivíduos mais promissores. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar características agronômicas e obter informações da divergência de híbridos topcrosses 

por meio da análise multivariada.  O campo de avaliação dos topcrosses foi conduzido na 

Fazenda de Ensino Pesquisa e Extensão (FEPE) da Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias de Jaboticabal-SP, no ano agrícola 2012/13. Foram avaliados trinta e nove híbridos 

topcrosses, obtidos do cruzamento de trinta e nove linhagens endogâmicas e um testador de base 

genética estreita, e quatro testemunhas comerciais, no delineamento de blocos ao acaso com duas 

repetições. Os caracteres altura de planta, altura de espiga, estande final, acamamento, 

quebramento e produtividade de grãos, corrigido pela umidade, foram avaliados e os dados 

foram submetidos à análise multivariada, realizada com o software Statistica. A análise 

executada foi de agrupamento, por método hierárquico, com distância euclidiana e algoritmo de 

Ward. A partir do dendrograma obtido, foi possível a separação dos topcrosses em cinco grupos 

distintos, considerando maior similaridade dos genótipos dentro de cada grupo e divergência 

entre estes. O primeiro grupo (G1) foi formado por quatro genótipos e apresentou maior estande 

final e número de plantas quebradas. O segundo grupo (G2), composto por um único genótipo, 

foi o de maior acamamento. O terceiro grupo (G3), formado por quatorze genótipos, teve plantas 

de reduzido porte, com menores alturas de planta e de espiga. O quarto grupo (G4) foi o de 

maior número de genótipos, no total de quinze, e apresentou os menores valores de estande final, 

acamamento, quebramento e produtividade de grãos. Por fim, o quinto grupo (G5), com os 

demais genótipos, apresentou plantas de maior porte e maior produtividade de grãos. Com a 

caracterização dos topcrosses em grupos, de acordo com determinadas caraterísticas, é possível 

analisar os prováveis parentais contrastantes, para combinações no desenvolvimento de híbridos 

superiores. A análise multivariada auxiliou a descriminação dos genótipos em diferentes grupos, 

de acordo com as características avaliadas.  

   

Apoio financeiro: CNPq.  

 

 

 

 

 

  



31 

 

Anais do III Encontro de Genética e Melhoramento de Plantas do Rio de Janeiro - RESUMOS 

Caracterização de uma população de cruzamento interespecífico entre Psidium 
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A variabilidade genética em populações segregantes oriundas de hibridações interespecíficas no 

melhoramento de Psidium spp., permitem a introgressão de genes de resistência ao nematóide 

formador de galhas (Meloidogyne  spp.). No manejo integrado de nematoides, o uso de cultivares 

resistentes é alternativa vantajosa e econômica comparada ao emprego de nematicidas. Uma 

espécie da família Myrtaceae com resistência a Meloidogyne enterolobii pode ser usada como 

porta-enxerto para as variedades comerciais de goiabeira. A existência de grande número de 

materiais geneticamente diferentes, mas que mantêm alguma afinidade morfofisiológica aumenta 

a chance de haver compatibilidade na enxertia entre diferentes espécies de Psidium. O objetivo 

deste trabalho foi caracterizar uma população proveniente do cruzamento entre P. guineense e P. 

cattleyanum (fonte de resistência ao M. enterolobii), visando à utilização como portas-enxerto. A 

caracterização dos 253 híbridos interespecíficos foi avaliada em relação a seis caracteres: fator 

de reprodução, número de folhas, altura de plantas, massa de planta, massa de raiz e volume de 

raiz. Os caracteres foram analisados por meio da estatística descritiva, estimando-se a média, 

mínimo, máximo, desvio padrão e coeficiente de variação. Pela análise descritiva do fator de 

reprodução, principal variável deste trabalho, visto que indica a resistência ou suscetibilidade ao 

nematoide, percebe-se a grande variação dos híbridos interespecíficos de Psidium quanto à 

reação ao M. enterolobii com uma amplitude que varia de 0 a 378 indicando ampla variabilidade 

da população, que é ratificado pelo valor médio de 20,74 com um desvio padrão de 55,82. 

Analisando as características massa de raízes e fator de reprodução, nota-se uma ausência de 

relação linear entre elas, assim plantas com alta massa de raiz podem apresentar tanto alto como 

baixo fator de reprodução e vice-versa. Pela distribuição de frequências para fator de reprodução, 

observa-se que, na primeira classe, que variou de 0 a 37, concentram-se quase 91% dos híbridos, 

sendo muitos deles os que apresentaram os padrões de resistentes, ou seja, plantas que não 

permitiram a multiplicação dos nematoides e que, apesar da ampla variação quanto à reação ao 

M. mayaguensis, a maioria dos segregantes estão em torno do valor médio. Os híbridos com 

padrões de resistência provenientes desse cruzamento interespecífico entre araçás podem ser 

testados como porta-enxerto para as variedades comerciais de goiabeira.  

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1920&bih=940&q=meloidogyne+spp.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjM2v3zjIXOAhWGTJAKHVFZCNUQvwUIGSgA
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1920&bih=940&q=meloidogyne+spp.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjM2v3zjIXOAhWGTJAKHVFZCNUQvwUIGSgA
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1920&bih=940&q=meloidogyne+spp.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjM2v3zjIXOAhWGTJAKHVFZCNUQvwUIGSgA
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1920&bih=940&q=meloidogyne+spp.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjM2v3zjIXOAhWGTJAKHVFZCNUQvwUIGSgA
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1920&bih=940&q=meloidogyne+spp.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjM2v3zjIXOAhWGTJAKHVFZCNUQvwUIGSgA
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1920&bih=940&q=meloidogyne+spp.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjM2v3zjIXOAhWGTJAKHVFZCNUQvwUIGSgA
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As pimentas possuem uma imensa variedade de tipos, tamanhos, cores, sabores e pungências, 

fazendo parte da riqueza cultural brasileira e é um importante recurso genético. Os dados de 

produção e comercialização de pimentas no país são escassos e não representativos para a 

realidade já que a maior parte da produção é comercializada em mercados regionais e locais, não 

entrando nas estatísticas. A maior parte da produção de pimentas provém da agricultura familiar, 

onde o cultivo é resultante de vários ciclos de seleção, acessos estes, de interesse para programas 

de melhoramento, mas que ainda são pouco caracterizados. O objetivo do trabalho foi realizar a 

caracterização morfoagronômica de 62 acessos de pimentas do gênero Capsicum visando a 

identificação de materiais com potencial para o melhoramento genético.  O experimento foi 

realizado a campo, no Setor de Olericultura do IFES Campus de Alegre (20° 45’ 30’’ S e de 41º 

27’ 23’’ W). O delineamento experimental foi de blocos casualizados (DBC) com seis 

repetições. O experimento foi realizado de dezembro de 2014 a julho de 2015. Foram avaliadas 

as características: altura da planta, diâmetro do caule, comprimento de folha, largura de folha, 

dias para germinação, comprimento de fruto, largura de fruto, quantidade de sementes por fruto, 

quantidade de frutos por planta, e quantidade de lóculos por fruto. Os dados foram submetidos ao 

teste F e ao teste de Scott Knot (P > 0,05). Os maiores coeficientes de variação encontrados 

foram nas características quantidade de frutos por planta (24,83%) e diâmetro do caule (14,66%).  

O teste F apontou existência de diferenças estatísticas significativas para todas as características. 

Tal fator indica a existência de variabilidade fenotípica, fator este de extrema importância, uma 

vez que, a existência dessa variabilidade garante ao melhorista obter cruzamentos com maior 

variabilidade genética. As maiores diferenças significativas entre médias foram identificadas nas 

variáveis, comprimento do fruto (destacando-se o acesso IF 09: 12,3 cm), largura do fruto (com 

destaque para o acesso IF 04: 4,8 cm), e quantidade de sementes por fruto (destacando-se o 

acesso IF 33: 72). As variáveis de tamanho de fruto estão relacionadas com a produtividade de 

massa de frutos, fator de grande importância econômica. A quantidade de sementes também é 

um parâmetro importante, pois acessos com maior produção de sementes garantem maior 

autonomia para pequenos produtores. A existência de variabilidade fenotípica entre os acessos 

analisados indica que estes possuem potencial para programas de melhoramento genético.  
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O Brasil é o país com maior biodiversidade do planeta. Diversas espécies apresentam 

potencialidade para a produção de medicamentos fitoterápicos, entre elas a Varronia 

curassavica, popularmente chamada de erva baleeira. Entretanto pouco se sabe sobre a 

variabilidade genética. Para a melhoria deste panorama, programas de melhoramento genético de 

plantas estão buscado caracterizar a espécie. O objetivo deste trabalho foi caracterizar dezesseis 

genótipos, sendo cada um oriundo de uma diferente população nativas de V. Curassavicaco do 

Sul do Estado do Espírito Santo juntamente com um genótipo pré-melhorado oriundo de uma 

população cultivada na Universidade Estadual de Campinas quanto a dois descritores 

morfológicos, área foliar total e área foliar unitária. Para tal, propagou-se vegetativamente cinco 

repetições de cada genótipo, foram conduzidos em casa de vegetação na área experimental da 

Universidade Federal do Espírito Santo por 120 dias para aferição da área foliar total e da área 

foliar unitária. Os dados foram submetidos a análise de variância com uso do teste F, quando 

significativo, utilizou-se o teste de médias de Scott-Knott a 5% de probabilidade, com o auxílio 

do programa GENES. A variável área foliar total foi significativa a p<4 e a área foliar unitária a 

p<2, em ambas variáveis houve a formação de dois grupos, para a área foliar total, os genótipos 

1, 2, 5, 10, 11, 12 e 15 reuniram-se no grupo de menores médias, os demais genótipos 

agruparam-se com o genótipo 17 que é o pré-melhorado. Ao analisarmos a área foliar unitária, 

verifica-se a formação do grupo de médias elevadas com os genótipos 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 16 

juntamente com genótipo 17 (pré-melhorado), os demais genótipos se reuniram no grupo de 

menores médias. Em análise de parâmetros genéticos das características morfológicas, 

constatou-se valores não elevados no coeficiente de variação genético e no coeficiente de 

variação experimental da área foliar total, ambos apresentaram o valor de 20,5, contudo, 

verificou-se elevada herdabilidade, sendo de 75,2. A área foliar unitária apresentou coeficiente 

de variação genético menor do que a área foliar total, sendo de 13,1, mas o coeficiente de 

variação experimental foi maior, sendo de 22,5, em contrapartida a herdabididade foi menor, 

sendo de 50,3. Dessa forma, ficou evidenciado elevada herdabilidade nas características 

morfológicas área foliar total e unitária, sendo este um parâmetro importante a ser considerado 

em futuros programas de melhoramento genético de V. curassavica.   

   

Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Espirito Santo - FAPES  
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O milho (Zea mays L.) é um dos principais produtos agrícolas do Brasil, inclusive para o 

mercado interno, além de ser o cereal de maior importância socioeconômica do estado do 

Espírito Santo. O germoplasma de milho é constituído por raças crioulas ou locais, populações 

adaptadas e materiais exóticos introduzidos, sendo caracterizado por uma ampla variabilidade 

genética. Considerando a importância econômica, bem como promover o aumento do cultivo e 

da produção desta cultura, se faz necessários estudos que permitam ser alcançados tais objetivos. 

A partir dessas informações, o objetivo do presente trabalho foi realizar a caracterização 

morfoagronômica e estimar os parâmetros genéticos das famílias de irmãos completos de milho. 

O estudo foi realizado no Ifes Campus de Alegre, com 120 famílias de irmãos completos que 

foram avaliadas em delineamento em blocos ao acaso com arranjo em sets, com duas repetições. 

Foram avaliadas as seguintes características morfoagronômicas: produção; altura de planta; 

altura de espiga; número de plantas; número de plantas quebradas; número de plantas acamadas; 

número de plantas empalhadas; número espigas; número espigas com pragas; número espigas 

doentes; peso da espiga; peso de grãos e peso de 100 grãos. Logo após, realizou-se a análise 

estatística dos dados coletados. A análise de variância demonstrou que houve diferença 

significativa para a maioria das características observadas, tal fato demonstra a presença de 

variabilidade genética entre as famílias de irmãos completos avaliadas. Verificou-se o valor para 

Cvg de 20,43, herdabilidade de 75% e uma produção aproximada de 2.210 Kg/ha, o que 

evidencia alta potencialidade das famílias estudadas. No dendrograma gerado pela distância de 

Mahalanobis, foram gerados sete grupos, indicando assim que será possível selecionar genótipos 

superiores para serem recombinados na próxima etapa da seleção recorrente.  
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O Declínio da goiabeira, causada pelo nematoide Meloidogyne enterolobii, preocupa produtores 

de goiaba (Psidium guajava) de todos estados brasileiros. A utilização de plantas melhoradas 

geneticamente tende a ser a estratégia mais segura no controle desta doença ao introduzir nos 

pomares genótipos de goiabeira resistentes. Entretanto, alguns genótipos de espécies resistentes, 

como o P. cattleyanum, apresentam baixo sucesso em cruzamentos com o P. guajava, 

dificultando o trabalho do melhorista. Desta forma, a introdução de genes de resistência em P. 

guineense, a qual possui compatibilidade de cruzamento mais eficiente com o P. guajava, auxilia 

o melhorista na condução dos programas de melhoramento da espécie. Portanto, o objetivo deste 

trabalho foi comparar populações segregantes de cruzamentos interespecíficos de Psidium afim 

de obter genótipos resistentes ao M. enterolobii e compatíveis para cruzamentos com P. guajava, 

dando segmento aos programas de melhoramento da espécie. O experimento foi instalado em 

casa de vegetação da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro em 2015. 

Foram avaliadas três populações segregantes de cruzamentos interespecíficos de P. guineense e 

P. cattleyanum no total de 520 genótipos. Foram avaliados seis caracteres: Fator de Reprodução 

do Nematoide (FR), sendo FR < 1 resistente e FR > 1 susceptível, Número de Folhas 

Desenvolvidas (NF), Altura de Planta (AP), Massa de Parte Aérea (MA), Massa de Raiz (MR) e 

Volume de Raiz (VOLR). Foi utilizado o programa GENES para a estimação de média, 

variância, correlação de Pearson e a distância Euclidiana média das três populações. As 

populações 1 e 3 apresentaram-se altamente susceptíveis possuindo as maiores médias de fator 

de reprodução seguidas pela população 2 (10,74, 20,74 e 1,04, respectivamente). Apesar da 

população 1 obter a menor média para AP (28,76 cm), ela registra a maior média de NF dentre as 

três populações (54,87 folhas). A população 2 apresentou as maiores médias de MA, MR e 

VOLR (26,72 g, 27,41 g e 22,56 mL, respectivamente), indicando que esta população apresenta 

maior vigor radicular na presença de nematoides. Nas populações 1 e 3 foi possível observar 

valores da correlação próximos a zero entre FR e MA, MR e VOLR, indicando ausência de 

correlação entre as características. Entretanto, na população 2 houve correlações negativas entre 

as mesmas variáveis. A população 1 mostrou-se mais divergente com a população 2 (1,43) 

quando comparada sua divergência com a população 3 (1,20). A população 2, no entanto, 

mostrou-se mais divergente com a população 3 (1,59) comparada à população 1. Desta forma, a 

população 2 apresenta maior potencial como fonte de genótipos doadores de genes de resistência 

a M. enterolobii nos programas de melhoramento da goiabeira, tanto pela baixa média de FR 

como pela maior divergência entre as demais populações segregantes.  
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A utilização da biomassa é uma alternativa de destaque como fonte de energia renovável, devido 

sua produção reciclar o CO2 da atmosfera, pelos processos fotossintéticos, sendo uma das 

alternativas energéticas mais seguras. O capim elefante possui alta produção de biomassa, com 

qualidades adequadas à conversão em bioenergia. Porém, por muito tempo foi utilizado 

exclusivamente para a alimentação animal e apenas nos últimos anos tornou-se uma fonte 

energética, mudando assim, às características desejáveis na composição química desta espécie. 

Diante do exposto, há necessidade de realizar trabalhos de avaliação e seleção de genótipos 

específicos para produção de biomassa de capim-elefante para fins energéticos. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito de cinco ciclos de produção sobre o rendimento e composição 

química relacionada à qualidade da biomassa de capim-elefante, fundamentados em análises de 

regressão. O experimento foi implantado no Centro Estadual de Pesquisas em Agroenergia e 

Aproveitamento de Resíduos, no Município de Campos dos Goytacazes, Norte do Estado do Rio 

de Janeiro.  Foram avaliados seis genótipos de capim-elefante, selecionados pela produtividade e 

qualidade da biomassa. Sendo estes: P-241-Piracicaba, Mercker 86-México; Cubano Pinda; Pusa 

Napier nº1; Mole de Volta Grande e King Grass. O delineamento estatístico experimental 

utilizado foi em blocos casualizados com três repetições no modelo de parcelas subdivididas, 

compreendidas pelo fato genótipo na parcela e numero de cortes na subparcela. Cada parcela foi 

composta por uma linha de 18 metros espaçada de um metro e cada subparcela composta por três 

metros, onde foram considerados apenas dois metros centrais da linha para avaliação, 

desprezando-se meio metro nas extremidades de cada linha. Foram avaliadas as seguintes 

características: Produção de matéria seca da planta, em t.ha-1 (PMS); Percentagem de fibra em 

detergente neutro (%FDN); e Percentagem de fibra em detergente ácido (%FDA). As análises 

estatísticas foram realizadas com o SAS System v. 9.2. Os valores de MS, FDN, e FDA 

aumentaram com a idade da planta. Os genótipos de capim-elefante Cubano de Pinda, Mercker 

86 - México e P - 241 – Piracicaba apresentaram efeito linear de primeiro grau significativo em 

função dos intervalos de corte e os demais genótipos apresentaram efeito linear de segundo grau 

significativo. Os genótipos Cubano de Pinda, Mercker 86-México e P-241-Piracicaba, 

apresentaram um acúmulo de PMS no ciclo de produção com 24 semanas de idade. Para a 

variável FDN todos os genótipos apresentaram efeito linear de segundo grau significativo em 

função dos intervalos de cortes, exceto o genótipo P-241-Piracicaba que apresentou ausência de 

regressão. Para este mesmo genótipo houve efeito linear de primeiro grau significativo para a 

variável FDA, enquanto os demais genótipos apresentaram efeito linear de segundo grau 

significativo. Esses resultados apontam que não há necessidade de manter o material por mais de 

20 semanas no campo, podendo ser utilizado para produção de biomassa com menos de seis 

meses de idade.   
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Confirmação de híbridos interespecíficos de Passiflora por meio de marcadores 

de DNA  
Fernando Henrique de Barros Walter1, Eileen Azevedo Santos1, Marcela Santana Bastos 

Boechat1, Daniele Lima Rodrigues1, Rodrigo Moreira Ribeiro1, Alexandre Pio Viana1.  

1Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro  

O Brasil se destaca como maior produtor mundial de maracujá azedo, entretanto, sua produtividade tem 

sido consideravelmente afetada pela ocorrência de doenças. A virose do endurecimento dos frutos, 

induzida pelo Cowpea aphid-borne mosaic vírus (CABMV) é considerada a de maior importância 

econômica. Os prejuízos causados pelo CABMV na cultura do maracujazeiro no Brasil são graves, 

acarretando redução da produção, da área cultivada e da longevidade do pomar. Uma saída para este 

problema, foi o cruzamento interespecífico com a espécie comercial (Passiflora edulis), que é susceptível 

à virose, e uma espécie resistente (Passiflora setacea), a fim de introgredir genes de resistência. 

Objetivou-se nesse trabalho, avaliar a confirmação de paternidade dos híbridos interespecíficos gerados, 

por meio de marcadores moleculares do tipo ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) e SSR (Simple 

Sequence Repeats). Como material genético foram utilizados 2 genitores e seus 27 híbridos 

interespecíficos. O DNA de cada genótipo foi extraído pelo método CTAB e foram testados 20 

iniciadores ISSR e 18 marcadores microssatélites. A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 2% 

para os marcadores ISSR e em sistema de eletroforese capilar (Fragment Analyzer - AATI) para 

marcadores SSR. 18 iniciadores ISSR e 13 marcadores microssatélites, considerados polimórficos para os 

genitores, confirmaram os cruzamentos. Isso mostra que o uso desses marcadores, foi eficiente para 

confirmar a paternidade dos híbridos, possibilitando a utilização destes no programa de melhoramento 

genético visando a resistência ao CABMV.   

Apoio: UENF e FAPERJ. 
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Correlação direta e indireta entre caracteres em híbridos topcrosses de milho 
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O conhecimento das correlações entre caracteres possibilita alternativas para potencializar o 

ganho previsto com a seleção de vários caracteres. Como o estudo das correlações entre 

caracteres não considera as relações de causa e efeito entre os caracteres primários e secundários, 

determinantes da produtividade, foi desenvolvido o método da análise de trilha, o qual estuda os 

efeitos diretos e indiretos de uma variável sobre a variável principal. O objetivo com a pesquisa 

foi verificar, por meio da análise de trilha, o efeito e a causa que variáveis agronômicas exercem 

sobre a produtividade de grãos. Foram utilizados 230 genótipos de milho, sendo 229 híbridos 

topcrosses e uma testemunha (DKB 390 VTPRO2). Foi utilizado o delineamento em blocos 

casualizados com duas repetições. Os genótipos de milho foram avaliados na safra 2015/2016 

em Jaboticabal-SP, considerando-se as variáveis agronômicas: altura de planta (AP), altura de 

espiga (AE), posição relativa de espiga (PRE), acamamento (AC), quebramento (QUE), número 

de espigas por parcela (NE) e produtividade de grãos (PG). As análises estatísticas foram 

realizadas com o auxílio do programa computacional GENES. Realizou-se análise de variância 

com os dados coletados no experimento para as variáveis consideradas e, também, uma análise 

de trilha de uma cadeia. As correlações das variáveis explicativas (AP, AE, PRE, AC, QUE e 

NE) com a variável principal (PG) foram baixas. A correlação da variável PG foi positiva com as 

variáveis explicativas AP, AE, PRE, QUE e NE. A correlação explica que a seleção a favor 

dessas variáveis também aumentará  PG. Observou-se correlação negativa entre a variável PG e 

a variável explicativa AC. Assim, quanto menor o acamamento, mais plantas se tem, e mais 

produtivo será o genótipo. As variáveis NE e AE apresentaram a mais elevada correlação 

positiva (0,2936 e 0,2919, respectivamente) e maiores efeitos diretos de mesmo sinal (0,2247 e 

0,2827, respectivamente) sobre a variável principal, indicando que estas duas variáveis 

apresentam relação de causa e efeito com a PG. Assim, as plantas com espigas mais altas e com 

maior número de espigas, estão associadas a plantas mais produtivas. Já a variável AC 

apresentou baixa correlação negativa (-0,0751) e baixo efeito direto sobre a PG (-0,0698), 

demonstrando que, quanto maior o acamamento, menor a produtividade. Diante disso, foi 

possível concluir que as variáveis AE e NE são as que mais contribuem para o aumento da PG. A 

seleção simultânea dessas variáveis pode ajudar o melhorista na seleção de materiais superiores 

para a variável PG.   

  

Apoio financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  
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Correlações canônicas entre caracteres agronômicos e tecnológicos em 

algodoeiro herbáceo 
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Correa Farias3, Leonardo Lopes Bhering1  

 
1Laboratório de Biometria, Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa, Minas Gerais; 2Departamento de 

Fitotecnia, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Aquidauana, Mato Grosso do Sul; 3Núcleo de 

desenvolvimento de cultivares, Embrapa Algodão, Campina Grande, Paraíba.  

  

Os programas de melhoramento genético de algodoeiro buscam selecionar genótipos com 

elevadas produtividades e com alta qualidade de fibra. As indústrias têxteis requerem maior 

resistência durante a fiação e enfardamento, decréscimo do conteúdo de fibras curtas, maior 

uniformidade de comprimento e fibras maduras para o aumento da velocidade de processamento 

das fibras. As correlações canônicas é uma técnica multivariada que permite agrupar variáveis de 

interesse, de forma que a determinação das associações entre os grupos possibilite a seleção 

indireta de caracteres e, portanto, forneça informações valiosas para a seleção de ideótipos em 

programas de melhoramento. Assim, o objetivo desse trabalho foi utilizar a análise de 

correlações canônicas para identificar associações entre caracteres agronômicos e tecnológicos 

em algodoeiro herbáceo. Foram avaliadas 36 linhagens elite derivadas do cruzamento entre 

Guazuncho2 com Acala SJ4 de fibra longa em três ensaios conduzidos em Apodi-RN em 2013 e 

2014 e Santa Helena-GO em 2013. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 

casualizados com três repetições. Os caracteres agronômicos avaliados foram: altura de plantas, 

peso médio do capulho, porcentagem de fibras e produtividade de algodão em caroço. Os 

caracteres tecnológicos avaliados foram: comprimento de fibras, uniformidade de fibras, índice 

de fibras curtas, resistência da fibra, alongamento, maturidade das fibras, micronaire, reflectância 

e grau de amarelecimento. Após a análise de variância conjunta, os grupos canônicos foram 

estabelecidos com base na matriz de correlação fenotípica entre os caracteres agronômicos 

(grupo 1) e os tecnológicos (grupo 2). Houve efeito significativo para genótipos e não 

significativo para a interação genótipos x ambientes em todos os caracteres avaliados. O 

coeficiente de variação experimental foi inferior a 10% para todos os caracteres. A seleção de 

genótipos com maior peso médio de capulho e menor porte proporciona incremento no 

comprimento, resistência e uniformidade de fibras, principais caracteres tecnológicos do 

algodoeiro.  
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Correlações fenotípicas entre caracteres de fruto de cinco populações 

segregante da primeira geração de retrocruzamento entre Passiflora spp. 
   

Géssica Xavier Torres1, Alexandre Pio Viana2, Valquíria Oliveira dos Santos3, Sandra da Costa 

Preisigke4,  Paulo Ricardo dos Santos4, Natan Ramos Cavalcante4, Beatriz Murizini Carvalho5
, 

Odimar Ferreira de Almeida3    
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Uma fruta de qualidade é aquela que atende às expectativas dos diferentes segmentos 

consumidores, nas suas características internas e externas. As internas estão relacionadas ao 

sabor (teor de açúcares e acidez) e conteúdo de suco (rendimento); enquanto as externas, a 

aparência, associada aos parâmetros de padronização da fruta, representam muito na escolha pelo 

consumidor. Diante disso o estudo de correlações nos programas de melhoramento genético é de 

grande importância quando se deseja fazer seleção simultânea ou indireta, principalmente 

quando se deseja correlacionar fatores de qualidade de frutos como citado anteriormente. Essa 

estratégia permite ao melhorista simplificar o processo de seleção e obter progressos mais 

rápidos. Dessa forma o trabalho objetivou estimar correlações fenotípicas entre caracteres de 

fruto de cinco populações segregante da primeira geração de retrocruzamento entre Passiflora 

spp. O experimento foi conduzido na área experimental da Escola Agrícola Antônio Sarlo, no 

Município de Campos dos Goytacazes, Região Norte do Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente 

foram realizados cruzamentos interespecíficos entre as espécies P. setacea x P. edulis para 

obtenção dos híbridos, posteriormente os híbridos foram selecionados e cruzados com P. edulis 

para obtenção das populações RC1. Foram avaliadas 50 progênies, as quais foram submetidas a 

medições de comprimento do fruto (CF); largura do fruto (LF) massa de fruto (MF); espessura 

de casca (EF); massa de polpa (MP); sólidos solúveis totais (SST) e número de sementes (NS). 

Os dados obtidos foram avaliados mediante o programa estatístico Statistical Analysis System 

(SAS).  As maiores correlações foram verificadas para MP e NS (0,93438), MF e NS (0,89609) e 

MF e MP (0,87732). Isso sugere que quanto mais próximo de 1 (um) for o valor das correlações 

maior será o grau de dependência dos caracteres. Os caracteres que apresentaram menores 

valores foram EC correlacionada com as variáveis LF (0.28743), MF (0.28743), SST (0.36933). 

O SST não foi significativo para a maioria das variáveis, exceto para EC. Não houve correlação 

negativa, isso indica que a seleção direta é possível para quaisquer variáveis. Além disso, é 

possível obter ganhos indiretos nessas variáveis sob diferentes magnitudes. Os resultados nos 

permite afirmar que houve correlação positiva para os caracteres avaliados, o que pode ser 

vantajoso em um programa de seleção indireta.   
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Cruzamento Dialélico entre Linhagens Endogâmicas de Milho Superdoce (Zea 

mays L. saccharata) 
  

Nayara Norrene Lacerda Durães1, Jocarla Ambrosim Crevelari2, Julio Cesar Fiorio Vettorazzi3,  

José Arantes Ferreira Júnior 4, Renato Santa Catarina5, Diego Fernando Marmolejo Cortes6,  

Gabriel Moreno Bernardo Gonçalves7 e Messias Gonzaga Pereira8  

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal (LMGV), Universidade Estadual do Norte 

Fluminense,Campos dos Goytacazes, RJ. Email: 1nayaranorrene@hotmail.com  

  

O milho superdoce é um produto de alto valor nutritivo e com características próprias de sabor, 

textura e aroma. No Brasil sua produção é voltada para o processamento industrial, sendo a 

comercialização das espigas realizada por unidade. Uma vez que o produto em questão 

apresenta-se com palha, a avaliação da variável rendimento de espigas (razão entre peso de 

espiga sem e com palha x 100) é de fundamental importância para indústria, uma vez que índices 

inferiores a 50% inviabilizam a comercialização do produto. A avaliação da produção, o 

conhecimento do tipo de herança envolvida no controle genético da variável e o estudo da 

capacidade combinatória contribuem a definição da melhor estratégia de melhoramento a ser 

utilizada. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar as capacidades geral (CGC) e 

específica (CEC) de combinação entre 19 linhagens endogâmicas de milho superdoce dos grupos 

heteróticos FLINT e DENT em esquema dialélico parcial, considerando a variável rendimento de 

espigas, bem como indicar possíveis linhagens a serem utilizadas em programas de híbridos 

simples para uso comercial. A metodologia de Griffing adaptada a dialelos parciais foi utilizada 

na estimação da CGC e CEC, baseando-se no desempenho dos híbridos F1
’s, considerando a 

variável rendimento de espigas. Os experimentos de avaliação foram conduzidos no ano agrícola 

de 2015 nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaocara, localizados no estado do Rio de 

Janeiro, usando–se um delineamento em látice simples duplicado 10 x 10, com 4 repetições por 

ambiente. A análise dialélica conjunta para a variável em questão revelou efeito significativo 

para a CGC dos grupos I e II e CEC de combinação, sendo não significativa as interações com os 

ambientes. Tais resultados indicam variabilidade originada de efeitos aditivos e não aditivos.  As 

linhagens FLINT 2 e DENT 11 apresentaram respectivamente os maiores valores para efeitos da 

capacidade geral de combinação 3,5 e 3,9 e média geral para rendimento de espiga com os 

seguintes valores FLINT 2 = 77 % e DENT 11= 78%. Os maiores efeitos para capacidade 

específica de combinação correspondem aos cruzamentos 4x14 (6,10) e 9x18 (5,80). O maior 

rendimento médio de espiga, 80 %, foi observado para os híbridos 1 x 11, 2 x11, 4 x 11e 8 x 11. 

A linhagem DENT 11 apresentou maior efeito da capacidade geral de combinação e participou 

dos quatro cruzamentos mais produtivos. Esta linhagem apresenta grande potencial em 

programas de híbridos simples em milho superdoce.  

  

Apoio financeiro: UENF, CAPES e CNPq  
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Diferenciação de acessos de Capsicum chinense por descritores quantitativos 
  

Paola Alvares Bianchi1, Rosana Rodrigues2, Samy Pimenta3, Cláudia Pombo Sudré4, Cíntia dos 

Santos Bento5, Antônio André da Silva Alencar6, Grazielle da Silva Fiuza7, Lígia Renata 

Almeida da Silva8  

 
1Mestranda em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

– UENF; 2 Professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF; 3Pós-doutorando em 

Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF; 4 

Doutora em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 

UENF; 5Pós-doutoranda em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro – UENF; 6Mestrando em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF; 7Graduanda em Agronomia da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro – UENF; 8Doutoranda em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF.  

  

O gênero Capsicum compreende as pimentas e os pimentões que são amplamente cultivados em 

todo mundo. Dentre as espécies deste gênero, cinco são cultivadas: C. annuum, C. chinense, C. 

frutescens, C. baccatum, e C. pubescens, as quais apresentam importância econômica como 

alimento e especiaria. A espécie C. chinense possui corola que varia entre a cor branca a amarelo 

esverdeado e anteras púrpuras a violeta, diferenciando-se, taxonomicamente, pelo número de 

flores por nó e a constrição anular do cálice. A conservação da variabilidade genética existente 

nas espécies é objetivo de muitos bancos de germoplasma espalhados por todo mundo, que 

permitem além da conservação a possibilidade de utilizar estes acessos para o desenvolvimento 

de novas cultivares. Para isso, é necessário caracterizar e avaliar esses acessos preservados. O 

objetivo deste trabalho foi identificar diferenças entre acessos de Capsicum chinense 

considerando descritores quantitativos. Dezesseis acessos pertencentes à coleção de 

germoplasma da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF foram 

estudados. Doze descritores quantitativos estabelecidos pelo Bioversity International: 

comprimento e diâmetro médio do fruto, altura da planta, largura da copa, diâmetro do caule, 

comprimento da folha, diâmetro da folha, ciclo de florescimento, massa de cinco frutos, dias 

para germinação, comprimento e diâmetro do cotilédone foram considerados. O experimento foi 

conduzido em casa de vegetação na Unidade de Apoio à Pesquisa (UAP) da UENF. O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso (DIC), com cinco repetições, com 

as plantas cultivadas em vasos de 5 litros. Os descritores quantitativos foram submetidos ao teste 

de normalidade dos dados (Lilliefors) e a Anova (p-0,01). Detectada diferença significativa, 

utilizou-se o teste de Scott-Knott (p-0,05) para agrupar os acessos. As análises estatísticas foram 

feitas com o programa GENES. Detectou-se diferença significativa para todos os descritores 

avaliados. Verificou-se formação de dois grupos para diâmetro do caule, comprimento e 

diâmetro da folha; três grupos para largura da copa, ciclo de florescimento, largura média do 

fruto e diâmetro do cotilédone; cinco grupos para comprimento médio do fruto e dias para 

germinação, e seis grupos para altura da planta, massa de cinco frutos e comprimento do 

cotilédone. Dentre os acessos avaliados, UENF 1787 apresentou a maior média para a 

característica altura da planta, enquanto o acesso UENF 1736 apresentou a menor média para a 

mesma característica. O acesso UENF 1730 apresentou a menor média em dias para germinação, 

caracterizando-se como o mais precoce. Os descritores quantitativos possibilitaram a 

diferenciação dos acessos, assim como a similaridade de alguns desses, permitindo-se gerar 

informações úteis para caracterização e avaliação de bancos de germoplasma.  
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Com grande potencial de crescimento para a agricultura fluminense, o feijão-de-vagem destacase 

entre as olerícolas de valor econômico para a região. A busca por genótipos mais produtivos e 

adaptados a diferentes ambientes tem impulsionado o desenvolvimento de programas de 

melhoramento visando novas cultivares. A disponibilidade de informações geradas a partir de 

estudos morfoagronômicos e de divergências genotípica e fenotípica permite o maior 

conhecimento dos acessos mantidos em bancos de germoplasmas e possibilitam, desta forma 

suas utilizações com a finalidade de identificar um genótipo promissor. Os estudos de 

diversidade genética permitem identificar genitores mais contrastantes para serem utilizados nos 

programas de melhoramento. O presente trabalho teve como objetivos estimar a dissimilaridade 

entre os acessos de feijão-de-vagem de hábito de crescimento indeterminado e a contribuição 

relativa dos descritores estudados. O experimento foi conduzido em 2015, na estação 

experimental de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, utilizando-se 27 linhagens de feijão-de-vagem 

selecionadas na geração F9 e três testemunhas (duas variedades comerciais FELTRIN e TOP 

SEED Blue Line e um dos progenitores UENF1445). O delineamento experimental foi em 

blocos ao acaso com quatro repetições, sendo avaliadas plantas individuais dentro de cada 

repetição e a parcela experimental composta por 10 plantas, no espaçamento de 1,0 x 0,5m. 

Foram avaliadas oito variáveis quantitativas sendo elas: número médio de vagens por planta 

(NMVPP), peso médio de vagens (PMV), número de sementes por vagem (NSV), comprimento 

de vagem (CompV), largura de vagem (LargV), peso de 100 sementes (P100S), produtividade de 

vagem (PV) e produtividade de grãos (PG). As análises multivariadas dos dados foram obtidas 

pelo método UPGMA realizadas com o auxílio do aplicativo computacional Genes. As 

características de NMVPP, PMV, NSV, CompV, P100S e PG foram altamente significativas e a 

característica LargV foi significativa pelo teste F(P>0,05). O agrupamento pelo método UPGMA 

formou quatro grupos, no corte estabelecido a 50% de dissimilaridade, sendo as porcentagens 

das distâncias entre os acessos representadas no eixo X e os 30 genótipos representadas no eixo 

Y. O grupo I foi composto pelas linhagens: UENF (9-3-2; 15-23-4; 7-14-1; 14-6-3); já o grupo II 

alocou uma testemunha (FELTRIN) e nove linhagens UENF (7-3-1;14-22-3;15-8-4;7-7-1;14-

43;7-28-1;14-23-3;7-5-1;7-9-1); O grupo III com cinco linhagens UENF(7-1 0-1; 9-24-2; 7-20-

1;14-16-3;14-1 1-3) e o grupo IV  com nove linhagens UENF (7-4-1; 7-6-1; 7-12-1;14-3-3;1525-

4; 9-1-2; 15-7-4; 9-25-2; 15-6-4) e duas testemunhas UENF 1445 e TOP SEED. As 

características de maior importância para a divergência genética das linhagens foram NMVPP 

(70,41%); PMV (11,55%) e NSV (7,13%), sendo as demais de menor importância para a 

divergência genética, entretanto importante para identificação de linhagens promissoras para o 

mercado de feijão-de-vagem. Tratando-se de linhagens cujo objetivo seja maior produtividade e 

qualidade da vagem, as linhagens que obtiveram maior destaque foram às alocadas no grupo IV.  
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A seleção recorrente intrapopulacional visa aumentar a frequência de alelos favoráveis a cada 

ciclo de seleção por meio da seleção e recombinação dos melhores indivíduos. Essas técnicas 

auxiliam na identificação de genótipos com maior potencial a ser explorado, para não exaurir a 

variabilidade genética da população, dificultando a obtenção de ganhos futuros dentro do 

programa de melhoramento. Através da análise de divergência genética pode-se se avaliar a 

variabilidade de uma determinada população. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

divergência genética existente entre 40 famílias de irmãos completo de maracujazeiro azedo 

provenientes do programa de melhoramento genético da Universidade do Estado do Mato Grosso 

utilizando a estratégia Ward-MLM. O experimento foi instalado no mês de setembro de 2014 na 

área experimental da Universidade do Estado do Mato Grosso, localizado no município de 

Tangará da Serra.  O programa teve início em 2009 com os cruzamentos de oito cultivares. Em 

2015, foram avaliadas 118 famílias de irmãos completo (FIC), num delineamento em blocos 

casualizados, com três repetições e três plantas por parcela e selecionadas as 40 FIC através de 

índice de seleção simultâneo. A caracterização das 40 FIC foi realizada mediante descritores 

morfológicos, sendo 13 quantitativos e 23 qualitativos de acordo com o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As características quantitativas avaliadas foram: número 

de frutos, produtividade, massa de fruto, porcentagem de polpa, diâmetro longitudinal e 

transversal, relação diâmetro longitudinal e transversal, espessura de casca, coloração de polpa, 

acidez total titulável, sólidos solúveis totais e rátio. Para a quantificação da divergência foi a 

estratégia Ward-MLM (Modified Location Model). Observou-se a formação de três grupos 

distintos, onde o grupo I teve 14 FIC, grupo II por 18 FIC e o grupo III formado por 8 FIC, 

demonstrando que há divergência entre as FIC avaliadas. Na análise com base nas variáveis 

canônicas, as duas primeiras variáveis canônicas (VC) obtidas pela estratégia Ward-MLM 

explicaram 100% da variação total, sendo 68,6% da VC1 e 31,4% da VC2. As características que 

mais contribuíram para a divergência genética das FIC foram espessura de casca, relação 

diâmetro transversal/diâmetro longitudinal e diâmetro do fruto respectivamente. A partir desses 

dados foram selecionados os 25 genótipos mais divergentes permitindo assim a continuidade do 

programa de melhoramento genético do maracujazeiro azedo.  Os autores agradecem ao órgão 

de fomento à pesquisa CAPES pelo apoio financeiro na forma de bolsas de estudo aos autores e 

ao programa de Pós-Graduação em Genética e melhoramento de plantas da Universidade do 

Estado do Mato Grosso. 
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O Banco Ativo de Germoplasma de Milho-Pipoca da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) contém acessos oriundos de diferentes regiões do Brasil e do 

exterior, incluindo Centros de Diversidade da espécie. No intento de diferenciar germoplasmas 

que possam nortear a composição de grupos heteróticos em milho-pipoca, delineou-se essa 

pesquisa, fundamentada em procedimentos de análise multivariada. Trinta e oito acessos de 

milho-pipoca foram avaliados quanto às características: i) altura média de plantas (AP); ii) altura 

média de espigas (AE); iii) diâmetro de colmo (DC); iv) comprimento médio de pendão (CP); v) 

número médio de ramificações do pendão (NRP); vi) dias para o florescimento (FLOR); vii) 

massa média de 100 grãos (M100); viii) comprimento médio de espigas (CESP); ix) número 

médio de fileiras de grãos por espigas (NFE); x) número médio de grãos por fileira em espigas 

(NGF). Para tanto, utilizou-se de experimento no delineamento em  blocos com três repetições, 

em que cada parcela foi composta por 25 plantas. Os dados fenotípicos foram analisados com o 

auxílio do software Genes, em que foram obtidas as matrizes de distâncias genéticas de 

Mahalanobis e Gower para os caracteres quantitativos contínuos. Após a estimação das matrizes 

de distâncias genéticas, foram realizados os agrupamentos pelos métodos hierárquicos UPGMA 

e Ward, utilizando-se o software R. A consistência dos agrupamentos foi avaliada pelos 

coeficientes de correlação cofenética (CCC), em que as respectivas significâncias foram 

examinadas pelo teste de Mantel, que após 1.000 permutações confirmou a associação entre as 

matrizes de distâncias e os métodos de agrupamentos, com significância  de p > 0,01 cujos 

valores de CCC variaram entre 46,95 % e 65,49 %. É importante a observação da magnitude dos 

valores do coeficiente de correlação cofenética, independentemente se todos apresentaram 

significância (p > 0,01), pois os valores próximos à unidade devem ser optados, uma vez que 

indicam a maior consistência dos padrões de agrupamentos realizados. Independentemente da 

matriz de distância genética utilizada e do método de agrupamento estabelecido, quatro 

genótipos estiveram presentes recorrentemente no mesmo agrupamento, a saber: ARZM 13050, 

ARZM 07049, PARA 172 e URUG 298 Roxo, indicando tratar-se de materiais de elevada 

similaridade genética. No total, baseado nos dados fenotípicos avaliados pode-se inferir que 

houve a detecção de dois grupos heteróticos, indicando a possível utilização para obtenção de 

híbridos promissores a partir dos genótipos avaliados.  
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O gênero Psidium possui representantes com grande importância no Brasil, com destaque para P. 

guajava, com mercado cada vez mais promissor, no entanto a cultura vem sofrendo danos 

severos causados pelo nematoide M. enterolobii. Uma das alternativas para solucionar esse 

problema é a utilização de genótipos com resistência a este patógeno. Neste contexto, objetivou-

se avaliar híbridos interespecíficos de Psidium com base na estatística descritiva para seleção de 

genótipos resistentes ao fitonematoide M. enterolobii. Foi avaliada uma progênie com 80 

genótipos oriunda de cruzamento interespecífico entre P. cattleyanum (resistente) e P. guajava 

(suscetível) em casa de vegetação na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

– UENF e parte das avaliações foram feitas no setor de nematologia do Laboratório de 

Entomologia e Fitopatologia da UENF (LEF).  Com base em 6 variáveis quantitativas: altura da 

planta (AP), número de folhas (NF), massa da parte aérea (MA), massa da raiz (MR), volume da 

raiz (VOLR) e fator de reprodução (FR), 130 dias após a inoculação dos ovos. Para a variável 

AP, a mensuração foi realizada com o uso de trena de bolso, a variável NF foi obtida pela 

contagem unitária de folhas desenvolvidas em toda planta, as variáveis de peso MA e MR foram 

obtidas com o uso de balança de precisão digital, modelo Marte slim M 2K, o VOLR foi 

mensurado em proveta graduada e calculado pela diferença entre o volume de água após a 

imersão da raiz e o volume de água antes da imersão da raiz. A classificação final dos acessos 

quanto à resistência ao nematoide baseou-se no fator de reprodução (FR), onde FR <1, significa 

que a planta é resistente e FR>1, que a planta é susceptível. Os dados foram analisados por meio 

da estatística descritiva, observando que houve plantas com AP superior a 65 cm, com média 

33,90 cm. Para a variável NF a média observada foi de 18,75 unidades, com máxima de 48 

unidades. Nas variáveis MA, MR e VOLR foram obtidas medias 11,48 g, 7,35 g e 6,45 mL, 

respectivamente. O FR variou de 0-45, com média de 5,70 cerca de 55% das plantas foram 

consideradas resistentes ou imunes. Esses valores corroboram com a distribuição de frequências 

indicando uma progênie com indivíduos promissores para o melhoramento genético da goiaba na 

UENF.  
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O maracujazeiro azedo é a espécie mais conhecida e estudada dentro do gênero Passiflora, sendo 

o Brasil detentor de grande variabilidade genética desse gênero. A variabilidade genética é 

essencial em programas de melhoramento genético, de forma que, para ser explorada, é 

necessário realizar a fenotipagem da população de estudo. Após a fenotipagem, a divergência 

genética entre os genótipos pode ser estimada, possibilitando a escolha dos melhores genitores, 

tanto para início de programa de melhoramento genético quanto para avanço de gerações. Assim, 

o objetivo deste trabalho foi estimar a divergência genética entre genótipos de populações 

segregrantes de maracujazeiro oriundo de retroruzamento (RC1) utilizando o algoritmo de 

Gower. Foram avaliados 80 genótipos pertencentes a cinco famílias de irmãos-completos. Esses 

genótipos são oriundos do retrocruzamento entre híbridos (P. edulis x P. setacea) com o genitor 

P. edulis. A caracterização dos genótipos foi baseada em 17 descritores de flores, sendo eles: 

comprimento da flor, comprimento do pedúnculo, comprimento da sépala, largura sépala, 

comprimento da pétala, largura da pétala, comprimento da bráctea, largura da bráctea, 

comprimento do androginóforo, comprimento do filamento mais longo da corona, diâmetro da 

corona, coloração predominante no perianto, coloração predominante da corona, anéis de cores 

diferentes entre si nos filamentos mais longos da corona, número de anéis coloridos (excluídos 

os brancos) nos filamentos mais longos da corona, textura do filamentos da corona e presença de 

pólen.  As distâncias genéticas foram obtidas por meio do algoritmo de Gower e o agrupamento 

pelo método UPGMA, utilizando o programa Genes. Foram formados seis grupos, onde o grupo 

1 alocou a maioria dos genótipos, totalizando 42. Foram congregados no grupo 1 os genótipos de 

cinco famílias (F1, F2, F3, F4, F5). O grupo 2 alocou cinco genótipos, sendo estes representantes 

as famílias F1, F3 e F5. O grupo 3 reuniu 19 genótipos, sendo eles oriundos das famílias F1, F2, 

F3 e F4. Compuseram o grupo 4 apenas três genótipos, sendo estes pertencentes as famílias F2 e 

F3. Quatro genótipos formaram o grupo 5, sendo estes oriundos das famílias F1, F2 e F3. O 

grupo 6 foi formado apenas pela família F3, composta de sete genótipos. Nos grupos 1, 4 e 5 

foram alocados os materiais com a presença de pólen, e nos grupos 2, 3 e 6 os genótipos com 

macho-esterilidade, de forma que plantas com presença ou ausência de pólen não 

compartilharam um mesmo grupo. A característica machoesterilidade é muito importante em 

programas de melhoramento genético, haja vista que plantas macho-estéreis não necessitam de 

emasculação, facilitando assim a realização dos cruzamentos. Nota-se que houve grande 

variabilidade entre os 80 genótipos e dentro das cinco famílias, confirmando haver variabilidade 

suficiente a ser explorada em futuras etapas do programa de melhoramento.  
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O milho é uma cultura de grande importância para o Brasil, sendo cultivado em quase todo 

território nacional, envolvendo desde agricultores familiares a grandes latifundiários, contudo 

ainda há a necessidade de aumento da produção devido a sua grande demanda, principalmente 

com crescimento dos setores de suinocultura e avicultura no país. A seleção de populações 

adaptadas e portadoras de atributos agronômicos desejáveis reveste-se de grande importância 

para o estado do Espírito Santo, onde a agricultura é de base familiar. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar o desempenho agronômico de diferentes populações de milho para que seja iniciado 

um programa de melhoramento de milho na região norte capixaba. O experimento foi conduzido 

no Instituto Federal do Espirito Santo (IFES) Campus Itapina, município de Colatina – ES. A 

escolha das melhores populações com elevado potencial agronômico foi definida a partir de um 

ensaio de competição, constituído por um delineamento em blocos casualizados, com quatro 

repetições e 15 tratamentos. As parcelas foram constituídas por fileiras de cinco metros, 

espaçadas entre si com 1,0 metro e 0,20 m entre plantas (25 plantas/parcela). As adubações 

foram realizadas de acordo com a análise de solo e exigências nutricionais da cultura, assim 

como os tratos culturais usuais recomendados. A característica considerada de maior importância 

refere-se à produtividade, na qual se verificou uma alta possibilidade de identificação de 

genótipos superiores, pois apresentaram significância pela análise de variância (P<0,01), alta 

herdabilidade (79,39%), alto coeficiente de variação genético (21,09) e índice de variação 

também satisfatório (1,10). As populações avaliadas nesta pesquisa demonstram a presença de 

variabilidade genética, abrindo assim uma grande oportunidade de escolha de caracteres 

favoráveis para se trabalhar em um programa de melhoramento genético. Baseando-se nas 

médias obtidas pode-se inferir que as populações “Aliança” e “Sertanejo” mostraram ser 

germoplasmas valiosos e podem ser utilizados em programas de melhoramento 

intrapopulacionais com metodologias que não requerem o uso de duas espigas por planta. No 

entanto, para o projeto em questão, é recomendado a escolha das populações “CIMMYT 14” e 

“Piranão 14” para fazerem parte do programa de seleção recorrente recíproca, pois além de 

apresentarem alta produtividade, ambas as populações apresentam maior índice de prolificidade 

e pertencem a grupos heteróticos distintos.  
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O conhecimento da existência de variabilidade fenotípica em genótipos cultivados em um 

determinado local e o quanto desta variabilidade é devido a diferenças genéticas, é de 

fundamental importância em programas de melhoramento porque permite conhecer o controle 

genético de um dado caráter e o potencial da população para seleção. Os objetivos foram: a) - 

verificar a presença de variabilidade genética na população; b) - identificar caracteres para os 

quais a mesma se mostra mais promissora para seleção e c) - identificar os caracteres que possam 

ser utilizados na seleção indireta de genótipos mais produtivos. O ensaio foi conduzido no ano de 

2015, na área experimental da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UUA). Adotou-se 

o delineamento experimental de blocos ao acaso, com três repetições. Foram analisadas: dias 

para emergência, dias para floração, dias para maturação, altura de planta, número de 

ramificações, número de vagens, número de grãos por vagem, massa de 100 grãos e 

produtividade. Foram estimados os seguintes parâmetros genéticos: variância ambiental média 

(1), variância fenotípica (2) e genotípica média (3); coeficiente de variação experimental (4), 

coeficiente de variação genotípico (5); coeficiente de determinação genotípico (6), quociente b 

(7); correlação ambiental (8), correlação fenotípica (9) e correlação genotípica (10). As 

correlações fenotípicas foram desdobradas por meio da análise de trilha, em efeitos diretos e 

indiretos. A população apresenta variabilidade genética e potencial para seleção para todos os 

caracteres avaliados, com exceção do caráter número de vagens por planta. Os caracteres número 

de grãos por vagens e a massa de 100 grãos podem ser utilizados para seleção indireta de 

genótipos de feijoeiro mais produtivos.  

  

Apoio financeiro: EMBRAPA – CNPAF e UEMS – UUA.  
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A cultura do feijão-de-vagem (Phaseolus vulgares L.) destaca-se economicamente por ser de 

grande aceitabilidade no comércio interno e por ter uma boa adaptabilidade ao clima da região 

Norte e Noroeste Fluminense. Uma outra justificativa para o seu cultivo é que a maioria das 

variedades são de hábito de crescimento indeterminado, assim, o feijão-de-vagem surge como 

uma opção de rotação de cultivo, em áreas tradicionais de cultivo de tomate tutorado. Entretanto, 

o feijão-de- vagem é uma cultura que necessita de implementação de pesquisa, principalmente 

no sentido de incrementar sua produtividade. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar e 

estimar parâmetros genéticos de um experimento Ensaio de Valor de Cultivo e Uso (VCU) 

composto por dezessete linhagens puras selecionadas do programa de melhoramento da UENF. 

O experimento foi conduzido na unidade experimental do Instituto Federal Fluminense, Campus 

Avançado de Cambuci, RJ.  O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos casualizados, 

com quatro repetições e a parcela experimental composta por 10 plantas dispostas numa linha de 

cinco metros, sendo mensuradas apenas as quatro plantas centrais. Foram avaliadas as seguintes 

características agronômicas: número total de vagens, peso total de vagens, peso médio das 

vagens e produtividade. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e estimados 

alguns parâmetros genéticos importantes. As médias foram comparadas pelo procedimento 

proposto por Scott-Knott. Verificou-se pelos quadrados médios, a existência de variabilidade 

genética significativa entre as linhagens pelo teste F a 5% de probabilidade para todas as 

características avaliadas, indicando a possibilidade de seleção das superiores. A precisão 

experimental, avaliada por meio do coeficiente de variação (CV), apresentou valores que 

variaram de 7,98% a 16,88%, indicando uma boa precisão experimental, já que foram avaliadas 

características quantitativas, que são muito influenciadas pelo ambiente. A herdabilidade é a 

porcentagem da variação fenotípica que é de origem genética, sendo assim, quanto maior o seu 

valor, maior a confiabilidade para selecionar genótipos superiores. Os valores estimados para as 

quatro características avaliadas de herdabilidade variaram de 65,26 a 93,85%, sendo 

consideradas altas e mostram que as diferenças detectadas entre as linhagens são em maior parte 

de natureza genética e que a seleção proporcionará ganhos no programa de melhoramento 

genético. Dentre todas as linhagens avaliadas, as linhagens 12 (doze) e 6 (seis) mostraram-se 

superiores em todas as características, sendo recomendada a seleção destas para fins de registro e 

posterior recomendação aos agricultores.         

  

Apoio financeiro: CNPq  
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A estimativa do número mínimo de genes é um dos principais parâmetros genéticos utilizados 

para o conhecimento do controle genético de uma característica qualquer, auxiliando também na 

escolha do método de melhoramento mais adequado e eficaz para a população avaliada. A 

mancha bacteriana (MB), provocada pela Xanthomonas euvesicatoria, é uma das principais 

doenças que atingem o gênero Capsicum. Atualmente há três cultivares de pimenta com 

resistência à MB no Brasil, porém não há nenhuma cultivar de pimentão resistente disponível. O 

objetivo do trabalho foi avaliar o número mínimo de genes controlando a resistência genética da 

MB em pimentão (C. annuum var. annuum) identificando o tipo de herança para direcionar um 

programa de melhoramento de pimentão para esta característica. Avaliou-se as gerações oriundas 

do cruzamento entre os acessos UENF2285 x UENF1381, o primeiro um pimentão suscetível e o 

segundo uma pimenta resistente à MB. As gerações foram conduzidas em cultivo protegido, na 

UAP/UENF, em Campos dos Goytacazes-RJ, no período de janeiro à maio de 2016. Para a 

avaliação da resistência à MB, foram utilizadas 20 plantas de P1, P2 e F1; 200 plantas da F2 e 40 

plantas de cada retrocruzamento (RC1 e RC2), utilizando o isolado ENA 4135 na concentração de 

105 ufc mL-1. A inoculação foi realizada aos 38 dias após o transplante, em uma das folhas do 

terço médio superior da planta, por meio da infiltração de suspensão bacteriana, em 1,0 cm2 do 

mesófilo. Para a avaliação da reação à MB utilizou-se uma escala de notas, as que receberam 

notas inferiores a 2 foram consideradas resistentes e as que receberam notas superiores a 2, 

suscetíveis. Os valores originais da escala de notas foram utilizados para o cálculo da Área 

Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD). A partir da análise da variância das 

gerações, foi obtido o número mínimo de genes, pela fórmula (η): R2 / 8σ2
g (F2), com o auxílio 

do programa GENES. A estimativa deste parâmetro genético, indica que a herança da MB seja 

controlada por no mínimo cinco genes recessivos. Quanto maior o número de genes envolvidos 

no controle de um determinado caráter, as combinações genotípicas dentro da população e o 

número de gerações necessárias para atingir a homozigose completa serão maiores. As variâncias 

genéticas (σ2
g), ambientais (σ2

e) foram de 25,22 e 5,23, respectivamente, indicando que as 

variações ocorrem mais em função genética, podendo haver influência de genes tanto dominantes 

e recessivos, uma vez que a característica é quantitativa e o grau médio de dominância (GMD) 

foi parcial, tornando mais complexo o estudo da característica. Assim, concluir-se que a 

característica tem herança poligênica, podendo conduzir as próximas gerações por métodos de 

melhoramento para caracteres quantitativos.  
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A seleção recorrente entre famílias de irmãos-completos aumenta a porcentagem de ganho, pelo 

uso de maior controle parental, permitindo resultado em percentuais superiores de ganho predito 

no melhoramento de milho-pipoca. Para estabelecer a base para seleção recorrente, a 

determinação de parâmetros genéticos da população sob seleção é necessária, pois permite 

informações sobre a natureza da ação dos genes envolvidos na herança das características sob 

investigação. Com a estimação dos parâmetros pode se tomar como base, estratégias de 

melhoramento, para que sempre haja ganhos e que a variabilidade genética seja mantida. No 

presente trabalho, objetivou-se estimar parâmetros genéticos de características 

morfoagronômicas do primeiro ciclo de seleção recorrente em famílias de irmãos completos de 

milho-pipoca. Foram obtidas 210 famílias de irmãos completos, sendo a avaliação realizada em 

dois ambientes: campo experimental do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade da 

Universidade Federal do Cariri, Crato - CE e na Fazenda Patos, em Granjeiro - CE. O 

experimento foi arranjado em blocos casualizados com repetições dentro de ‘sets’. Utilizou-se 

em cada ambiente sete ‘sets’, com duas repetições, onde cada ‘set’ conteve 30 famílias. Com 

base nos componentes de análise de variância conjunta, foram estimados os seguintes parâmetros 

genéticos, coeficiente de variação genético (CVg), índice de variação Iv, herdabilidade (h2), das 

características: Média de dias para o florescimento masculino (FM), Peso médio de espigas com 

grãos (PE), Peso de grãos (PG) e Capacidade de expansão dos grãos (CE).  Verificou-se, 

elevados valores de CVg para características avaliadas, com destaque pra PE, PG e CE, as quais 

obtiveram 18,88%, 20,85% e 12,13% respectivamente. Analisando o Iv, todas as características 

avaliadas apresentaram valores superiores a 1 (Iv>1), denotando que a população sob seleção é 

promissora no que se refere a ganhos futuros nos processos seletivos. Em se tratando da h2, altos 

valores foram obsevados para as duas principais características PG e CE, na ordem de 97,04% e 

96,57%. Diante exposto, esses resultados permitem ter maior confiabilidade do valor fenotípico 

mensurado em predizer o verdadeiro valor genotípico. Assim, pode-se saber que as diferenças 

detectadas são de natureza genética e a seleção proporcionará ganhos promissores para o 

primeiro ciclo de seleção de milho-pipoca 
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 A utilização de grupos heteróticos no melhoramento de milho permite o uso mais eficiente e 

adequado do germoplasma disponível. A produção de grãos é a característica mais importante no 

melhoramento e a alocação de linhagens em grupos distintos direciona os cruzamentos, tornando 

o processo de melhoramento mais eficiente, evitando a obtenção e a avaliação de cruzamentos 

(híbridos) pouco produtivos. A análise da divergência genética entre linhagens pode ser realizada 

por meio de técnicas multivariadas, que permite selecionar e separar genótipos em grupos com 

base na combinação entre as variáveis analisadas. Dentre as técnicas multivariadas, destacam-se 

os métodos de análise de agrupamento hierárquico e o não hierárquico de K-means. Desta forma, 

o presente trabalho teve como objetivo alocar linhagens de milho em diferentes grupos 

heteróticos utilizando estas duas técnicas multivariadas complementares. Foram avaliadas 50 

linhagens de milho, obtidos na safra 2016. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, 

com duas repetições e parcelas formadas por duas linhas de cinco metros. Os caracteres 

agronômicos avaliados foram produtividade (PG), altura de planta (AP) e altura de espiga (AE). 

Para a análise multivariada foram utilizadas as médias dos caracteres considerados e os dados 

analisados pelo software Statistica. A partir do método hierárquico, utilizando a distância 

Euclidiana e a ligação entre os grupos pelo método de Ward, os genótipos foram divididos em 

quatro grupos. Com isso, para a análise de agrupamento não hierárquico de K-means, os 

genótipos foram divididos nos quatro grupos pré-determinados pela análise hierárquica. O grupo 

1, composto por 8 linhagens, apresentou valores acima da média para as variáveis AP e AE, 

porém com PG abaixo da média. O grupo 2, composto por 15 linhagens, apresentou valores 

acima da média para todas as variáveis, com destaque para PG que foi a maior entre os grupos. 

Já o grupo 3, composto por 19 linhagens, apresentou valores abaixo da média para AP e AE, e 

acima da média para PG, sendo essa a segunda maior entre os grupos analisados. O grupo 4, 

apresentou valores abaixo da média para todas as variáveis, apresentando o menor valor para PG 

dentre os grupos. Com os resultados obtidos, verificou-se que o método hierárquico foi eficaz 

para agrupar as linhagens em grupos homogêneos dentro e heterogêneos entre si. Já pelo método 

de K-means, observou-se como os genótipos comportam-se em relação as variáveis analisadas. 

Desta forma, foi possível diferenciar as linhagens em grupos heteróticos distintos.  
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O mercado brasileiro de plantas ornamentais tem crescido nos últimos anos. Inicialmente, 

concentrado no estado de São Paulo, a produção de flores e plantas ornamentais tem se 

expandido por todo o País. No estado do Rio de Janeiro, esse setor é constituído por pequenos 

produtores rurais, ocupando a segunda posição no faturamento brasileiro do comércio de flores e 

plantas ornamentais no ano de 2014. Pimentas ornamentais têm se destacado pela sua crescente e 

contínua aceitação no mercado consumidor, apesar de seu grande potencial, esse segmento ainda 

vem sendo pouco explorado, existindo no mercado poucas cultivares disponíveis, e grande parte 

delas sendo oriundas de programas de melhoramento conduzidos no exterior. Para atender tal 

demanda, o objetivo desse trabalho foi avaliar o valor de cultivo e uso de seis híbridos de 

pimentas ornamentais, desenvolvidos na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro. Seis híbridos, seis genitores e duas testemunhas comerciais, ‘Pirâmide ornamental’ e 

‘Espaguetinho ornamental’, foram avaliados em casa de vegetação no período de março a 

setembro de 2015. O experimento foi conduzido no delineamento em blocos ao acaso, com 

quatro repetições e seis plantas por parcela, totalizando 336 plantas avaliadas. Quarenta e uma 

características morfoagronômicas foram avaliadas, sendo que dessas, 15 quantitativas e 26 

qualitativas. As variáveis quantitativas foram submetidas à análise de variância e as médias 

agrupadas pelo teste de agrupamento Scott-Knott. Utilizou-se a estatística descritiva com base na 

moda para as variáveis qualitativas. Para todas as características avaliadas, verificaram-se 

diferenças entre genótipos avaliados, sendo que a maioria dos híbridos foi semelhante ou 

superior quando comparada às testemunhas comerciais. Todos os híbridos foram precoces 

quanto ao número de dias para florescimento variando de 59 a 69 dias e 65 a 79 dias para 

frutificação. Três híbridos, HPO04, HPO07 e HPO12 obtiveram flores brancas com margens 

roxas e cinco estádios de maturação. Todos os híbridos possuem porte de planta baixo variando 

entre 19 a 33 cm de altura, flores e frutos eretos, com boa persistência de frutos na planta, 

elevado número de estádios de maturação e alto número de frutos por planta variando de 307 a 

398. Os híbridos HPO04 e HPO12 se destacam por uma característica muito singular, o menor 

número de hastes e com maiores comprimentos, que resultam em maior diâmetro de copa, 

ficando pendentes, tal característica se adequa a locais em que estas fiquem suspensas. Todos os 

seis híbridos avaliados na região norte fluminense são promissores, cada um com suas 

características de atratividade, podendo ser submetidos ao registro e posterior disponibilidade 

para agricultores desta região.   

   

Apoio financeiro: FAPERJ, CNPq, Capes.  
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O milho-pipoca (Zea mays L.) é um tipo especial de milho que tem como característica principal, 

possuir grãos duros e pequenos, além de deter a capacidade de estourar, devido à pressão 

formada dentro dos grãos quando aquecidos. Em comparação às cultivares de milho comum, o 

milho-pipoca apresenta maior suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças, o que gera perdas 

na produtividade de até 90 %. Dentre as doenças foliares do milho-pipoca, a helmintosporiose 

comum, causada por Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & Suggs (sin. Helminthosporium 

turcicum Pass.) caracteriza-se como uma das principais. Sendo assim, torna-se imperioso o 

estudo desta doença na população UENF 14, haja vista que o emprego de cultivares com 

potencial de resistência genética consiste no método mais viável e econômico de controle desta 

doença. Neste contexto, a seleção recorrente é uma excelente estratégia de melhoramento para o 

desenvolvimento de resistência a doenças, vez que o objetivo desse método é aumentar 

gradativamente a frequência de alelos favoráveis em uma população, sem perda de variabilidade 

genética. Assim, o presente trabalho teve como objetivo investigar a resistência a Exserohilum 

turcicum na população de milho-pipoca UENF 14, bem como inclusão desta característica na 

análise. Para isto, duzentas e dez famílias de meios-irmãos foram avaliadas usando delineamento 

em blocos incompletos, com tratamentos dispostos em repetições dentro "Sets". Em relação à 

fonte de variação Famílias dentro "Set" (F / S), foi encontrada variabilidade genética suficiente 

para ser explorada nos próximos ciclos do programa de melhoramento de milho-pipoca da UENF 

em relação à doença helmintosporiose. A variedade de polinização aberta UENF 14 tem na sua 

base genética fonte de resistência à doença, devido ao fato de que a mesma se originou a partir 

de cruzamento com a cultivar de grãos amarelos Americana, que é resistente à doença. Tais 

resultados vêm reforçar a possibilidade de seleção de famílias resistentes por meio dos ciclos. 

Portanto, concluiu-se que a seleção foi eficaz em manter o equilíbrio da doença na população em 

estudo e que a fonte de resistência não é perdida com o avanço dos ciclos de seleção. A adição 

da variável doença foliar na análise é de extrema importância para o melhoramento do 

milhopipoca, pois seria possível agregar os genes para resistência a esta doença juntamente com 

as características agronômicas de interesse.  

  

Apoio financeiro: CAPES e FAPERJ.  
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 A espécie Passiflora cristalina está inserida na família de plantas cujas sementes apresentam 

dormência, fato este que influencia na velocidade e uniformidade de germinação, na velocidade 

de absorção de água e, portanto, nas reações bioquímicas que determinam todo o processo 

germinativo. Uma alternativa para superar a dormência das sementes é o uso de tratamentos 

térmicos o qual facilita a passagem de água para o interior da semente elevando assim o 

percentual de germinação. O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes 

temperaturas na germinação de sementes de P. cristalina. O trabalho foi realizado no 

Laboratório de Citogenética da Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro – RJ. 

Para a desinfestação, as sementes foram imersas em hipoclorito de sódio a 2% por 5 minutos e 

posteriormente lavadas sob água corrente, secas à sombra por 24 horas, e submetidas aos testes. 

Os testes de germinação foram realizados com quatro sub-amostras de 10 sementes, colocadas 

em placas de Petri forradas com papel germitest, mantidas em câmaras de germinação regulada 

tipo BOD. As temperaturas avaliadas foram: 25 °C constante e alternada de 20°C (12h) e 35 °C 

(12h). O fotoperíodo foi de 8-16 horas de luz/escuro. O efeito das temperaturas sobre o 

desempenho das sementes foi avaliado pelo parâmetro de percentagem de germinação. O 

experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições de 

10 sementes. Os resultados obtidos em porcentagem, foram transformados em arco seno 

(%/100)1/2 e, posteriormente, submetidos à análise de variância, com comparação das médias 

pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Nas condições em que foi conduzido o estudo, os 

tratamentos apresentaram diferenças significativas, onde a temperatura alternada de 20-35ºC 

proporcionou percentagens mais expressivas de germinação quando comparada com a 

temperatura constante testada de 25ºC, resultado este atribuído ao fato de que a temperatura 

alternada simula as condições de ambiente onde a planta se encontra melhor adaptada. Os 

resultados obtidos e analisados permitiram concluir que o melhor tratamento para superação de 

dormência foi o da temperatura alternada, o que é importante para a propagação e para a 

manutenção de bancos de germoplasma, que buscam resguardar a variabilidade genética 

existente e, portanto, reduzem os impactos da erosão genética.  
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As pimentas ornamentais possuem grande potencial de crescimento no agronegócio de plantas 

ornamentais no Brasil. Entretanto, alguns fatores bióticos vêm dificultando o seu cultivo, como 

as doenças bacterianas, principalmente a mancha bacteriana (Xanthomonas euvesicatoria), que 

causa danos foliares, afetando a produção e qualidade dos frutos. Danos foliares em plantas 

ornamentais podem inviabilizar sua comercialização. O controle mais eficaz desta doença é o 

uso de cultivares resistentes. O objetivo deste trabalho foi avaliar genótipos de pimentas 

ornamentais quanto à resistência à mancha bacteriana. Foram avaliados 13 híbridos, seis 

genitores, três cultivares comerciais e dois acessos do banco de germoplasma da UENF, 

totalizando 24 genótipos de Capsicum annuum. O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação na Unidade de Apoio à Pesquisa da UENF. O delineamento estatístico foi 

inteiramente ao acaso com cinco repetições. Utilizou-se o isolado ENA4135 de X. euvesicatoria 

em duas concentrações: 1,0 x 108ufc/ mL para identificar possível Reação de Hipersensibilidade 

(RH) e de 1,0 x 105 ufc/mL para análise quantitativa da resistência. A inoculação foi realizada na 

base abaxial da folha por infiltração. A Reação de Hipersensibilidade (RH) foi avaliada de 24 a 

48 h após a inoculação sendo considerada a presença ou ausência de necrose. A reação 

quantitativa foi avaliada durante 14 dias por meio de escala de notas que variou de 1 (resistente) 

a 5 (suscetível). A avaliação da reação quantitativa foi realizada por meio do cálculo da Área 

Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD) e do Período de Incubação (PI). A análise 

de variância e o teste de agrupamento de médias Scott-Knott foram feitos com o Programa 

Genes. Dos 24 genótipos avaliados nenhum genótipo apresentou RH. A AACPD e o PI foram 

significativos a 1% de probabilidade pelo teste F. Ambos obtiveram CV de 16,2 e 18,9 %, 

respectivamente, sendo os mesmos considerados baixos para a resistência a doenças. A 

correlação fenotípica entre a AACPD e o PI foi de -0,65, ou seja, foi inversamente proporcional, 

indicando que quando ocorre o aumento da AACPD o PI é reduzido, conforme o esperado. Pelo 

método de agrupamento foi observado a formação de quatro classes na AACPD e três para PI. 

Os genótipos com menores AACPD foram o híbrido HPO 07, o genitor PIMOR 05 e a cultivar 

Espaguetinho. Já os genótipos com maior PI foram o genitor PIMOR 05 e a cultivar 

Espaguetinho.Com esses resultados pode-se observar que o genitor PIMOR 05 (C. annuum var. 

glabriusculum) além de ter características desejáveis para o comércio ornamental também possui 

a resistência à mancha bacteriana, podendo o mesmo ser utilizado como fonte de resistência em 

futuros programas de melhoramento do gênero Capsicum.  
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A soja (Glycine max) é a leguminosa mais cultivada no mundo por ter na constituição do seu 

grão altos teores de óleo e proteína utilizados na indústria para produção de óleo vegetal, 

biodiesel, farelo proteico, ração animal e suplemento alimentar. No Brasil o cultivo da soja 

representa 55,2% da área cultivada em grãos, obtendo a segunda maior produção mundial. Cerca 

de 20% do grão de soja é constituído de óleo, sendo composto principalmente por: ácido 

palmítico (16:0) – 13%, ácido esteárico (18:0) – 4%,  ácido  oleico  (18:1  Δ9)  – 18%,  ácido  

linoleico  (18:2  Δ9,12)  – 55% e ácido  linolênico  (18:3  Δ9,12,15)  – 10%. Além disto, é 

importante mencionar que a soja atualmente possui em média 37% de proteínas, e os programas 

de melhoramento estão em constante busca para obter cultivares com elevados teores de 

proteínas e uma proporção menor de ácidos graxos poli-insaturados. Para estudo de variações de 

expressão gênica, é necessário encontrar controles endógenos, que são genes expressos em 

quantidades constantes independente das condições a que a planta é submetida. O objetivo do 

presente trabalho foi analisar a estabilidade de genes descritos na literatura de expressão 

constante, para serem utilizados como controles endógenos em sementes e tecidos vegetais de 

soja contrastantes para o teor de óleo e proteína. Para obtenção dos controles foram desenhados 

quinze conjuntos de primers e utilizados dez acessos de características contrastantes: PI 603452, 

PI 28332 e FA22 com alto teor de ácido oleico; CS303TNKCA e A29 com baixo teor de ácido 

linolênico; SUPREMA e CD01 com alto teor de óleo; e BARC8, BR80 e NT12 com alto teor de 

proteína. Foi extraído o RNA total de sementes em estágio R6 de desenvolvimento, purificado 

com enzima DNAse I RNAse Free e submetidos a reação de Transcriptase Reversa com enzima 

MMLV para a síntese de cDNA e posterior amplificação das sequências codificadoras dos genes. 

Os cDNAs foram submetidos a PCR em Tempo Real utilizando   reagente   PowerUp™   

SYBR®   Green PCR Master Mix (Applied Biosystems®). O software geNorm foi utilizado para 

classificar os genes com base na estabilidade dos valores de expressão M, onde M é a média do 

pareamento da variação de um gene particular contra todos os outros genes testados. Dos genes 

testados, apenas dois apresentaram estabilidade para utilização como controle endógeno: UKN2 

e CONS7. Para as próximas etapas do trabalho serão realizadas PCR em tempo real em amostras 

de cruzamentos contrastantes para a quantidade de ácidos graxos poli-insaturados com conjuntos 

de primers específicos. Esperamos identificar a influência da expressão gênica em mutantes para 

genes da biossíntese de ácidos graxos poli-insaturados.  

 

Apoio financeiro: FAPEMIG e CNPq  

 

 

 

  



59 

 

Anais do III Encontro de Genética e Melhoramento de Plantas do Rio de Janeiro - RESUMOS 

Potencial antimicrobiano de peptídeos que fazem parte do sistema de defesa de 

Capsicum chinense 1706 
 

Helenilson de Oliveira Francelino1, Gabriel Bonan Taveira1, Rosana Rodrigues2, André de 

Oliveira Carvalho1, Valdirene Moreira Gomes1 

 
1UENF/CBB/LFBM; 2UENF/CCTA/LMGV. 

  

O gênero Capsicum é o gênero em que estão presentes várias espécies de importância 

econômica, dentre estas podemos citar a pimenta cuja área cultivada no Brasil vêm crescendo a 

cada dia. Com tudo, estas plantas como todas as demais, estão sujeitas a uma série de fatores os 

quais comprometem o seu desenvolvimento, dentre estes, variações climáticas e ataques por 

diversos patógenos tais como, vírus, fungos e bactérias. Com isso, durante o processo evolutivo 

as plantas desenvolveram diversos mecanismos de defesa onde podemos citar a produção de 

moléculas antimicrobianas, como, os AMPs (peptídeos antimicrobianos), que se mostram como 

uma eficaz ferramenta de defesa em muitas espécies de plantas. O objetivo deste trabalho foi 

extrair, purificar e caracterizar AMPs presentes em frutos e sementes de pimenta e avaliar a 

atividade antimicrobiana contra fungos fitopatogênicos que podem acometer esta cultura. O 

trabalho foi dividido em duas etapas, uma onde foram cultivadas plantas de Capsicum chinense 

(acesso UENF1706) e outra onde foram realizadas extrações proteicas dos frutos imaturos, 

maduros e sementes de C. chinese seguido da caracterização, purificação e testes de inibição de 

crescimento dos fungos filamentosos Fusarium solani e Fusarium oxysporum os quais 

apresentam uma ampla ocorrência de casos de danos a diversas culturas. Após a extração 

obtivemos um extrato rico em proteínas o qual foi submetido ao processo de eletroforese em gel 

de tricina, com isso foi possível observar o perfil do extrato onde bandas de baixo peso 

molecular foram reveladas e submetidas a testes de inibição de crescimento dos fungos F. solani 

e F. oxysporum. Ocorrido o ensaio, foi possível observar que o extrato de frutos tanto imaturos 

quanto maduros foram capazes de inibir o crescimento dos fungos em aproximadamente 90%, 

enquanto o extrato de sementes inibiu aproximadamente 30% dos mesmos fungos. Após este 

resultado resolvemos seguir com os ensaios apenas com os frutos maduros, devido sua maior 

atividade antifúngica. Submetemos então este extrato bruto ao processo de cromatografia de 

troca aniônica em coluna de DEAE para se obter um  fracionamento destes peptídeos, onde 

obtivemos duas frações chamadas de D1 e D2 os quais foram utilizados para realização de 

ensaios com os fungos anteriormente testados. Com este ensaio foi possível observar que a 

fração D2 possui maior atividade antifúngica, alcançado 80% de inibição do crescimento sobre 

fungos F. solani e F. oxysporum. Com base nestes resultados é possível inferir que o sistema de 

defesa deste acesso (Capsicum chinense 1706) pode estar relacionado com a ação de peptídeos 

antimicrobianos e que estes encontram-se de forma significativa em seus frutos.  
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O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é uma das principais espécies forrageiras 

utilizadas para fins bioenergéticos, principalmente pela alta produtividade, qualidade da 

biomassa e pequena demanda de insumos para produção. Um parâmetro importante para 

viabilidade da produção de energia a partir de capim elefante é o teor de fibra, mais 

especificamente os teores dos componentes ricos em carbono e com elevado poder calorífico, 

como a celulose e a lignina, bem como alta relação carbono/nitrogênio (C/N) e alta produção de 

biomassa associada com a fixação biológica de nitrogênio (FBN). Objetivou-se nesse trabalho 

identificar genótipos de capim-elefante com elevada capacidade de produção de biomassa 

energética, por meio de características morfoagronômicas e da qualidade da biomassa nas 

condições ambientais de Campos dos Goytacazes – RJ. O experimento foi implantado em abril 

de 2010, no Município de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Foram selecionados e 

avaliados os genótipos P-241-Piracicaba, Mercker 86-México; Cubano Pinda; Pusa Napier nº1; 

Mole de Volta Grande e King Grass. O delineamento estatístico experimental utilizado foi o 

blocos casualizados com três repetições no modelo de parcelas subdivididas compostos de 2 

fatores: Parcelas = Genótipos e Subparcela =  Número de cortes. Cada parcela foi composta por 

uma linha de 15 metros espaçada de um metro e cada subparcela composta por três metros, onde 

foram considerados apenas dois metros centrais da linha para avaliação, desprezando-se meio 

metro nas extremidades de cada linha. As análises estatísticas dos dados foram realizadas pelo 

Aplicativo computacional em Genética e Estatística - Programa Genes Universidade Federal de 

Viçosa. Nos cinco ciclos de produção foram observadas diferenças significativas para a variável 

PMS. O 4º e 5º ciclos de produção (20 e 24 semanas de idade) foram os que apresentaram 

melhor desempenho para a produção de biomassa energética de capim-elefante (PMS), com 

médias de 20,50 e 23,77 t.ha-1. Os genótipos que mais se destacaram durante o período de 

avaliação nos cinco ciclos de produção foram os genótipos King Grass, Mole de Volta Grande e 

Mercker 86 – México. E os genótipos, Mole de Volta Grande e King Grass, podem ser indicados 

para programas de melhoramento genético do capim-elefante pra produção de biomassa 

energética.  
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O mundo globalizado está diante de três grandes problemas inter-relacionados: os riscos à 

segurança alimentar, à segurança energética e às mudanças climáticas. A geração de energia a 

partir de fontes renováveis constitui a estratégia mais viável para reversão da dependência global 

dos combustíveis fósseis e mitigação da emissão de gases de efeito estufa. De fato, a biomassa 

vegetal constitui a única matéria-prima de curto prazo que possui a capacidade de ser carbono 

neutra e sustentável no longo prazo.  A cana-de-açúcar, eucalipto, soja e milho são as matérias 

primas mais utilizadas para produção de bioenergia no Brasil e no mundo, no entanto, várias 

poáceas também apresentam alta potencialidade. A biomassa vegetal proveniente do capim 

elefante possui inúmeros atributos favoráveis, contudo, ainda é pouco explorado e pesquisas 

voltadas para o melhoramento genético visando à utilização como fonte energética são recentes e 

poucos expressivos quando comparado à outras culturas. Diante disto, este trabalho teve por 

objetivo identificar genótipos que apresentam a melhor combinação para diferentes 

características intrínsecas à produção de biomassa energética por meio de índices de seleção. O 

experimento foi desenvolvido na Estação Experimental do Centro Estadual de Pesquisas em 

Agroenergia e Aproveitamento de Resíduos (PESAGRO-Rio), Campos dos Goytacazes-RJ. O 

delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso com arranjo de parcelas subdivididas, com 83 

genótipos de capim-elefante, provenientes do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Gado 

de Leite, quatro cortes anuais (2012, 2013, 2014 e 2015) e duas repetições. Definiu-se a 

intensidade de seleção de 24,10% e, os índices de seleção empregados para predizer os ganhos 

foram os de Smith e Hazel, Mulamba e Mock e distância genótipo-ideótipo combinados com 

diferentes pesos econômicos, os quais foram os coeficientes de variação genético, desvio-padrão 

genético, herdabilidade e pesos arbitrários atribuídos por tentativas. As características avaliadas 

foram produtividade de matéria seca, número de perfilhos por metro linear, altura média das 

plantas, diâmetro médio do colmo na base da planta e porcentagem de matéria seca. Todas as 

análises genético-estatísticas foram realizadas utilizando-se o Programa Genes. Os resultados 

evidenciaram que existe variabilidade genética entre os genótipos e, portanto, há possibilidade de 

obtenção de ganhos genéticos com a seleção. Os diferentes índices de seleção e os parâmetros 

atribuídos como pesos econômicos influenciam a seleção dos genótipos. O índice de Mulamba e 

Mock possibilitou selecionar os vinte melhores genótipos e proporcionou as estimativas mais 

elevadas de ganhos preditos para a maioria das características, incluindo-se produção de matéria 

seca e número de perfilhos, com valores respectivos de 18,47% e 21,30%, na utilização de pesos 

arbitrários atribuídos por tentativas. Os seis melhores genótipos para a produção de biomassa 

energética que podem ser utilizados de imediato pelos produtores do Norte Fluminense são 

Taiwan A-144, Cameroon-Piracicaba, Guaçu/I,Z,2, Mineirão IPEACO, IJ7125 cv EMPASC 308 

e 903-77.  
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Em um programa de melhoramento de milho, as cultivares superiores devem apresentar 

características agronômicas favoráveis. Os cultivares atuais visam o aumento da produtividade e 

a redução da estatura da planta. Nesse sentido, os índices de seleção têm sido propostos como 

critério para a seleção simultânea de caracteres desejáveis que apresentam correlações 

significativas e indesejáveis entre si. Assim, o objetivo deste trabalho foi estimar ganhos de 

seleção preditos por diferentes índices de seleção com seleção simultânea de altura de planta e 

espiga na população de milho UFVM100. Para isso, 114 progênies de meios-irmãos da 

população de milho UFVM100 que foram avaliadas na safra de 2015/2016 em três locais: área 

experimental da Horta Nova, do Aeroporto (Viçosa-MG) e de Coimbra (Coimbra-MG). Todas 

essas pertencem ao Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa. O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com duas repetições. Cada 

unidade experimental foi constituída de uma linha de cinco metros, espaçadas em 0,80 m. Os 

caracteres avaliados foram: altura de plantas (AP, m), altura de espiga (AE, m) e produtividade 

grãos (PG, kg ha-1). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância conjunta para os 

três ambientes. Utilizou-se o índice de seleção Z, que tem como base o somatório de variáveis 

padronizadas, índice clássico de Smith (1936) e Hazel (1943) e índice de seleção proposto por 

Mulamba e Mock (1978). Para todos os índices foi utilizado o coeficiente de variação genético 

(CVg) como peso econômico. Foram selecionados 10% das progênies. Houve diferença 

significativa para todos os caracteres avaliados o que indica a presença de variabilidade genética 

a ser explorada pela seleção na população de milho UFVM100. O coeficiente de variação no 

experimento variou de 4,92% a 17,86% e indica que o experimento teve boa precisão 

experimental. Para os índices Z, os ganhos preditos foram 5,28%, -2,92% e -5,33% para PG, AP 

e AE, respectivamente. O índice que apresentou ganhos de seleção mais favoráveis à PG foi o de 

Mulamba e Mock, com ganhos de 7,51%, mas os ganhos para AP e AE foram de -2,44% e 

2,98%, respectivamente. O índice de Smith Hazel não apresentou ganhos favoráveis para seleção 

dos três caracteres.  Conclui-se que os índices Z e de Mulamba e Mock são os mais adequados 

para predizer ganhos favoráveis para esses caracteres na população de milho UFVM100.  
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Jocarla Ambrosim Crevelari1, Laila Cecília Ramos Bendia2, Nayara Norrene Lacerda Durães3, 

Julio Cesar Fiorio Vettorazzi4, José Arantes Ferreira Júnior5, Diego Fernando Marmolejo 

Cortes6, Vivane Mirian Lanhellas Gonçalves7 e Messias Gonzaga Pereira8  

 
1,3,4,5,6,7,8Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal (LMGV), Universidade Estadual do Norte Fluminense, 

Campos dos Goytacazes, RJ. 2Laboratório de Zootecnia (LZNA), Universidade Estadual do Norte Fluminense, 

Campos dos Goytacazes, RJ. Email:1jcrevelari@yahoo.com.br  

Os índices de seleção são ferramentas muito úteis no melhoramento de plantas, pois possibilitam 

de forma eficiente a predição de ganhos e a seleção de genótipos superiores. Em um programa de 

melhoramento a realização de inferências sobre genótipos deve-se recair sobre os verdadeiros 

valores genotípicos. No melhoramento vegetal tem-se empregado o método da máxima 

verossimilhança restrita (REML) e o método do melhor preditor linear não viciado (BLUP). 

Esses métodos permitem predizer os valores genotípicos e selecionar genótipos superiores de 

forma acurada. Sabendo-se que o mercado de milho para silagem possui grande perspectiva de 

crescimento e que a pecuária brasileira é totalmente dependente desta fonte adicional de 

volumosos, viu-se a necessidade de desenvolver esta pesquisa visando a obtenção e seleção de 

híbridos de milho dentado para silagem para a região Norte/Noroeste Fluminense. O objetivo 

deste trabalho foi estimar por meio do uso de índice de seleção e do método BLUP os ganhos 

genéticos preditos em milho para silagem priorizando combinações híbridas do tipo dentado. 

Foram avaliados 19 híbridos topcrosses, e cinco testemunhas em delineamento experimental de 

blocos casualizados com quatro repetições em dois ambientes, nos municípios de Campos dos 

Goytacazes e Itaocara - RJ, no ano agrícola 2013/2014. Avaliaram-se as características altura de 

plantas, altura de inserção da primeira espiga, diâmetro do colmo, produtividade de grãos no 

ponto de silagem e produtividade de massa verde. Para predição dos ganhos foi empregado o 

índices de Mulamba & Mock e o método BLUP. Foram utilizados como pesos econômicos: a 

herdabilidade (h2), coeficiente de variação genético (CVg), índice de variação (Iv) e os pesos 

atribuídos por tentativas (PA) (1, 1, 50, 100 e 100), para cada característica analisada (AP, AE, 

DM, PG e PMV) respectivamente. As análises estatísticas foram realizadas por meio do 

programa Genes e do software Selegen. O índice de Mulamba & Mock resultou em maiores 

estimativas de ganhos preditos para produtividade de grãos no ponto de silagem e produtividade 

de massa verde com valores respectivos de 5,08 e 9,61%, ao utilizar pesos econômicos atribuídos 

por tentativas. O método BLUP proporcionou maiores magnitudes na estimativa de ganhos para 

as características PG (12,53%) e PMV (16,16%). Ao comparar o método BLUP com o índice de 

Mulamba & Mock, observou-se que existe superioridade do BLUP em relação ao índice com 

variação de ganho de 7,45% para PG e de 6,55% para PMV respectivamente. O índice de 

Mulamba & Mock foi eficiente na predição de ganhos ao utilizar como peso econômico os pesos 

atribuídos por tentativa. O método BLUP mostrou-se mais eficientes na predição de ganhos do 

que o índice de seleção avaliado.   

  

Apoio financeiro: UENF, FAPERJ  
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Produtividade de linhagens melhoradas de feijão-de-vagem nas regiões Norte e 
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Derivaldo Pureza da Cruz1, Tâmara Rebecca Albuquerque de Oliveira2, Andréa Barros Silva2, 

Camila Queiroz da Silva3, Lanusse Cordeiro de Araujo4, Kleberson Cordeiro de Araujo4, 

Rogério Figueiredo Daher5, Geraldo de Amaral Gravina5.  

  
1Mestrando em Genética e Melhoramento de Plantas – UENF/Campos dos Goytacazes-RJ/Brasil. Bolsista Capes – 

e-mail: deri.engineer@gmail.com; 2Doutoranda em Genética e Melhoramento de Plantas – UENF/Campos dos 

Goytacazes-RJ/Brasil; 3Doutoranda em Produção Vegetal – UENF/Campos dos Goytacazes-RJ/Brasil; 4Professor do 

Instituto Federal Fluminense – Campus de Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Brasil; 5 Professor da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense (UENF) – Campos dos Goytacazes/RJ – Brasil.  

  

O cultivo do feijão-de-vagem é de grande valia para as regiões Norte e Noroeste Fluminense, 

visto que é uma hortaliça de fácil manejo, alto valor nutricional e, independe de grandes áreas de 

terra para seu cultivo, podendo ser produzido por médios e pequenos agricultores. Assim, o 

trabalho justifica-se pela necessidade de desenvolvimento e seleção de genótipos de feijão-de-

vagem que expressem produtividade superior e adaptação satisfatória para os produtores das 

regiões de estudo. O experimento foi conduzido em uma área experimental do Instituto Federal 

Fluminense, Campus Bom Jesus do Itabapoana, RJ, utilizou-se o delineamento experimental de 

blocos ao acaso com quatro repetições, sendo avaliadas plantas individuais dentro de cada 

repetição (bloco). A parcela experimental foi composta por dez plantas, no espaçamento de 1,0 x 

0,5m e as análises foram realizadas com base nas oito plantas centrais da fileira. Avaliou-se a 

produtividade média de vagens e grãos de 30 linhagens, provenientes do programa de 

melhoramento genético de feijãode-vagem da UENF, a fim de selecionar as mais produtivas, 

com base em dados coletados de sete colheitas realizadas durante o ciclo produtivo da cultura. 

Não houve diferença estatística para produtividade média de vagens, entretanto, para 

produtividade média de grãos observou-se diferença significativa entre os genótipos, com 

destaque para as linhagens 11 e 13, seguidas pelas linhagens 1 e 8, evidenciando a existência de 

variabilidade genética entre os materiais. As características avaliadas são de grande importância 

do ponto de vista genético e também de consumo em razão de o feijão-de-vagem ser consumido 

tanto os grãos secos, como de forma in natura.  

  

Apoio financeiro: Faperj, Capes; CNPq  
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Progressos genéticos na população UENF-14 de milho-pipoca sob seleção 

recorrente por modelagem mista 
  

Guilherme Ferreira Pena1, Jhean Torres Leite1, Ismael Albino Schwantes1, Ismael Fernando 

Schegoscheski Gerhardt1, Railan Nascimento Ferreira Kurosawa1, Juliana Saltires Santos1, 

Ismael Lourenço de Jesus Freitas1, Antonio Teixeira do Amaral Junior1.  

  
1 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Centro de Ciência e Tecnologias Agropecuárias; 

Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal; Campos dos Goytacazes - RJ; Brasil.   

  

O milho-pipoca é um alimento nutritivo e de baixo custo, o que possibilita estar presente na dieta 

de praticamente todas as classes sociais. A comercialização, em sua maioria, é exercida por 

grandes empresas empacotadoras, que detêm o registro da maior parte das cultivares presentes 

no país. Essa oligarquia no uso de cultivares favorece a criação de programas de melhoramento 

genético, visando à obtenção de cultivares superiores e a disponibilização dos mesmos para o 

cultivo. A seleção recorrente, método adotado pelo programa de melhoramento de milho-pipoca 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), visa aumentar 

gradativamente a frequência de alelos desejáveis para uma característica quantitativa, por meio 

de repetidos ciclos de seleção, sem redução da variabilidade genética da população. Objetivou-se 

com este trabalho, avaliar famílias de irmãos-completos do sétimo ciclo de seleção recorrente, 

estimando-se o progresso genético, rendimento de grãos e capacidade de expansão. Para tanto, 

foram avaliadas oito características em 200 famílias de irmãos-completos, aleatorizadas em 

delineamento de blocos casualizados com arranjo em sets, compondo-se duas repetições em dois 

ambientes distintos: Campos dos Goytacazes e Itaocara, respectivamente, Norte e Noroeste do 

Estado do Rio de Janeiro. Houve diferença significativa entre as famílias dentro de sets para as 

características avaliadas, indicando a existência de variabilidade genética, que poderá ser 

explorada em ciclos futuros. Comparando a evolução das estimativas das médias obtidas para 

capacidade de expansão (CE) e rendimento de grãos (RG) nos ciclos C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6 

e predito para C7, constataram-se aumentos efetivos para CE e RG. Entre os índices de seleção 

testados, o de Mulamba & Mock proporcionou os melhores resultados para a seleção das 

famílias superiores, com os mais elevados ganhos para CE e RG, com magnitudes de 5,11 % e 

7,78 %, respectivamente, utilizando pesos econômicos aleatórios. A análise estatística de 

modelos mistos via REML/BLUP mostrou-se eficiente, selecionando famílias com desempenho 

relativamente elevado e ganho genético previsto melhor que nos índices de seleção testados.  

  

Apoio financeiro: CAPES e FAPERJ.  
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Projeção GGE Biplot na discriminação da eficiência de linhagens de milho-

pipoca ao uso do nitrogênio 
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1 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Centro de Ciência e Tecnologias Agropecuárias; 

Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal; Campos dos Goytacazes - RJ; Brasil.   

  

O aumento da produção agrícola, ao longo das últimas décadas, tem sido associado a um 

aumento de sete vezes no uso de nitrogênio. Como consequência, o uso de fertilizantes 

nitrogenados na agricultura, tem causado impactos negativos para a diversidade e funcionamento 

dos ecossistemas. E, ainda, a sua utilização ocasiona a liberação de óxido nitroso, que possui 

potencial para impactar o aquecimento global em magnitude mais elevada que a molécula de 

CO2, tornando-se um grande desafio ambiental. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi 

identificar linhagens de milho-pipoca eficientes e ineficientes no uso de nitrogênio, utilizando a 

técnica multivariada GGE Biplot, como o passo inicial para o estabelecimento de um programa 

de melhoramento que contribua com a sustentabilidade agrícola. Foram avaliadas 29 linhagens 

da Coleção de Germoplasma da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(UENF) em dois níveis de disponibilidade de nitrogênio (baixa versus ideal) em dois locais -  

Campos dos Goytacazes e Itaocara, ambos localizados no Rio de Janeiro - arranjados no 

delineamento em blocos casualizados com três repetições. Para a diferenciação dos 

experimentos, quanto ao nível de nitrogênio, foi adotada a seguinte estratégia: para os 

experimentos com disponibilidade ideal do nutriente, a adubação de semeadura foi realizada de 

acordo com a análise de solo e adicionando 32 kg ha-1 de nitrogênio; a adubação de cobertura 

para suplementação desse nutriente foi realizada com 108 kg ha-1. Para os experimentos com 

baixa disponibilidade de nitrogênio (baixo N), a adubação de plantio foi semelhante à do 

experimento anterior e a adubação de cobertura constituiu-se por 30 % da realizada no ambiente 

com dosagem ideal de N. A acurácia seletiva foi próxima de 1, revelando que os genótipos foram 

suficientemente contrastantes para proporcionar sucesso em procedimentos seletivos. Os dois 

primeiros Componentes Principais (CP) retiveram 93,82% da variação total, sendo que o CP1 

expressou relação de informação (IR) não impactada por ruídos. L77 foi a linhagem mais 

instável, enquanto P7, P2, P6, P3, P5, P4, P9, P10, P8, P9, L70, L74 e L55 foram eficientes e 

responsivas. Recomenda-se o método GGE Biplot na fidedigna identificação de linhagens de 

milho-pipoca eficientes e responsivas ao uso do nitrogênio.  

  

Apoio financeiro: CAPES e FAPERJ.  
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FCAV/Jaboticabal-SP/Brasil  

  

Uma das causas do baixo rendimento de grãos na cultura do milho (Zea mays L.) é a utilização 

dos fertilizantes nitrogenados aquém do ideal, uma vez que o nitrogênio (N) é o nutriente que 

proporciona maior efeito nos componentes do rendimento e tem correlação direta com a 

produtividade. Portanto, a busca por recomendação de cultivares de acordo com a 

disponibilidade de N do ambiente é uma estratégia válida para aumentar o rendimento. Desta 

forma, o objetivo do trabalho foi de avaliar cultivares de base genética ampla em duas épocas de 

semeadura, para recomendação em ambientes com baixa ou alta disponibilidade de N. Foram 

realizados dois experimentos em cada época (safra 2015/2016 e safrinha 2016), com e sem 

adubação de cobertura. Na safra, foi aplicado 90 kg ha-1 de N, e na safrinha 130 kg ha-1 de N, via 

ureia. Cada um dos experimentos continha 13 cultivares de base ampla e duas testemunhas, 

Ipanema e Avaré, totalizado 15 tratamentos dispostos em blocos ao acaso, com 5 repetições e 

parcelas de 2 linhas de 5 metros espaçadas de 0,50 metros. A adubação de semeadura constou de 

300 kg ha-1 do formulado 08-28-16, aplicados em todos os experimentos. A colheita foi feita 

após a maturidade fisiológica, colhendo-se todas as espigas de cada parcela. Após a debulha 

dessas espigas, os grãos foram pesados e foi aferida a umidade, convertendo-se o valor para 

rendimento, em kg ha-1 a 13% de base úmida. O rendimento também foi corrigido por 

covariância em função do estande ideal para 56.000 plantas ha-1. Primeiramente, foi feita a 

análise individual de cada experimento para obtenção do quadrado médio do resíduo (QMR). 

Visto que a relação entre o maior e menor QMR foi menor que 7, procedeu-se a análise conjunta 

das duas épocas, em função das cultivares, disponibilidade de N e época de semeadura. Os dados 

foram submetidos à análise de variância pelo teste F e foi feito teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Houve efeito significativo para época de semeadura, disponibilidade de N, 

cultivar, interação época de semeadura por disponibilidade de N e época de semeadura por 

cultivar. A média de rendimento na safra foi de 6.459 kg ha-1, e na safrinha 2.525 kg ha-1. As 

cultivares que apresentaram maior rendimento de grãos foram a testemunha Ipanema e as 

cultivares experimentais 5, 4, 2, 1 e 3, que não diferiram entre si. A ausência de interação entre 

disponibilidade de N e cultivar indica que, no caso dos materiais estudados, a recomendação 

pode ser feita independente do ambiente.  As cultivares 5, 4, 2, 1 e 3 apresentam bom rendimento 

de grãos e podem ser recomendadas para ambientes de alta e baixa disponibilidade de N.   

  

Apoio financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)  
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Amaral Gravina1.  

 
1 Laboratório de Engenharia Agrícola (LEAG/CCTA/UENF)  

  

A matriz energética mundial é marcada pela alta predominância de fontes não renováveis. No 

entanto, a demanda crescente por combustíveis fósseis tem aumentado a conscientização sobre 

uma possível crise energética, uma vez que constituem fontes finitas. Assim sendo, é 

imprescindível a busca por fontes alternativas de energias associadas à manutenção da matriz 

energética, de forma a atender a grande demanda requerida pela sociedade, bem como a 

preservação das cadeias biológicas. O capim-elefante (Pennisetum purpureum S.) tem se 

mostrado promissor para bionergia, pois apresenta altos teores de fibras; alta relação C/N; alto 

poder calorífico e baixo teores de cinzas. O objetivo do trabalho foi estimar a capacidade geral e 

específica de combinação e selecionar genótipos de capim-elefante para produção de biomassa 

seca via REML/BLUP. Realizou-se cruzamentos controlados entre dez genitores de 

capimelefante no esquema de dialelo circulante. Os híbridos, juntamente com os genitores, foram 

avaliados no delineamento de blocos casualizados com três repetições. A parcela foi constituída 

por uma linha de 14 m com espaçamento de 1,4 m. O caráter avaliado foi produção de biomassa 

seca (BIOMS, kg planta-1). As estimativas de variâncias e os valores genéticos foram obtidos 

utilizando o software Selegen REML/BLUP, considerando-se o seguinte modelo misto: y = Xr + 

Za + Wp + Tf + e. A variância genética para o caráter produção de biomassa seca foi explicada 

pelos efeitos genéticos aditivos e pelos efeitos de dominância, com predominância de variância 

genética de dominância. A estimativa de herdabilidade, no sentido amplo, apresentou média 

magnitude, apresentando bom controle genético na expressão do caráter, que pode ser ratificado 

pela acurácia seletiva de alta magnitude (  Os genitores foram selecionados com base 

nas estimativas de capacidade geral de combinação (CGC) positiva e de alta magnitude. Desta 

forma, os mais promissores para serem usados em cruzamentos visando aumento da produção de 

biomassa seca foram: Guaco/I.Z.2, Cuba-115, IJ 7139, Cameroon, Capim Cana D'África e 

CPAC. Para escolha dos cruzamentos priorizou aqueles que apresentaram estimativas de 

capacidade específica de combinação (CEC) positiva e que pelo menos um dos genitores 

apresentasse CGC favorável, destacando-se: Capim Cana D'África x Guaco/I.Z.2, Cameroon 

xCuba-115, CPAC X Cuba-115, Cameroon x Guaco/I,Z,2 e IAC-Campinas x IJ 7139.   

   

Apoio financeiro: CNPq / Capes  
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O uso de índice de seleção em programas de seleção recorrente permite associar informações 

relativas a várias características de interesse agronômico com propriedades genéticas da 

população avaliada. Por meio do índice de seleção é formado um valor numérico, de caráter 

adicional e teórico, resultante da combinação das características sobre as quais se deseja proceder 

à seleção simultânea. O presente trabalho objetivou-se verificar o efeito positivo do índice de 

seleção de Mulamba e Mock, entre famílias do primeiro ciclo de seleção recorrente de irmãos 

completos de milho-pipoca. Os cruzamentos realizados permitiram a obtenção de 210 famílias de 

irmãos completos, com duas espigas para cada família. As avaliações foram realizadas em dois 

ambientes: no campo experimental do centro de ciências agrárias e da biodiversidade, 

Universidade federal do Cariri, Crato–CE e na Fazenda Patos, Granjeiro – CE. Para as 

estimativas dos ganhos percentuais preditos para o índice de seleção e Mulamba e Mock (1978) 

foram utilizados como pesos econômicos: coeficiente de variação genético (CVg), desvio-padrão 

genético (DPg), índice de variação (CVg/CVe), herdabilidade (h2) e pesos atribuídos por 

tentativas (PA) (50, 50, 1 e 100), sendo a seleção praticada nas características; Peso médio de 

espigas com grãos (PE); Peso de grãos (PG); Peso médio de 100 grãos, em g (P100); Capacidade 

de expansão dos grãos (CE). Pelo índice de seleção Mulamba e Mock, todos os pesos 

econômicos com exceção de DPg, proporcionaram ganhos simultâneos positivos para todas as 

características avaliadas. Para capacidade de expansão, o uso do peso econômico DPg não foi 

favorável, pois foi encontrado estimativa negativa de -5,74%, valor esse não desejável. Quando 

utilizou-se o peso econômico h2, ocorreu os maiores ganhos para PE, PG e P100, na ordem de 

25,76%, 28,65% e 5,07%, contudo o ganho para CE, apesar de ser positivo, foi baixo, com 

magnitude de 1,28%. Por meio do peso econômico PA conseguiu-se predizer ganhos 

simultâneos mais elevados nas duas principais características, sendo de 24,29% para PG e 8,15% 

para CE, além de ganhos elevados para as demais características avaliadas. Nesse contexto, a 

seleção das 38 famílias de irmãos completos de milho pipoca foi baseada nos resultados 

revelados pelo índice de Mulamba e Mock (1978), com base PA, por proporcionar os ganhos 

simultâneos para as características de maior importância para a cultura, PG e CE , além de 

ganhos satisfatórios para as demais  características .  
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Em programas de desenvolvimento de híbridos de milho têm-se as etapas de obtenção e 

avaliação das linhagens como as mais onerosas e demoradas. Utiliza-se como estratégia, a 

seleção prévia das linhagens, com o intuito de reduzir seu número final, pois é impraticável a 

avaliação dos híbridos para um grande número de linhagens. Neste intento, o uso do topcross é 

importante ferramenta, pois permite avaliar um grande número de linhagens em cruzamentos 

com testadores, eliminando as de desempenho agronômico inferior. Para o sucesso da 

metodologia topcross a escolha do testador é o ponto central, pois esse deve apresentar uma 

maior eficiência na discriminação dos genótipos de acordo com os fins da seleção. Nesse 

sentido, o objetivo do presente trabalho foi comparar quatro testadores quanto à capacidade de 

discriminação das progênies S3 de milho-pipoca. Foram utilizadas 43 progênies S3 parcialmente 

endogâmicas, desenvolvidas a partir da variedade de polinização aberta UENF 14. O cruzamento 

das progênies S3 foi realizado com quatro testadores, a saber: a variedade de polinização aberta 

BRS-Angela, o híbrido topcross IAC-125, a linhagem S7 P2 e a variedade de polinização aberta 

UENF 14, em esquema de dialelo parcial, perfazendo um total de 172 combinações híbridas. O 

experimento foi realizado na safra de 2015/2016, em delineamento experimental arranjado em 

blocos incompletos - látice - com três repetições. As características avaliadas foram: rendimento 

de grãos (RG), capacidade de expansão (CE) e volume de pipoca expandida por hectare (VP). 

Para a avaliação da eficiência dos testadores, utilizou-se o índice de diferenciação (D %) 

proposto por Fasoulas (1983), fundamentado no teste de médias de Duncan. Considerando a 

característica RG, os testadores P2 e BRS-Angela se destacaram, ao apresentarem estimativas de 

12,00 % e 11,81 %, respectivamente. Já os testadores IAC 125 e UENF 14 também apresentaram 

valores similares, mas comparativamente inferiores, com estimativas de 3,02 % e 3,79 %, 

respectivamente. Em relação a CE os testadores UENF 14, IAC 125 e BRS-Angela foram os 

mais eficientes, com índices (D) de 15,34 %, 14,02 % e 11,95 %, nesta ordem. Para o testador 

P2, o valor correspondente foi baixo (D = 3,93 %), indicando sê-lo inferior aos demais, 

apresentando baixa capacidade de discriminação entre as progênies S3 estudadas para CE. No 

que se refere ao caractere VP, o testador BRS-Angela se destacou com a maior estimativa (D = 

12,60 %), indicando ser o melhor testador das progênies S3 para a característica. Os demais 

testadores UENF 14, IAC 125 e P2, obtiveram estimativas inferiores e similares, em ordem de 

5,47 %, 4,98 % e 4,72 %. Considerando as características em conjunto, o testador BRS-Angela 

se destacou ao apresentar os melhores índices de diferenciação, indicando ser o mais adequado 

na discriminação das progênies S3.   
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Uso de índice de seleção no primeiro ciclo de seleção recorrente com milho 
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Apesar de o Brasil figurar entre os maiores produtores mundiais de milho, existem unidades de 

produção que apresentam rendimentos extremamente baixos. Diante disso, o desenvolvimento de 

programas de melhoramento genético de milho comum que visem à ampliação de materiais 

superiores adaptados as diversas condições brasileiras é imprescindível. Para auxiliar a seleção, o 

uso de ferramentas genético-estatística como o índice de seleção tornou-se uma estratégia muito 

utilizada pelos melhoristas, pois, baseia-se na seleção simultânea das características. Com isso, 

objetivou-se avaliar 210 famílias de irmãos completos de milho comum e, posteriormente, 

selecionar as 40 melhores para compor um novo ciclo de seleção. O experimento foi conduzido 

no campo experimental da UFCA no ano de 2015 e foi dividido em duas etapas: a primeira foi a 

obtenção das progênies, que foram semeadas 102 fileiras de 6,0 m de comprimento, espaçadas 

em 1,0 m, com 15 plantas distanciadas em 0,4 m uma da outra; a segunda etapa foi o ensaio de 

competição entre famílias, com delineamento em blocos casualizados com repetições dentro de 

sets onde foram utilizados sete sets, com duas repetições, sendo que cada set conteve 30 

tratamentos em fileiras de 3,0 m de comprimento, espaçadas em 1,0 m e 0,2 m entre plantas 

totalizando 15 plantas por fileira. No presente trabalho, foi utilizado o índice de Mulamba e 

Mock, onde foram usados como ganhos desejados o coeficiente de variação genético, o 

desviopadrão genético, a razão entre o coeficiente de variação genético e o coeficiente de 

variação experimental, a herdabilidade e os pesos econômicos obtidos aleatoriamente por 

tentativas, quais sejam: 0, -100, -100, 500, -100, -100, 0, 0, 500, -100, -100, 500, 2000 e 100 para 

as características: emergência (EMG), floração masculina (FLORM), floração feminina 

(FLORF), número de plantas (NP), plantas tombadas (TOMB), número de espigas (NE), espigas 

mal empalhadas (EMP), altura de plantas (ALTP), altura de espigas (ALTE), espigas doentes 

(ED), espigas com pragas (EP), peso de espigas (PESP), rendimento de grãos (RG) e massa de 

cem grãos (P100) respectivamente. Os ganhos percentuais preditos, para todos os pesos, 

proporcionaram valores positivos para RG, porém o peso econômico, atribuindo-se pesos de 

várias grandezas aleatoriamente, após várias tentativas, conseguiu-se predizer os ganhos 

simultâneos elevados nas duas principais características, sendo de 25,35% e 24,07% para RG e 

PESP respectivamente. Além disso, as características FLORM, FLORF, EMP, ED e EP exibiram 

ganhos negativos, o que é de grande interesse, pois se espera uma população com maior 

precocidade e menor susceptibilidade a pragas e doenças, consequentemente agregando um 

maior valor ao grão. Os pesos econômicos apresentaram os melhores resultados para todas as 

características avaliadas, onde proporcionou elevado ganho para a característica de maior 

interesse agronômico e econômico RG e reuniu os melhores resultados para as características 

indesejáveis.  

  

Apoio financeiro: CNPq, FUNCAP, CAPES e UFCA.  
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A variação fenotípica em populações segregantes no melhoramento do maracujazeiro 

proveniente de hibridação interespecífica permite estimar a variabilidade genética como suporte 

para seleção de híbridos resistentes e com boas características morfo-agronômicas para utilização 

em cruzamentos com o maracujazeiro-azedo (genitor recorrente). O objetivo deste trabalho foi 

caracterizar cinco populações segregantes RC1 proveniente de cruzamentos entre híbridos 

interespecíficos (P. edulis x P.setacea) resistentes ao CABMV e P. edulis com base em 

características florais e avaliar a importância relativa de caracteres na determinação dessa 

diversidade. A diversidade genética entre os 85 genótipos foi avaliada em relação a 11 caracteres 

florais: Comprimento da Flor, Comprimento do Pedúnculo, Comprimento de Pétala, Largura da 

Pétala, Comprimento da Sépala, Largura da Sépala, Comprimento de Bráctea, Largura de 

Bráctea, Diâmetro de Corona, Comprimento do Androginóforo e Comprimento de filamentos da 

corona. Foram utilizados nesse estudo os procedimentos multivariados do agrupamento de 

otimização de Tocher fundamentado na distância euclidiana média e o estudo da importância 

relativa de caracteres pelo método de Singh. Pelo agrupamento de Tocher foram definidos 16 

grupos para representar a diversidade da população RC1. O grupo 1 foi constituído por 46 

genótipos. Do grupo 2 ao 11  houve uma variação de sete até dois genótipos por grupo. Os 

demais grupos 12, 13, 14, 15 e 16 foram constituídos por apenas um indivíduo. Em geral os 

grupos apresentaram grandes diferenças entre si, indicando que existe diversidade genética para 

os caracteres florais, devido ser a primeira geração de retrocruzamento. Os caracteres que mais 

contribuíram para a variabilidade foram comprimento da flor, comprimento de pétala, 

comprimento da sépala, comprimento de bráctea, largura de bráctea, diâmetro de corona e 

comprimento de filamentos da corona totalizando 64,98% para a divergência genética entre os 

85 genótipos RC1 de maracujazeiro. O caráter comprimento da sépala foi o que apresentou a 

maior contribuição (10,94%) para a matriz de dissimilaridade entre os genótipos. Por outro lado, 

a variável que teve a menor contribuição relativa para divergência genética foi largura da sépala, 

com valor igual a 6,23%, no entanto a diferença entre as características de mínima e máxima 

contribuição relativa é ínfima, visto que praticamente todas as variáveis estão relacionadas ao 

mesmo órgão vegetal (reprodutivo) o que indica que todas as características são importantes na 

quantificação da diversidade genética. A análise de agrupamento permitiu a formação de grupos 

consistentes com base nas características florais avaliadas, sendo eficiente para a formação de 

grupos homogêneos com alta variação entre os genótipos RC1 de Passiflora spp.  
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A busca por fontes de resistência genética aos nematoides de galhas em 

quiabeiro deve continuar 
  

Edgard Henrique Costa Silva1, Heloísa Oliveira Borges1, Marcus Vinícius Marin1, Roberta Luiza 

Vidal1, Renato Silva Soares1, Carolina Andrade Franco1, Leila Trevisan Braz1  
 

1UNESP – FCAV, Departamento de Produção Vegetal, Rod. Prof. Paulo Donato Castellane s/n, 14884-900 
Jaboticabal-SP; edgarddragde@gmail.com, heloborges1@gmail.com, marcusvmarin@gmail.com, 
robertalvidal@gmail.com, renato_2366@hotmail.com, carol.a.franco@hotmail.com, leilatb@fcav.unesp.br.  

  

Os nematoides de galhas (Meloidogyne spp.) configuram um dos principais desafios 

fitossanitários a serem superados pelos quiabicultores. Não há relatos de resistência genética em 

acessos de quiabeiro. Faz-se necessário identificar fontes de resistência para que novas cultivares 

sejam desenvolvidas pelos programas de melhoramento genético da cultura do quiabeiro. 

Avaliaram-se seis materiais de quiabeiro para resistência a M. incognita, M. javanica e M. 

enterolobii, nomeadamente: Santa Cruz 47, Colhe Bem, Burgundy, Super, Estrela de Davi e 

Jing. A cultivar Santa Cruz 47, sabidamente suscetível, foi utilizada como testemunha de 

verificação da viabilidade do inóculo. O experimento foi conduzido em ambiente protegido de 

novembro de 2015 à fevereiro de 2016. Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, com 

sete repetições. Considerou-se como repetição uma planta inoculada por vaso. Os vasos com 

cinco litros de volume foram preenchidos com uma mistura de terra, areia e esterco bovino 

curtido (na proporção 1:1:1) previamente autoclavada. Cada planta foi inoculada com 5.000 ovos 

e juvenis de segundo estádio. Aos 70 dias após a inoculação, procedeu-se a extração dos 

nematoides presentes nas raízes. Estimou-se a população final em microscópio fotônico com o 

auxílio de câmara de Peters. Determinou-se o fator de reprodução (FR), dividindo a população 

final pela população inicial, e o índice de reprodução (IR) com base na população final da 

testemunha suscetível. Todos os genótipos avaliados foram suscetíveis as três espécies 

inoculadas, tanto pelo FR por apresentar FR>1, quanto pelo IR por apresentar IR>51%. 

Verificou-se alta reprodução dos nematoides, evidenciando a suscetibilidade de quiabeiro à esses 

fitoparasitas. Faz-se necessário que outros acessos de variados bancos ativos de germoplasma 

sejam triados para resistência, visto que, assim como nesse trabalho, não há relatos de resistência 

genética à Meloidogyne dentro do gêneros Abelmoschus. 
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Os maracujás pertencem à Família Passifloraceae, gênero Passiflora que é caracterizado por uma 

grande diversidade morfológica, compreendendo em 530 espécies sendo aproximadamente 150 

nativas. O Brasil tem a maior produção de maracujá azedo (Passiflora edulis Sims) do mundo 

sendo majoritariamente destinada a indústria de produção de sucos, sua principal demanda 

comercial é interna, porém com rápido crescimento para o mercado internacional por causa de 

seu sabor exótico. Um estudo sobre mecanismos de defesa constitutiva da planta é necessário 

para o esclarecimento de como plantas são capazes de viver sobre o ataque de predadores, sendo 

a proteômica a técnica utilizada para analisar a composição da polpa de frutas comercializadas, 

se há a presença de proteínas ligadas com a defesa vegetal. As proteínas da polpa foram extraídas 

em uma solução contendo fenol, solubilizadas e focalizadas isoeletricamente numa faixa de pH 

4-7, e uma segunda dimensão foi realizada com uma malha de poliacrilamida de 12,5%. Após, os 

géis 2D-PAGE foram analisados utilizando o software ImageMaster 2D platinum 7.0, tendo os 

spots de interesse selecionados e posteriormente coletados. Após a coleta, eles são digeridos com 

tripsina e os fragmentos de peptídeos são levados ao espectrômetro de massas do tipo MALDI-

TOF-TOF, utilizando o método MS/MS. Os resultados obtidos são comparados com o banco de 

dados (MASCOT), e validadas pelo Scaffold. As proteínas identificadas foram separadas por 

atividade biológica. Foram identificados por 2D-PAGE 128 spots reprodutíveis e dentre eles 71 

classificados em 10 categorias: resposta ao estresse, a resposta à dessecação, a resposta ao 

estresse salino, transporte, alérgeno, regulação biológica, processo de biossíntese, processo 

celular, metabolismo, desenvolvimento do pólen. A maior porcentagem de proteínas é 

pertencente ao grupo de processos metabólicos com 30%, provavelmente envolvidas no 

desenvolvimento normal dos frutos, em segundo lugar estao as proteínas de resposta ao stress 

com 18%. Este trabalho fornece informações proteômicas, que podem ser de interesse para o 

estudo de fisiologia dos frutos, pois caracteriza principalmente defesa e desenvolvimento dos 

frutos.  
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Azadirachta é um gênero pertencente à família Meliaceae, popularmente conhecida por nim 

indiano, nativa da região Indo-Malásia e utilizada na produção agropecuária, medicamentos e 

cosméticos. Os extratos da planta são considerados como uma alternativa ambientalmente segura 

em substituição aos inseticidas tóxicos. No Nordeste brasileiro a espécie encontra as melhores 

condições de crescimento devido às condições climáticas. Devido às diversas possibilidades de 

uso da espécie, em 2009, a Embrapa Tabuleiros Costeiros, implantou o Banco Ativo de 

Germoplasma de Nim, em Aracaju, Sergipe. A implantação e manutenção de um BAG não só 

auxilia na conservação da variabilidade genética, como permite que esta seja aumentada, com a 

inserção frequente de novos acessos. Atualmente o BAG consta de 41 acessos de duas espécies - 

a Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs e a Azadirachta indica A. Juss, conservados ex situ e 

introduzidos via sementes. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar 

os acessos do BAG Nim da Embrapa Tabuleiros Costeiros, no ano de 2016. Avaliou-se a altura 

da planta (h), inserção da copa (IC), circunferência do caule (CAP), diâmetro à altura do peito 

(DAP) e raio da copa (RC). Houve diferença significativa para todas as características. A altura 

média foi de 3,94m 4,2m; IC 154,77cm 209cm, o CAP 26cm 27cm, o DAP 8,16cm 8,59cm e o 

RC 4,58m 6,9m para A. indica e A. excelsa, respectivamente. A caracterização morfológica 

revelou considerável variação entre os acessos, e continuará sendo realizada periodicamente, 

como uma das atividades de um BAG.  
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A Passiflora setacea conhecida como maracujazeiro do sono é uma importante espécie originária 

do cerrado brasileiro, com potencial em programas de melhoramento genético, pois possui genes 

de resistência a doenças que atacam a cultura do maracujazeiro-azedo. Portanto é necessário o 

uso de estratégias para conservação deste germoplasma com o desenvolvimento de protocolos 

morfogeneticamente responsivos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência 

das citocininas BA (6-benziladenina) e TDZ (Thidiazuron) sobre a morfogênese in vitro em 

diferentes tipos de explantes de Passiflora setacea. Foram utilizadas plântulas com 30 dias de 

germinação in vitro. O meio de cultura foi constituído pelos sais minerais MSM, suplementado 

com 30 g L-1 de sacarose, 100 mg L-1 de mio-inositol, vitaminas de White e 6 g L-1 de ágar, com 

pH ajustado para 5,7 e autoclavagem por 20 minutos à 121ºC e 1,1 atm. O experimento foi 

conduzido em DIC em esquema fatorial de 3x4x4, composto por três tipos de explantes 

(segmentos de hipocótilo, nodal e radicular), quatro concentrações de BA (0,00, 2,22, 4,44 e 8,88 

µmol L-1) e quatro concentrações de TDZ (0,00, 2,27, 4,54 e 6,81 µmol L-1), com três repetições, 

formadas por uma placa de Petri com 25 mL de meio de cultura contendo três explantes cada. 

Foi avaliada a formação de calos e de brotações, após 50 dias de indução. Houve interação entre 

os três fatores. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de p ≤ 0,05. A 

ausência dos fitoreguladores e as concentrações mais elevadas inibiram a formação de calo 

independente do tipo de explante. Os explantes que produziram maior número de calos e de 

brotações foram os segmentos nodais. A citocinina BA foi mais eficiente que o TDZ na 

formação de brotações independente do tipo de explante.  

   

Apoio financceiro: UENF, CAPES, FAPERJ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 

 

Anais do III Encontro de Genética e Melhoramento de Plantas do Rio de Janeiro - RESUMOS 

Caracterização e divergência genética de acessos de araçazeiro-boi com base em 
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O Brasil é o terceiro no ranking mundial de produção de frutas. No Espírito Santo a fruticultura 

ocupa uma área de 85 mil hectares, produzindo anualmente cerca de 1,33 milhões de toneladas. 

O araçazeiro-boi (Eugenia stipitata McVaugh), fruteira nativa da Amazônia possui frutos do tipo 

baga globosa, com casca fina, cor amarelo canário quando maduro, e aveludada, pesando de 30 a 

800 g, apresentando formato arredondado ou achatado. Sua polpa é suculenta, ácida (2,38 %), de 

coloração amarelo-clara e pouco fibrosa. Devido a sua acidez elevada, normalmente não é 

consumido in natura, mas possui grande potencial para produção de sucos. Este trabalho teve 

como objetivo avaliar as características físico-químicas dos frutos de araçazeiro-boi, bem como 

selecionar acessos que possuam características superiores e diversidade genética o suficiente 

para fazerem parte de um programa de melhoramento genético. A pesquisa foi realizada no IFES 

- Campus Itapina, no município de Colatina, ES. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado. Os frutos do araçá-boi foram coletados de 31 acessos, sendo 10 frutos para cada 

acesso. Os frutos foram avaliados para as seguintes características: comprimento e o diâmetro 

dos frutos medidos utilizando-se um paquímetro digital, massa fresca do fruto e da polpa 

determinados em balança semi-analítica, expressa em gramas (g), teor de sólidos solúveis 

determinado em um refratômetro digital. Foram identificadas diferenças significativas (P<0,01) 

para todas as características avaliadas. Considerando a característica peso de frutos, os acessos 

que mais se destacaram foram os acessos 1 (184.30g) , 4 (166.48g) e 19 (184.37g). O peso médio 

da poupa dos frutos foi de 103,40g. O pH médio observado entre os acessos foi de 3.1. 

Considerando o teor de SST dos frutos, os acesos que se destacaram são os de número 9, 26 e 31, 

apresentando valores de 6.86, 6.51 e 7.42% respectivamente. Os acessos que se destacaram 

podem fazer parte de uma população base para iniciar um programa de melhoramento. 

Considerando a produção de polpa, que está fortemente associada ao comprimento transversal, 

longitudinal e peso dos frutos, devemos selecionar os acessos 1, 4, 7, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 28 e 

29. Outra característica importante é o teor de SST, assim podemos destacar os acessos 9, 26 e 

31. Estudos futuros devem levar em consideração a produtividade desses acessos, para que se 

possa fazer uma associação com essas características de interesse agronômico 
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A mandioca (Manhiot esculenta Crantz) desempenha um importante papel alimentar como fonte 

primaria de carboidratos para mais de 700 milhões de pessoas em todo o Mundo, principalmente 

em países em desenvolvimento. Associada à sua importância socioeconômica, esta espécie 

apresenta uma ampla diversidade genética, a qual deve-se em maior parte às suas características 

reprodutivas e à significante contribuição antropológica. Os recursos genéticos de M. esculenta 

encontrados na área de transição Amazônia-Cerrado, no estado do Maranhão (Meio Norte), são 

sobretudo, especiais, em face à sobreposição de biomas que ocorre nessa região. Os recursos 

genéticos vegetais encontrados nessa região apresentam uma considerável plasticidade fenotípica 

e homeostase do desenvolvimento, resultando em uma ampla capacidade de adaptação. Neste 

sentido, este trabalho teve como objetivo coletar germoplasma de (Manhiot esculenta Crantz) na 

área de transição Amazônia-Cerrado no estado do Maranhão, com vistas à estimativa da 

diversidade genética e conservação ex situ desse germoplasma. A coleta foi conduzida em 

janeiro de 2013 em 6 diferente microrregiões. Foram coletados 10   genótipos, 8 autóctones e 2 

variedades testemunhas, (BRS Dourada e BRS Gema de Ovo), cedidas pela Embrapa Meio 

Norte. O germoplasma foi plantado em fevereiro de 2013 no delineamento de blocos ao acaso 

com quatro repetições. As parcelas experimentais foram constituídas de linhas simples, com 5 

metros de comprimento e espaçamento de 1,20 x 0,6 m entre e dentro das linhas, 

respectivamente. Cada linha foi composta por uma único genótipo e 10 plantas. Das dez, 

avaliou-se a planta central, para as características qualitativas, e as 3 plantas centrais para as 

características quantitativas. A caracterização foi realizada aos oito meses após o plantio, por 

meio de 21 descritores qualitativos e 11 quantitativos. A estimativa da dissimilaridade entre os 

genótipos foi realizada a partir da integração dos dados qualitativos e quantitativos, por meio do 

complemento aritmético do índice de coincidência simples. Para a integração, os dados 

quantitativos foram transformados em qualitativos a partir da divisão equitativa de suas 

amplitudes (DEA) em 3 classes. A análise de diversidade genética foi realizada pelo método de 

agrupamento de Tocher, com o auxílio do programa Genes (Cruz, 2006). Os genótipos 

agruparam-se em três diferentes grupos, evidenciando a diversidade genética do germoplasma. 

Os dois primeiros grupos apresentaram um número igual de genótipos e as menores distâncias 

médias intra grupo (0,38 e 0,44), respectivamente. Observou-se uma correspondência do 

agrupamento com o nível de melhoramento dos genótipos, uma vez que as duas variedades 

comerciais agruparam-se no mesmo grupo (2). Conclui-se que o germoplasma de mandioca da 

Região Meio Norte apresenta uma ampla diversidade genética. A conservação do germoplasma 

coletado representando um patrimônio valioso para os programas de melhoramento genético de 

mandioca.     
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As orquídeas possuem flores de alto valor comercial, por isso essas plantas são alvo do 

extrativismo predatório há séculos, o que levou a espécie Cattleya warneri a estar entre as 15 

espécies do gênero Cattleya ameaçadas de extinção no Brasil. Um dos métodos para a 

conservação de germoplasma ex situ por longos períodos de tempo é a criopreservação. Sendo 

assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o método de criopreservação por meio da 

vitrificação na conservação in vitro de sementes de orquídeas do gênero Cattleya. Foram 

utilizadas sementes da espécie Cattleya warneri tipo x self com 13,2% de umidade inicial. Os 

tratamentos consistiram na imersão das sementes em solução de vitrificação (PVS2) por 0, 1, 2, 

3, 4 ou 5 horas em banho de gelo antes de serem colocadas em nitrogênio líquido (NL). Os 

controles consistiram em: sementes por três horas em PVS2 em banho de gelo sem NL, sementes 

sem PVS2 e sem NL e sementes sem PVS2 no NL. O período de armazenamento em NL foi de 

24 horas. Todas as sementes de todos os tratamentos e controles foram colocadas para germinar 

em frascos contendo 40 mL de meio B&G Orquídeas®, pH 5,7, solidificado com 8 g.L-1 de ágar 

bacteriológico Vetec® e permaneceram nessas condições por 12 meses e posteriormente foram 

subcultivadas. A germinação foi avaliada após 12 meses de cultivo. Aos 17 meses foram 

avaliadas a massa da matéria fresca e seca da raiz, parte área e total, volume radicular, área 

foliar, índice de verde e eficiência fotoquímica máxima,que é a relação entre a fluorescência 

máxima e variável (Fv/Fm). Os dados foram submetidos à análise de variância e a médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Na avaliação da germinação, os 

tratamentos com a maior porcentagem de germinação após a criopreservação foram sem PVS2 e 

com 3h no PVS2. Aos 17 meses, para todos os parâmetros biométricos e fisiológicos avaliados 

não foi constatada diferença significativa entre os tratamentos e os controles. Para a 

criopreservação de sementes de C. warneri tipo x self com 13,2% de umidade inicial 

recomendase a imersão direta no NL sem nenhum tipo de pré-tratamento, por ser mais simples e 

não causar nenhum dano ao crescimento das plântulas. 

  

Apoio financeiro: CNPq. 
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A conservação ex situ de espécies de Passiflora é realizada basicamente em coleções de campo e 

em bancos de sementes. No entanto, a viabilidade das sementes reduz gradativamente, fazendo 

com que sejam consideradas intermediárias ou ortodoxas de curta duração. A criopreservação de 

sementes vem se tornando uma alternativa para a conservação por longos períodos, porém, o teor 

de umidade inicial das sementes é um fator limitante para o sucesso da criopreservação. Assim, 

objetivou-se testar diferentes teores de umidade inicial para a criopreservação de sementes do 

maracujazeiro azedo (Passiflora edulis). Sementes do programa de seleção recorrente de 

maracujazeiro azedo da UENF foram retiradas dos frutos, lavadas em água corrente e o arilo foi 

removido, o teor de umidade inicial foi determinado pelo método da estufa a 130°C. Cerca de 

4000 mil sementes foram divididas em quatro lotes, um com o teor de umidade inicial (25%) e 

os demais desidratados até atingirem os teores de 15, 10 e 5%. Metade das sementes de cada lote 

foi colocada em criotubos e submetida à imersão rápida em nitrogênio líquido (-196°C) por 18 

horas. As sementes remanescentes, consideradas controle de cada um dos tratamentos, foram 

mantidas vedadas em frascos na geladeira (±4°C). O experimento seguiu o DIC em esquema 

fatorial 2x4 (sementes criopreservadas e não criopreservadas com teores de umidade de 25, 15, 

10 e 5%) com oito repetições. Cada repetição foi composta por um rolo de papel para 

germinação de sementes com 50 sementes mantidas em câmara do tipo B.O.D. com temperatura 

de 20°C (noturna) e 30°C (diurna) e fotoperíodo de 16:8 horas de luz:escuro. As avaliações de 

porcentagem de plântulas normais, de protrusão da radícula e de sementes não germinadas foram 

realizadas aos 28 dias. As médias foram comparadas pelo teste Tukey (P≤0,05). Observou-se 

interação entre os teores de umidade inicial e o armazenamento com e sem nitrogênio líquido 

para todas as variáveis analisadas. Todas as sementes com teores de 15 e 25% de umidade inicial 

imersas em nitrogênio líquido não germinaram. Para as sementes criopreservadas, a maior 

porcentagem de germinação de plântulas normais (4,2%) e de protrusão de radícula (31,1%) 

foram obtidas em sementes com 10% de umidade inicial não diferindo do controle não 

criopreservado e diferindo de todos os demais tratamentos com sementes criopreservadas. O teor 

de umidade inicial influenciou na germinação das sementes não criopreservadas. Nas condições 

deste trabalho, utilizando a germinação das sementes em rolo de papel, para a criopreservação de 

sementes de maracujazeiro azedo recomenda-se o uso de sementes com 10% de umidade inicial.  

  

Apoio financeiro: UENF, FAPERJ.   
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Conhecido popularmente por “Jatobá” (Hymenaea courbaril L.) é uma espécie arbórea, 

pertencente à subfamília Caesalpinoideae e à família Fabaceae que apresenta importância 

ecológica nos ecossistemas, ocorrendo em diferentes regiões geográficas do Brasil e apresenta 

muitos usos tanto na indústria como medicina popular. Conhecer e avaliar a existência de locais 

com maior variabilidade genética pode auxiliar em programas e ações de conservação. Neste 

contexto, o presente estudo objetivou avaliar a diversidade genética e a estrutura em populações 

naturais de jatobá com ocorrência natural na Amazônia mato-grossense por meio de marcadores 

ISSR (Inter Simple Sequence Repeat). Foram amostrados 54 indivíduos distribuídos em 3 

populações uma no município de Marcelândia (MA) e duas no município de Alta Floresta, uma 

na comunidade Central (CC) e outra na comunidade Pista do Cabeça (PC) totalizando 

respectivamente 24, 17 e 13 indivíduos. O DNA genômico total foi extraído de tecido foliar pelo 

método CTAB (Brometo de Cetil Trimetil Amônio). Os 54 indivíduos foram genotipados com 

10 primers ISSR desenvolvidos pela University of British Columbia (UBC). Foram amplificados 

um total de 110 fragmentos, sendo 78,2% polimórficos. Os maiores índices de diversidade foram 

encontrados na população de MA (H = 0,249; I = 0,366 e %P = 65,45), seguido pela população 

CC (H = 0,1718 e I = 0,2564), e pela população PC (H = 0,1589 e I = 0,2336). A distância 

genética foi maior entre as populações dos dois municípios (0,168 entre MA e AF; 0,163 entre 

MA e PC). A análise de variância molecular (AMOVA) indicou que 31,79% da variância total 

está entre populações e 68,21% dentro de populações. Há diversidade genética nas populações 

nativas de jatobá na Amazônia mato-grossense. Recomenda-se que sejam preservados indivíduos 

de ambas as populações, a fim de garantir a manutenção da variabilidade genética e a 

conservação efetiva da espécie na Amazônia mato-grossense.  

  

Apoio financeiro: FAPEMAT e CAPES.  
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No Brasil, o maracujazeiro é muito explorado comercialmente e tem se tornado um negócio 

rentável sendo a principal cultura para várias regiões em que a espécie é cultivada. Passiflora 

quadrangularis L. encontra no Brasil condições favoráveis para o seu desenvolvimento e 

produção, é uma planta tolerante ao fungo Alternaria passiflorae, resistente à fusariose, mas 

sensível aos nematoides e a Xanthomonas sp. Assim o cultivo in vitro de espécies de Passifloras 

compreende a conservação de recursos genéticos e a obtenção de plantas transgênicas, visando o 

aumento da produtividade, qualidade do fruto e resistência a doenças. O objetivo do trabalho foi 

verificar o efeito de benzil-adenina, (BA), cinetina (CIN) e tiadizuron (TDZ) em diferentes 

concentrações na regeneração in vitro de Passsiflora quadrangularis a partir de plantas 

produzidas in vitro. Micro-estacas com 2 cm foram inoculadas em frascos com 30 ml de meio de 

cultura contendo MS com complexo vitamínico B5, 30 g L-1 de sacarose, 100 mg L-1 de 

mioinositol, 2,8 g L-1 de Phytagel como agente gelificante, acrescido das seguintes concentrações 

0,75, 1,0, 1,25 e 1,50 mg L-1 dos reguladores BA, CIN e TDZ e o tratamento controle, o pH foi 

ajustado para 5,7 ± 0,1 após autoclavado a 121°C, 1,1 atm por 15 minutos. Foram cultivados a 

27°C, com fotoperíodo de 16 horas sob irradiância de 36 mol m-2 s-1 provida por lâmpadas 

fluorescentes e fotoperíodo de 12 horas luz e 12 horas escuro. A avaliação foi realizada aos 30 e 

60 dias após a inoculação e a variável analisada foi o número médio de brotos. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado com 13 tratamentos e 3 repetições sendo cada 

repetição composta por três explantes. Os dados foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas com auxílio do programa Sisvar, utilizando o teste de Scott-Knott. Após 30 

dias as melhores médias na produção de brotos ocorreram nos explantes cultivados com 1,25 mg 

L-1 de BA e 1,00 mg L-1   de TDZ que apresentaram 1,33 brotos, aos 60 dias as melhores médias 

ocorreram nos explantes cultivados em 1,00 mg L-1 de BA e 1,25 mg L-1 de BA com o número 

médio de 10,66 e 10,11 brotos seguido de 0,75 mg L-1 de BA com 9,11 brotos. Isso pode ter 

ocorrido pelo fato dos explantes já possuírem gemas pré determinadas nas regiões do nó. As 

citocininas são responsáveis pela divisão celular e estimulam a iniciação, o crescimento e o 

desenvolvimento de gemas adventícias, sendo a 6 Benzilaminopurina (BA), a citocinina mais 

utilizada para indução de brotações. Através de análises anatômicas foi possível constatar que as 

gemas adventícias surgiram a partir de meristemóides originados de divisões celulares na 

camada sub-epidérmica, esses dão origem aos primórdios foliares ou continuam dividindo 

formando as protuberâncias.   
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A goiabeira (Psidium guajava) ainda não tem seu modo de reprodução bem definido, sendo 

consideradas como autógamas por alguns autores e alógamas por outros. Esta informação básica 

é importante, pois as metodologias de melhoramento são definidas com base no modo de 

reprodução, ou seja, se ocorre a autofecundação ou a fecundação cruzada. Com isso, o objetivo 

deste trabalho foi determinar o modo de reprodução preferencial de quatro variedades de 

Psidium guajava (Paluma, Cortibel 1, Cortibel 4, Cortibel 6), utilizando como metodologia a 

razão pólen:ovulo (P:O). Para isto, botões florais na antese foram fixados em solução de etanol a 

70% e mantidos a 4°C. No preparo da lâmina, uma antera por botão floral foi macerada em uma 

solução contendo quatro gotas de detergente Triton-X, três gotas de azul de metileno a 0,5% e 

900 µl de etanol 70%. Após macerada, a antera foi colocada em um micro-tubo contendo a 

mesma solução, o qual foi agitado manualmente por um minuto. Amostra de 10 µl da suspensão 

foi depositada sobre a lâmina e coberta com lamínula, para ser observada em microscópio óptico 

Olympus BX60. Também foi realizada a contagem das anteras e dos óvulos por botão floral com 

auxilio do microscópio estereoscópico. Foram utilizados quatro botões florais por variedade, 

cinco anteras por botão floral, totalizando 20 lâminas por botão floral e 80 lâminas de cada 

variedade. As variáveis analisadas foram: número de grãos de pólen por botão floral (NGPB), 

número de grão de pólen por antera (NGPA), número de anteras por botão floral (NAB), número 

de óvulos por botão floral (NOB) e razão P:O de cada variedade. A razão P:O é estimada como o 

número médio de grãos de pólen por botão floral, dividido pelo numero médio de óvulos por 

botão floral. A determinação do sistema reprodutivo com base na razão P:O segue a tabela 

proposta por Cruden (1977). As médias dos NGPB e o NGPA foram maiores na variedade 

Cortibel 6, 4.426.298 e 10.197,5 respectivamente, e menores em Cortibel 4 (3.145.886 e 7.793,8, 

sucessivamente). Já para NAB e NOB, o destaque de maiores médias foi para Paluma, com 

440,25 anteras por botão e 677,25 óvulos por botão, enquanto as menores médias foram 

observadas em Cortibel 1. A razão P:O de todas as variedades foram superiores a 2.108 

pólen/óvulo, classificando-as como xenógamas ou alógamas obrigatórias. Assim, conclui-se que 

as variedades estudadas tem uma preferência pela alogamia, sendo recomendado para o 

melhoramento da goiabeira as metodologias empregadas em alógamas.  
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Nos programas de melhoramento genético de Capsicum existem problemas como a 

incompatibilidade em cruzamentos intra e interespecíficos, que podem causar o aborto de 

embriões. Uma técnica que pode ser empregada com a finalidade de recuperar estes híbridos é o 

resgate de embriões. Assim o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da sacarose e dos 

fitoreguladores ácido indolacético (AIA), zeatina (ZEA) e ácido giberélico (GA3) no resgate de 

embriões do cruzamento incompatível entre pimentas ornamentais de Capsicum annuum (UENF 

1632 x UENF 1623). As sementes do híbrido F1 foram desinfestadas em álcool 70% por 1 

minuto, em NaClO a 0,75% por 15 minutos e enxaguadas três vezes em água desionizada e 

autoclavada. As sementes ficaram de molho em água por 12 horas. Posteriormente os embriões 

cotiledonares foram isolados e colocados em placas de Petri (60 x 15 mm) com os devidos 

tratamentos. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado em 

esquema fatorial (5 x 3) com cinco concentrações de sacarose (0, 5, 10, 15 e 20 g L-1) e três 

combinações de fitoreguladores: 0,01 mg L-1 de GA3 + 0,01 mg L-1 de AIA, 0,01 mg L-1 de ZEA 

+ 0,01 mg L-1 de AIA e um controle sem o uso de fitoreguladores e três repetições com três 

embriões cada. O meio de cultura utilizado foi o ½ MS, com 2 g L-1 de phytagel e pH ajustado 

para 5,7 antes da autoclavagem. O experimento foi mantido em sala de cultivo no escuro por sete 

dias e posteriormente expostos a luz por mais 10 dias, com temperatura de 27± 2ºC, sob 

fotoperíodo de 16:8 horas luz:escuro e irradiância de 50 µmol m-2 s-1 provida por lâmpadas 

fluorescentes OSRAM® luz do dia. Ao final de 17 dias avaliou-se a germinação dos embriões. 

Não houve interação entre os fatores avaliados. O uso das combinações de reguladores não 

diferiu estatisticamente do controle, com germinações variando de 35,56 a 48,89%. Verificando 

assim que não há a necessidade do uso de fitoreguladores no resgate de embriões cotiledonares 

deste híbrido. Em relação a concentração de sacarose, se destaca a de 5 g L-1 com 66,67% sendo 

a única que diferiu estatisticamente do tratamento com a menor taxa germinativa (sem sacarose) 

(26%). Desta forma indica-se o uso de 5 g L-1 de sacarose sem o uso de fitoreguladores para o 

resgate de embriões cotiledonares de híbridos de Capsicum annuum (UENF 1632 x UENF 1623). 
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Sensibilidade à salinidade in vitro em espécies de Passiflora 
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A salinidade é um dos fatores que limitam a produção agrícola no mundo, exibindo reduções 

significativas na produtividade na maioria das culturas. O estresse causado por sais induz várias 

respostas morfológicas, fisiológicas e bioquímicas, que geralmente são dependentes do genótipo 

e do estádio de desenvolvimento das plantas. O processo de transporte de água e íons também é 

afetado, resultando em toxicidade de íons e desequilíbrio nutricional e consequentemente, as 

variáveis de crescimento vegetativo são afetadas. Com o objetivo de avaliar a sensibilidade a 

diferentes concentrações de NaCl em duas espécies de maracujazeiro germinadas in vitro, 

sementes sem tegumento de Passiflora edulis e Passiflora setacea foram desinfestadas em 

câmara de fluxo laminar em solução de álcool 70% por trinta segundos, seguida de 15 minutos 

em 80 mL de solução de NaClO 0,5% com duas gotas de Tween 20®, e tríplice lavagem em água 

desionizada estéril. As sementes foram inoculadas em frascos contendo 40 mL de sais minerais 

do meio MSM em diferentes concentrações de NaCl (0, 30, 60, 90 e 120 mmol L-1), com 30,0 g 

L-1 de sacarose, 0,1 g L-1 de mio-inositol, vitaminas de White e 8,0 g L-1 de ágar (Vetec®). O pH 

foi ajustado para 5,7 ± 0,1 e o meio foi autoclavado por 20 minutos e 1,1 atm de pressão. O 

experimento foi conduzido em DIC em esquema fatorial 2x5 (P. edulis e P. setacea) e (0, 30, 60, 

90 e 120 mmol L-1 de NaCl) com cinco repetições. Cada repetição foi composta por um frasco 

com três sementes. Os dados foram submetidos à análise da variância pelo teste F a 5% de 

probabilidade, nos casos de significância, realizou-se análise de regressão para os dados 

quantitativos utilizando o software Sisvar®. Aos 30 dias determinou-se a Taxa de Germinação 

(TG), Massa da Matéria Fresca (MMF), Massa da Matéria Seca (MMS), Comprimento da Parte 

Aérea (CPA), Comprimento das Raízes (CR) e Número de Folhas (NF). De acordo com a análise 

de variância não houve interação significativa. A TG variou de 90% a 73% para P. edulis, e de 

90% a 53% para a P. setacea nos diferentes níveis de NaCl. Houve diferença significativa para 

as variáveis avaliadas entre as espécies, onde apresentaram médias de 0,38 g e 0,11 g para MMF, 

0,038 e 0,018 g, para MMS, 59,20 mm e 31,98 mm para CPA, 87,94 mm e 40,96 mm para CPR, 

4,32 e 3,27 para NF, respectivamente. A espécie P. setacea apresentou maior sensibilidade a 

salinidade in vitro que P. edulis. A tolerância a salinidade parece ser espécie dependente no 

gênero Passiflora. O aumento da concentração de NaCl promove redução no 

crescimento/desenvolvimento in vitro.  
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A espécie Cattleya warneri está entre as 15 espécies do gênero Cattleya ameaçadas em extinção 

no Brasil. Um dos métodos para a conservação de germoplasma ex situ por longos períodos de 

tempo é a criopreservação. Conhecer a anatomia da planta formada através da semente 

criopreservada é de grande importância para se avaliar as mudanças fenotípicas que podem 

ocorrer em respostas aos tratamentos. Sendo assim este trabalho tem como objetivo descrever 

anatomicamente as plântulas formadas através de sementes criopreservadas pelo método da 

vitrificação. Foram utilizadas sementes da espécie Cattleya warneri tipo x self. Os tratamentos 

consistiram na imersão das sementes em solução de vitrificação (PVS2) por 1 e 2 horas em 

banho de gelo antes de serem colocadas em nitrogênio líquido (NL). Como controle as sementes 

não passaram por PVS2 e nem por NL. O período de armazenamento em NL foi de 24 horas. 

Todas as sementes dos tratamentos e do controle foram colocadas para germinar em frascos 

contendo 40 mL de meio B&G Orquídeas®, pH 5,7, solidificado com 8 g.L-1 de ágar 

bacteriológico Vetec®. As plântulas permaneceram nessas condições por 12 meses e 

posteriormente foram subcultivadas por mais cinco meses. Em seguida, as plântulas formadas 

foram seccionadas em ápice radicular, região mediana radicular, coleto e folhas. Todas as partes 

foram fixadas e submetidas a processamento de acordo com as técnicas usuais para estudo em 

anatomia vegetal com emblocamento em Historesina®. Os blocos foram seccionados ao 

micrótomo rotativo nos sentidos longitudinal e transversal, corados com Azul de Toluidina O e 

montados em lâminas permanentes. Todas as lâminas foram observadas em microscópio óptico 

com câmera acoplada para análises e descrições a partir de captura de imagens. As análises 

mostram que no controle a espécie apresenta características anatômicas de acordo com o 

esperado para o gênero, folhas hipoestomáticas, velame com muitas camadas e de células em 

formato irregular e a região do ápice apresentou células de formato regular. Comparando o 

controle com os tratamentos foi possível observar que no tratamento de 1 hora no PVS2, a região 

do ápice radicular apresentou células com bordas de formato irregular, e a região do coleto 

apresentou células desordenadas no corte transversal. No tratamento de 2 horas no PVS2 as 

células também apresentaram bordas com formato irregular e formação de espaços no ápice 

devido a diminuição de tamanho de algumas células. Esses resultados descrevem que as 

plântulas formadas apresentaram respostas fenotípicas ao tratamento de criopreservação 

realizado nas sementes sendo necessário o aprofundamento das análises anatômicas e 

fisiológicas em cada tecido.  

 

Apoio financeiro: CNPq. 



 

 

 

  


