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ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DE GENÓTIPOS DE BATATA-

DOCE NO OESTE PAULISTA 
 

Amanda Carvalho Perrud1*; Guilherme José Almeida Oliveira2; Bruno da Rocha Taroco2; Jair 

Garcia Neto2; Joana Nascimento Merces de Oliveira3; André Ricardo Zeist4 

 
1Mestrandos em Produção Vegetal. Universidade do Oeste Paulista. Presidente Prudente-SP, 

Brasil. *amanda_perrud@hotmail.com; 
2Graduandos em Agronomia. Universidade do Oeste Paulista. Presidente Prudente-SP, Brasil.  
3Graduada em Biologia. Universidade do Oeste Paulista. Presidente Prudente-SP, Brasil.  
4Professor da Graduação e Pós-Graduação em Agronomia. Universidade do Oeste Paulista. 

Presidente Prudente-SP, Brasil. 

 

A batata-doce (Ipomoea batatas) possui considerável disponibilidade de genótipos, mas apesar 

disso, são escassas pesquisas científicas que visam identificar genótipos adaptados para cada 

região. As lavouras de batata-doce do Oeste Paulista são caracterizadas pelo uso de genótipos 

obsoletos, que não são mais responsivos ao ambiente em questão. Desta forma, objetivou-se 

identificar genótipos com adaptabilidade e estabilidade em seis épocas de plantio na região Oeste 

Paulista, por meio da metodologia da regressão linear proposta por Eberhart & Russell (1966). 

Os experimentos foram instalados em seis épocas de plantio: 21/09/2019; 31/01/2020; 

24/04/2020; 01/09/2020; 30/10/2020 e 28/12/2020. Foram avaliados 21 genótipos de batata-

doce, sendo 16 cultivares: INIA Arapey, SCS 368 Ituporanga, SCS 371 Katiy, SCS 369 Águas 

Negras, BRS Rubissol, Princesa, Brazlândia Branca, Brazlândia Rosada, Coquinho, Brazlândia 

Roxa, IAPAR 69, SCS 372 Marina, SCS 367 Favorita, BRS Amélia, Beauregard, SCS 370 Luiza 

e 5 acessos: UZBD 01, UZBD 02, UZBD 06, UZBD 07 e UZBD 08. Avaliou-se a produção de 

raízes comerciais e para análise de adaptabilidade e estabilidade utilizou-se o método descrito 

por Eberhart e Russel (1966). Os genótipos UZBD 06, UZBD 07, INIA Arapey, SCS 369 Águas 

Negras, BRS Rubissol, Brazlândia Branca, Brazlândia Roxa, IAPAR 69, SCS 372 Marina e BRS 

Amélia foram classificadas com adaptabilidade específica a ambientes favoráveis, devido ao 

coeficiente de regressão superior a 1. Os demais genótipos foram classificados com 

adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis (β1i < 1). Nenhum dos genótipos apresentou 

adaptabilidade ampla, pois em todos, o coeficiente de regressão foi diferente de 1 (β1i ≠ 1). Em 

contrapartida, os genótipos UZBD 06, UZBD 07, INIA Arapey, Brazlândia Roxa, IAPAR 69, 

SCS 372 Marina, UZBD 01, UZBD 02 demonstraram produção comercial de raízes superior à 

média geral. Adicionalmente, foi observado para a cultivar IAPAR 69 e o genótipo UZBD 02 as 

menores amplitudes na média de produção de raízes comerciais. Os genótipos SCS 369 Águas 

Negras, BRS Rubissol, Princesa e IAPAR 69 foram classificados como estáveis, confirmando 

através dos valores de R2, que foram superiores a 80%. Em base dos resultados observados, a 

cultivar IAPAR 69 demonstrou-se favorável para o cultivo no Oeste Paulista em todas as épocas 

de plantio.  

 

Palavras-chave: Ipomoea batatas; genótipos superiores; interação genótipo x ambiente; 

performance genotípica. 

Agradecimento: Capes. 
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ANÁLISE DE TRILHA ENTRE CARACTERES RELACIONADOS AO 

RENDIMENTO DE PALMITO EM PALMEIRA-REAL-AUSTRALIANA 

 
Keny Henrique Mariguele1* 

 

1EPAGRI/Estação Experimental de Itajaí, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 

de Santa Catarina. *kenymariguele@epagri.gov.sc.br 

 

O cultivo de palmeiras para produção de palmito é uma atividade tradicional no estado de Santa 

Catarina, que é realizada basicamente por pequenos produtores. Sendo a Archontophoenix 

alexandrae muito apreciada, por apresentar características do palmito semelhante a do Euterpe 

edulis que é nativa da Mata Atlântica. Apesar disso, não existem populações melhoradas, além 

de serem escassas as informações sobre associação entre as variáveis de interesse para o 

rendimento de palmito. O objetivo deste trabalho foi conhecer as relações entre essas variáveis.  

Quarenta e duas progênies foram avaliadas em delineamento de blocos casualizados, com 21 

plantas por progênie e uma planta por parcela. O experimento foi instalado em outubro de 2015 

em Luiz Alves – SC. Foram avaliadas 11 características: sendo oito fitométricas e três de 

rendimento. A colheita aconteceu aos 28 meses após o plantio. O diagnóstico de 

multicolinearidade e a análise de trilha, considerando o rendimento total como variável 

dependente, foram realizados com software Genes. O diagnóstico de multicolinearidade tinha a 

condição número 176, classificada como moderada a forte (Montgomery e Peck, 1981). 

Portanto, a análise da via foi realizada sob multicolinearidade, cujo valor de efeito residual foi de 

0,1647 e o valor do coeficiente de determinação foi de 97,28%. Os maiores efeitos diretos foram 

identificados para rendimento basal (0,3267) e rendimento apical (0,6035). Da mesma forma, os 

maiores efeitos indiretos foram por meio do rendimento apical, cujos valores variaram de 0,2208 

(altura de planta no momento do plantio) a 0,5245 (rendimento basal). Portanto, a variável 

rendimento apical se destacou tanto pelo efeito direto, quanto pelos efeitos indiretos para a 

expressão do rendimento total. Adicionalmente, foi constatada a importância de classificação de 

mudas, no momento do plantio, pois mudas maiores estão relacionadas com o maior rendimento 

total de palmito. 

 

Palavras-chave: Archontophoenix alexandrae; multicolinearidade; efeitos diretos e indiretos. 

Agradecimento: FAPESC. 
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ANÁLISE DE VARIÁVEIS CANÔNICAS EM GENÓTIPOS DE FEIJÃO 

ROXINHO 

 
Ana Caroline Mello Arevalo1*; Deisy Lúcia Cardoso2; Dthenifer Cordeiro Santana3; Lucas 

Hebert Durães Santos4; Marcos Jefferson Kraeski5; Stefanie Braga Duarte Arguelho1. 

 
1Mestrandas em Agronomia. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Aquidauana-MS, 

Brasil. *amelloarevalo@gmail.com; 
2Professora da graduação e pós-graduação em Agronomia. Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul. Aquidauana-MS, Brasil. 
3Doutoranda em Sistema de Produção. Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". 

Ilha Solteira-SP, Brasil. 
4Graduado em Agronomia. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Aquidauana-MS, 

Brasil. 
5Doutorando em Agronomia. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Aquidauana-MS, 

Brasil. 

 

O feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma das culturas de maior importância 

socioeconômica no Brasil. Dentre os grupos comerciais de feijão cultivados no país, tem o grupo 

roxinho, caracterizado por apresentar a cor da vagem na colheita amarelo-areia e cor de semente 

roxo-escuro. O objetivo foi avaliar o desempenho agronômico de 10 genótipos de feijão roxinho 

na região do ecótono Cerrado-Pantanal para indicações de cultivo. O experimento foi conduzido 

na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em Aquidauana-MS, em delineamento de 

blocos casualizados com três repetições. Os 10 genótipos utilizados foram BRSMG Tesouro, 

CNFR 17014, CNFR 16932, CNFR 16997, CNFR 16998, CNFRX 16340, CNFRX 16353, 

CNFRX 16352, BRSCNFRX 15595 e CNFRX 16360. Estes genótipos fazem parte da rede 

nacional de ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU) desenvolvidos pela Embrapa – Centro 

Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão. As avaliações agronômicas realizadas foram altura de 

inserção da primeira vagem (AIV); número de vagens por planta (NVP); número de grãos por 

vagem (NGV); massa de cem grãos (MCG); e produtividade (PROD). Realizou-se análise de 

variância multivariada, para se observar a significância das variáveis, utilizando o software Rbio, 

as quais foram todas significativas, sendo assim, todas elas foram utilizadas na análise de 

variáveis canônicas. As duas primeiras variáveis canônicas explicam mais de 80% da variação 

total contida no conjunto de dados originais. Os genótipos CNFRX 16352 e CNFRX 16360 

tiveram maior relação com a variável AIV. Para a variável NVP os genótipos CNFR 17014 e 

CNFR 16932 foram os que obtiveram maior relação. Já os genótipos CNFRX 16340, CNFRX 

16353 BRSCNFRX 15595 tiveram destaque para as variáveis NGV, MCG e principalmente para 

PROD. Os resultados demonstraram a relação entre as variáveis analisadas e os genótipos, 

indicando que os genótipos que apresentaram melhor desempenho agronômico para NGV, MCG 

e PROD podem ser recomendados para o cultivo na região. 

 

Palavras-chave: análises multivariadas; desempenho agronômico; melhoramento genético de 
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O milho (Zea mays L.) é uma cultura agrícola muito explorada em todo o mundo. Faz parte da 

dieta de pessoas carentes, principalmente, das crianças em fase de crescimento, por ser um 

alimento de fácil acesso, baixo custo e muito nutritivo. Nos grãos dessa cultura são produzidos 

compostos bioquímicos como antocianinas e carotenóides, os quais possuem propriedades 

benéficas à saúde humana, como: potencial antioxidante, antialérgico, antiinflamatório, antiviral, 

antiproliferativo, antimutagênico, antimicrobiano, anticancerígeno, estimulação do sistema 

imunológico, melhoria da microcirculação, prevenção de diabetes, melhoria da visão, entres 

outras. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar o teor de antocianinas, carotenóides e 

produtividade de grãos de populações locais de milho, cultivadas por agricultores familiares, 

utilizados na alimentação humana. Foram conduzidos ensaios em três municípios do oeste de 

Santa Catarina. Foram avaliadas 12 variedades locais de milho em delineamento de blocos 

completos casualizados, com três repetições. As parcelas foram constituídas por quatro sulcos de 

cinco metros de comprimento, com espaçamento de 80 cm entre sulcos. A densidade 

populacional foi de 50.000 plantas por hectare. Foram determinadas as variáveis carotenóides 

(CAR), antocianinas (ANT), produtividade de grãos (PRO), produtividade de antocianinas 

(PANT) e produtividade de carotenóides (PCAR). Os dados de todas as variáveis foram 

submetidos à análise de variância individual, conjunta e correlação linear simples. Existe grande 

variabilidade genética entre as variedades para todas as variáveis analisadas. Foram identificadas 

populações com desempenho superior específico para cada local, sendo a variedade Lindóia 

indicada para cultivo em Concórdia e Iporã do Oeste, e a Maia para Novo Horizonte. 

Considerando todos os locais e todas as variáveis analisadas, as maiores médias relativas foram 

observadas na variedade Maia. Correlações significativas, positivas e de magnitude mediana 

foram verificadas entre ANT e CAR com a variável PRO. As variedades com o maior potencial 

produtivo também apresentaram os maiores rendimentos de antocianinas e carotenóides. As 

farinhas das variedades locais de milho podem ser utilizadas sem restrição na alimentação 

humana, pois possuem elevados teores de compostos benéficos à saúde. 

 

Palavras-chave: Zea mays; carotenóides; antocianinas; agricultura familiar; saúde alimentar. 

Agradecimento: CNPQ. 

  



III Simpósio de Genética, Melhoramento e Conservação de Plantas – Virtual Edition 

“Empreendedorismo no Melhoramento e Conservação de Plantas” 

18 e 19 de agosto de 2021, UFG, Goiânia-GO 

 

12 
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Os genomas de cloroplastos são amplamente estudados por apresentar processos evolutivos em 

geral mais lentos e mutações menos frequentes que os genomas nucleares. Os estudos 

desenvolvidos com sequências de DNA cloroplastidiais possibilitam conhecer sobre a origem, as 

relações entre as espécies e a evolução das plantas.  Pterodon emarginatus e P. pubescens são 

espécies da família Leguminosae, popularmente conhecidas como sucupira branca ou faveira. 

São nativas do bioma Cerrado e apresentam potencial para uso medicinal e madeireiro. O 

objetivo deste trabalho foi reconstruir as relações filogenéticas entre P. emarginatus e P. 

pubescens e entre outras 20 espécies da família Leguminosae pertencentes a diferentes clados, e 

dois outgroup, usando sequências gênicas cloroplastidiais. Os genomas de P. emarginatus e P. 

pubescens haviam sido previamente montados usando dados de sequenciamento Illumina e os 

genes anotados usando os softwares Dogma e GeSeq. Foi realizado o download das sequências 

gênicas das outras espécies da família Leguminosae no banco de dados Genbank. A matriz 

concatenada dos genes de cloroplastos e a análise filogenética foi realizada no programa MEGA 

X. A árvore filogenética foi construída pelo método de máxima verossimilhança com base no 

modelo Tamura-Nei.  Para avaliar o suporte dos nós foi utilizado o método bootstrap com 1000 

replicatas. As sequências gênicas montadas para Pterodon, permitiram reconstruir a topologia de 

árvore esperada para as Leguminosas. Todos os nós foram de moderados a altamente suportados. 

Os resultados evidenciam a proximidade filogenética entre os Clados ADA e Cladrastis, 

resultado evidenciado na árvore filogenética. As sequências gênicas cloroplastidiais no geral são 

muito conservadas, principalmente entre espécies filogeneticamente próximas, o que corrobora a 

alta similaridade entre os genes cloroplastidiais das duas espécies em estudo. A análise 

filogenética demonstrou a proximidade entre os gêneros Pterodon e Dipteryx, ambos do clado 

Dipterygeae.  Desta forma, as informações genéticas obtidas sobre os genomas cloroplastidiais 

de P. emarginatus e P. pubescens presentes neste estudo reforçam a semelhança e proximidade 

evolutiva entre estas espécies. Estes resultados podem contribuir para outros estudos, tais como, 

sistemática molecular e genética e filogeografia de populações. 
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A Seleção Assistida por Marcadores Moleculares (SAMM) é uma ferramenta genética com o 

grande potencial de acelerar e reduzir os custos e o tempo no desenvolvimento de variedades em 

programas de melhoramento. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho foi realizar uma análise 

molecular do marcador snpPV0039 associado ao QTL-SU91 de resistência ao Crestamento 

Bacteriano Comum (CBC), a principal bacteriose que afeta a cultura do feijão-comum 

(Phaseolus vulgaris L.) no Brasil, ocasionada pelos patógenos Xanthomonas axonopodis pv. 

phaseoli (Xap) e Xanthomonas fuscans subsp. fuscans. Foram utilizados 376 genótipos de 

genitores-elite de feijão-comum, sendo que para 69 haviam dados de reação ao CBC. Os 

fenótipos foram obtidos de avaliações preliminares conduzidas pelo programa de melhoramento 

da Embrapa Arroz e Feijão, em condição de campo usando uma escala de nota de 1 a 9, em que 

1 representa ausência de plantas com sintomas na parcela e 9 indica 100% de plantas com 

sintomas na parcela, sendo que as linhagens com nota ≤ 3 foram classificadas como resistentes. 

A genotipagem dos 376 genótipos foi realizada pela empresa Intertek Agritech (Suécia) e a partir 

do portfólio de marcadores moleculares associados a caracteres diversos oferecido pela empresa 

foi selecionado o SNP snpPV0039 

(ACTTCTTGATACCAT[T/A]TTGCGCATTAACATCACT), que está diretamente associado 

ao alelo QTLSU91, que confere a resistência à CBC, identificado no cromossomo Pv08. A 

região no genoma, contendo o SNP-alvo, foi submetida à busca por similaridade utilizando 

BLAST e quanto a presença de elementos repetitivos utilizando o RepeatMasker, ambos recursos 

de análise disponíveis na plataforma Phytozome. A partir dos perfis de genotipagem gerados na 

empresa Intertek integrados aos dados fenotípicos foi realizado uma análise de regressão linear 

simples utilizando o software R, versão 4.0.5. No presente estudo, entre os 376 genitores-elite, o 

snpPV0039 (T:A) amplificou o alelo “A” em 15 genótipos, desses a cultivar G2333 é a única 

pertencente a classe de feijão roxo, e todos os outros 14 genótipos (CB 911921, CNFP 7994, CB 

911863 , CNFP 16324, CNFP 16379, CNFP 16383, CNFP 16387, CNFP 16402, CNFP 16438, 

CNFP 16369, CNFP 10120, CNFP 10138, CNFP 17435 e CNFP 17441) são pertencentes a 

classe de feijão preto e apresentaram o alelo SU91, com genealogia que indica a presença do 

haplótipo oriundo de P. acutifolius. A partir dos resultados de genotipagem o snpPV0039 

apresentou um perfil de polimorfismo adequado à genotipagem, com um bom potencial para 

seleção indireta de genótipos de feijão-comum contendo o alelo QTLSU91 e, portanto, foi 

submetido à análise de regressão linear simples (R2 = 0.94; P = 0.01), que indicou que 94% da 

variabilidade dos dados é explicada pelo polimorfismo identificado nas análises com o 

snpPV0039. 
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A ambitipagem consiste na caracterização temporal e espacial dos padrões ambientais que 

descrevem a tipologia de um dado local, numa determinada data de plantio, sob um dado manejo 

varietal. Aqui neste trabalho pretende-se demonstrar como esta técnica pode auxiliar no desenho 

de matrizes de relacionamento genômico (GRM) e ambiental (ERM) em modelos de predição 

genômica (WGP), sob a ótica multiambiental (e, portanto, de interação “genótipo × ambiente”, 

G×E). A WGP é uma técnica concebida para capturar as relações genótipo-fenótipo (G2P) e 

empregá-las para a predição de fenótipos não observados a partir das covariâncias G2P captadas 

numa dada rede experimental. No entanto, cada rede experimental apresenta uma particular 

relação G2P, pois o fenótipo observado é decorrente de flutuações ambientais próprias de cada 

janela de plantio em que a rede experimental foi conduzida. Visando aproveitar as covariâncias 

conhecidas, um novo algoritmo foi concebido para “aprender as covariâncias G2P” em 

ambientes conhecidos e ponderar as matrizes de GRM e ERM na predição de novos ambientes. 

O protocolo consiste nos seguintes passos: (1) tipagem dos ambientes avaliados no passado; (2) 

associação entre as tipologias observadas e os fenótipos históricos (usando quadrados mínimos 

parciais, PLS); (3) cálculo do impacto das tipologias sobre a norma de reação de cada genótipo; 

(4) criação de uma GRM ponderada pelas normas de reação (GT); (5) elaboração de uma matriz 

ERM usando valores médios de tipologias para um dado local, ponderadas pelos resultados da 

PLS no germoplasma conhecido (WT). Cinco modelos foram testados: M1, genômico (G) com 

genômico por ambiente (GE); M2, G com matriz ERM com dados ambientais conhecidos 

(G+W+GW); M3, GT+W+GTW; M4, G+ WT+GWT e; M5, GT+WT+ GTWT. Para a prova de 

conceito foram utilizados dados de dois anos (2015-2016) de ensaios de rendimento de trigo do 

CIMMYT na Índia, envolvendo 97 genótipos distintos entre os anos. Os modelos M1 e M2 

apresentaram baixa capacidade preditiva (PA) para novas G×E (PA = -0,28 e PA =-0,01, 

respectivamente) indicando que o desuso ou mal uso de dados ambientais são igualmente 

ineficientes para aumento da PA entre anos com dados desbalanceados. Os modelos M3 

(PA=0.11), M4 (PA=0.25) e M5 (PA=0.16) se mostraram superiores, sugerindo que o estudo das 

normas de reação em anos conhecidos contribui decisivamente para aumento da qualidade da 

WGP em cenários desbalanceados. Como conclusão, sugere-se que o estudo das tipologias e das 

normas de reação de data sets históricos é decisivo para corrigir o relacionamento genômico e 

ambiental realizado com dados moleculares e ambientais, tornando o uso de PLS uma etapa 

indispensável para realizar acuradas predições para cenários futuros. 
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Espécie de grande importância para a região amazônica, o cupuaçuzeiro (Theobroma 

grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum.) é uma frutífera arbórea que tem como principal 

produto a polpa do seu fruto, sendo utilizada tanto para a produção de sucos e sorvetes quanto 

para o consumo in natura. Um importante passo no melhoramento de espécies perenes é a 

avaliação do porte e do vigor das variedades cultivadas, uma vez que plantas de porte alto 

tendem a dificultar o manejo e acarretar danos físicos ao fruto, diminuindo seu valor comercial. 

Por isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar clones de cupuaçuzeiro visando selecionar os 

genótipos mais adequados agronomicamente com base no vigor e porte da planta. O experimento 

foi conduzido no município de Tomé-Açu-PA, em delineamento de Blocos Casualizados (DBC), 

24 tratamentos, 5 repetições com 1 planta por parcela, totalizando 120 plantas. Duas variáveis 

respostas foram coletadas: altura da planta (metros) e diâmetro do tronco (cm). A análise 

estatística foi realizada via Selegen (Sistema Estatístico e Seleção Genética Computadorizada), 

utilizando-se o modelo y = Xg + Zb + e, em que g e b são os vetores contendo os efeitos 

aleatórios (genéticos) e fixos (de bloco), respectivamente, e as letras maiúsculas são as matrizes 

de incidência dos vetores de efeito. Foi avaliada a significância do efeito aleatório do modelo via 

Análise de Deviance (ANADEV) com o uso do LRT (Likelihood Ratio Test), com subsequente 

estimativa dos componentes de variância via REML e componentes de média por meio do 

BLUP. O LRT foi significativo tanto para a variável altura como diâmetro, ao nível de 1% de 

significância (22.68 e 39.97, respectivamente), justificando as análises subsequentes. A 

herdabilidade seletiva para a variável altura foi igual a 0.41, sendo considerada média (0.15 

<ha
2< 0.50), e a acurácia de 0.88, sendo considerada alta (0.70 <râa< 0.90). Para a variável 

diâmetro, tem-se o valor de herdabilidade igual 0.54, sendo considerada alta (0.50 ≤ ha
2 < 0.80), 

enquanto que o valor da acurácia seletiva foi 0.92, sendo considerada muito alta (râa > 0.9). Estes 

resultados têm grande importância, pois demonstram a confiabilidade nas análises conduzidas. 

Para a variável altura, foi verificado que os genótipos 77, 174, 94, 215, 86, 88, 80, 47, 68, 93, 42, 

76, 65 e 84 tiveram efeitos genéticos negativos, o que significa que a seleção desses genótipos 

possibilitaria a redução do porte da planta, como almejado. Para a variável diâmetro do tronco, 

por outro lado, os genótipos 186, 82, 78, 77, 66, 81, 67, 76, 174, 47, 46 e 42 tiveram efeitos 

genéticos positivos, significando que a seleção desses genótipos possibilitaria um ganho genético 

no diâmetro e, portanto, no vigor da planta. Computando-se as duas variáveis simultaneamente, 

teríamos os clones 42, 47, 76, 77 e 174 como os mais promissores para seleção. 
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A adoção de estratégias que visem suprir a demanda dos produtos florestais tem sido crucial nos 

processos de produção que assegurem a sustentabilidade, como o caso dos plantios florestais. No 

mercado de madeiras nobres as espécies do gênero Khaya spp. ganham destaque por possuir 

características tecnológicas semelhantes ao mogno brasileiro, com proibição de exploração. Com 

grande possibilidade de expansão, há necessidade de estudos que determinem as espécies mais 

adequadas para as diferentes regiões climáticas no Brasil. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

produtividade de diferentes clones de mogno africano no município de Natalândia – MG. O 

experimento foi realizado na Fazenda Mamoneira, localizada no município de Natalândia-MG. 

Foram testados 60 genótipos de mogno africano, com 10 repetições em um delineamento de 

blocos completos casualizados, englobando as espécies: K. anthotheca, K. grandifoliola e K. 

senegalensis, havendo clones enxertados (prefixo MN), obtidos em miniestaquia (prefixo M), e 

árvores originadas de sementes: KHGD (K. grandifoliola) e KHSN (K. senegalensis). Para 

avaliação de desenvolvimento das árvores mensurou-se a altura total (ht), a altura do fuste (𝐻𝑓) e 

o diâmetro a altura do peito (DAP), a partir destes dados juntamente com o fator de forma (ff), 

foi estimado o volume por hectare (𝑉ℎ𝑎). A média de altura total foi de 9,82 metros, sendo que 

os de origem seminal obtiveram média de 9,0 m para K. grandifoliola e 8,4 m para K. 

senegalensis, enquanto os melhores clones (MN02, MN26, MN17, MN21, MN12 e MN04) 

alcançaram 11,2 m. Em relação à altura do fuste a média foi de 6,03 m, onde as médias dos de 

origem seminais foi de 6,40 m e 3,90 m para K. grandifoliola e K. senegalensis, e os melhores 

clones (MN02, MN26, MN17, MN21, MN48 e M6) atingiram altura superior a 9,2m. No quesito 

DAP, a média foi de 13,80 cm, sendo que K. grandifoliola e K. senegalensis de origem seminais 

resultaram na média de 12,03 cm e 13,47 cm, respectivamente, enquanto os melhores clones 

(MN36, MN11, MN07, MN40, MN01, MN25, MN28 e MN45) todos com DAP superior a 14,8 

cm. Na taxa de sobrevivência (S%), a média foi de 97,34%, em que as de procedência seminais 

resultou em 100%, e os melhores clones (M6, MN04, MN10, MN11, MN24, MN27, MN30, 

MN31, MN36, MN44 e MN50) chegaram a 90,0%. Os melhores clones para volume comercial 

foram MN07, MN45, MN01, MN02, MN17, MN26 e MN09, apresentando superioridade em 

torno de 30%, em relação às origens seminais. Com relação ao volume comercial das árvores, os 

melhores clones foram MN26, MN02, MN17, MN48, MN01, M1, MN21 e MN45, com 

superioridade de 45% comparados aos de origem seminal. Portanto, os melhores clones 

mostram-se promissores para o aumento da produtividade de plantios de mogno africano no 

Brasil. 
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A implantação de florestas comerciais têm sido uma nova tendência de mercado, por serem 

importantes para diminuir o déficit florestal, proteger áreas nativas remanescentes, fixação do 

carbono atmosférico e a regulação do ciclo hidrológico. Sendo assim, o mogno africano (Khaya 

spp.) é uma das espécies que mais tem despertado o interesse de reflorestadores, madeireiros e de 

investidores, uma vez que esse gênero apresenta rápido crescimento, boa rusticidade e elevado 

valor econômico no mercado internacional. Nesse sentido, com o objetivo de garantir maior 

produtividade e melhor desenvolvimento das plantas, selecionam-se clones com características 

desejáveis. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade e a uniformidade de 

diferentes clones de mogno africano da espécie (K. grandifoliola). O experimento foi conduzido 

em um plantio comercial de mogno africano em Colômbia, São Paulo, onde foram avaliados 7 

clones provenientes de diferentes árvores matrizes. Na avaliação do desenvolvimento das 

árvores, foram mensurados a altura total (𝐻𝑡), a altura comercial ou de fuste (𝐻𝑓) e o diâmetro 

na altura do peito (DAP) mensurados em todas as árvores. A partir dos dados de DAP, 𝐻𝑡 e 𝐻𝑓 e 

do uso de fatores de forma (𝑓𝑓) foi estimado o Volume total individual por árvore e o Volume 

comercial individual por árvore. As médias do Crescimento em DAP variaram entre 21,40 a 

18,27 para os clones 07 e 03, respectivamente. Com relação ao Crescimento em altura total (m) 

as árvores apresentam valores entre 16,08 m (Clone 08) a 150 m (Clone 01). Com relação ao 

Crescimento em altura de fuste as médias variaram entre 9,30 m (Clone 0,3) e 8,15 m (Clone 

01).  No Crescimento em produtividade (m3.ha-1), os valores variaram de 136,50 m ( Clone 07) a 

101,83 (Clone 01). O clone que apresentou maior produtividade comercial foi o Clone 08 com 

93,43 m3.ha-1, enquanto no Clone 04 foi observado valores menores. Para o DAP todos os clones 

apresentaram um coeficiente de variação inferior a 15%, sendo assim, é possível inferir que há 

uma ótima uniformidade entre as árvores de um mesmo clone. Com isso, a escolha de clones 

mais produtivos e com melhor desenvolvimento é fundamental para elevar a produtividade de 

plantios comerciais de mogno africano. 

 

Palavras-chave: plantios comerciais; melhoramento florestal; silvicultura clonal. 
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A hibridação das espécies do gênero Physalis L. foi até então muito pouco explorada, impedindo 

a combinação de características distintas. Desse modo, para dar início ao melhoramento genético 

são necessários estudos básicos da biologia reprodutiva e da compatibilidade interespecífica de 

cruzamentos. O objetivo foi avaliar a viabilidade polínica, receptividade estigmática e a 

compatibilidade de autopolinizações e cruzamentos interespecíficos em espécies de Physalis. 

Utilizou-se Physalis angulata L., Physalis ixocarpa Brot., Physalis pruinosa L., Physalis 

peruviana L., Physalis pubescens L., Physalis minima e Physalis daturifolia Lam. As espécies 

foram conduzidas em casa de vegetação, em vasos com capacidade de 08 dm-3. A viabilidade dos 

grãos de pólen foi determinada por meio da germinação in vitro. Foi preparado 1 litro de meio de 

cultura, utilizando-se para o preparo 8g de Agar, 140g de sacarose, 514,8 g nitrato de Ca, 484,8 

mg de ácido bórico e a água destilada com pH ajustado para 5.4. O pólen das flores foi 

distribuído sobre placas de Petri contendo meio de cultura com auxílio de um pincel de cerdas 

macias e incubados em câmara tipo BOD. Após 24 horas, os pólens foram avaliados quanto à 

germinação em microscópio com aumento de 100 vezes. A receptividade do estigma foi 

determinada utilizando peróxido de hidrogênio (H2O2) a 3 % com os botões florais em pré-antese 

e antese, a cada duas horas, das 6h00 às 18h00 por três dias, os estigmas foram dispostos sobre 

lamínulas e observados em microscópio a formação ou não, de bolhas de ar em toda a região do 

estigma. Todas as espécies foram cruzadas entre si atuando como doadoras e receptoras de 

pólen, realizando-se assim cruzamentos bidirecionais. Além dos cruzamentos, foram realizadas 

também a autopolinização dos genitores totalizando 49 combinações. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e comparados por meio do teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. A germinação de pólen variou entre 43,65 e 75,30 % entre as espécies de 

Physalis. A receptividade do estigma foi maior durante a antese para todas as espécies, já em 

pré-antese os estigmas estavam receptivos. Auto-compatibilidade para todas as espécies de 

Physalis foi observada, e a fixação de frutos ocorreu na maioria dos cruzamentos 

interespecíficos, exceto quando P. daturifolia foi usada em combinações híbridas. De modo 

geral, todas as espécies possuíram considerável viabilidade de grãos de pólen e tiveram uma 

resposta positiva ao peróxido de hidrogênio produzindo bolhas de ar, demonstrando que os 

estigmas em fase antese e pré-antese estavam receptivos. Já os cruzamentos, todas as espécies de 

Physalis exploradas foram autocompatíveis e houve fixação de frutos para a maioria das 

combinações interespecíficas exceto quando P. daturifolia foi utilizada como doadora de pólen. 

 

Palavras-chave: melhoramento genético; viabilidade polínica; receptividade do estigma; auto-
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A brusone de trigo é uma doença fúngica causada pelo fungo Magnaporthe oryzae. Essa doença 

tem impacto direto na produtividade e qualidade dos grãos de trigo, que é o segundo cereal mais 

produzido no mundo. Houve relatos da presença da doença no Paraná, Rio Grande do Sul, em 

Goiás, Mato Grosso do Sul e, na Bolívia, Paraguai, Argentina e recentemente em Bangladesh. A 

brusone provoca perdas significativas de produção e diminuição de área de trigo semeada sendo 

uma grande ameaça. A busca por fontes de resistência tem sido prioritária em programas de 

melhoramento de trigo em locais de ocorrência da doença. O objetivo desta revisão é destacar as 

principais pesquisas sobre a problemática da triticultura do cerrado em termos bióticos a 

brusone.  Foram realizadas pesquisas em periódicos do período de 2002 – 2018 em busca de 

genes de resistência descobertos para essa doença, na pesquisa bibliográfica foram encontrados 

aproximadamente 25 artigos. O gene mais citado em artigos utilizados em programas de 

melhoramento foi o segmento cromossômico (2NS) de 25 a 38 cM, oriundo de Triticum 

ventricosum (sin. Aegilops ventricosa), que foi translocado para o cromossomo 2AS da linhagem 

de trigo comum VPM1 e conferiu resistência à brusone e outras doenças em condições 

epidêmicas naturais sem prejudicar a produtividade. Além disso, alguns genes R foram 

descobertos: Rmg1, Rmg2, Rmg3, Rmg4, Rmg5, Rmg6, RmgTd(t), Rmg7, Rmg8 e RmgGR119. O 

gene RmgGR119 foi mapeado na planta GR119 e se demonstrou altamente resistente sugerindo-

se que ela carrega dois genes de resistência, de efeitos combinados, o Rmg8 e RmgGR119. Esses 

genes não possuem marcadores moleculares disponíveis, entretanto eles estão sendo introduzidos 

em genótipos japoneses por retrocruzamento recorrente.  Embora esses genes de resistência 

tenham sido identificados, ainda são poucos os estudos utilizando-os em programas de 

melhoramento para desenvolvimento de cultivares de trigo resistentes. O maior desafio no 

desenvolvimento de cultivares de trigo resistentes é o tempo e recursos genéticos disponíveis. 

Uma das técnicas que podem ser utilizadas para otimização desses processos é a seleção assistida 

por marcadores moleculares (SAM) na piramidação de genes específicos, pois apenas com as 

avaliações fenotípicas não é possível verificar a existência de dois ou mais genes naquela planta 

resistente em campo. Com isso, essa técnica aumenta a eficiência na seleção e redução de tempo 

para o lançamento de novas cultivares resistentes com genes piramidados. Por fim, outra 

possibilidade, é a aplicação de tecnologias de edição de gênica, como a técnica CRISPR/Cas9, 

no futuro podendo ser uma ferramenta útil para o desenvolvimento de cultivares de trigo 

resistente à brusone, com a piramidação de genes R, ou exclusão ou interrupção de genes 

suscetíveis, essa abordagem resultaria em trigo não transgênico mutado que poderia ser liberado 

para o cultivo. 
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O uso da cultura de tecidos com a obtenção de haploides, duplo-haploides e somaclones é um 

meio para desenvolver plantas com melhores caracteres agronômicos e resistência a doenças. A 

utilização de duplo-haplóides é uma técnica que acelera a produção de linhagens, obtendo 

plantas homozigotas na primeira geração, sendo um meio para gerar genótipos superiores. O 

objetivo do trabalho foi avaliar em campo os caracteres agronômicos e potencial resistência a 

doenças de plantas duplo-haploides obtidas do cruzamento entre as cultivares BRS Primavera X 

CNA 923 através da cultura de anteras. Foram avaliadas 12 linhas de duplo-haploides 

selecionadas de gerações avançadas de plantas resistentes à brusone e uma linha com a cultivar 

BRS Serra Dourada (testemunha). As linhas possuíam 100x20 cm e 50 cm de espaçamento, 

sendo cada uma correspondente a um duplo-haploide, portanto, foram realizadas análises 

estatísticas descritivas dos dados coletados. Para os caracteres agronômicos foram avaliados o 

peso de 1000 grãos, número de panículas, largura foliar e altura de 20 plantas coletadas ao acaso 

de cada linha, bem como a produtividade, ciclo e floração. Para mancha parda e mancha de grãos 

(Cochliobolus miyabeanus), doenças emergentes de forma natural em campo, as avaliações de 

severidade foram realizadas a partir do aparecimento dos sintomas com a utilização de escalas de 

notas de acordo com o IRRI (2016) e Prabhu (2013). Sintomas de mancha parda nas folhas 

foram pouco expressivos, já as panículas foram mais afetadas pela mancha de grãos. As plantas 

apresentaram valores médios para floração de 75 dias, ciclo de 110 dias, altura de 100 cm, além 

de se mostrarem potencialmente resistentes ao acamamento e a curtos períodos de seca. 

Observou-se diferentes respostas de resistência às doenças entre todas as linhas, que estavam sob 

mesma pressão de doença, apresentando assim uma variabilidade entre os genótipos para o 

caráter. As linhas ‘DH’ (duplo-haploides) 9 e 12 destacaram-se pela menor severidade de 

mancha de grãos dentre os genótipos, com valores abaixo de 13% de área da panícula afetada. A 

severidade na cultivar BRS Serra Dourada foi de 4% e as linhas DH mais afetadas apresentaram 

até 35% de severidade, o que mostra a alta pressão da doença durante a safra. Os DH de número 

9, 10 e 11 mostraram valores de peso de 1000 grãos, número de panículas por linha, produção 

por metro, comprimento e número de grãos por panícula próximos ou superiores à testemunha 

BRS Serra Dourada. Os genótipos de DH demonstram potencial por apresentarem caracteres 

agronômicos favoráveis e resistência a mais de uma doença na cultura do arroz, que junto da sua 

característica de duplo-haploide, facilitará sua utilização para cruzamentos.  

 

Palavras-chave: Duplo-haploides; mancha parda; mancha de grãos; brusone; peso de 1000 grãos. 

Agradecimentos: UFG. 



III Simpósio de Genética, Melhoramento e Conservação de Plantas – Virtual Edition 

“Empreendedorismo no Melhoramento e Conservação de Plantas” 

18 e 19 de agosto de 2021, UFG, Goiânia-GO 

 

21 
 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE HASTES FLORAIS DE 

GLADÍOLOS SOB CULTIVO SOMBREADO 
 

Maria Helena Menezes Cordeiro1*; Leidiane Santana das Neves2; Rafael Benetti3; Celice 

Alexandre Silva4 

 
1Pós-Doutoranda em Genética e Melhoramento de Plantas. Universidade do Estado de Mato 

Grosso. Tangará da Serra-MT, Brasil. *helenaagromc@gmail.com; 
2Bacharelado em Ciências Biológicas. Universidade do Estado de Mato Grosso. Tangará da 

Serra-MT, Brasil.  
3Mestre em Produção Vegetal. Universidade Estadual de Goiás. Ipameri-GO, Brasil.  
4Professor do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas. 

Universidade do Estado de Mato Grosso. Tangará da Serra - MT, Brasil. 

 

O gladíolo é uma flor de corte amplamente cultivada no Sul e Sudeste do Brasil, sendo 

comercializada para uso em decorações de interiores e de datas comemorativas como dia das 

mães e dia de finados. O presente estudo teve o objetivo de avaliar hastes florais de cinco 

cultivares de gladíolo cultivadas em ambiente sombreado. O experimento foi realizado em 

delineamento blocos casualizados, com quatro repetições e cinco plantas por parcela. As 

cultivares White Goddess, Purple Flora, Green Star, Spic en Span e Yester Gold foram avaliadas 

quanto a altura e diâmetro da planta, tamanho, diâmetro, massa e número de botões florais da 

inflorescência. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As cultivares de gladíolo avaliadas 

apresentaram altura de planta variando entre 109,71 e 133,98 cm. Green Star e Spic en Span 

diferiram significativamente das cultivares Purple Flora e White Goddes que apresentaram altura 

de planta cerca de 15 % inferior. Para o diâmetro da planta e o diâmetro da haste floral foi 

observado que a cultivar Yester Gold diferiu significativamente das demais cultivares. Para o 

diâmetro da planta apenas Yester Gold apresentou diâmetro inferior a 10 mm, e com relação ao 

diâmetro da haste floral (pendão floral), os valores variaram entre 9,70 observado para White 

Goddess e 7,36 observado para Yester Gold. O tamanho da inflorescência, independente da 

cultivar, representou em média 50 % do tamanho da planta, resultado dentro do exigido por 

Veiling Holambra. Para massa da inflorescência o valor médio observado foi de 56,13 g, a 

cultivar Yester Gold apresentou a menor média 42,95 g, diferindo significativamente das 

cultivares White Goddess e Spic en Span que apresentaram as maiores médias, respectivamente 

67,23 e 65,16. As hastes florais das cultivares White Goddess, Purple Flora e Spic en Span 

apresentaram entre 12 e 16 botões florais, Green Star apresentou em média 10 botões e Yester 

Gold apresentou 7 botões florais. As cultivares avaliadas sob cultivo sombreado apresentaram 

características morfológicas dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo Veiling Holambra.  

 

Palavras-chave: Flores de corte; Gladíolo; Biometria. 

Agradecimento: FAPEMAT, CNPq, CAPES. 

  



III Simpósio de Genética, Melhoramento e Conservação de Plantas – Virtual Edition 

“Empreendedorismo no Melhoramento e Conservação de Plantas” 

18 e 19 de agosto de 2021, UFG, Goiânia-GO 

 

22 
 

CARACTERIZAÇÃO DE POPULAÇÕES DE RAMBUTANZEIRO 

(Nephelium lappaceum), PARA EMPREGO NO PRÉ-MELHORAMENTO  

 
Amanda Vanessa Araújo dos Santos1*; Carlos Augusto Cavalcante de Oliveira 1; Vitor Ribeiro 

Vieira1; Amaiane Charlene Batista Pinheiro1; Rafael Moysés Alves2 

 
1Graduando em Agronomia. Universidade Federal Rural da Amazônia. Belém-PA, Brasil. 

*amandavanessa029@gmail.com; 
2Pesquisador A dos Laboratórios de Fitomelhoramento e Genética Molecular da Embrapa 

Amazônia Oriental, Belém-PA, Brasil. 

 

Nephelium lappaceum é uma espécie tropical perene da família Sapindaceae nativa da Malásia e 

Indonésia, que teve boa adaptação em algumas regiões da América e Ásia. Por ser ainda uma 

espécie de domesticação incipiente, torna-se importante a caracterização morfológica da espécie 

nos ambientes onde poderá ser cultivada, principalmente visando alimentar programas de 

melhoramento desta frutífera. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento 

vegetativo de duas populações de rambutanzeiro, como passo inicial do programa de 

melhoramento desta frutífera. As duas populações eram compostas por duas progênies instaladas 

em 2013, em área de um produtor rural no município de Tomé-Açu-PA. Duas variáveis foram 

avaliadas: altura da planta e diâmetro do tronco, perfazendo uma série de seis ciclos de 

avaliações, no período de 2014 a 2019. A avaliação estatística foi realizada via análise 

exploratória dos dados para cada um dos anos e populações, bem como análise de regressão de 

cada uma dessas variáveis em função do tempo. As análises foram feitas por meio de planilha 

eletrônica Excel, com o auxílio da ferramenta “Análise de Dados”, sendo a homogeneidade das 

populações testadas via ANOVA por meio do pacote “easyanova” do software R. Não foram 

detectadas diferenças significativas entre as populações, ao nível de 5% de probabilidade. A 

população 01 apresentou os seguintes valores de altura média: 3,20 m, 4,39 m, 4,78 m, 5,02 m, 

5,07 m e 5,46 m nos seis primeiros anos de campo. A população 02 apresentou média de altura 

de 3,50 m, 4,44 m, 4,81 m, 5,02 m; 5,03 m e 5,40 m para os referidos anos. As plantas das 

populações apresentaram uma tendência geral de crescimento, como indicado pelo coeficiente 

angular da reta estimada via regressão linear: bpop01 = 0,39 e bpop02 = 0,33, e ratificado pelo 

coeficiente de determinação da regressão: R2
pop01 = 0,84 e R2

pop02 = 0,85. O diâmetro do tronco 

na POP 01 teve o seguinte desempenho: 9.98 m; 12,75 m, 13,12 m, 4,35 m; 6,88 m e 8,87 m para 

os anos avaliados. Para a POP 02, as médias dos diâmetros foram: 5,29 m, 7,96 m, 10,06 m, 

11,38 m, 13,46 m, 13,25 m. As plantas na POP 01 e POP 02 apresentaram tendência geral de 

crescimento, como indicado pelo coeficiente angular da reta estimada via regressão linear: bpop01 

= 1,79 e bpop02 = 1,65, e confirmado pelo coeficiente de determinação da regressão: R2
pop01 = 0.97 

e R2
pop02 = 0,94. Em termos de desenvolvimento vegetativo as duas populações tiveram 

comportamento semelhante, vigoroso e boa adaptação às condições ecológicas de Tomé-Açu. As 

pesquisas deverão ser aprofundadas para os aspectos produtivos, para que seja identificada a 

progênie mais produtiva, bem como, os indivíduos dentro das progênies, que poderão ser 

clonados para serem submetidos a ensaios de competição clonais. 

 

Palavras-chave: clones, desenvolvimento vegetativo; características morfológicas. 

Agradecimentos: Embrapa 
  

about:blank
about:blank


III Simpósio de Genética, Melhoramento e Conservação de Plantas – Virtual Edition 

“Empreendedorismo no Melhoramento e Conservação de Plantas” 

18 e 19 de agosto de 2021, UFG, Goiânia-GO 

 

23 
 

CICLO DE CULTIVO DE CULTIVARES DE GLADÍOLO CULTIVADAS 

NO CENTRO-OESTE BRASILEIRO 

 
Leidiane Santana das Neves1*; Rafael Benetti2; Maria Helena Menezes Cordeiro3; Celice 

Alexandre Silva4. 

 
1Bacharelado em Ciências Biológicas. Universidade do Estado de Mato Grosso. Tangará da 

Serra-MT, Brasil. *leidynevestga@hotmail.com; 
2Mestre em Produção Vegetal. Universidade Estadual de Goiás. Ipameri-GO, Brasil.  
3Pós-Doutoranda em Genética e Melhoramento de Plantas. Universidade do Estado de Mato 

Grosso. Tangará da Serra-MT, Brasil. 
4Professor do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas. 

Universidade do Estado de Mato Grosso. Tangará da Serra - MT, Brasil. 

 

Gladíolo, Palma ou Palma-de-Santa-Rita, assim é conhecido popularmente o Gladíolus 

grandiflorus L., uma planta herbácea, bulbosa, originária do continente africano, pertencente à 

família das Iridaceae, importante comercialmente devido suas inflorescências em forma de 

espiga com vários floretes encontrados nas mais diversas cores, formas e tamanhos. O presente 

estudo teve o objetivo de avaliar cultivares de gladíolo quanto ao ciclo de cultivo na região 

Centro-Oeste brasileira. O experimento foi realizado em delineamento blocos casualizados, com 

quatro repetições e cinco plantas por parcela. As cultivares avaliadas foram White Goddess, 

Purple Flora, Green Star, Spic en Span e Yester Gold. O ciclo de cultivo foi avaliado a partir da 

determinação do número de dias para que as plantas entrassem nos estádios R0, quando a ponta 

da espiga floral começa aparecer; R1, espigamento completamente visível; R2, quando os três 

primeiro floretes da base da espiga mostram sua cor; e R3, quando a primeira flor da base da 

espiga está aberta mostrando suas estruturas internas. Os resultados foram analisados por meio 

de estatística descritiva, obtendo-se a média e o desvio padrão amostral. A cultivar Purple Flora 

foi a mais precoce, iniciando o florescimento (R0) aos 55 dias após o plantio, chegando ao 

estádio R3 (colheita) 10 dias após a emissão da espiga floral. Essa cultivar é classificada como 

de ciclo curto, com florescimento entre 60 e 65 dias após o plantio. A cultivares White Goddess 

e Spic en Span iniciaram o florescimento aos 59 e 66 dias, respectivamente, o estádio de colheita 

R3, também se iniciou em média 10 dias após o início de R0. A cultivar mais tardia foi a Green 

Star, a emissão da espiga aconteceu 74 dias após o plantio e a colheita 11 dias após o início do 

florescimento, essa cultivar é classificada como de ciclo médio, florescendo entre 75 e 85 dias 

após o plantio. O ciclo de cultivo das cultivares de gladíolo White Goddess, Purple Flora, Green 

Star e Spic en Span é influenciado pelas condições climáticas do Centro-oeste brasileiro, tendo o 

início do florescimento adiantado em alguns dias. Nas condições experimentais não foi 

observado o florescimento da cultivar Yester Gold. 
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Seleção genômica é uma abordagem de predição do desempenho fenotípico de indivíduos por 

modelos estatísticos estabelecidos com base em marcadores moleculares e dados fenotípicos. 

Cada modelo tem uma habilidade preditiva, devido às suas pressuposições específicas, que 

depende da arquitetura genética do caráter em análise. Para comparar a habilidade preditiva de 

diferentes modelos de predição genômica, 38 linhagens endogâmicas e 4 linhagens testadoras de 

milho foram genotipadas com 13.826 marcadores SNP utilizando o método DArTseq. Os 152 

híbridos simples obtidos do cruzamento das linhagens genotipadas (38x4) foram avaliados para 

produtividade de grãos (kg.ha-1) com outros 104 híbridos em látice 16x16 na Estação 

Experimental Fazenda Areão (Piracicaba-SP) nos anos agrícolas 2002/2003, 2003/2004 e 

2004/2005. As médias fenotípicas ajustadas de cada híbrido foram obtidas via modelos mistos 

em análise conjunta dos três ambientes utilizando o pacote lme4 do software R. As análises de 

predição foram realizadas utilizando os modelos GBLUP, Bayes B e Florestas Aleatórias dos 

pacotes BGLR e randomForest, ambos do software R, com 5.000.000 de iterações. Os 

coeficientes de correlação de Pearson entre as médias ajustadas e preditas foram obtidos para 

cada modelo. O melhor modelo foi definido com base na estimativa da habilidade preditiva e do 

tempo e esforço computacional necessários para a análise. As estimativas da habilidade preditiva 

foram 0,47, 0,44 e 0,75 para os modelos GBLUP, Bayes B e Florestas Aleatórias, 

respectivamente. O GBLUP foi dez vezes mais rápido que os demais modelos testados, enquanto 

o Bayes B, que apresentou habilidade preditiva muito semelhante ao GBLUP, foi o modelo 

menos eficiente, exigindo muito tempo e grande esforço computacional. O modelo Florestas 

Aleatórias, que apresentou a maior habilidade preditiva, em termos de tempo de análise, foi 

intermediário entre o GBLUP e o Bayes B. Portanto, considerando os dois fatores, para este 

conjunto de dados, o modelo Florestas Aleatórias é superior aos demais para predizer o 

desempenho produtivo de híbridos simples de milho. 
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Atualmente, a triticultura brasileira é marcada pela expansão para regiões de clima tropical, mais 

notadamente para o bioma Cerrado, no Brasil Central. De acordo com dados recentes da 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), no ano de 2020, a produção nacional atendeu 

a 53,7% da demanda interna de trigo. O avanço da cultura para a região tropical é um importante 

fator para proporcionar maior autossuficiência e autonomia; e o melhoramento genético, com 

seleção de genótipos adaptados às condições tropicais, é etapa fundamental para o sucesso desta 

expansão. O objetivo deste trabalho foi realizar seleção e predição do ganho em genótipos F4:6 de 

trigo, comparando a seleção direta para produtividade e a simultânea com base em soma de 

postos, proposto por Mulamba e Mock (1978), para três variáveis. O estudo foi realizado na safra 

de inverno de 2020, entre junho e outubro, na área experimental Professor Diogo Alves de Mello 

da Universidade Federal de Viçosa (UFV) em Viçosa-MG. O solo é classificado como Latossolo 

Vermelho Distrófico e o clima se enquadra na classificação Aw (tropical com inverno seco). Os 

tratamentos consistiram em 111 genótipos F4:6 do Programa de Melhoramento de Trigo da UFV 

e dez cultivares comerciais, avaliados em delineamento em látice simples 11×11. A dimensão da 

parcela foi de 2 m², com duas linhas de 5 m espaçadas a 0,2 m, e densidade populacional igual a 

350 sementes.m-2. Os caracteres avaliados foram: resistência à mancha amarela (MA, nota de 

doença); altura de planta (AP, cm) e rendimento de grãos (RG, kg.ha-1). Os dados foram 

submetidos à análise via metodologia de modelos mistos por meio da função gamem do pacote 

metan(), disponível para o software R. Os valores genotípicos foram utilizados para seleção 

direta para RG e pela metodologia com base em soma de postos, proposta por Mulamba e Mock 

(1978), com intensidade de seleção de 11%. O ganho foi estimado pela diferença entre a média 

do valor genotípico da população selecionada menos a original. O teste de razão de 

verossimilhança indicou efeito significativo para as três variáveis em estudo, indicando situação 

favorável à seleção de genótipos superiores. A média dos genótipos selecionados para as 

variáveis MA, AP e RG pela seleção direta para RG foram 2,63, 87,30 cm e 4164,29 kg.ha-1; e 

pelo método com base em soma de postos foram 2,96, 82,02 cm e 3755.843 kg.ha-1. Os ganhos 

de seleção preditos para seleção direta foram de 4,63%, 1,48% e 25,92%; e pelo índice foram de 

17,44%, -4,66% e 13,57%. Houve concordância em 30% dos genótipos selecionados, incluindo a 

cultivar MGS Brilhante (EPAMIG). Os resultados indicam maior eficiência na seleção 

simultânea de caracteres, visto que esta proporcionou ganhos desejáveis nas três variáveis 

avaliadas.  
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O objetivo deste trabalho foi verificar a contribuição relativa da produtividade de grãos em 

genótipos de feijão preto (Phaseolus vulgaris L), com potencial produtivo para regiões do estado 

do Rio de Janeiro. O experimento foi conduzido com 11 genótipos de feijão preto nas safras 

2013/14, 2014/15 e 2015/16 nos municípios de Araruama, Campos dos Goytacazes, Rio das 

Ostras e Macaé, sob delineamento experimental em blocos ao acaso com três repetições, onde 

avaliou-se a produtividade de grãos. Foi realizada a análise de variância individual de cada 

ambiente, seguida da análise de variância conjunta, bem como o teste de homogeneidade de 

variâncias residuais. Após a verificação da significância da interação, as médias de produtividade 

dos genótipos foram submetidas ao teste de agrupamento de Scott-Knott para comparação das 

médias, a fim de verificar o agrupamento diferencial entre os genótipos. Foi observada resposta 

diferenciada dos genótipos em relação às mudanças de ambiente. Houve a formação de dois 

grupos em cada um dos ambientes. A média geral de produtividade foi de 1677 kg.ha-1 e o 

coeficiente de variação de 6,46%. Os genótipos CNFP 15290, CNFP 15361, BRS Campeiro, 

CNFP 15310, CNFP 15289, BRS Esplendor e CNFP 15304 foram agrupados como sendo os 

mais produtivos, visto que apresentaram médias superiores à média geral. O genótipo CNFP 

15290 obteve a maior produtividade 1878 kg.ha-1, ou seja, um incremento de 12%. Com isso, a 

indicação de genótipos promissores de feijão preto pode contribuir efetivamente para 

incrementar a produtividade de grãos, sobretudo em ambientes similares aos estudados neste 

trabalho. 
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Os programas de melhoramento da cultura da linhaça (Linum usitatissimum L.) tem como 

objetivo a obtenção de cultivares mais produtivas, com maturação precoce e uniforme. Para a 

cultura da linhaça a avaliação de caracteres fenotípicos, como: dias para emergência (DPE), dias 

para início do florescimento (DPIF), dias para florescimento pleno (D50F), dias para fim do 

florescimento (DPFF), dias para maturação (DPM), número de cápsulas por planta (NCAP), 

produtividade de grãos por planta (PRODPL) e produtividade de grãos por hectare (PRODHA) 

são importantes para o desenvolvimento de cultivares superiores. Nessa circunstância, o 

conhecimento da correlação entre os caracteres é de extrema importância, porque a seleção para 

determinado caráter pode influenciar de forma negativa ou positiva. Com o objetivo de estimar 

as correlações fenotípicas entre caracteres, foram avaliadas trinta e nove linhagens, na Área 

Experimental Agropecuária UFSC, localizada no município de Curitibanos (SC) no ano agrícola 

de 2019. O delineamento utilizado foi de blocos casualizados (DBC) com três repetições, e a 

parcela era composta por uma linha de 1 metro, com espaçamento de 2 cm entre as plantas e 34 

cm entre as linhas. Os dados relativos à duração do ciclo e os componentes de produção foram 

avaliados e submetidos à análise de correlação de Pearson. A significância dos coeficientes foi 

avaliada pelo teste t, a 1 e 5% de probabilidade. Entre as correlações fenotípicas avaliadas temos 

como significativas DPE/DP50F, DPE/DPM, DPE/NCAP, DPIF/DP50F, DPIF/DPFF, 

PD50F/DPFF, DP50F/NCAP, DP50F/PRODPL, DPM/NCAP, NCAP/PRODPL e 

PRODPL/PRODHA com valores de 0,2573; 0,3556; 0,4605; 0,7301; 0,2104; 0,2805; 0,2103; 

0,1864; 0,1979; 0,9524; 0,2364, respectivamente. Com base nos dados percebesse que, as 

linhagens que emergiram mais cedo, obtiveram o florescimento pleno e a maturação mais 

precoce, contudo, apresentando menor número de cápsulas por planta. As linhagens que 

obtiveram o florescimento pleno mais tardio apresentaram maior produtividade por planta. Em 

suma, é evidente que a seleção e maturação precoce e uniforme, visando um ciclo menor, 

interfere diretamente nos aspectos de produtividade.   
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O gladíolo (Gladíolus grandiflorus L.) é uma flor de corte muito apreciada por donas de casa, 

decoradores, floristas, entre outros amantes de flores. A espécie se adapta a regiões com 

temperaturas entre 15º a 30º C, podendo ser cultivada o ano todo em casa de vegetação ou pleno 

sol. Apresenta desenvolvimento e floração uniformes, não sendo influenciada pelo fotoperíodo, 

porém temperaturas elevadas podem adiantar a floração e temperaturas baixas podem promover 

o atraso no florescimento. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi caracterizar o 

crescimento de cultivares de gladíolo no Mato Grosso. O experimento foi realizado em 

delineamento blocos casualizados, com quatro repetições e cinco plantas por parcela. As 

cultivares avaliadas foram White Goddess, Purple Flora, Green Star, Spic en Span e Yester Gold. 

Avaliações de crescimento foram realizadas semanalmente, a partir dos 15 dias após o plantio. 

Foram avaliados: o número de folhas, diâmetro da planta a 1 cm do solo e altura da planta (desde 

o solo até a folha mais alta). Os dados de crescimento foram submetidos à análise de variância, 

sendo observada significância, pelo teste F, da interação entre cultivares e dias após o plantio 

para a característica altura de plantas. As características diâmetro da planta e número de folhas 

não apresentaram significância para a interação, sendo estudadas isoladamente. As cultivares 

White Goddess, Purple Flora e Green Star apresentaram as maiores taxas de crescimento, 

diferindo significativamente das demais para altura de planta. No 56° dia os valores de altura de 

planta variaram entre 69,56 cm observado para a cultivar Yester e 94,15 cm observado para 

White Goddess. Para o diâmetro da planta as cultivares apresentaram taxa diária média de 

crescimento de 0,11 cm. O diâmetro da planta variou entre 9,91 mm observado para a cultivar 

White Goddess e 5,08 mm observado para cultivar Yester. As cultivares Yester e Spic en Span 

diferiram significativamente das demais com as menores médias de diâmetro da planta. O 

número de folhas aos 56 dias após o plantio variou entre 6 e 7 folhas. A cultivar White Goddess 

foi a que apresentou o maior número de folhas, diferindo significativamente das demais. A 

região Centro-oeste apresenta temperaturas médias maiores que 20°C na maior parte do ano, o 

que pode ter influenciado na taxa elevada de crescimento das cultivares avaliadas, com destaque 

para White Goddess, Purple Flora e Green Star. 
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A linhaça é uma cultura antiga e que apresenta dupla aptidão para óleo e fibras. No Brasil desde 

a época da introdução da cultura, no ano de 1550 o cultivo sempre esteve concentrado na Região 

Sul, pelas condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento e produtividade. Contudo, 

devido à ausência de pesquisa, de incentivo agrícola e de cultivares adaptadas às condições 

edafoclimáticas brasileiras, as áreas de cultivo mostram-se abaixo do potencial da cultura. Com 

isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de linhagens de linhaça dourada com 

base nos componentes produtivos no município de Curitibanos – SC. O experimento foi 

conduzido no ano agrícola de 2020, na Área Experimental Agropecuária do Centro de Ciências 

Rurais, da Universidade Federal de Santa Catarina, Campus de Curitibanos (SC), onde foram 

avaliados dois grupos de linhagens resultantes de seleções anteriores, sendo o grupo A de 

linhagens que foram selecionadas com base em caracteres de ciclo e linhagens do grupo B que 

foram selecionadas com base em caracteres produtivos, sendo cada grupo composto por 19 

linhagens e uma testemunha. Foi utilizado o delineamento de blocos casualizados, com quatro 

repetições e os caracteres avaliados foram: número de cápsulas por planta (NCP), produtividade 

de grãos por planta (PGP em g) e produtividade de grãos por área (PGA em kg.ha -1). Os dados 

foram submetidos à análise de variância (teste F, p<0,05) e, quando significativo, ao 

agrupamento das médias (teste de Scott-Knott, p<0,05). As linhagens dos grupos (A) e (B) 

apresentaram diferença significativa para NCP e PGP. A linhagem do grupo (A), LIN16, obteve 

o maior valor de NCP (113 cápsulas por planta), sendo superior ao NCP da testemunha (82 

cápsulas por planta). Para PGP, a testemunha apresentou 3,58 g.planta-1 e a linhagem LIN33 

demonstrou maior PGP (5,17 g.planta-1). As linhagens do grupo (B) apresentaram valor médio 

de 96 cápsulas por planta valor mais expressivo que o obtido pela testemunha (79) e o maior 

valor de NCP foi da linhagem LIN49 com 145,59 cápsulas por planta. Para a PGP a LIN49 

produziu 6,61 g.planta-1 e também obteve a maior média entre as linhagens, as quais tiveram a 

média de 4,32 g.planta-1. A variável PGA não apresentou significância para ambos os grupos de 

linhagens (A) e (B), mas as médias de PGA para o grupo (A) foi de 2.577,35 kg.ha-1 e para o 

grupo (B) obteve 2.805,80 kg.ha-1, bem acima da produtividade média nacional de 953 kg.ha-1. 

As linhagens LIN16 e LIN33 do grupo (A) e LIN49 do grupo (B) foram as linhagens que se 

mostraram com melhor desempenho produtivo, sendo fortes candidatas a seleção. 

 

Palavras-chave: melhoramento genético; linhagens; produtividade; seleção. 

  



III Simpósio de Genética, Melhoramento e Conservação de Plantas – Virtual Edition 

“Empreendedorismo no Melhoramento e Conservação de Plantas” 

18 e 19 de agosto de 2021, UFG, Goiânia-GO 

 

30 
 

DESENVOLVIMENTO E SELEÇÃO DE HÍBRIDOS DE MORANGUEIRO 

VISANDO ADAPTAÇÃO A TEMPERATURAS ELEVADAS 

 
Daniel Suek Zanin1*; Juliano Tadeu Vilela de Resende2; Gianne Caroline Guidoni Stulzer3; 

Laura Souza Santos3; Eduardo Augusto Paschoal Capucho4; Rafaela Rodrigues Pinheiro5 

 
1Pós-Doutorando em Agronomia. Universidade Estadual de Londrina. Londrina-PR, Brasil. 

*dsuekzanin@gmail.com; 
2Professor de Agronomia. Universidade Estadual de Londrina. Londrina-PR, Brasil. 
3Doutorandas em Agronomia. Universidade Estadual de Londrina. Londrina-PR, Brasil.  
4Graduando em Química. Universidade Estadual de Londrina. Londrina-PR, Brasil.  
5Graduanda em Agronomia. Universidade Estadual de Londrina. Londrina-PR, Brasil. 

 

O sucesso na produção de morangos depende da utilização de cultivares adaptadas e a melhor 

maneira de obtê-las consiste na realização de programas de melhoramento genético nas próprias 

regiões produtoras. Este trabalho teve por objetivo desenvolver, avaliar e selecionar novos 

híbridos de morangueiro adaptados às condições brasileiras e mais resistentes a altas 

temperaturas, com base em parâmetros de produção. Os experimentos foram conduzidos na 

Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina, em Londrina-PR, na qual foram 

avaliados 1.678 híbridos experimentais, originários de 18 cruzamentos distintos. Nesta fase da 

pesquisa, por se tratar de uma população segregante, cada planta constituiu um genótipo 

diferente e, portanto, um tratamento. As características avaliadas foram produção total e 

comercial, número de frutos totais e comerciais, massa média de frutos comerciais, e as 

porcentagens da produção classificadas como comercial, de frutos pequenos, deformados e com 

podridões (descartes). A seleção dos melhores híbridos foi realizada com emprego do índice de 

seleção de soma de postos, no qual foram utilizadas as variáveis produção comercial, produção 

total, número de frutos comerciais e total e massa média comercial. Este método de seleção e as 

respectivas variáveis foram escolhidos por serem eficientes no sentido de caracterizar a 

adaptação de genótipos de morangueiro a uma determinada região, além da importância destes 

parâmetros para os produtores. Foram selecionados 43 híbridos, caracterizando uma intensidade 

de seleção de 2,56%. Com relação à produção total se destacaram os genótipos C13P58, 38.5 e 

23.46, com 1.986,16; 1.347,71 e 1.335,25 g.planta-1, respectivamente. Para produção comercial, 

os melhores resultados foram obtidos com os híbridos C13P58, C4P117 e 38.1, com 1.079,57; 

941,01 e 910,88 g.planta-1, respectivamente. Os genótipos com as maiores massas médias de 

frutos comerciais foram 38.1 (26,03 g.fruto-1) e C4P116 (25,34 g.fruto-1). Os tratamentos com as 

maiores porcentagens de produção classificadas como comerciais foram C4P122 (90,68%), 

42.25 (89,44%) e 38.1 (88,74%). Por meio deste trabalho foi possível obter e identificar híbridos 

de morangueiro adaptados às condições do município de Londrina-PR. Por ter sido selecionado 

sob condições de temperaturas elevadas durante a maior parte do ciclo, este germoplasma poderá 

contribuir para incrementar o número de genótipos de morangueiros adaptados às condições 

brasileiras. Adicionalmente, alguns genótipos que não vierem a ser registrados como novas 

cultivares poderão também ser úteis em novas hibridações. Mediante a continuidade deste 

programa de melhoramento, se espera obter materiais que possam atender às principais 

demandas da cadeia de produção de morangos a nível nacional, em especial de produtores e 

consumidores. 

 

Palavras-chave: Fragaria x ananassa Duch.; hibridação; soma de postos; produtividade. 
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A palmeira Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore (Arecaceae), conhecida popularmente 

como carnaúba, é uma espécie nativa do semiárido brasileiro, de grande importância econômica, 

social e ambiental. C. prunifera apresenta aplicações medicinais, sua raiz possui qualidades 

depurativas e diuréticas, podendo ser usada como recurso terapêutico para úlceras, bem como 

tratamento de manifestações secundárias da sífilis. Apesar de sua importância, os dados 

citogenéticos sobre a espécie se restringem à contagem do número de cromossomos. Desse 

modo, o presente trabalho teve como objetivo analisar o padrão de distribuição de 

Heterocromatina Constitutiva (HC) de C. prunifera. Para isso, as sementes passaram por 

escarificação mecânica, em seguida foram colocadas em beckers contendo 400 ml de água, 

permanecendo até o rompimento do cotilédone e surgimento da radícula. Logo após o 

rompimento do cotilédone, foram transferidas para placas de Petri com papel de filtro e algodão 

umedecidos. Ao atingir o tamanho médio de 1 cm, as raízes foram recolocadas em beckers com 

algodão umedecido até atingirem 6 cm de comprimento e nesse momento foram coletadas e pré-

tratadas com 8-HQ (8-hidroquinolina) por 18 horas e, em seguida, fixadas em solução Carnoy (3 

metanol: 1 ácido acético, v:v) por 24 horas. As lâminas foram preparadas de acordo com o 

protocolo de Carvalho e Saraiva (1993), com pequenas modificações. As melhores lâminas 

foram selecionadas e coradas com 10 µL de CMA (0,5 mg/ml) e mantidas no escuro em câmara 

úmida por 1 h e 30 min. Posteriormente, as lâminas foram coradas com 10 µL de DAPI (2 

µg/ml) por 1 h, lavadas, secas e montadas em tampão McIlvaine-glicerol (1:1 v/v). C. prunifera 

apresentou número cromossômico diploide 2n = 36. Em todas as metáfases foram observadas um 

par de bandas CMA++/DAPI-, situadas nas regiões terminais dos dois cromossomos, 

provavelmente correspondentes à RON (Região Organizadora de Nucléolo), e bandas DAPI+ 

(DAPI++/CMA-) na região proximal na maioria dos cromossomos do cariótipo de C. prunifera. 

Bandas DAPI+ já foram relatadas em cariótipos de outras espécies de palmeiras como 

Toccothrinax litoralis, Trachycarpus fortunei, Livistona chinensise, e para Copernicia 

macroglossa essas bandas apresentaram localização proximal, como em C. prunifera. Os dados 

gerados a partir deste trabalho contribuem para o conhecimento da constituição de HC dessa 

importante espécie do Nordeste brasileiro. 
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A elucidação das especificidades de cultivares de trigo é importante em programas de 

melhoramento para a utilização eficiente dos recursos genéticos. Portanto, estudos de 

divergência genética possibilitam a melhor exploração da variabilidade genética disponível, além 

de orientar cruzamentos promissores para formação de populações base. Neste contexto, 

objetivou-se avaliar a diversidade genética de cultivares de trigo tropical lançados em duas 

décadas (2001-2019), visando subsidiar a seleção assertiva de cultivares para cruzamentos no 

Programa Trigo - UFV. O ensaio foi conduzido durante a safra de 2020, no Campo Experimental 

Professor Diogo Alves de Melo, da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa - MG. Foram 

avaliados 51 cultivares lançados a partir de 2001, sob o delineamento de blocos casualizados 

com três repetições, considerando parcelas constituídas por quatro linhas, com dimensão de 3 m 

de comprimento, 0,20 m entre linhas e densidade populacional de 350 sementes.m-2. Os 

caracteres avaliados foram: altura de espiga (AE, cm), altura de planta (AP, cm), espigamento 

(ESPIG, dias), massa da espiga (ME, g), número de espiguetas por espiga (NEspE, un), número 

de grãos por espiga (NGE, un), massa de grãos por espiga (MGE, g), massa de 100 grãos (M100, 

g), peso do hectolitro (PH, kg.100L-1) e rendimento de grãos (RG, kg.ha-1). Foi realizada a 

análise REML/BLUP, sendo possível estimar a distância euclidiana média com valores 

padronizados e, pelo método UPGMA, foi obtido o agrupamento dos cultivares representado por 

um dendrograma. Verificou-se baixos valores para o coeficiente de variação residual indicando 

boa precisão experimental, altos valores para acurácia, que variou de 0,81 (PH) a 0,97 (AP) e, 

valores satisfatórios na razão dos coeficientes de variação genotípica e residual, que alcançou 

valor de 2,42% (ESPIG), o que possibilita ganhos de seleção com a utilização de cultivares 

superiores. Foram obtidos seis grupos pelo método UPGMA, sendo os grupos 3 e 6 constituídos 

por seis cultivares e o grupo 5 contendo 12 cultivares. Os cultivares BRS 254, BRS 264, ORS 

Madre Pérola, IAC 388 Arpoador, TBIO Audaz, TBIO Aton, TBIO Noble e ORS 1403 

apresentam maiores dissimilaridades, sendo suas utilizações recomendadas para compor blocos 

de cruzamento. Com genitores divergentes e complementares há possibilidade de obter 

recombinações promissoras para os caracteres de interesse.  
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A avaliação da diversidade genética e a estimação de componentes de variância de uma 

população são passos indispensáveis em qualquer programa de melhoramento, pois permitem a 

identificação de indivíduos divergentes e superiores para cruzamentos futuros, bem como, 

fornecem índices que possibilitam a avaliação da estrutura genética da população, favorecendo a 

seleção. Para isso, a metodologia de modelos mistos (REML/BLUP) tem sido bastante utilizada, 

já que maximiza a acurácia seletiva e lida mais adequadamente com o desbalanceamento das 

metodologias convencionais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade genética de uma 

população clonal de taperebazeiro (Spondias mombin Linn.) e estimar os seus componentes de 

variância, fornecendo base para o programa de melhoramento da espécie. Foram utilizados os 

acessos do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém - 

Pará, estabelecido em 2007, com mudas clonais enxertadas via garfagem em fenda cheia. Os 87 

clones avaliados foram delineados em blocos casualizados com 3 repetições e 1 planta por 

parcela. No total, seis variáveis-resposta foram aferidas no ano de 2020: altura da planta (m), 

diâmetro acima e abaixo do enxerto (cm), diâmetro médio da copa (m), altura da primeira 

bifurcação (m) e altura da copa (m). O procedimento REML/BLUP foi realizado por meio do 

software Selegen, com a avaliação inicial da significância do componente aleatório (efeito do 

clone) do modelo via Análise de Deviance (ANADEV), seguida da estimativa dos componentes 

de variância para cada um dos parâmetros avaliados e obtenção dos valores genotípicos dos 

clones. Com estes, estimou-se a diversidade genética por meio da distância generalizada de 

Mahalanobis. Para todas as variáveis avaliadas foram detectadas diferenças significativas ao 

nível de significância de 0,05 (Qui-quadrado > 3,84) pelo Teste da Razão de Verossimilhança 

(LRT). A herdabilidade foi considerada média (0.15 <ha
2< 0.50) e a acurácia seletiva de média 

(0.40 <râa< 0.70) a alta (0.70 <râa< 0.70) para cada uma das variáveis observadas, atestando a 

presença de variabilidade e, portanto, boas perspectivas de seleção. A medida de dissimilaridade 

utilizada apontou distância genética para todos os genótipos avaliados. Para a variável altura os 

BLUPs dos genótipos 21 e 12 foram negativos e distantes geneticamente, sendo, portanto, 

adequado o cruzamento desses genótipos para redução do porte da planta. Para a variável 

diâmetro médio do tronco os BLUPs dos genótipos 1 e 22 foram positivos e distantes 

geneticamente, possibilitando o cruzamento para a obtenção de ganhos genéticos para esta 

variável. Portanto, a identificação de clones com bom desempenho e geneticamente divergentes 

aliada a valores entre medianos a altos de herdabilidade e acurácia são capazes de embasar a 

seleção de genótipos superiores para fomentar o programa de melhoramento da espécie. 
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As palmeiras apresentam um grande potencial tendo múltiplas finalidades principalmente no 

setor biotecnológico. Syagrus coronata é conhecida como licuri e faz parte da família das 

Arecaceas, sendo uma das principais palmeiras oleaginosas do bioma da Caatinga, constitui-se 

numa espécie nativa de grande importância ecológica e socioeconômica. Por ser uma palmeira 

comum de uma região escassa de recursos, configura-se como uma das principais fontes de 

sobrevivência e de desenvolvimento local, situação que contribui para a degradação constante 

das suas populações nativas, ocasionando perdas irrecuperáveis de variabilidade genética. Deste 

modo estudos quanto a conservação de germoplasma, seleção de genótipos superiores, 

variabilidade genética e desenvolvimento de métodos eficientes de propagação a fim de se 

conservar a espécie são necessários. Os marcadores microssatélites destacam-se como um dos 

mais úteis marcadores moleculares para avaliação de fluxo gênico, diversidade genética e 

estrutura populacional em espécies vegetais. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 

diversidade genética entre acessos da palmeira licuri da região norte do estado de Minas Gerais 

utilizando marcadores microssatélites a fim de designar indivíduos contrastantes para 

cruzamentos futuros e auxiliar na construção de um banco de germoplasma da palmeira. Foram 

utilizados 67 acessos de licuri distribuídos em quatro famílias da região norte de Minas Gerais. A 

extração do DNA genômico foi realizada pelo método CTAB 2% adaptado, sendo quantificado e 

sua qualidade avaliada. Utilizou-se 15 pares de primers microssatélites para as reações de PCR, 

tendo seus produtos das reações revelados em géis de acrilamida 6% e corados com nitrato de 

prata. O DNA genômico extraído dos acessos selecionados obteve uma razão de absorbância em 

260 nm/280 nm satisfatório, encontrando-se dentro dos parâmetros de pureza, sendo de excelente 

qualidade. Dentre os primers avaliados, 12 se mostraram polimórficos e 3 monomórficos entre 

os acessos, sendo observado de 3 a 6 alelos por locus. Os resultados preliminares sugerem uma 

maior diversidade genética dentro das famílias do que quando comparadas entre famílias. 

Análises estatísticas foram realizadas na tentativa de designar indivíduos contrastantes para que 

estes possam ser utilizados em cruzamentos futuros, favorecendo a obtenção de cultivares 

superiores. O presente trabalho auxiliou na descrição dos níveis de variabilidade genética 

mantida dentro das populações e como esta se encontra dividida entre e dentro das mesmas, 

contribuindo para conservação da espécie e proporcionando um desenvolvimento de futuros 

trabalhos de melhoramento genético que possam apoiar a transformação desta espécie nativa em 

uma cultura agrícola. 
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A Macaúba tem sido apontada como a mais promissora das espécies nativas para produção de 

óleo e biomassa. Diversos estudos confirmam seu potencial para inúmeras finalidades, como 

biocombustíveis sólidos e líquidos, alimentação, cosméticos e fármacos. Estudos de diversidade 

genética em nível de populações naturais são importantes para quantificar a variabilidade 

existente, principalmente em relação a caracteres de interesse, e em especial, sendo de uma 

espécie silvestre e não domesticada. Tais estudos têm a mesma importância na indicação de 

sítios de coleta e estratégias de amostragem visando à conservação e uso do recurso genético. 

Neste sentido, objetivou-se caracterizar a coleção biológica da amêndoa de macaúba da UFV 

quanto aos parâmetros biométricos. O experimento foi conduzido na fazenda experimental da 

Universidade Federal de Viçosa, Araponga-MG, onde foram avaliados 55 acessos de famílias de 

meios-irmãos. Os genótipos avaliados são de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, 

Pará, Pernambuco e Paraíba. Foram selecionadas seis amêndoas in natura de cada genótipo no 

laboratório de biotecnologia e melhoramento vegetal da Universidade Federal de Viçosa. Essas 

amêndoas foram avaliadas com relação às suas características biométricas: peso fresco (g), 

determinado em balança analítica; diâmetro longitudinal (mm); diâmetro transversal (mm), 

medidos com paquímetro digital; e volume (cm³) medido com uma proveta de 100 ml. A 

divergência genética foi estimada entre os genótipos por meio da Distância Euclidiana e 

agrupamento pelo método de Tocher e UPGMA onde resultou na formação de seis grupos. O 

grupo 1 foi estimado por 23 indivíduos de Minas Gerais e 1 da Paraíba; o grupo 2 com 11 

indivíduos de Minas Gerais e 1 de São Paulo; o grupo 3 com 6 indivíduos de Minas Gerais e 1 

do Pará; o grupo 4 com 5 indivíduos do Mato Grosso do Sul e 1 de São Paulo; grupo 5 e grupo 6 

com apenas 1 de Mato Grosso do Sul. Existe variabilidade entre os acessos em relação aos 

caracteres biométricos da amêndoa, possibilitando a escolha de genótipos em futuros 

cruzamentos. 
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O Licuri (Syagrus coronata) é uma palmeira oleaginosa, nativa da Caatinga e com potencial para 

fornecer óleo vegetal similar à palma de óleo. Propagada seminiferamente, apresenta germinação 

baixa e desuniforme, além de requerer grande período de tempo, mesmo estando em condições 

adequadas. Apesar de ser considerada uma espécie xenógama facultativa, a alogamia prevalece 

em seu sistema reprodutivo ocasionando grande heterozigose a seus descendentes. O cultivo in 

vitro é uma técnica comumente adotada para contornar tais impasses, permitindo a multiplicação 

clonal em curto período de tempo e espaço e, assim, condicionando a uniformidade do plantio e 

da produção. Os protocolos de propagação clonal para espécies da família arecaceae são 

desenvolvidos por meio da embriogênese somática (ES). Seu sucesso está diretamente associado 

ao genótipo, explante e as condições de cultivo, especialmente os reguladores de crescimento 

suplementados. O início de um protocolo dar-se-á por meio da inoculação de embriões zigóticos, 

esses tecidos se destacam por serem mais jovens e consideravelmente mais responsivos, 

possibilitando predizer o comportamento da matriz de origem e formular meios de cultura 

adequados para a sua clonagem. Diante da importância e necessidade de propagação da espécie, 

sua submissão ao protocolo de ES torna-se pertinente. Sendo assim, objetivou-se com este 

trabalho avaliar a resposta à indução dos 3 genótipos (LI27, LI46 e LI52) de Licuri oriundos do 

Norte de Minas Gerais. Os embriões zigóticos foram extraídos de sementes maduras em 

ambiente asséptico, desinfetados em solução de Hipoclorito de sódio (NaClO) a 2,0% e 

enxaguados com água autoclavada. Posteriormente, os explantes foram inoculados em meio de 

indução Y3 suplementados com 10µm de Picloran. Cada genótipo compunha um tratamento 

(T1:LI27, T2:LI46 e T3:LI52) com 6 repetições cada, sendo a unidade experimental constituída 

por uma placa de petri contendo 3 embriões zigóticos. Após 90 dias no escuro a 28±1ºC a 

quantidade de massas pré-embriogênicas foi avaliada e os dados foram submetidos à análise de 

variância que se apresentou significativa (p-valor < 5%). As médias obtidas em cada tratamento 

foram submetidas ao teste de Tukey. Observou-se que o genótipo LI46 difere dos demais 

apresentando maior formação de massas pré-embriogênicas (28%), enquanto que os genótipos 

LI52 e LI27 apresentam médias iguais. Esses resultados preliminares indicam que a 

responsividade do Licuri ao cultivo in vitro é genótipo-dependente e, portanto, os meios de 

cultura devem ser ajustados a cada acesso genético. 

 

Palavras-chave: Embrião zigótico; Massas pré-embriogênicas; Arecaceae. 
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ENRAIZAMENTO DE GENÓTIPOS DE Coffea sp. PROMISSORES ÀS 

CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DE BARRA DO GARÇAS-MT 
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A propagação vegetativa de materiais genéticos superiores, por meio de enraizamento, 

proporciona o desenvolvimento de cultivares clonais. Contudo, a eficácia da clonagem depende 

de inúmeros fatores, inclusive os que remetem à totipotência do material genético em questão. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o enraizamento de estacas de diferentes genótipos de Coffea 

arabica e C. canephora adaptados a região de Barra do Garças-MT. O experimento foi 

conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal de Mato Grosso em Barra do Garças-

MT, onde foram avaliados quatro genótipos de Coffea sp.. As estacas foram obtidas de cultivares 

que se mostraram superiores agronomicamente em outros estudos realizados na cidade de Barra 

do Garças-MT, sendo duas do grupo arábica (Catucaí 2SL e Catuaí IAC 62) e duas do grupo 

canéfora (Robusta tropical e BRS Ouro Preto). O delineamento utilizado foi inteiramente 

casualizado com 50 repetições sendo utilizado o teste tukey a 5% de significância. Os caracteres 

avaliados foram: sobrevivência das estacas, número de brotos por estaca, altura de brotos (cm) e 

presença de raiz. As avaliações foram feitas a cada 30 dias durante 120 dias. A taxa de 

sobrevivência variou de 90% (cultivar Catucai 2SL) a 98% (BRS Ouro Preto) não havendo 

diferença significativa entre os genótipos. O número médio de brotos por estaca variou de 1,2 a 

1,6 e também não foi encontrada diferença estatística entre os genótipos avaliados. O grupo dos 

genótipos canéforas (Robusta tropical e BRS Ouro Preto) apresentou maior altura de brotos (7,6 

cm) em relação ao grupo dos arábicas (1,8 cm). Em relação ao enraizamento, ao final dos 120 

dias as cultivares BRS Ouro Preto, Robusta Tropical, Catucaí 2SL e Catuaí IAC 62 apresentaram 

95%, 78%, 40% e 14% de estacas enraizadas, respectivamente. Observou-se que o grupo das 

cultivares canéfora foi superior estatisticamente em termos de enraizamento (86,5%) em relação 

ao grupo arábica (27,5%), no entanto houve diferença estatística entre as cultivares dentro do 

grupo arábica. Suspeita-se que a superioridade de enraizamento da cultivar Catucaí 2SL em 

relação a Catuaí IAC 62 seja consequência de que em sua constituição genealógica houve 

participação de progenitor do grupo canéfora. Resultados encontrados nesta pesquisa são 

corroborados pelo estudo feito por Bergo et al. (2000), no qual genótipo do grupo canéfora 

(cultivar Conillon) apresentou taxa maior de enraizamento que o arábica e que dentro do grupo 

arábica houve diferença entre cultivares.   

 

Palavras-chave: melhoramento de café; propagação vegetativa; clonagem. 
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ESTABELECIMENTO IN VITRO DE SEIS CULTIVARES DE BATATA 

DOCES DA EPAGRI 
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Por ser uma planta predominantemente de propagação vegetativa, várias espécies de vírus podem 

se acumular nos propágulos da batata doce e esse acúmulo gera um processo conhecido como 

“degenerescência”, resultando em plantas de menor vigor e produtividade. Uma alternativa para 

contornar esta degenerescência é o uso da técnica de limpeza clonal. O estabelecimento in vitro é 

uma importante etapa desta técnica, assim o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de fungicida 

como tratamento pré-estabelecimento. Plantas matrizes de seis cultivares de batata doce da 

Epagri (SCS367 Favorita, SCS368 Ituporanga, SCS369 Águas Negras, SCS370 Luiza, SCS371 

Marina e SCS372 Katiy) foram mantidas em vasos contendo 10 litros de substrato comercial, 

adubados semanalmente, de cada cultivar foram mantidos 4 vasos, onde 2 recebiam tratamento 

quinzenal com fungicida amistar 4g.L-1 e 2 não recebiam o tratamento. Após 2 meses em casa de 

vegetação, explantes destas plantas matrizes foram retirados para inoculação in vitro. Para  

inoculação explantes com aproximadamente 2 cm foram retirados das plantas e colocados 

imediatamente em Becker contendo água destilada, a desinfestação ocorreu em câmara de fluxo 

laminar e seguida de 30 segundos em álcool 70%, 10 minutos em hipoclorito de sódio 0,7% 

acrescido de 2 gotas de detergente líquido, após tríplice lavagem com água autoclavada e 

mantidos em água durante o processo de redução a meristema (0,5 mm) com auxílio de lupa. 

Foram utilizados 200 explantes de cada cultivar, 100 de plantas tratadas com fungicidas e 100 

sem fungicida. A unidade experimental foi composta por um tubo de ensaio de vidro com 

capacidade de 140 mL contendo 10 mL de meio de cultura com 1 explante (meristema apical). O 

meio de cultura utilizado foi o MS, sais e vitaminas de MS (MURASHINGUE & SKOOG, 

1962) acrescido de 0,05 mg.L-1 de GA3, 0,05 mg.L-1 de ANA e 0,05 mg.L-1 de BAP, 

suplementado com 30 g.L-1 de sacarose e o pH ajustado em 5,8 antes da adição do agente 

geleificante (6 g.L-1). A esterilização foi realizada em autoclave por 15 minutos a 121°C e 1,2 

atm de pressão. Os tubos foram mantidos em sala de crescimento sob temperatura 25 ± 2°C, 

fotoperíodo de 16 horas e intensidade luminosa de 30 μmol.m-2.s-1 fornecida por lâmpadas LED 

do tipo branco. Após 30 dias da inoculação foi avaliado a porcentagem de contaminação.  Houve 

efeito significativo apenas para o uso de fungicida nas plantas matrizes, onde a média de 

contaminação foi de 42,5%. No tratamento sem uso de fungicida esta média foi de 90%. O uso 

de fungicida quinzenalmente durante dois meses é necessário para a fase de inoculação in vitro.   

 

Palavras-chave: Ipomea batata; cultura de tecidos; assepsia. 
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ESTIMATIVA DE DIVERSIDADE GENÉTICA DE LICURI (Syagrus 

coronata) BASEADA EM CARACTERES VEGETATIVOS E PRODUTIVOS 
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O Licuri (Syagrus coronata) é uma palmeira oleaginosa proveniente da porção semiárida do 

Brasil. Sua característica oleaginosa associada a adaptação climática faz desta espécie uma 

importante fonte de óleo vegetal. Por se tratar de uma espécie não domesticada, trabalhos que 

visem sua caracterização e identificação de seu potencial genético são importantes para sua 

exploração racional e sustentável. Este trabalho objetivou estimar a diversidade genética de 

Licuri proveniente do norte de Minas Gerais através da mensuração de descritores morfológicos 

de 57 genótipos. Os caracteres vegetativas avaliados in situ foram: altura de planta (H), número 

de folhas por planta (NF), comprimento da folha (CF), largura da folha (LF), projeção da copa 

(PCP) e diâmetro da estirpe (DE), os caracteres relativos à produção avaliados foram: número de 

cachos (NC), número de estruturas florais, (NEF), peso do cacho (PC), número de frutos por 

cacho (NFC), peso do engaço (PE), comprimento do cacho (CC) e peso de 10 frutos frescos 

(P10). Os dados foram submetidos à análise multivariada utilizando a distância euclidiana média 

como medida de dissimilaridade e agrupamento pelo método de Tocher e UPGMA (dados 

padronizados). Foi estabelecida também a importância de variáveis para discriminação dos 

genótipos utilizando componentes principais. Pelo agrupamento de Tocher houve formação de 8 

grupos com os caracteres vegetativos e 9 grupos com os caracteres produtivos, sendo que pelo 

menos 4 grupos foram formados por um único indivíduo cada, denotando alta divergência 

genética. O agrupamento pelo método de UPGMA formou, adotando-se o corte do dendrograma 

pelo critério de MOJENA (1977), 7 e 8 grupos, para os caracteres vegetativos e produtivos, 

respectivamente, a correlação cofenética de 0,75 para os dois dendrogramas evidenciam alta 

correlação entre a projeção gráfica e matriz de distâncias. Os resultados indicam alta divergência 

genética entre os 57 genótipos de Licuri avaliados, sendo indícios de variabilidade genética. As 

variáveis que se mostraram mais importantes para discriminação dos genótipos avaliados foram: 

largura da folha (LF), altura da planta (H), peso do cacho (PC) e número de cachos (NC). Este 

trabalho dá suporte para outros estudos genéticos mais aprofundados do Licuri, sendo este uma 

potente fonte de variabilidade genética para ser inserido em um programa de melhoramento 

genético. 

 

Palavras-chave: Dissimilaridade genética; espécies autóctones; Arecaceae. 
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ESTIMATIVA DE PARÂMETROS GENÉTICOS E AVALIAÇÃO DA 

PRODUTIVIDADE EM CLONES DE CUPUAÇUZEIRO 
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O cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum.) é uma espécie tropical 

perene nativa da região amazônica, com grande importância local, principalmente pelo consumo 

da polpa do seu fruto, tanto in natura quanto na forma processada. Não obstante essa 

importância na região, impasses fitotécnicos ainda prejudicam o desenvolvimento do cultivo, 

sendo necessários estudos em diversas linhas de pesquisa visando lenir esta problemática. Tendo 

isso em vista, o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade produtiva de clones de 

cupuaçuzeiro, visando principalmente dar continuidade ao programa de melhoramento através da 

identificação e seleção dos genótipos mais promissores. Foram avaliados 16 clones de 

cupuaçuzeiro, na Base Física da Embrapa Amazônia Oriental, no município de Tomé-Açú, 

estado do Pará. O ensaio avaliado foi o Siriá e era composto por 5 blocos, com 3 plantas na 

parcela, correspondendo à 208 árvores. A variável resposta avaliada foi a produção média de 

frutos por safra, obtida a partir da média de 5 safras avaliadas entre os anos de 2014 a 2019. 

Inicialmente foi testada a significância do efeito aleatório via Análise de Deviance, por meio do 

teste LRT (Likelihood Ratio Test). Em seguida, foram estimados os componentes de variância 

bem como os BLUPs do modelo. As análises foram realizadas com o auxílio do software 

Selegen (Sistema Estatístico e Seleção Genética Computadorizada) através do Modelo 2. Foram 

detectadas diferenças entre os genótipos avaliados ao nível de 1% de probabilidade (Qui-

quadrado > 6.63), justificando as análises subsequentes. Os componentes de variância estimados 

via REML individual foram: variância genética Vg = 1.59, herdabilidade h2 = 0.199, acurácia 

seletiva râa = 0.75, coeficiente de variação genotípica CVgi% = 24.10 e média geral do 

experimento mg = 5.23, sendo os valores de h2 e râa considerados moderado e alto, 

respectivamente. Os efeitos genéticos foram considerados positivos em oito dos genótipos 

avaliados (61, 96, 89, 51, 215, 63, 94, 95, nesta ordem de influência genética), podendo ter 

grande importância no aumento da produtividade da espécie. Os valores de ganho genético para 

cada um dos genótipos com efeito genético positivo foram os seguintes: 1.9373, 1.4535, 1.2574, 

1.1328, 1.0568, 1.0033, 0.9361 e 0.8478, na mesma sequência apresentada anteriormente. 

Portanto, é possível notar que os clones 61, 96, 89, 51, 215, 63, 94, 95 podem ter grande 

relevância para o programa de melhoramento da espécie, uma vez que pode contribuir para o 

aumento do potencial produtivo, sendo, no entanto, necessário trabalhos posteriores que visem 

associar esta característica com outras também importantes agronomicamente, especialmente, 

resistência à vassoura de bruxa. 

 

Palavras-chave: produtividade; Theobroma; parâmetros genéticos. 
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Para a compreensão do valor genético de uma população de plantas, é necessário decompor a 

variância fenotípica em seus componentes atribuídos aos fatores como ambiente, genética e a 

interação entre estes. A estimativa dos componentes de variância é de fundamental importância, 

pois permite a escolha do método de melhoramento adequado, a predição de ganhos genéticos e, 

consequentemente, identificar o potencial da população para a seleção. O presente trabalho teve 

como objetivo estimar os componentes de variância em linhagens de linhaça dourada, obtidas 

pelo método de seleção de linhas puras no ano de 2017. Setenta e três linhagens, mais a 

testemunha (população sem seleção), foram avaliadas no ano de 2018, na Área Experimental da 

Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Curitibanos, por meio do delineamento blocos 

casualizados com três repetições.  Com a intensidade de seleção de 50%, as melhores linhagens 

de 2018 foram avaliadas no ano de 2019 sob as mesmas condições. As características avaliadas 

foram: dias para emergência (DE), estande inicial (EI), dias para início do florescimento (DPIF), 

dias para 50% do florescimento (DP50F), dias para fim do florescimento (DPFF), dias para 

maturação (DPM), estande final (EF), altura de planta (AP), comprimento técnico (CT), 

comprimento produtivo (CP), diâmetro da ramificação principal (DP), diâmetro da ramificação 

secundária (DS), número de ramificações secundárias (NRS), número de cápsulas por planta 

(NCAPP), peso de mil sementes (P1000), produtividade por planta (PRODPL) e produtividade 

por área (PRODHA). Com base nas esperanças matemáticas dos quadrados médios obtidas pela 

análise de variância (teste F, p<0,05), foram estimados os componentes de variâncias e os 

coeficientes de herdabilidade. Foi observada variância fenotípica entre as linhagens em 2018 

para os caracteres DPE, DPIF, AP, CT, PRODPL e PRODHA. Como consequência da alta 

variância genotípica, foram observados altos coeficientes de herdabilidade para esses caracteres, 

variando de 0,66 a 0,91, exceto DPE que teve maior influência ambiental. Já no ano de 2019, EI, 

DPIF, DP50F, AP, CT, DP, DS, NCAP e P1000 apresentaram alta variância fenotípica. Destas 

características, apenas DPIF, DP50F, AP, CT, DP e P1000 tiveram a variância genotípica 

sobressaindo à ambiental, com herdabilidade variando de 0,66 a 0,91. PRODPL e PRODHA 

demonstraram redução na herdabilidade em virtude da intensidade de seleção, que acaba por 

reduzir a variabilidade genética. Na análise conjunta, DPIF apresentou variância genotípica 

sobressaindo à variância ambiental e da interação. Já PRODPL apresentou variância genotípica 

nula. NCAP e PRODHA obtiveram a variância da interação superior à genotípica, fato que pode 

interferir negativamente no ganho genético. A presença de variância genotípica, tem grande 

importância dentro dos programas de melhoramento devido a possibilidade de ganho com a 

seleção para as características citadas. 

 

Palavras-chave: variância genotípica; Linum usitatissimum L.; herdabilidade. 
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O arroz (Oryza sativa L.), cereal de grande importância econômica e social é uma cultura 

suscetível a várias doenças e pragas que podem reduzir a produtividade. O fungo R. solani Kuhn 

é o fitopatógeno causador da queima da bainha, uma doença grave do arroz irrigado. Estudos de 

transcriptoma via RNAseq são importantes, pois a partir deles é possível identificar alterações 

transcricionais em cada espécie vegetal sob estresse biótico e abiótico. Entender a expressão 

gênica do patossistema é essencial para compreender como o patógeno consegue ou não vencer a 

defesa da planta e assim causar ou não a doença. O presente estudo teve como objetivo 

identificar os genes diferencialmente expressos relacionados com fatores de transcrição do arroz 

durante a infecção com R. solani. Plantas da cultivar BRS Tropical foram avaliadas em casa de 

vegetação, utilizando controle (plantas não inoculadas) e as plantas inoculadas com o patógeno 

55 dias após o plantio. A coleta das amostras (pool de bainhas e folhas) ocorreu 48 horas após a 

inoculação do patógeno. O RNA total foi extraído e o sequenciamento das bibliotecas de cDNA 

foi realizado na plataforma Illumina HiSeq 2500 do Centro de Genômica Funcional da ESALQ–

USP. As sequências obtidas passaram por filtragem de qualidade e alinhamento no genoma do 

arroz (O. sativa japonica Nipponbare MSU versão 7). A análise de expressão diferencial foi 

realizada primeiramente com a contagem bruta dos reads, seguido da normalização dos dados 

utilizando o pacote DESeq2 do R/Bioconductor. Foram encontrados 26 genes relacionados aos 

fatores de transcrição, em que 19 foram induzidos e 7 reprimidos. Quando analisadas as famílias 

desses genes a que obteve maior frequência foi a MYB, com seis genes, seguida pela família 

AP2, com cinco genes. Estas famílias estão diretamente envolvidas não só na regulação de 

processos de desenvolvimento da planta, mas também em mecanismos de resposta a vários tipos 

de estresses bióticos e abióticos. Desta forma, entender quais fatores de transcrição são 

diferencialmente expressos em plantas submetidas a estresses bióticos auxilia na identificação de 

genes responsáveis pela resistência e, consequentemente, o melhoramento genético.  
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O fungo micorrízico de orquídea Waitea circinata é um potencial promotor de crescimento e 

bioagente contra doenças do arroz, pois produz ácido indolacético, celulases, glucanases, 

quitinases e proteases. O objetivo foi identificar e avaliar genes diferencialmente expressos 

(GDEs) envolvidos na interação W. circinata x arroz. Os tratamentos consistiram em plantas não 

tratadas – controle (água) e tratadas com W. circinata (micorrizadas). A micorrização das plantas 

ocorreu 20 dias após o plantio (dap) com a inserção de um disco 9 mm de W. circinata na base 

da planta. Posteriormente, aos 57 dap, foram coletadas três amostras abaixo da segunda folha do 

perfilho e procedeu-se a extração do RNA e sequenciamento de nova geração (NGS) na 

plataforma Illumina. As sequências foram avaliadas com o FastQC, a remoção dos adaptadores e 

sequências de baixa qualidade com o Trimmomatic, alinhadas ao genoma de referência com o 

STAR e SAMStat e HTSeq para contagem do número de sequências alinhadas em cada gene. Os 

dados foram inseridos no R em uma matriz de contagem única no pacote DESeq2 para detecção 

dos GDEs (FDR < 0,05) que foram analisados no AgriGO e KEGG (p ≤ 0,05), onde as vias mais 

importantes que os GDEs estavam envolvidos foram identificadas. Foram obtidos 763 GDEs, 

sendo 383 ativados e 380 reprimidos e 10 foram destacados com base nos valores do log2 fold 

change: LOC_Os01g55240 (giberelina 2-beta dioxigenase), LOC_Os03g07400 (auxina 

SAUR77), LOC_Os08g36480 (nitrato redutase), LOC_Os01g09700 (ACS: 1- 

aminociclopropano-1-carboxilato sintase), LOC_Os01g71310 (citocinina dehidrogenase), 

LOC_Os02g47470 (CYP707A: ácido abscísico 8'-hidroxilase), LOC_Os09g28440 (fator de 

transcrição responsivo ao etileno ERF109), LOC_Os11g04720 (regulador de resposta de 2 

componentes da família ARR-A), LOC_Os05g41760 (fator de transcrição responsivo ao etileno 

12) e LOC_Os01g49830 (AP2/ERF). Estes genes participam de diversas rotas metabólicas no 

arroz, principalmente das vias de sinalização hormonais, como citocinina, auxina, 

brassinosteróides, etileno, ácido abscísico e ácido salicílico; na via de biossíntese de 

diterpenóides, com GDEs atuando na síntese de giberelina, na via de cisteína e metionina, assim 

como de adaptação à estresses (salino, osmótico e hídrico), metabolismo do nitrogênio e MAPK 

de sinalização, que culminam em processos importantes de defesa como síntese de fitoalexinas, 

RH, fortalecimento da parede celular e fechamento estomático. 
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Em programas de melhoramento da cana-de-açúcar, as fases iniciais de seleção, sobretudo em T1 

e T2, são caracterizadas pela grande quantidade de genótipos e pouco material de propagação. 

Isso impossibilita a realização de ensaios em mais de um local e pode inviabilizar o uso de 

delineamentos com repetição. Daí, a importância de se conhecer a herdabilidade (h2) dos 

caracteres para a escolha daqueles com maior potencial de ganho genético. Neste trabalho 

estimamos o coeficiente h2 para caracteres relacionados à produtividade da cultura, buscando 

avaliar a viabilidade da seleção em fase T1 para cada caráter. No âmbito do Programa de 

Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar da Universidade Federal de Goiás (PMGCA-

UFG/Ridesa), três ensaios foram conduzidos no delineamento de blocos aumentados 

(modificado para pequeno número de testemunhas), nos municípios de Quirinópolis, Goianésia e 

Maurilândia. Em cada local foram testados setecentos clones experimentais e três cultivares 

comerciais, testemunhas (RB867515, RB966928 e CTC4). Os caracteres avaliados foram teor de 

sólidos solúveis (ºBrix), número de colmos (NC), toneladas de cana por hectare (TCH) e 

toneladas de ºBrix por hectare (TBH). A herdabilidade foi estimada em nível de indivíduo 

(genótipo) e para cada local. Os maiores coeficientes h2 foram observados para ºBrix (0,94, 0,90 

e 0,90, nos respectivos locais), seguido do caráter NC (0,77, 0,73 e 0,79). Estes resultados 

evidenciam que tais caracteres são pouco influenciados pelo ambiente e que a seleção sobre estes 

é promissora para a obtenção de indivíduos ricos em açúcar e com bom perfilhamento. Para TCH 

e TBH, os coeficientes h2 ficaram abaixo de 0,5, caracterizando grande influência do ambiente na 

sua expressão fenotípica, bem como a baixa viabilidade da seleção direta para produtividade na 

fase T1 do programa de melhoramento.  
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Os pequizeiros (Caryocar brasiliense) apresentam consideráveis variabilidades em suas 

características morfológicas, físicas e químicas, contudo, são escassos os dados na literatura para 

pequis sem espinhos (acúleos) no endocarpo. Conhecer a influência destas características auxilia 

na construção e gerenciamento de programa de melhoramento e conservação da espécie. O 

objetivo desta pesquisa foi estimar a herdabilidade e as correlações genotípicas e fenotípicas para 

características morfoagronômicas de frutos de pequizeiros com e sem espinhos no endocarpo. Os 

frutos foram coletados em janeiro de 2018, em estádio de maturação completa. As medidas 

aferidas foram Massa de Fruto (g), Altura de Fruto (mm), Comprimento de Fruto (mm), Largura 

de Fruto (mm), Altura de Pirênio (mm), Comprimento de Pirênio (mm), Diâmetro de Pirênio 

(mm), Massa de Pirênio (g), Massa da Casca (g), Espessura da Casca (mm) e Rendimento de 

Pirênio (%). Foram estimados os coeficientes de correlação fenotípica e genotípica e a 

herdabilidade entre os caracteres avaliados por meio do Programa estatístico GENES. Observou-

se a ocorrência de 15 correlações significativas (p ≤ 0,05) para caracteres de frutos de 

pequizeiros com espinhos no endocarpo e 31 correlações significativas (p ≤ 0,05) para caracteres 

de frutos sem espinhos. Correlações genotípicas acima de 0,70 são consideradas altas, porém é 

possível realizar seleção indireta quando elas se encontram acima de 0,50. Verificou-se 

coeficientes de correlação iguais a zero entre alguns caracteres. Notou-se que o rendimento de 

pirênios apresentou baixa herdabilidade em ambos os grupos de pequizeiros e este caráter foi 

correlacionado negativamente com a espessura da casca. Para a seleção de frutos com maior 

rendimento de polpa deve-se selecionar frutos com menores estimativas de espessura de casca. 

Para a maioria dos caracteres as correlações genotípicas foram superiores às fenotípicas e 

tiveram a mesma direção em ambos os grupos de pequizeiros. A maioria dos caracteres avaliados 

nos frutos de pequizeiros com e sem espinhos no endocarpo apresentaram alta herdabilidade e 

são correlacionados. A diversidade genética observada nas matrizes de pequizeiro a partir de 

características morfológicas de frutos pode ser, em grande parte, de origem genética, devido aos 

altos valores de herdabilidade observados. 
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A seleção de linhagens de trigo com base em índices genotípicos de seleção proporciona ganhos 

mais equilibrados para um conjunto de caracteres, sendo uma estratégia amplamente utilizada em 

programas de melhoramento. O objetivo deste trabalho foi selecionar genótipos para 

cruzamentos de melhor desempenho com base em características de interesse no melhoramento 

de trigo utilizando o índice multi-trait genotype-ideotype distance index (MGIDI). Um ensaio foi 

conduzido entre os meses de Junho e Outubro de 2020, no campo experimental Professor Diogo 

Alves de Mello (20º45'14" S; 42º52'55" W; 648 m), pertencente ao Departamento de Agronomia 

da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG. Foram avaliadas 39 cultivares comerciais 

recomendadas para a região Centro-Sul do Brasil: Agile, Ametista, Astro, Aton, Audaz, BRS 

234, BRS 254, BRS 264, BRS 394, BRS 404, Capricho, CD 1104, CD 121, CD 1252, CD 1303, 

CD 1103, CD 1440, CD 150, CD 151, CD 1705, Citrino, Cristalino, Destak, Duque, Madre 

Pérola, Mestre, Noble, ORS 1403, Ponteiro, Potyporã Quartzo, RBO 2B5, RBO 303, Sintonia, 

Sonic, Sossego, Taquari, Tibagi, Toruk e UFVT Pioneiro. O ensaio foi conduzido em 

delineamento de blocos ao acaso, com três repetições, com parcelas constituídas de quatro linhas 

de três metros, espaçadas a 0,20 m, com uma densidade populacional de 350 sementes.m-2. Os 

tratos culturais foram realizados seguindo as recomendações técnicas do cultivo de trigo para a 

região. Avaliou-se altura de espiga e planta, espigamento, massa de espiga, número de espiguetas 

por espiga, número de grãos por espiga, massa de grãos da espiga, massa de cem grãos, 

produtividade e peso hectolitro. Os dados foram submetidos à análise de Deviance para 

estimação dos parâmetros genéticos e valores genotípicos via metodologia REML/BLUP. A 

seleção dos melhores genótipos foi feita utilizando o MGIDI. A análise de deviance revelou 

significância do efeito de genótipo (p < 0,01) em todos os caracteres avaliados. As altas 

estimativas obtidas para a variância genotípica em detrimento da variância residual, além dos 

elevados valores obtidos para a acurácia, indicam significativa variabilidade genética e maior 

contribuição da variação genotípica em relação à variação total observada. Os genótipos 

selecionados pelo índice foram: BRS 254, BRS 264, Astro, CD 150, CD 1103, Duque, Taquari e 

Sonic. A seleção com base no MGIDI demonstrou ser uma estratégia interessante, tendo em vista 

a multicolinearidade entre componentes de rendimento por proporcionar ganhos significativos 

para os caracteres de interesse e permitir a visualização dos pontos fortes e fracos dos genótipos 

selecionados. A aplicação do índice MGIDI aliada a estudos de diversidade genética no conjunto 

de genótipos avaliados permitiu a obtenção de informações importantes e que possibilitam a 

orientação de blocos de cruzamento entre genótipos superiores e complementares para formação 

de populações base para posterior prática de seleção. 
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A implantação de florestas comerciais têm sido uma nova tendência de mercado, por serem 

importantes para diminuir o déficit florestal, proteger áreas nativas remanescentes, entre outros 

benefícios. Nesse sentido, o cultivo de Mogno Africano, que tem várias vantagens, incluindo a 

legislação, que permite o corte de espécies exóticas, é também uma das espécies comerciais com 

um grande mercado para expansão. Com o aumento das áreas de plantio de mogno africano no 

Brasil, o aprimoramento das técnicas de manejo associado ao inventário florestal permite o 

acompanhamento do desenvolvimento do plantio e o planejamento a médio e longo prazo das 

atividades silviculturais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da idade no 

crescimento de diferentes clones de mogno africano. O experimento foi conduzido na Fazenda 

Conquista, no município de Colômbia, em São Paulo, onde foram testados 60 genótipos de 

mogno africano, contemplando a espécie K. grandifoliola. Foram adotadas 10 repetições para 

cada um dos 60 genótipos distribuídos em um delineamento de blocos completos casualizados. 

Na avaliação do desenvolvimento das árvores foram mensurados a altura total (𝐻𝑡), a altura 

comercial ou de fuste (𝐻𝑓) e o diâmetro a altura do peito (DAP) mensurados em todas as árvores 

do teste. A partir dos dados de DAP, 𝐻𝑡 e 𝐻𝑓 e do uso de fatores de forma (𝑓𝑓) foi estimado o 

volume por hectare (𝑉ℎ𝑎). Observou-se que nas duas primeiras avaliações aos 1,0 e 2,1 anos as 

árvores de origem seminal apresentaram o pior desempenho em crescimento de DAP (cm). Nas 

avaliações aos 5.5 e 6.2 anos verificou-se uma superioridade das procedências clonais com 

relação às árvores de origem seminal. Além disso, observou-se que em todas as avaliações aos 

1,0, 2,1, 5,5 e 6,2 anos as árvores de origem seminal apresentaram o pior desempenho em 

crescimento de altura total (m) e altura de fuste ou comercial (m). Ao longo dos anos, as árvores 

de origem seminal se mostraram menos eficientes em produtividade (m3.ha-1) do que os clones, 

principalmente nos primeiros anos de plantio. A produtividade das procedências seminais foi em 

média 60% inferior aos clones aos 6.2 anos de plantio. Aos 5.5 anos os melhores clones eram o 

07 e 08, já aos 6.2 os melhores são o 08 e 06, respectivamente, com produtividade acima de 90,0 

m3.ha-1. Os clones também apresentam maior uniformidade. Essa uniformidade dos clones é 

fundamental para o aprimoramento de práticas silviculturais, bem como da previsibilidade 

produtiva e de aproveitamento industrial. Sendo assim, é importante a escolha de clones que 

apresentem melhores características, pois estes propiciam maior produtividade nos plantios 

comerciais. 
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Apesar de não ser uma espécie comestível Musa ornata Roxb., popularmente conhecida como 

bananeira-ornamental ou bananeira-de-jardim, é uma espécie diploide, selvagem, que pode ser 

empregada para fins de melhoramento genético no desenvolvimento de diploides melhorados. O 

cruzamento de M. ornata com genótipos de Musa acuminata (AA) e posteriores 

retrocruzamentos com o genoma AA é uma estratégia para a introdução de genes de resistência e 

de interesse agronômico. A coleção de germoplasma de bananeira da EPAGRI – Estação 

Experimental de Itajaí (EEI) conta atualmente com mais de cem acessos, entre materiais 

diplóides, triplóides e tetraploides. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil genético de um 

acesso de M. ornata introduzido na coleção de germoplasma da EEI e avaliar a similaridade 

genética entre os demais acessos presentes e já caracterizados geneticamente. Dezoito 

marcadores microssatélites (SSR), referência para o gênero Musa, foram amplificados via PCR e 

genotipados via eletroforese capilar em analisador genético ABI3500. Ao total, foram 

amplificados 19 alelos distintos, sendo que apenas o marcador mMaCIR164 revelou perfil 

heterozigoto. Dos dezenove alelos amplificados, 11 alelos (57,89%) ainda não haviam sido 

detectados nos acessos já genotipados da coleção de germoplasma de bananeira da EPAGRI – 

EEI, sendo: mMaCIR196 – 186 pb; mMaCIR264 – 230 pb; mMaCIR24 – 217 pb; mMaCIR150 

– 258 pb; mMaCIR152 – 172 pb; mMaCIR231 – 239 pb; mMaCIR03 – 119 pb; mMaCIR39 – 

325 pb; mMaCIR45 – 263 pb e mMaCIR164 – 428 pb e 431 pb. Os resultados demonstram que a 

introdução de M. ornata no desenvolvimento de novos diploides melhorados possui elevado 

potencial na introdução de novos genes e formas alélicas em bananeiras comestíveis triploides e 

tetraploides. 
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A cultura do milho tem grande destaque mundialmente devido a sua importância econômica e 

social. Sua produção cresce a cada safra, sendo essencial determinar características que estão 

diretamente ligadas com a produtividade dos grãos. A hipótese desta pesquisa foi observar a 

relação de índices de vegetação e de variáveis agronômicas na produção do milho. O objetivo foi 

avaliar quais características agronômicas e quais índices de vegetação (IVs) mais contribuem na 

produção do milho. O experimento foi conduzido durante as safras de 2017/2018 e 2018/2019 no 

campo experimental da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Chapadão do 

Sul. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três repetições em esquema 

fatorial. Foram realizadas análises de fatores e análise estruturais para todas as variáveis. Na 

análise de fatores as variáveis NDVI, NDRE, SAVI e GNDVI constituíram o primeiro fator 

relacionado a HTP (Fenotipagem de alto rendimento). O segundo fator foi formado por Kernel 

(fatores relacionados a espiga) e as variáveis CE (comprimento da espiga), NFE (número de 

fileiras por espiga) e NGF (número de grãos por fileira). O terceiro fator foi formado por Morpho 

(variáveis morfológicas) e as variáveis AIE (altura de inserção da espiga), DC (diâmetro do 

colmo) e AP (altura de planta). E o último fator foi constituído por Yield e a variável PROD, 

ambas sendo constituintes de um único fator, que é a produtividade de grãos. As comunalidades 

foram superiores a 0,64 exceto para a variável GNDVI. Avaliando as cargas fatoriais, o primeiro 

fator foi determinante para as variáveis CE, NGF e NFE. O fator dois expressa as variáveis 

espectrais: NDVI, NDRE, GNDVI e SAVI. E o último fator, 3, explica as variáveis AP, AIE e 

DC relacionadas às características agronômicas do milho. Na modelagem de equações estruturais 

(SEM) observou-se que HTP obteve uma carga fatorial alta e positiva com NDVI, NDRE e 

SAVI. Já com GNVI obteve uma carga moderadamente positiva. Já a variável latente referente a 

espiga obteve uma forte relação positiva com as variáveis NFE e NGF. A variável latente 

Morpho teve uma carga fatorial positiva e elevada com DC e mediana com AIE que obtiveram 

carga fatorial positiva, porém muito baixa com a produtividade. CE, NGE e NFE foram as 

variáveis agronômicas que mais contribuíram com a produtividade de milho. Os IVs que mais 

obtiveram relação com a produtividade foram: NDVI, NDRE e SAVI. 
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Mimosa verrucosa Benth. (Leguminosae, Caesalpinioideae), popularmente conhecida como 

“jurema de vaqueiro”, é uma espécie arbórea arbustiva que possui propriedades psicoativas ainda 

pouco pesquisadas em nível etnofarmacológico. Essa espécie, comumente distribuída no 

Nordeste brasileiro, desde o Ceará à região central da Bahia, possui relevante aplicação na 

apicultura devido ao uso do seu néctar e pólen para formação do mel produzido em determinadas 

regiões do Nordeste. Apesar de sua importância, estudos citogenéticos para a espécie ainda são 

incipientes, restringindo-se apenas à contagem do número cromossômico. Dessa forma, o 

presente trabalho objetivou analisar a distribuição de blocos de heterocromatina constitutiva 

(HC) através de dupla coloração CMA/DAPI no cariótipo de M. verrucosa. As sementes de M. 

verrucosa foram quimicamente escarificadas em ácido sulfúrico por 15 min e, posteriormente, 

colocadas em placas de Petri para germinação. Após atingirem cerca de 1 cm, as radículas foram 

coletadas e pré-tratadas com PDB (1,4-diclorobenzeno) por 1 hora à temperatura ambiente e, em 

seguida, fixadas em solução Carnoy (3 metanol: 1 ácido acético, v:v) por 24 horas. As lâminas 

foram preparadas de acordo com o protocolo de Carvalho e Saraiva (1993), com pequenas 

modificações. As melhores lâminas foram selecionadas e coradas com 10 µL de CMA (0,5 

mg/ml) e mantidas no escuro em câmara úmida por 1 h e 30 min. Posteriormente, as lâminas 

foram coradas com 10 µL de DAPI (2 µg/ml) por 1 h, lavadas, secas e montadas em tampão 

McIlvaine-glicerol (1:1 v/v). Os acessos avaliados apresentaram número cromossômico básico 

2n = 26, com cromossomos pequenos (<3,0µm) e de morfologia meta e submetacêntrica. Em 

todas as metáfases observadas, foi possível identificar duas bandas CMA fortemente coradas 

(CMA++/DAPI-) nas regiões terminais de dois pares cromossômicos, provavelmente 

correspondentes a sítios que envolvem regiões organizadoras de nucléolos (RONs). Ainda, foram 

identificadas quatro bandas CMA+ de difícil identificação no cariótipo desta espécie. Quando 

comparada a outras leguminosas da subfamília Caesalpinioideae, como Parkia platycephala e 

Peltophorum dubium, com 8 e 10 bandas CMA positivas, respectivamente, M. verrucosa 

apresenta um menor número de bandas CMA no seu cariótipo, possivelmente associado a uma 

menor fração de DNA repetitivo no genoma dessa espécie. É necessário, portanto, dar 

continuidade a estudos citogenéticos, utilizando DNA ribossomal e DNA repetitivo disperso 

como sondas para FISH (Hibridização in situ Fluorescente), a fim de identificar mais 

detalhadamente a distribuição de sequências repetitivas no cariótipo desta espécie 

economicamente importante do Nordeste brasileiro. 

 

Palavras-chave: CMA/DAPI; Heterocromatina constitutiva; Jurema de vaqueiro; RON. 

Agradecimento: CAPES. 

  



III Simpósio de Genética, Melhoramento e Conservação de Plantas – Virtual Edition 

“Empreendedorismo no Melhoramento e Conservação de Plantas” 

18 e 19 de agosto de 2021, UFG, Goiânia-GO 

 

51 
 

PARÂMETROS GENÉTICOS PARA RESISTÊNCIA À MURCHA DE 

FUSÁRIO NA CULTIVAR BRS ESPLENDOR 

 
Angelina Luzia Ciappina1*; Saulo Muniz Martins2; Leonardo Cunha Melo3; Thiago Lívio Pessoa 

Oliveira de Souza3; Paula Pereira Torga3; Helton Santos Pereira3 

 
1Doutoranda em Genética e Melhoramento de Plantas. Universidade Federal de Goiás. Goiânia – 

GO, Brasil. *angelinaciappina@gmail.com; 
2Pós-doutorando da Embrapa Arroz e Feijão. Santo Antônio de Goiás – GO, Brasil.  
3Pesquisadores da Embrapa Arroz e Feijão. Santo Antônio de Goiás – GO, Brasil.   

 

O feijão é uma cultura de grande importância nacional e pode ter sua produção prejudicada 

quando há ocorrência da murcha de fusário, uma doença de solo causada pelo fungo Fusarium 

oxysporum f. sp. phaseoli. O método de controle mais indicado para esta doença é o uso de 

cultivares resistentes, devido sua eficiência e economia. Conhecer os parâmetros genéticos da 

resistência é essencial para o desenvolvimento de cultivares resistentes, sendo este o objetivo 

deste trabalho. Foram utilizadas 103 progênies obtidas do cruzamento entre as cultivares BRS 

Esplendor (resistente) e BRS Horizonte (suscetível). As progênies (F2:4 e F2:5), os genitores e 

as testemunhas foram avaliadas nas safras de inverno dos anos de 2018 e 2019 em área com 

ocorrência natural do patógeno no município de Santo Antônio de Goiás. O delineamento 

utilizado foi blocos casualizados com três repetições. A resistência foi avaliada por meio de uma 

escala de notas variando de 1 (completamente resistente) a 9 (completamente suscetível). Os 

dados foram submetidos às análises de variância individual e conjunta. Foram estimados os 

componentes de variâncias, herdabilidades e os ganhos esperados com a seleção. Foi observada 

diferença significativa entre os genótipos testados, tanto para as análises individuais quanto 

conjunta, o que indica a existência de variabilidade. A média obtida para BRS Esplendor 

(resistente) e BRS Horizonte (suscetível) foi contrastante (2,3 e 7,0, respectivamente), tornando 

viável o estudo sobre controle genético. Houve efeito significativo para interação genótipos x 

ambientes, indicando que os genótipos se comportaram de forma distinta nas diferentes safras 

testadas, sendo importante que a seleção ocorra de forma isolada. Para os parâmetros genéticos, 

observa-se altas estimativas de herdabilidade nas análises individuais (95% em 2018 e 94% em 

2019) e na análise conjunta (97%), sendo possível a seleção dos melhores genótipos para 

gerações subsequentes. Os ganhos esperados com a seleção apontam redução das notas de 

severidade em 48,1% (2018), 49,8% (2019) e 48,4% (conjunta), sendo muito vantajosos. Por 

fim, observa-se que a resistência fornecida por BRS Esplendor pode ser trabalhada em 

programas de melhoramento, tendo grande chance de sucesso no desenvolvimento de cultivares 

resistentes à murcha de fusário.  

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli; Estimação de 
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Agradecimento: CAPES, Embrapa Arroz e Feijão.  

  



III Simpósio de Genética, Melhoramento e Conservação de Plantas – Virtual Edition 

“Empreendedorismo no Melhoramento e Conservação de Plantas” 

18 e 19 de agosto de 2021, UFG, Goiânia-GO 

 

52 
 

PREDIÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS EM GENÓTIPOS DE 

ARROZ  
 

Maxwel Rodrigues Nascimento1*; Alexandre Gomes de Souza2; Paulo Ricardo dos Santos3; 

Silvino Amorim Neto4; Benedito Fernandes de Souza Filho4; Rogério Figueiredo Daher5 
 

1Doutorando em Genética e Melhoramento de Plantas. Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro. Campos dos Goytacazes-RJ, Brasil. *maxwel.rn88@gmail.com; 
2Doutorando em Produção Vegetal. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. 

Campos dos Goytacazes-RJ, Brasil; 
3Professor do curso de Engenharia Agronômica. Universidade Estadual da Região Tocantina do 

Maranhão. Imperatriz-MA, Brasil;   
4Pesquisadores. Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. Campos dos 

Goytacazes-RJ, Brasil; 
5Professor do Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuária. Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro. Campos dos Goytacazes-RJ, Brasil. 
 

O arroz (Oryza sativa L.) é um dos cereais mais produzidos e consumidos no mundo, sendo a 

principal fonte de carboidratos presentes na dieta de mais da metade da população mundial. O 

uso de cultivares adaptadas às diversas condições edafoclimáticas têm se mostrado uma 

alternativa para o aumento da produção e do desenvolvimento da agricultura nacional. O 

objetivo deste trabalho foi estimar os parâmetros genéticos para seleção de genótipos de arroz 

para produtividade e precocidade por meio da metodologia dos modelos mistos. No ano de 2005 

foi instalado um experimento com 30 genótipos de arroz no município de Macaé – RJ. Desses 

genótipos, vinte e cinco são linhagens e cinco cultivares. Foi utilizado o delineamento 

experimental em blocos casualizados com quatro repetições. A parcela experimental foi 

constituída de 8 linhas de 5,0 metros de comprimento, espaçadas em 0,17 metros entre si. As 

estimativas de componentes de variância e parâmetros genéticos foram obtidas pela metodologia 

de modelos mistos REML (Restriction Maximum Likelihood) /BLUP (Best Linear Unbiased 

Prediction). Foi utilizado o modelo estatístico y = Xr + Zg + e, em que y é o vetor de dados, r é o 

vetor dos efeitos de repetição (assumidos como fixos) somados à média geral, g é o vetor dos 

efeitos genotípicos (assumidos como aleatórios) e e é o vetor de erros ou resíduos (aleatórios). 

As letras maiúsculas representam as matrizes de incidência para os referidos efeitos. A análise 

foi gerada pelo modelo 21 do software SELEGEN – REML/BLUP. A herdabilidade de parcelas 

individuais para as duas variáveis foi de média (0,4846) a alta magnitude (0,77) para 

produtividade e precocidade, respectivamente. Em relação à herdabilidade da média dos 

genótipos, foi observado, para as duas variáveis, valores de alta magnitude. Nota-se que o 

ambiente pouco influenciou na expressão fenotípica. A acurácia seletiva reflete na precisão 

experimental e no presente estudo apresentaram precisão alta (0,89) a muito alto (0,97) para 

produtividade e precocidade, respectivamente. O coeficiente de variação genético para 

produtividade foi alto (11,02%) em relação à precocidade (4,02%), que por sua vez foi superior 

ao coeficiente de variação experimental (2,1652%), que resultou no coeficiente de variação 

relativa ser superior a 1,0. O ordenamento dos melhores genótipos para precocidade não foi o 

mesmo observado para produtividade. Dentre as linhagens avaliadas, a SC 250 apresentou os 

maiores valores para precocidade (108,74 dias) e produtividade (5.589,81 kg.ha-1). Em relação à 

produtividade, 80% dos genótipos apresentaram produtividade acima de 5.000 kg.ha-1, enquanto 

que um terço dos genótipos apresentaram ganhos superiores a 10%. O rendimento médio dos 

genótipos superou em 1.000 kg.ha-1 a produtividade do Estado do Rio de Janeiro. Conclui-se, 

com base nos resultados estimados, que o melhor genótipo é aquele que, além de apresentar 

maior produtividade, também apresenta maior precocidade. 
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O mogno africano (Khaya spp.) vem sendo vislumbrado como um substituto para as espécies 

nativas de madeira nobre, pois sua madeira possui alto valor na indústria, devido ao seu alto 

padrão de beleza. Nesse sentido, o gênero Khaya vem ganhando interesse entre os silvicultores 

brasileiros. A clonagem de indivíduos superiores acelera sobremaneira os ganhos de 

produtividade e a uniformidade dos plantios e vem sendo utilizada como importante estratégia de 

propagação em algumas espécies de mogno africano, como, por exemplo, K. grandifoliola. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade e a uniformidade de diferentes clones de K. 

grandifoliola. O experimento foi conduzido em um plantio comercial de mogno africano em 

Araguaína, norte do Tocantins, onde foram avaliados 07 clones provenientes de diferentes 

árvores matrizes, selecionados em um plantio comercial no Estado do Pará. Estes clones estão 

distribuídos em delineamento de blocos casualizados com 24 repetições em parcelas retangulares 

de 600 m² (30,0 m x 20,0 m). Os caracteres avaliados foram altura total e de fuste, o diâmetro a 

altura do peito (DAP), volume comercial e total por hectare e individual por árvore aos 75 meses 

após o plantio. O teste foi implantado em janeiro de 2015 com espaçamento de 5,0 m x 5,0 m e 

teve cuidados iniciais como o combate a formigas, eliminação de mato e correção do solo por 

meio de adubação. Os caracteres mensurados foram avaliados por meio do procedimento de 

modelos mistos através do modelo y = Xr + Zg + e, em que y é o vetor de dados; r é o vetor dos 

efeitos da repetição, assumidos como fixos e somados à média geral; g é o vetor dos efeitos 

genotípicos, assumidos como aleatórios; e é o vetor de erros ou resíduos, sempre aleatórios. As 

letras X e Z representam as matrizes de incidência para os referidos efeitos. As médias de altura 

total variaram entre de 14,42 m e 19,15 m para os clones MN17 e MN11, respectivamente. Com 

relação à altura de fuste, as árvores apresentam valores entre 6,72 m (MN17) e 11,70 m (MN07). 

Com relação ao DAP observou-se médias entre 21,15 cm (MN15) e 27,26 cm (MN17). Para o 

DAP todos os clones apresentaram um coeficiente de variação inferior a 15%, refletindo em uma 

ótima uniformidade entre as árvores de um mesmo clone. O clone MN 15 foi o que apresentou a 

menor produtividade individual para volume total (0,3030 m³.árvore-1) e comercial (0,2212 

m³.árvore-1). Já o clone mais produtivo foi o MN17 com 0,3169 m³.árvore-1 para volume 

comercial e 0,5308 m³.árvore-1 para volume total. Dessa forma, com a escolha de clones mais 

produtivos é possível elevar consideravelmente a produtividade de mogno africano nos plantios 

comerciais brasileiros. 
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A crescente demanda por novas fontes renováveis de geração de energia e o aumento da 

população mundial tornam a Biotecnologia Vegetal indispensável para o desenvolvimento de 

plantas geneticamente modificadas (OGMs) e novas pesquisas nessa área. Para a obtenção dos 

OGMs os promotores exercem importante função na regulação e expressão dos genes. Dentre 

eles, os promotores constitutivos são responsáveis pela regulação de genes cuja expressão ocorre 

de forma ininterrupta nos diferentes tecidos e estágios de desenvolvimento da planta, sendo estes 

na maioria das vezes envolvidos com o metabolismo basal da célula. Apesar de promotores 

constitutivos já caracterizados funcionarem para alguns organismos vegetais, até o momento há 

deficiência de fortes promotores constitutivos para a engenharia genética de gramíneas, 

sobretudo na cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), principal matéria-prima utilizada para 

produção de etanol de primeira e segunda geração no Brasil. O presente estudo visou avaliar e 

caracterizar in silico novos promotores constitutivos da cana, bem como seus homólogos em 

Sorgo e Milho, para o desenvolvimento de novos vetores de transformação eficientes para 

gramíneas. A partir de banco de dados genômicos e transcriptômicos, específicos para a Cana e 

espécies correlatas, além de ferramentas de bioinformática pretende-se identificar genes 

constitutivos e seus homólogos, visualizar a sua expressão e encontrar possíveis candidatos para 

caracterizar os promotores gênicos e realizar as análises dessas regiões para a construção de 

novos vetores de transformação para a engenharia genética de plantas. Foi possível realizar a 

identificação de 10 genes constitutivos da cana-de-açúcar e identificar seus homólogos em milho 

e sorgo. Através dos testes de expressão de Northern virtual no SuCEST e de forma 

complementar, em bancos específicos para seus homólogos, os genes Fator de Elongação 1 Delta 

1, Proteína Homóloga ao FT SUI1 e Arginina tRNA Ligase da cana-de-açúcar demonstraram os 

melhores perfis de expressão, nos quais foram obtidas suas sequências promotoras e validadas a 

identidade entre as gramíneas estudadas assim como os fatores de transcrição presentes nessas 

regiões. Concomitantemente a isso, iniciamos estudos na prospecção de novos promotores virais 

como candidatos para expressão constitutiva em gramíneas. A próxima etapa consiste em 

desenhar iniciadores específicos dos promotores endógenos já caracterizados, objetivando a 

clonagem física e posterior sequenciamento destes promotores. 
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A família botânica Apocynaceae é considerada uma das dez mais numerosas entre as 

angiospermas, sendo constituída por cerca de 290 gêneros e mais de 5.000 espécies. Muitas das 

representantes como Calotropis procera, Hancornia speciosa Gomes e parte do gênero 

Tabernaemontana assemelham-se devido à atividade antibacteriana e antifúngica em diferentes 

partes vegetais. Tais características são provenientes de compostos bioativos presentes nas 

espécies, a exemplo: calactina e mudarina presentes em C. procera, alcalóides, terpenos, 

saponinas e taninos. A proteína PR-5 (Pathogenesis-related Gene 5) faz parte de um vasto grupo 

de moléculas ativadas em resposta ao ataque de patógenos e vem ganhando notoriedade por 

constituir genomas de organismos tolerantes à seca. Portanto, a identificação de novos genes 

relacionados à resistência a seca e capazes de induzir atividade antimicrobiana são de suma 

importância, contribuindo para melhor caracterização gênica e aplicações no controle de 

patógenos, melhoramento vegetal e indústria farmacêutica. O objetivo do presente estudo foi a 

prospecção de genes PR-5 na família Apocynaceae, bem como explorar sua expressão gênica em 

diferentes partes da planta. Uma pesquisa no banco de dados GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) foi realizada à procura de genes PR-5 nos bancos de genes, 

nucleotídeos e proteínas. As palavras de busca foram: thaumatin, osmotin, PR-5 protein ou 

pathogenesis-related-5 protein, com a família botânica (Apocynaceae). A ferramenta BAR e-

Plant foi utilizada para obtenção de análises de expressão com base em Arabidopsis thaliana. 

Foram encontrados resultados para os termos thaumatin e osmotin. No primeiro caso, três 

depósitos foram efetuados no banco de nucleotídeos, sendo dois referentes ao cDNA da espécie 

Catharanthus roseus e um relacionado ao mRNA da espécie Cryptostegia grandiflora. No banco 

de proteínas dois foram os resultados, sendo um de C. grandiflora e o outro de Vincetoxicum 

mongolicum. Quanto ao termo osmotin, dois registros foram obtidos do banco de nucleotídeos, 

relacionados ao mRNA de C. procera e C. roseus. No banco de proteínas três foram os 

documentos, todos de C. procera. Não houve resultados de busca no banco de genes para ambos 

os termos. Foi perceptível a noção da escassez de estudos relacionados ao gene PR-5 em 

espécies da família Apocynaceae. Os poucos resultados concentram-se nas espécies C. roseus, C. 

grandiflora e C. procera. Os maiores níveis de expressão foram obtidos nas folhas senescentes 

(1.902), folhas jovens (1.261), flores (1.036), cotilédones (925), caules (770), pólens (72), 

hipocótilos (13), raízes (5) e sementes (1). Quanto ao escore de expressão do gene em nível 

celular, verificou-se maior expressão na parede extracelular (44), vacúolo (22), retículo 

endoplasmático (18), complexo de Golgi (16) e mitocôndrias (10). Não houve expressão do gene 

nas demais regiões da célula. Faz-se necessário o sequenciamento de genes da família para uma 

melhor caracterização genômica e proteômica, visando às diversas aplicações biotecnológicas.  
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O Brasil contém diversas espécies do gênero Vanilla Mill conhecidas pela produção do extrato 

de baunilha, especiaria muito valorizada pelos seus diversos usos. Porém, a perda de habitats e o 

extrativismo colocam em risco diversas espécies deste gênero. O presente trabalho objetivou 

desenvolver estratégias de descontaminação de propágulos vegetativos de Vanilla bahiana e 

sementes de Vanilla pompona para o estabelecimento in vitro. Foram utilizadas cápsulas 

maduras de V. pompona coletadas no município de Arraias-TO, e hastes de V. bahiana, com 

aproximadamente 30 nós, coletadas em Goiânia, na Emater-GO. Os nós foram isolados das 

hastes e reduzidos a um tamanho de 1 cm, mergulhados em solução de água e detergente Tween 

20 (1 gota para cada 400 ml) por 5 min. Em seguida, foram lavados em fluxo de água por 45 

min. Os nós foram divididos em 5 frascos, contendo 6 nós cada. Na câmara de fluxo laminar os 

nós foram lavados com álcool 70% por 1 min sob agitação. Foram testados diferentes tempos de 

exposição a uma solução de hipoclorito de sódio (NaClO) a 2,5% de cloro ativo, sendo 6 

tratamentos: controle (sem exposição ao hipoclorito), 20, 25, 30, 35 e 40 min. Por fim, os 

propágulos foram lavados em água destilada por 4 vezes e inoculados em meio MS 

suplementado com 0,5 mg.L-1 de 6-benzilaminopurina e 0,5 mg.L-1 de ácido indol-butírico. 

Cápsulas maduras de V. pompona foram abertas, suas sementes alocadas em saquinho de chá, e 

imersas em água destilada por 24 h. O material foi levado à câmara de fluxo laminar e as 

sementes foram mergulhadas em álcool 70% por 1 min e em NaClO a 2,5% de cloro ativo com 

uma gota de Tween 20 por 15 min, sob agitação. Em seguida, foram lavadas em água destilada 

por 4 vezes. Com o auxílio de pinça e bisturi foram retiradas do saquinho de chá e transferidas 

para tubo para centrífuga, tipo Falcon, com 50 ml de água autoclavada. Com auxílio de 

micropipeta, 1 ml de água contendo sementes foi inoculado em meio de cultivo MS 

suplementado com 0,5 mg.L-1 de kinetina, totalizando 60 frascos. As avaliações dos nós de V. 

bahiana foram feitas diariamente. As avaliações das sementes de V. pompona foram feitas 

quinzenalmente. Houve contaminação de nós de V. bahiana em todos os tratamentos. Apenas 

três nós do tratamento com 40 min de exposição ao NaClO sobreviveram e geraram novas 

hastes, indicando a necessidade de novos testes. A exposição de sementes de V. pompona ao 

NaClO por 15 min é uma forma efetiva de descontaminação. Após 3 meses, apenas 5 frascos 

foram contaminados (8,3%). Porém, nenhum sinal de germinação de sementes de V. pompona 

ocorreu. 
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Uma estratégia adotada para reduzir custos de produção na cultura do milho é a inoculação com 

a bactéria Azospirillum brasilense como meio de suplementação aos insumos minerais. Contudo, 

devido a variação entre os genótipos de milho, a suplementação ideal feita pelo A. brasilense 

nem sempre é alcançada, exigindo recomendação específica de genótipos para estratégia mista 

de fornecimento de N. Objetivou-se com este trabalho recomendar híbridos de milho com alto 

desempenho produtivo e estabilidade para ambientes contrastantes quanto à disponibilidade de 

nitrogênio fornecida via adubo mineral e inoculação com A. brasilense. Para isso, 30 híbridos 

duplos de milho do Programa de Melhoramento de Milho da Universidade Federal de Goiás 

foram avaliados para produtividade de grãos (t.ha-1) em blocos casualizados em esquema fatorial 

com três repetições em quatro ambientes. Em todos os ambientes foi aplicada adubação 

nitrogenada em plantio com o formulado (NPK) 04-14-08 na dosagem de 20 kg.ha-1 de N. Os 

ambientes A1 (N ideal) e A3 (N ideal+ Azospirillum) receberam mais 120 kg.ha-1 de N em 

cobertura, divididos em partes iguais nos estádios V4 e V8, utilizando uréia. Nos ambientes A2 

(N baixo) e A4 (N baixo + Azospirillum) houve apenas uma aplicação de N em cobertura no 

estádio V4 utilizando também uréia, porém na dosagem de 30 kg.ha-1 de N. A dosagem de A. 

brasilense aplicada no tratamento de sementes para A3 e A4 foi de 10-8UFC.ml-1. Foram 

realizadas análises de variância individuais e conjunta para verificar se houve interação GxE e, 

uma vez constatada, foi utilizado o método GGE Biplot para explorar seus efeitos na 

recomendação de híbridos. Os quatro ambientes foram divididos em 3 grupos pelas linhas do 

biplot. Os grupos são formados por (I) A1 e A2; (II) A4 e (III) A3, sendo identificados híbridos 

mais adaptados e com melhor desempenho para todos eles. Com a análise do gráfico GGE Biplot 

de “Médias versus Estabilidade” foi possível identificar seis híbridos superiores aos demais no 

conjunto dos ambientes, sendo estes os recomendados para situações em que se utiliza 

inoculação com A. brasilense. Com isso, na análise do gráfico de “genótipo ideal”, o híbrido 

denominado G28 foi o melhor genótipo em questão de produtividade e estabilidade, quando se 

opta pela recomendação de um único híbrido.  
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A cultura da mandioca pode ser propagada por segmentos nodais do caule ou via reprodução 

sexuada, por meio de sementes. A reprodução sexuada é muito utilizada em programas de 

melhoramento da espécie, visto que detém grande heterogeneidade genética. Entretanto, a 

produção de sementes por planta é baixa e, além disso, elas apresentam tegumento rígido. Essas 

características dificultam a regeneração de plantas, especialmente nas espécies silvestres. Dessa 

forma, os embriões podem ser cultivados em condições adequadas para que, posteriormente, 

deem origem a plântulas que serão propagadas vegetativamente. Diante disso, este trabalho teve 

por objetivo avaliar a eficiência da técnica de resgate de embriões para germinação in vitro em 

quatro acessos silvestres do gênero Manihot. O experimento foi conduzido no Laboratório de 

Cultura de Tecidos da Embrapa Mandioca e Fruticultura, utilizando sementes da safra de 2017, 

que foram acondicionadas em frascos de vidro e armazenadas em condições ambientais até a 

instalação do experimento, em 2019. O número de sementes trabalhadas diferiu entre os 

genótipos em virtude da disponibilidade de material, sendo registrada as quantidades de: 12 para 

o acesso Manihot irwinii D.J. Rogers & Appan, 9 para M. glaziovii Muell. Arg., 65 para M. 

pseudoglaziovii Pax & Hoffman e 46 para M. dichotoma Ule. As sementes utilizadas foram 

desinfestadas em álcool 70% (5 minutos), fungicida Cercobin® 2,5 g.L-1 (20 minutos) e 

hipoclorito de sódio 2,5% (20 minutos), seguindo-se de tríplice lavagem com água de osmose 

reversa autoclavada. Sobre papel de filtro autoclavado os embriões foram excisados das 

sementes em câmara de fluxo laminar, utilizando-se alicate, pinça e bisturi. Após a extração, os 

embriões foram inseridos em placas de Petri contendo o meio de cultura 17N suplementado com 

20 g.L-1 de sacarose, 0,01 mg.L-1 dos fitorreguladores ANA e AG3, solidificado com 2,4 mg.L-1 

de Phytagel® e pH ajustado para 5,8. As placas contendo os embriões foram armazenadas na 

ausência de luz em sala de crescimento, sob temperatura de 27 ± 1°C, e após 15 dias expostas ao 

fotoperíodo de 16 horas e intensidade luminosa de 30 µmol m-2.s-1. Foram considerados como 

germinados os embriões que apresentaram protrusão radicular de 2 mm aos 30 dias após o 

estabelecimento no meio de cultura, alcançando os seguintes valores: 16,66%; 62,50%; 64,61% e 

45,65%, respectivamente para os genótipos M. irwinii, M. glaziovii, M. pseudoglaziovii e M. 

dichotoma. Com isso, os resultados mostram que a técnica de resgate de embriões apresenta boa 

aplicabilidade, uma vez que todos os acessos mantiveram a capacidade de germinar e produzir 

plântulas, com ênfase para M. pseudoglaziovii e M. glaziovii, que alcançaram taxas de 

germinação acima de 50%. 

 

Palavras-chave: Germinação in vitro; parentais silvestres; cultura de tecidos. 
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No milho (Zea mays) foram relatadas correlações negativas (r= -0,45 a -0,60) entre severidade de 

cercosporiose (doença ocasionada pelos fungos Cercospora zeae-maydis e Cercospora zeina) e 

produtividade de grãos. Com isso, é de grande importância o uso de eficientes medidas de 

controle a essa doença para garantir boa produtividade. O uso de variedades com resistência tem 

destaque por apresentar boa relação custo-benefício. Portanto, é essencial investigar genótipos 

que possuem variabilidade genética e que possam reter genes de resistência aos principais 

fitopatógenos. A região do extremo oeste de Santa Catarina é classificada como um microcentro 

de diversidade de milho, devido à riqueza de variedades concentradas no local. Logo, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o potencial genético de populações locais de milho presentes no 

microcentro de diversidade do extremo oeste catarinense quanto à resistência a cercosporiose. 

Foram dois anos agrícolas de avaliação, safras 2017/18 e 2018/19, com 12 tratamentos em cada 

ano agrícola, nos quais 8 tratamentos se repetem (6 variedades de polinização aberta e 2 

testemunhas). Foi utilizado o delineamento de blocos completos casualizados, com três 

repetições. Os ensaios foram conduzidos em três municípios distintos da região oeste de Santa 

Catarina. Foram efetuadas seis avaliações de severidade em intervalos de sete dias, a partir do 

surgimento dos primeiros sintomas. Com base nas notas de severidade, foi obtida a variável área 

abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), utilizada para discriminar as variedades 

quanto à resistência a cercosporiose. Os dados foram submetidos à análise de variância conjunta 

para ambos os anos agrícolas, de forma isolada e em conjunto. O resultado dos dois anos de 

avaliação em conjunto revelou haver diferenças significativas para as fontes de variação 

Tratamento, Ambiente e Interação Genótipo x Ano. Os tratamentos que demonstraram um maior 

grau de resistência à cercosporiose foram Roxo Anchieta, MPA 1, Amarelo Rajado e Amarelão. 

É possível observar que existe variabilidade genética para a resistência a cercosporiose nas 

populações locais de milho, a qual poderá ser explorada via programas de seleção. 
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A batata-doce (Ipomoea Batatas L.) é uma cultura de grande importância econômica no Brasil, 

mas enfrenta alguns problemas, como a suscetibilidade à artrópodes, praga do solo, ocorrendo 

danos diretos à produção e a qualidade da raiz. A broca-da-raiz (Euscepes postfasciatus) é uma 

das pragas mais importantes da cultura. Com isso, a identificação de genótipos resistentes é de 

grande importância para o manejo do inseto. Considera-se mais barato para o agricultor e menos 

agressivo ao meio ambiente o desenvolvimento de cultivares resistentes à broca-da-raiz. O 

objetivo foi avaliar genótipos experimentais de batata-doce de polpa branca e creme quanto a sua 

resistência à broca-da-raiz E. postfasciatus. Foi realizado o transplantio das ramas de 21 

genótipos experimentais e 3 testemunhas (UZBD 06, INIA Arapey e Ligeirinha Paulista), em 

dezembro de 2020 no campo experimental da Universidade do Oeste Paulista em uma área 

naturalmente infestada com a broca-da-raiz. Foi adotado o delineamento experimental de blocos 

com os tratamentos ao acaso e com três repetições de 10 plantas. Foi realizada a colheita aos 150 

dias após o plantio e avaliado o dano pela broca-da-raiz, determinado a partir do número de furos 

nas raízes, utilizando uma escala de notas: 1 – não danificadas, 3 – pouco danificadas e 5 – muito 

danificadas. Os dados foram analisados utilizando o programa Genes. Os genótipos 

experimentais UZBD L3-20, UZBD L4-52, UZBD L5-39 tiveram suas raízes sem danos, 

possuindo maior resistência à broca-da-raiz e obtiveram resultado igual a testemunha INIA 

Arapey. Ao contrário, os genótipos UZBD 06 e UZBD C-12 tiveram raízes com maior 

incidência de danos. Os genótipos UZBD L3-20, UZBD L4-52, UZBD L5-39 não tiveram danos 

pela broca-da-raiz e possuem potencial para serem utilizados em programas de melhoramento 

genético da batata-doce que visam desenvolvimento de plantas resistentes a pragas do solo. 
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A batata-doce [Ipomoea Batata (L.)] é uma das hortaliças que mais tem aumentado a área 

plantada e produção no Brasil nos últimos anos. Por sua vez carece de cultivares que melhor 

atendam às necessidades dos produtores e exigências dos consumidores. Para isso são 

necessários genótipos que tenham produtividade superior, resistência a pragas e que produzam 

raízes de boa aparência e biofortificadas. A suscetibilidade dos genótipos atuais às pragas de solo 

é um desafio, considerando que diminui a qualidade e acarreta em perdas de produção e menores 

preços pagos ao produto final. Desse modo, objetivou-se avaliar a resistência de genótipos 

experimentais de batata-doce a artrópodes-praga de solo. Foram utilizados 12 genótipos 

experimentais de batata-doce de polpa alaranjada, oriundos do Programa de Melhoramento 

Genético do Centro de Estudos em Olericultura e Fruticultura do Oeste Paulista. Esses genótipos 

foram inicialmente pré-selecionados quanto aos aspectos agronômicos e físicos e químicos das 

raízes. Como testemunha utilizou-se a cultivar comercial Beauregard. Realizou-se o cultivo dos 

genótipos em duas épocas de plantio, referentes aos ciclos de cultivo primavera-verão e outono-

inverno em áreas naturalmente infestadas com artrópodes-praga de solo que acometem danos às 

raízes da batata-doce. A colheita das raízes tuberosas foi realizada aos 150 dias após o plantio. A 

avaliação dos danos por artrópodes-praga foi realizada por meio de escala de notas: 5 - livre de 

danos, 4 - raros danos, 3 - poucas raízes comerciais danificadas, 2 - raízes comerciais mais 

danificadas e 1 - raízes comerciais inaceitáveis para consumo humano e animal. Os genótipos 

experimentais UZBD-U2-05, UZBD-F-15, UZBD-C-30 possuíram menores danos ou ausência 

de danos e melhor aspecto de boa aparência em relação à testemunha Beuregard. Os demais 

genótipos tiveram desempenho que não diferiram de Beauregard. Com isso, os genótipos UZBD-

U2-05, UZBD-F-15, UZBD-C-30 podem ser utilizados para avanços no melhoramento genético 

da batata-doce de polpa alaranjada visando o lançamento de cultivares comerciais resistentes a 

artrópodes-praga de solo. 

 

Palavras-chave: Ipomoea Batatas (L.); antixenose; manejo integrado de pragas; melhoramento 

genético; resistência genética. 

Agradecimento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Processo 20/13561-

4). 

  



III Simpósio de Genética, Melhoramento e Conservação de Plantas – Virtual Edition 

“Empreendedorismo no Melhoramento e Conservação de Plantas” 

18 e 19 de agosto de 2021, UFG, Goiânia-GO 

 

62 
 

SELEÇÃO DE CULTIVARES E CARACTERES ASSOCIADOS À 

LONGEVIDADE FLORAL EM ACESSOS DE Anthurium Andraeanum  
 

Luanna Alves Miranda1*; Vanessa Sessa Dian2
  

 

1Mestranda em Genética e Melhoramento. Universidade Federal do Espírito Santo, Campus de 

Alegre-ES, Brasil *luanna.miranda@edu.ufes.com; 
2Doutoranda em Produção Vegetal. Universidade Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre-

ES, Brasil.  

 

Os antúrios são plantas do gênero Anthurium, inseridas na família Araceae, que é uma grande 

família de monocotiledôneas herbáceas, constituída de 9 subfamílias, 110 gêneros e 3500 

espécies. Esta família é muito importante no setor econômico por muitas espécies terem usos 

alimentícios, fibrosos, medicinais e principalmente ornamentais. A espécie Anthurium 

andraeanum Lindl, destaca-se comercialmente devido a coloração, o tamanho e a longevidade de 

suas inflorescências. No Espírito Santo, 25 municípios trabalham na produção de flores e no 

Brasil o mercado envolve mais de 350 espécies e 3 mil variedades, tendo uma área cultivada 

próxima a 14,9 mil hectares, com 8,2 mil produtores atuando em propriedades com áreas médias 

de 1,8 ha. Além do papel econômico há o papel social, na geração de empregos, por poder 

proporcionar maior rentabilidade por área cultivada (3 a 5 vezes superior à fruticultura) e ser 

praticada em pequenas áreas de agricultura familiar, sendo grande geradora de empregos (até 15 

homens.dia-1). Este trabalho teve como objetivo identificar as cultivares que tem a maior 

durabilidade pós colheita e estabelecer uma associação desta com dados de caracterização 

morfoagronômica e molecular de cinco acessos de Anthurium andraeanum, permitindo 

maximizar o uso dos recursos e ambientes, gerando estabilidade e fonte de renda com a 

diversificação de culturas para agricultura familiar. Foram utilizados cinco cultivares de 

Anthurium andraeanum provenientes de sementes cultivadas em vaso de cinco litros, 

distribuídas em 3 blocos casualizados na casa de vegetação do IFES Campus de Alegre. Foi 

realizada a avaliação das características morfoagronômicas, posteriormente foram realizadas as 

análises estatísticas. As análises dos dados permitiram a identificação de duas características de 

maior associação à durabilidade da flor após corte: diâmetro da espádice e número de folhas. A 

variedade que teve maior durabilidade foi a variedade Obake anthurium, o acesso 4, mostrando-

se com maior vida útil pós-corte em até 25 dias, uma média de aproximadamente 6 dias a mais 

em relação a outras variedades. Esta maior durabilidade floral do Anthurium andraeanum 

permite viagens mais longas sem prejudicar o tempo de exposição ao consumidor. O aumento da 

produção das flores beneficia também a mão-de-obra empregada em atividades agrícolas.  

 

Palavras-chave: Antúrio, caracterização morfoagronômica, caracterização genética, análise de 

trilha.  
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O milho (Zea mays L.) é um dos cereais que está na base da cadeia alimentar dos animais, 

portanto, apresenta relevante demanda na sua produção. Com isso, os programas de 

melhoramento vêm investindo em ações para manter uma boa produtividade diante das 

condições impostas com o clima da região semiárida. Dado o exposto, objetivou-se selecionar 

genótipos de milho que se destaquem com bom potencial produtivo. O experimento foi 

conduzido na fazenda experimental da Embrapa Semiárida, localizada em Nossa Senhora da 

Glória-SE, no ano agrícola de 2020. O experimento foi realizado utilizando um delineamento em 

blocos casualizados com 78 tratamentos em duas repetições. Os genótipos de milho utilizados 

foram compostos por variedades experimentais e cultivares comerciais comumente utilizadas no 

semiárido sergipano. Utilizou-se parcelas de duas linhas de cinco metros, com um espaçamento 

entre plantas de 0,20 m e entre linhas de 0,50 m. Foi empregado o modelo estatístico 

multivariado GT Biplot. O biplot “Which Who Where/What” agrupou os genótipos formando 

sete grandes polígonos. Genótipos considerados mais responsivos ficaram localizados nos 

vértices dos polígonos. Assim sendo, os genótipos K9606Vip3, XB8018, AGR90, AGR20, 

FS587PWU, BM930Pro2 e P3397PWU são considerados os mais responsivos. Com relação às 

variáveis, o grupo que se destacou era formado por AP, AE, PRE e FM, que são variáveis 

interessantes para utilizar em uma possível seleção de genótipos com alta produtividade de 

grãos. Com o gráfico “Mean vs. Stability” foi possível observar a estabilidade dos tratamentos k 

9105 vip3, 22 S 18 Top2, SHS 5560 Pro2, SHS 7970 Pro2 e BM 270 Pro2. Com isso, os 

genótipos que se destacaram nas projeções gráficas resultantes oriundas dos biplots podem ser 

selecionados para manter no programa de melhoramento e continuar com as atividades para 

obtenção de plantas de milho produtivas e adaptadas a região semiárida por terem apresentado 

estabilidade e produtividade satisfatória. 
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Mudanças climáticas relacionadas ao aquecimento global têm reduzido a ampla produção em 

trópicos e preocupado a população em geral devido a susceptibilidade das plantas às altas 

temperaturas. Com isso, torna-se necessária explorar a variabilidade interespecífica do tomateiro 

que possui capacidade de adaptar-se em diferentes climas e altitudes, visando assim desenvolver 

genótipos capazes de suportar e manter a produção sob altas temperaturas do ar. Objetivou-se 

desenvolver e selecionar genótipos de tomateiro F2 com tolerância a altas temperaturas do ar, 

obtidos a partir do cruzamento interespecífico de linhagens de tomateiro S. lycopersicum com 

características para consumo in natura e processamento com a espécie silvestre S. habrochaites 

var. hirsutum acesso PI 127826 (genótipo tolerante às altas temperaturas do ar). Foram utilizadas 

300 sementes da população F2('Santa Clara' × 'PI 127826'), 300 sementes da população 

F2('Redenção' × 'PI 127826'), 30 sementes do controle doador acesso PI 127826 e 30 sementes 

das cultivares comerciais Santa Clara e Redenção. Essas foram avaliadas em câmaras com 

temperatura diurna de 36°C e noturna de 28ºC em base de parâmetros de crescimento e injúrias 

por altas temperaturas. Os genótipos F2 que se sobressaíram nessas condições foram novamente 

avaliados em ambiente com temperaturas diurnas de 40.6 ºC ± 2.1 e noturnas de 30.4 ºC ± 1.7, 

explorando-se também a viabilidade dos grãos de pólen e a receptividade do estigma. Os 

controles comerciais foram os mais suscetíveis e o acesso PI 127826 demonstrou ser promissor 

para possibilitar o desenvolvimento de genótipos tolerantes às altas temperaturas do ar. Os 

genótipos F2('Santa Clara' × 'PI 127826') UZIP-85, UZIP-93, UZIP-121, UZIP-176 e UZIP-274 e 

os F2('Redenção' × 'PI 127826') UZIP-14, UZIP-40 UZIP-71, UZIP-174, UZIP-245 e UZIP-293 

foram selecionados para avanços na obtenção de linhagens com background para processamento 

industrial e consumo in natura, respectivamente, e para tolerância às altas temperaturas do ar. 
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O Brasil é dependente quase que exclusivamente de cultivares comerciais de morangueiro 

importadas, o que acarreta em maiores custos de produção e menor adaptação dos genótipos às 

condições brasileiras de clima e condução da cultura. Para reverter este cenário, é necessário 

maior enfoque ao melhoramento do morangueiro no Brasil, caso contrário, o país continuará 

dependendo de cultivares importadas, o que obriga o pagamento de royalties. Com isto, a 

proposta tem como objetivo selecionar híbridos experimentais de morangueiro de dia neutro, 

buscando obter plantas adaptadas às condições de clima e cultivo do Brasil. Para os cruzamentos 

foram utilizados como genitores femininos as cultivares Albion e San Andres e como genitor 

masculino a cultivar Pra Estiva, que foram conduzidas em casa de vegetação. Os aquênios foram 

extraídos dos pseudofrutos plenamente maduros e, após a quebra de dormência, foram 

transferidos para ambientes germinadores. Com a radícula desenvolvida as plântulas foram 

transplantadas para bandejas. O solo foi corrigido com antecedência com base na análise 

química. Os genótipos foram conduzidos em sistema de túneis baixos. Os parâmetros avaliados 

foram número total de frutos (NCF, n.planta-1), massa total de frutos (TFM, g.planta-1), massa de 

frutos comerciais (MCF, g.planta-1) e massa média de frutos comerciais (AMFC, g.fruto-1). Foi 

realizada a análise de variância e aplicado o teste de comparação de médias de Dunnett que 

selecionou 21 genótipos experimentais de morangueiro. Dos genótipos selecionados, UZSP-06, 

UZAP-62, UZAP-94, UZAP-116, UZAP-19, UZSP-17, UZAP-50 e UZSP-48 obtiveram maior 

número de frutos comerciais (NCF, n.planta-1), sendo superior a 60 frutos, exceto UZAP-24, que 

obteve mais de 80 frutos, por sua vez 44,6 comerciais. Selecionou-se 21 genótipos experimentais 

de morangueiro que são promissores, visando o desenvolvimento de cultivares superiores.  
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experimentais; melhoramento genético; produção de frutos. 
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A soja (Glycine max) é uma das principais oleaginosas do mundo e apresenta uma forte demanda 

para o complexo agroindustrial. O óleo vegetal e o biodiesel vem sendo utilizado como fonte de 

energia ambientalmente correta e também mais sustentável. Diante disso, o melhoramento 

genético tornou-se forte aliado para atender essa crescente demanda por energia limpa. 

Objetivou-se com este trabalho selecionar linhagens de soja com alto teor de óleo, utilizando a 

metodologia de modelos mistos. O experimento foi conduzido na safra de 2014/2015 no campo 

experimental da Universidade Federal de Viçosa em Viçosa-MG, foram avaliadas 162 linhagens 

de soja, sendo elas de grupos de maturação entre 4.0 e 9.0 e que representam cultivares plantadas 

em todo Brasil. Os tratos culturais foram realizados conforme proposto na literatura para a 

cultura da soja. O delineamento utilizado foi o de blocos aumentados (DBA), com 7 blocos, 6 

linhagens comuns e 156 não comuns. A determinação do teor de óleo (OLE) das linhagens foi 

realizada via Ressonância Magnética Nuclear (NMR - Nuclear Magnetc Resonance MQC 2327). 

Procedeu-se uma Análise de Deviance (ANADEV) via software Selegen com aplicação da 

metodologia de modelos mistos REML/BLUP para estimação dos componentes de variâncias e 

dos valores genotípicos das linhagens. Com as estimativas dos valores genotípicos foi realizada a 

seleção de 15% das linhagens mais promissoras para OLE, uma vez que as mesmas apresentaram 

significância a 5% via ANADEV para a característica em estudo, o que indica que a prática de 

seleção pode ser realizada com possibilidade de ganhos. A média entre as linhagens foi de 

20,34% de teor de óleo nos grãos, o que já indica superioridade frente à média global que é 

próxima a 18%. Uma herdabilidade no sentido restrito de 38,93% foi encontrada, valores de 

herdabilidade baixos são esperados para características quantitativas, como é o caso de teor de 

óleo nos grãos que é influenciado pela temperatura do ambiente. Com a seleção de 15% das 

linhagens estudadas um ganho de 1,351% foi encontrado e uma média predita de 20,928% de 

OLE. Maiores ganhos de seleção poderão ser encontrados se utilizarmos as linhagens 

selecionadas em um programa de seleção recorrente, o qual é mais indicado para características 

quantitativas. Podemos concluir que o grupo de linhagens é promissor para selecionar genótipos 

com alto teor de óleo nos grãos, bem como para compor um programa de seleção recorrente com 

esse foco. 
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Os tomates tradicionais ou de herança são variedades de polinização aberta com uma grande 

variedade de cores e formas que podem ser usadas por criadores com o objetivo de melhorar as 

características físicas e bioquímicas dos frutos. Assim, este trabalho caracterizou genótipos de 

tomate tradicional com base em descritores físicos e bioquímicos dos frutos, reunindo 

informações para enriquecer programas de melhoramento genético com foco na alimentação 

humana. Por isso, 67 acessos de tomates de herança foram avaliados quanto a: tamanho do fruto, 

massa do fruto, volume do fruto, cor, vitamina C, acidez titulável, teor de sólidos solúveis, teor 

de compostos fenólicos, teor de flavonoides totais e atividade antioxidante. O presente estudo 

encontrou ampla diversidade genética entre os acessos de tomate tradicional da coleção avaliada. 

Os valores de atividade antioxidante com base no sequestro de radicais livres variaram de 67,21 

a 92,45%, e os carotenoides variaram de 30,73 a 104,59 mg.100g-1 para betacaroteno e 27,86 a 

122,75 mg.100g-1 para licopeno. Cinco grupos foram formados pelo método de agrupamento de 

Ward: o acesso UEL 300 constituiu o grupo A, apresentando frutos de maior massa e volume. 

Oito acessos formaram o grupo B e apresentaram frutos em sua maioria amarelos. O Grupo C foi 

composto por 13 acessos, que apresentaram os maiores níveis de carotenoides, vitamina C e 

atividade antioxidante. Os 33 acessos que constituíram o grupo D não se destacaram em nenhum 

dos atributos avaliados, enquanto os frutos dos 12 acessos do grupo E apresentaram os maiores 

teores de compostos fenólicos e flavonoides, juntamente com a maior proporção de sólidos 

solúveis e acidez. Cinco acessos desta coleção (UEL 296, UEL 146, UEL 238, UEL 231 e UEL 

217) se destacaram por suas características bioquímicas, apresentando os maiores teores de 

compostos bioativos, atividade antioxidante e maior proporção de sólidos solúveis e acidez. 

Esses acessos podem ser utilizados como genótipos em programas de melhoramento de tomate, 

visando desenvolver cultivares com maior atividade antioxidante e aspectos sensoriais 

superiores. 

 

Palavras-chave: pré-melhoramento de tomate; recursos genéticos; caracterização pós-colheita. 
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A seleção precoce em programas de melhoramento genético florestal é uma estratégia 

importante, pois viabiliza a otimização de tempo e recursos financeiros. Apesar desse fato, são 

escassos os estudos sobre seleção precoce em espécies nativas do Brasil. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a repetibilidade genética em teste de progênies de Cordia trichotoma (Vell.) 

Arráb. ex Steud. (louro-pardo) aos três e seis anos de idade. O experimento foi conduzido na 

empresa Symbiosis Investimentos S. A., em Trancoso-BA, onde foi estabelecido um teste de 

progênies com 23 progênies de meios-irmãos de C. trichotoma, de 12 diferentes procedências em 

delineamento de blocos casualizados (DBC) e parcela de árvore única. Os caracteres avaliados 

foram diâmetro à altura do peito (DAP), forma do fuste e sobrevivência. Para a forma do fuste 

foram atribuídas notas de 1 a 4 e para sobrevivência notas 0 ou 1 para indivíduos mortos e vivos, 

respectivamente. Os dados foram analisados no software Selegen, em modelo estatístico 

considerando a repetibilidade genética e análise conjunta das duas idades do teste. Os parâmetros 

genéticos foram estimados e foi criado um ranking genético para o caráter DAP na análise 

conjunta de três e seis anos, computando-se o ganho com seleção em relação à média 

populacional. O coeficiente de herdabilidade foi superior para DAP em comparação com forma 

do fuste e sobrevivência, sendo respectivamente 0,105, 0,000495, e 0,000287. Este resultado 

evidencia que a seleção de indivíduos para DAP pode proporcionar maiores ganhos genéticos em 

relação aos demais caracteres. A variação entre as populações foi estimada pelo coeficiente de 

determinação de populações e foi observada a mesma tendência da herdabilidade, sendo maior 

variação entre populações constatada para DAP (0,145) em relação à forma do fuste (0,000234) 

e sobrevivência (0,000164). A correlação genética entre as medições para famílias aos três e aos 

seis anos foi alta para DAP (0,938), intermediária para sobrevivência (0,340) e baixa para forma 

do fuste (0,00426). Portanto, a cada 10 genótipos selecionados em relação à DAP aos três anos, 

em média, nove vão se repetir entre os 10 melhores aos seis anos, indicando alta repetibilidade 

genética para seleção de famílias. O ranking genético para o caráter DAP, apontou ganhos acima 

de 20% para os nove melhores genótipos, e acima de 25% para os quatro melhores. O primeiro 

colocado obteve ganho de 29,79% em relação à média populacional. Portanto, infere-se que a 

seleção genética entre os caracteres estudados aos três anos de idade de famílias de meios irmãos 

de C. trichotoma é eficiente em relação à seleção aos seis anos para o caráter DAP. 
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No cenário desafiador de mudanças climáticas, atuar por meio do melhoramento genético 

visando a mitigar os efeitos nocivos da seca sobre a produtividade das culturas é a estratégia 

mais viável do ponto de vista econômico e da sustentabilidade agrícola. Nesse sentido, a 

caracterização de germoplasma tolerante à seca é uma das etapas fundamentais para esse fim. 

Com base nisso, julgou-se oportuno o desenvolvimento desse estudo, que realizou a fenotipagem 

de 15 variedades de polinização aberta de milho-pipoca do banco de germoplasma da UENF, 

oriundas de sete países da América Latina com adaptações para os climas temperado e tropical. 

O experimento, com delineamento de blocos casualizados, com três repetições, foi realizado em 

condições de irrigação plena (FI) e de estresse hídrico (EH – suspensão da irrigação 15 dias antes 

do florescimento). Foram avaliadas as características de comprimento da espiga (CES), massa de 

cem grãos (MCG), número de grãos por fileira (NGF), altura de planta (AP), teor relativo de 

clorofila (SPAD), matéria seca (MS), rendimento de grãos (RG) e capacidade de expansão (CE). 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e os efeitos das características 

morfoagronômicas, sobre as duas variáveis de interesse para a cultura (RG e CE), foram 

estimados por meio da análise de trilha com emprego do sistema de modelagem de equações 

estruturais (SEM). A eficiência no uso da água foi estimada por meio do Índice de Tolerância à 

Seca (DRI). A ANOVA detectou variabilidade entre os acessos para todas as características nos 

dois ambientes. O déficit hídrico reduziu o RG em 30.61 %, sobretudo, pelo efeito do estresse 

em NGF e CES. A redução causada em CE foi inexpressiva, de 3,49%. Com base na análise de 

trilha uma opção que surge para seleção de CE em FI e EH é via CES; e para RG, via NGF ou 

MCG, sendo esta última facilitada pela seleção indireta via SPAD, método não destrutivo e de 

fácil mensuração. Para DRI as variedades 880POP e BRS Angela apresentaram as menores 

perdas percentuais entre os dois ambientes, sendo consideradas promissoras para cultivo em 

ambientes com limitação hídrica. BRS Angela já vem se destacando em estudos com déficit 

hídrico, sendo fonte de linhagens promissoras para condições de baixa disponibilidade de água, 

tendo originado um dos parentais do primeiro híbrido nacional tolerante à seca registrado no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, oriundo de pesquisas do Grupo de 

Melhoramento de Milho-Pipoca da UENF. 
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A linhaça dourada (Linum usitatissimum) é uma espécie pertencente à família das lináceas, ao 

gênero Linum. Sua importância está relacionada com o fornecimento de matéria-prima, sendo 

óleo e fibra. No Brasil o cultivo de linhaça ocorre durante o inverno com o uso predominante de 

variedades não melhoradas, apresentando variabilidade para diferentes características. O ciclo da 

cultura varia amplamente, podendo ser influenciado por fatores genéticos e ambientais como 

temperatura e fotoperíodo. Consiste em período vegetativo de 45 a 60 dias, período de 

florescimento de 15 a 25 dias, porém esta fase pode ser afetada pela alta disponibilidade de água 

e nutrientes que consequentemente aumentam o período de florescimento, e período de 

maturação entre 30 a 40 dias. A desuniformidade de maturação e o ciclo longo são limitantes ao 

cultivo de linhaça no Brasil. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a presença 

de variabilidade em linhagens de linhaça dourada para características de ciclo. O experimento foi 

conduzido à campo no ano de 2019, na Área Experimental Agropecuária da Universidade 

Federal de Santa Catarina, Campus de Curitibanos-SC. Vinte e nove linhagens e a testemunha 

foram avaliadas em um teste sob delineamento de blocos casualizados (DBC) com três 

repetições. As avaliações foram efetuadas para dias para emergência (DPE), dias para início de 

florescimento (DPIF), dias para 50% do florescimento (DPF), dias para fim de florescimento 

(DPFF) e dias para maturação (DPM). Os dados foram submetidos à análise de variância pelo 

teste F (p<0,05) e as médias quando significativas submetidas ao teste Scott-Knott (p<0,05). As 

linhagens de linhaça apresentaram diferenças significativas para DPE e DPIF. Para DPE, as 

linhagens foram divididas em dois grupos variando de 7-9 e de 9-11 dias. Para o DPIF também 

foram formados dois grupos, variando de 89-91 e de 91-94 dias. A testemunha ficou no grupo 

com médias maiores para as duas características. A linhagem LIN6, além de apresentar os 

menores valores para DPE e DPIF, apresentou ciclo completo de 157 dias (DPM), sendo o 

menor valor observado entre as linhagens. A linhagem apresenta potencial para a seleção, com o 

objetivo de desenvolver cultivares mais precoces e uniformes.  
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O arroz é consumido e cultivado em todos os continentes do mundo, se destacando pela 

produção e pela área de cultivo. Por conta dessa importância mundial deve-se atentar a fatores 

que prejudiquem sua produção, como por exemplo, a ocorrência de doenças. A escaldadura 

(Monographella albescens), a mancha parda e a mancha de grãos (Cochliobolus miyabeanus), 

causam perdas de até 30% na produção. Uma das formas de se obter novas plantas resistentes à 

essas doenças é a técnica de variação somaclonal, que consiste na regeneração de calos em meio 

de cultura, que permite a identificação de indivíduos que se diferenciam da planta original em 

uma ou mais características, que são estáveis e transmissíveis aos seus descendentes. A variação 

somaclonal é induzida por meio de diferentes fatores genéticos, como: mutação nuclear ou 

citoplasmática, poliploidia e recombinação mitótica. É bastante utilizada na cultura do arroz para 

aumentar a variabilidade genética principalmente para resistência a doenças, por ser uma técnica 

menos onerosa que o melhoramento convencional. O objetivo deste trabalho foi identificar, em 

condições de campo, genótipos superiores oriundos da técnica de variação somaclonal com 

expressão potencial de resistência à escaldadura, mancha parda e mancha de grãos. O 

experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de Goiás em Goiânia - 

GO, na qual foram plantados 20 somaclones, sendo um somaclone por linha contendo um metro. 

Foi realizada adubação de plantio e cobertura com 30 dias. As avaliações de severidade da 

doença ocorreram aos 112 dias (escaldadura), 96 dias (mancha parda) e 173 dias (mancha de 

grãos). Foi utilizada a escala de notas de acordo com o IRRI (2016) para as doenças avaliadas e 

os resultados foram interpretados por estatística descritiva. Os somaclones R5Sc16 e R5Sc17 

apresentaram uma maior suscetibilidade a escaldadura, com 12,05 e 4,67% de severidade, 

respectivamente, enquanto os somaclones R5Sc2 e R5Sc3 apresentaram uma potencial 

resistência à escaldadura, com 0,025 e 0,05% de severidade, respectivamente. Para mancha 

parda, os somaclones R5Sc17 e R5Sc16 tiveram uma maior suscetibilidade, com valores de 

severidade de 27,48 e 27,95%, respectivamente, já os somaclones R4Sc2, R5Sc3 e R4Sc4 

apresentaram um potencial de resistência com 0,13; 015 e 0,20% de severidade, respectivamente. 

Os somaclones R5Sc17, R4Sc2, R5Sc16 e R5Sc3, tiveram uma maior suscetibilidade à mancha 

de grãos, com 18,29; 19,68; 19,81 e 20,68% de severidade, respectivamente, enquanto as plantas 

R4Sc3 e R5Sc6 apresentaram potencial de resistência com 11,29 e 12,30%, respectivamente. 

Pode-se concluir que se obteve genótipos superiores com potencial de resistência para três 

importantes patógenos da cultura, podendo ser utilizados para seleções posteriores, como as 

plantas R5Sc3 e R4Sc4 que obtiveram valores baixos de severidade para as três doenças.   
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Os programas de melhoramento genético utilizam das hibridações entre genótipos divergentes 

para ampliar a variabilidade genética. Tal divergência entre os genótipos é positiva, pois aumenta 

a chance de formação de descendentes superiores, contudo, é necessário verificar a existência de 

possíveis incompatibilidades nos cruzamentos, que ocorrem em virtude de níveis diferentes de 

domesticação. No Brasil, o melhoramento genético da linhaça ressurge depois de um longo 

período de pausa, pela demanda de cultivares adaptadas às condições brasileiras. Há disponível 

somente cultivares marrons, de origem estrangeira e nenhuma cultivar de linhaça dourada. Com 

isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o resultado dos cruzamentos entre quatro 

linhagens de linhaça dourada (GenLin UFSC) e duas cultivares comerciais de linhaça marrom 

(INTA). Os genótipos marrons passaram por seleções, portanto, apresentam melhores 

características agronômicas em relação à dourada. Inicialmente, os genótipos foram semeados 

em vasos de plástico preenchidos com solo, mantidos em casa de vegetação, no ano de 2020, na 

Área Experimental Agropecuária da UFSC, Campus de Curitibanos (SC). À vista do 

florescimento, os cruzamentos manuais foram realizados, assim como os recíprocos. 

Posteriormente, por ocorrência da maturação, as cápsulas oriundas do cruzamento foram 

colhidas. A partir disso, foram avaliadas a taxa de vingamento (%) baseado no número total de 

cápsulas colhidas com sementes e número de cruzamentos realizados, assim como a taxa de 

falhas (%) que se baseou no número total de cápsulas sem sementes e no número total de 

cruzamentos realizados. Foram também contabilizados número total de sementes por cápsula e 

peso médio das sementes. Evidenciando que a cápsula completa deve possuir 10 sementes, 

embora mesmo no campo, por decorrência de algum estresse acabam ocorrendo falhas. Os 

valores médios de vingamento, número de sementes por cápsulas, peso médio de sementes e 

falhas, foram de 77,5%; 6,7; 0,0058 e 2,5 respectivamente, apresentando uma amplitude de 

variação de 37,5 a 100% no vingamento; 3,4 a 8,7 no número de sementes por cápsula e 0,0049 a 

0,0068 no peso médio de sementes. Duas linhagens apresentaram maior variação entre o 

cruzamento e seus recíprocos, evidenciando que a escolha da genitora mãe pode influenciar na 

viabilidade do cruzamento. Contudo, nenhum cruzamento aparentou ser incompatível, o que é 

promissor, já que os cruzamentos entre genótipos divergentes é uma importante ferramenta para 

ampliação da variabilidade genética, fator essencial para sucesso dos programas de 

melhoramento genético. 
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A semente é a principal promotora da diversidade genética encontrada em espécies vegetais. 

Para espécies de Manihot, tal relevância é potencializada quando levado em consideração a baixa 

produção de sementes. Isso se torna um fator complicador devido sua difícil localização em 

ambientes de ocorrência natural, tornando-se necessário encontrar meios de armazená-las por 

longos períodos. Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade de acessos de 

Manihot silvestre após 13 anos de armazenamento das sementes, mediante o cultivo in vitro de 

embriões. O experimento foi instalado no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa 

Mandioca e Fruticultura, escolhendo-se aleatoriamente 75 sementes de 5 acessos de Manihot 

(Manihot pseudoglaziovii Pax & Hoffman; M. flabellifolia Pohl.; M. caerulescens Pohl., M. 

peruviana Müll.Arg. e M. chlorosticta Standl. & Goldman), que foram coletadas em 2006 e 

permaneceram acondicionados em frascos até 2019, sob condições ambientais. Em câmara de 

fluxo laminar, as sementes foram desinfestadas em álcool 70% (5 minutos), fungicida Cercobin® 

2,5 g.L-1 (20 minutos) e hipoclorito de sódio 2,5% (20 minutos), seguindo-se de tríplice lavagem 

com água de osmose reversa autoclavada. Os embriões foram extraídos sobre papel de filtro 

esterilizado, utilizando alicate, pinça e bisturi, sendo cultivados em placa de Petri contendo o 

meio de cultura 17N suplementado com 20 g.L-1 de sacarose, 0,01 mg.L-1 dos fitorreguladores 

ANA e AG3, solidificado com 2,4 mg.L-1 de Phytagel® e pH ajustado para 5,8. Após a 

inoculação, os embriões foram armazenados na ausência de luz por 15 dias, em sala de 

crescimento, na temperatura de 27 ± 1°C, com posterior exposição ao fotoperíodo de 16 horas e 

intensidade luminosa de 30 µmol.m-2.s-1. Dos acessos estudados constatou-se a ausência de 

embriões em algumas sementes, provavelmente em razão do extenso período de armazenamento, 

apresentando os seguintes valores: 67 (M. pseudoglaziovii), 63 (M. flabellifolia), 55 (M. 

caerulescens), 27 (M. peruviana) e 45 (M. chlorosticta). As avaliações dos embriões 

introduzidos ocorreram 30 dias após a montagem do experimento, calculando a viabilidade com 

base na germinação dos embriões que alcançaram protrusão radicular de 2 mm. Os acessos 

apresentaram viabilidade de 5,98%, 7,93%, 9,10%, 11,11% e 44,44%, respectivamente. Os 

resultados indicam que as espécies trabalhadas de Manihot possuem tolerância ao 

armazenamento, entretanto nota-se que os quatro primeiros genótipos não alcançaram valores 

satisfatórios de germinação, indicando que o período avaliado neste estudo seja próximo ao que 

estas espécies perdem a viabilidade. Contudo, o acesso M. chlorosticta manteve parte 

considerável dos embriões viáveis, alcançando a maior média (44,44%). Sugere-se, que sejam 

estudados intervalos maiores e outras condições de armazenamento, a fim de definir o melhor 

período que as sementes de Manihot silvestre são capazes de continuar mantendo a viabilidade. 
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Algumas das principais forrageiras de importância econômica em países tropicais e subtropicais 

pertencem ao gênero Urochloa. Programas de melhoramento de Urochloa são conduzidos com o 

objetivo de desenvolver cultivares de melhor valor agronômico, como alta produtividade e 

tolerância a solos ácidos e de baixa fertilidade. Uma das principais estratégias utilizadas nesses 

programas é a realização de cruzamentos interespecíficos, que permite explorar a variabilidade 

genética das plantas. A viabilidade polínica dos parentais e dos respectivos híbridos é uma 

informação importante a ser considerada, pois reflete a possibilidade de sucesso nos cruzamentos 

controlados e em prospectar a fertilidade dos descendentes. Diante disso, o objetivo desse estudo 

foi avaliar a viabilidade polínica de parentais e híbridos de Urochloa. As lâminas foram 

preparadas com grãos de pólen coletados após antese sob uma gota de corante Peterson. Após 10 

minutos de coloração as lâminas foram avaliadas sob microscópio de luz. Foram avaliados 200 

grãos de pólen por lâmina e 5 repetições, totalizando 1000 grãos de pólen por genótipo. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e suas médias comparadas pelo teste de agrupamento de 

Scott & Knott, utilizando o software Sisvar. Os genótipos maternos de U. ruziziensis, 7M, 10M e 

1M, e o híbrido 1F/21, apresentaram as maiores taxas de viabilidade polínica (97.4, 93.3, 93.3 e 

85.4%, respectivamente) e foram alocados no mesmo grupo estatístico. O híbrido 7F/153 e o 

suposto parental U. brizantha cv. Marandu apresentaram taxas de viabilidade polínica 

intermediárias (74.9% e 71,7%). O híbrido 10F/V5 apresentou a menor taxa de viabilidade 

polínica (55.3%) e estatisticamente semelhante aos parentais U. brizantha cv. Piatã (57.6%) e U. 

brizantha cv. Xaraés (56.2%). Os dados encontrados corroboram estudos anteriores, que também 

demonstraram maiores taxas de viabilidade polínica para os genótipos de U. ruziziensis quando 

comparados aos de U. brizantha e U. decumbens. Os resultados indicam que os híbridos diferem 

quanto à produção de gametas viáveis. Entretanto, estudos de meiose nos genótipos de interesse 

são necessários para a tomada de decisões na condução do programa de melhoramento.  
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