
  



 

 

 

 

XI SIGM 

XI Simpósio Internacional de 

Genética e Melhoramento 

 

 
1ª edição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viçosa – MG 

2020 



 

 

 

XI SIGM 

XI Simpósio Internacional de 

Genética e Melhoramento 

 

Editores: 

 

Dalton de Oliveira Ferreira 

Pollyanna Capobiango da Fonseca 

Skarlet De Marco Steckling 

Lucas Barbosa de Castro Rosmaninho 

Michel Henriques de Souza 

Alexandre Gomes Ferraz 

Alice Silva Santana 

Cleiton Renato Casagrande 

Edilson Marques Junior 

Francielle de Matos Feitosa 

Igor Ferreira Coelho 

Jacqueline Enequio de Souza 

Letícia de Faria Silva 

Matheus Oliveira Tristão 

Odimar Ferreira de Almeida 

Renan Garcia Malikouski 

 

Viçosa – MG 

2020 



 

 



 

SUMÁRIO 

 
Biologia Molecular e Biotecnologia ........................................................................ 10 

Diversidade genética de genótipos de Carthamus tinctorius L. oriundos do 
continente asiático caracterizado via marcadores microssatélites ........................ 12 

Estrutura genética populacional de genótipos de Carthamus tinctorius L. 
oriundos do continente asiático ................................................................................ 13 

Resposta do gene OsNPF7.1 ante a restrição temporária de N-NO- por 72 horas 
em plantas de arroz ..................................................................................................... 14 

Integrating GWAS and gene coexpression networks to identify biotic stress 
resistance genes in soybean (Glycine max) ............................................................... 15 

Caracterização e perfil de expressão in silico do gene P5CS em ............................. 16 

Stylosanthes scabra sob déficit hídrico ....................................................................... 16 

Caracterização molecular da resistência de cultivares de café (Coffea arabica L.) 
a Hemileia vastatrix Berk. et Br ................................................................................... 17 

Diversidade genética de café Catimor no Brasil e América Central por marcadores 
microssatélites ............................................................................................................. 18 

Determinação de atividade enzimática e expressão gênica de lipoxigenases e 
inibidores de proteases em genótipos de soja contrastantes para resistência à 
Anticarsia gemmatalis ................................................................................................. 19 

Uso de Redes Neurais para estudo de diversidade genética da espécie Coffea 
canephora por meio de marcadores moleculares ..................................................... 20 

Germinação e cultivo in vitro de orquídeas para fins de conservação em banco de 
germoplasma ............................................................................................................... 21 

Caracterização estrutural e expressão diferencial de fatores de transcrição bHLH 
em videira sob estresse biótico ................................................................................... 22 

Genética Quantitativa e Estatística ......................................................................... 23 

Estimation of genetic effects for starch content in Cucurbita moschata parents ....... 24 

Segregation distortion in doubled haploid lines caused by spontaneous haploid 
genome doubling ......................................................................................................... 25 

Parâmetros genéticos e valores genotípicos em famílias de meios- irmãos de 
palmeira-real-australiana quanto ao rendimento de tolete ......................................... 26 

Estimativa de herdabilidade para a altura de plantas em linhagens de trigo ............ 27 

Genome wide association for resistance to fusarium wilt in common beans ............ 28 

Distância Genética de Nei e Hedrick e mapa auto organizáveis de Kohonen na 
percepção dos efeitos da seleção divergente ............................................................ 29 

Padrão da diversidade gerada pela seleção divergente pelos mapas auto-
organizáveis de Kohonen (SOM) ................................................................................ 30 



 

Simulação de duas populações de diferentes níveis de desiquilíbrio de ligação 
para seleção genômica ............................................................................................... 31 

Seleção de características agronômicas para melhor discriminar as variedades 
botânicas e híbridos de Coffea canephora. ................................................................ 32 

Estudos biométricos dos efeitos epistáticos sobre o controle gênico de 
características simuladas ............................................................................................ 33 

Comparative QTL mapping of morpho-phenological traits related to weed 
competitive ability in two bi-parental populations of wheat (Triticum aestivum L.) .... 34 

Eficácia de rede neural artificial na predição de massa de frutos de pessegueiro 
por método não-destrutivo........................................................................................... 35 

Splines de regressão adaptativa multivariada na predição genômica....................... 36 

Melhoramento de Plantas ......................................................................................... 37 

Application of remote sensing for phenotyping the percentage of soil coverage in 
durum wheat under different soil management conditions ......................................... 38 

Germination and initial growth of pineapple half-sib progenies ................................. 39 

Pré-melhoramento da aveia-branca visando a produção de grãos ........................... 40 

Divergência genética entre genótipos de tipos especiais de arroz por meio de 
características morfológicas ........................................................................................ 41 

Efeito do déficit hídrico em cultivar de soja no estágio inicial do desenvolvimento .. 42 

Caracterização de acessos de feijão andinos por meio de atributos agronômicos ...... 43 

Ganho de seleção baseado na seleção direta e indireta em genótipos de milho de 
segunda-safra .............................................................................................................. 44 

Aplicação da metodologia REML/BLUP em dados longitudinais relacionados a 
características de produção em Coffea arabica ........................................................ 45 

Maturação fisiológica do colmo de sorgo sacarino..................................................... 46 

Genetic control for seedcoat darkening on carioca beans by natural and 
accelerated methods ................................................................................................... 47 

Heterose entre populações de base genética ampla de milho para produtividade 
de grãos em condições contrastantes de nitrogênio .................................................. 48 

Estimates of reciprocal effects and heterosis for root morphological traits in tropical 
maize under contrasting nitrogen levels ..................................................................... 49 

Potencial forrageiro de novos híbridos apomíticos do genêro Paspalum ............ 50 

Avaliação de arquitetura de planta em seis populações de milho submetidas a 
diferentes densidades populacionais .......................................................................... 51 

Herdabilidade para caracteres fenológicos em linhagens de trigo tropical ............... 52 

Diversidade genética em populações tropicais e temperadas ................................... 53 

de milho-pipoca............................................................................................................ 53 

Agronomic performance and genotypic variation among maize hybrids evaluated 
under two plant densities ............................................................................................. 54 

Desempenho agronômico de linhagens de soja no extremo norte do Tocantins ..... 55 



 

Capacidade de combinação entre híbridos comerciais e linhagens endogâmicas 
de milho em condições de baixo nitrogênio ............................................................... 56 

Interação genótipos × ambientes e adaptabilidade e estabilidade produtiva de 
híbridos e populações de milho tropical em ambientes contrastantes ...................... 57 

Avaliação de linhagens de milho com base no comportamento per se e em 
testcross com testadores de base genética ampla e estreita ................................... 58 

Adaptabilidade e estabilidade de linhagens elite de feijão carioca ............................ 59 

Seleção de genótipos superiores de soja, visando precocidade e produção de 
grãos, utilizando a seleção direta de caracteres e o índice de seleção de Mulamba 
& Mock ......................................................................................................................... 60 

Predição de ganhos genéticos na população de milho BR 105 ................................ 61 

Uso de índices de seleção na avaliação do potencial de progênies para derivação 
de linhagens de feijão vermelho ................................................................................. 62 

Hibridações em aveias forrageiras .............................................................................. 63 

Seleção de progênies S1 de milho com base no comportamento delas em 
cruzamentos com dois testadores de base genética estreita .................................... 64 

Reação de genótipos de batata a estresse de calor em ambiente controlado ......... 65 

Potencial produtivo de famílias de tomateiro visando o sistema de base ecológica
 ...................................................................................................................................... 66 

Severidade da cercosporiose em população de café arábica ................................... 67 

Wide genomic association study for color and darkening of the grain in carioca 
bean ............................................................................................................................. 68 

Variação genotípica entre híbridos simples de milho desenvolvidos pela UFV em 
condições contrastantes de nitrogênio ....................................................................... 69 

Evaluating the capacity of plant DNA barcodes to discriminate species of 
Eucalyptus.................................................................................................................... 70 

Desempenho agronômico de híbridos de sorgo biomassa com dupla aptidão no 
extremo norte do Tocantins ......................................................................................... 71 

Desempenho agronômico de variedades de tomateiro em dois ambientes sob 
manejo orgânico .......................................................................................................... 72 

Parâmetros genéticos para caracteres de altura de plantas e resistência a 
doenças em linhagens do Programa Trigo-UFV ....................................................... 73 

Estimativas de capacidade de combinação entre linhagens divergentes de milho 
em diferentes condições ambientais .......................................................................... 74 

Estimativa de herdabilidade para doenças foliares em progênies F6 de trigo........... 75 

Seleção genética de cultivares de Cynodon para produção de forragem ................. 76 

Agronomic and spectral performance of corn varieties submitted to different levels 
nitrogen ........................................................................................................................ 77 

Avaliação do efeito de bioestimulantes no desenvolvimento inicial de variedades 
de soja, por meio de método de análise multivariada ............................................... 78 



 

Reaction of commercial cultivars of common bean to Fusarium oxysporum f. sp. 
phaseoli ........................................................................................................................ 79 

Efeito de bioestimulantes em variedades de soja, em sistema irrigado e não 
irrigado por meio de método de componentes principais .......................................... 80 

Vida útil pós-colheita de raízes de genótipos de batata-doce de polpa roxa ............ 81 

A hibridização do Paspalum notatum como forma de produção de novas cultivares
 ...................................................................................................................................... 82 

Uso da covariável número de vizinhos na análise genética de teste de progênies 
e procedências de Eucalyptus dunnii ......................................................................... 83 

Seleção de genótipos da população F2RC3 com altos conteúdos de zingibereno 
resistentes a Bemisia tabaci biótipo B ........................................................................ 84 

Seleção precoce em progênies de meios irmãos em pinheira .................................. 85 

(Anonna squamosa L.) ................................................................................................ 85 

Seleção precoce em teste de progênies de E. grandis em cerrados de baixa 
altitude .......................................................................................................................... 86 

Desinfestação e estabelecimento in vitro de embriões zigóticos de Syagrus 
coronata (Mart.) ........................................................................................................... 87 

Utilização de análises multivariadas para avaliação de famílias de tomateiro 
resistentes a requeima quanto a qualidade de frutos ................................................ 88 

Análise de componentes principais em Coffea Canephora por meio de 
características fenotípicas ........................................................................................... 89 

Diversidade genética entre genótipos de batata-doce selecionados para uso de 
folhas na alimentação humana ................................................................................... 90 

Caracterização morfológica em sementes de Fava ................................................... 91 

Herança da resistência da variedade de feijão-caupi Tvu-966 ao CABMV............... 92 

Predição do potencial genético de populações segregantes de feijoeiro para 
derivação de linhagens ................................................................................................ 93 

Fenotipagem visando à tolerância ao déficit hídrico em linhagens de arroz de 
terras altas ................................................................................................................... 94 

Performance de cultivares de trigo em duas épocas de plantio ................................ 95 

Variabilidade e divergência genética entre progênies de canafístula ........................ 96 

Avaliação de famílias de meio-irmãos de trevo-persa ............................................... 97 

Estimates of genetic parameters and morphological characterization of red and 
white rice hybrids ......................................................................................................... 98 

Reproductive biology and crossbreeding in Physalis species.................................... 99 

Divergência genética em café conilon com base na tolerância a estresses ........... 100 

Initial field growth of a Handroanthus serratifolius progeny test .............................. 101 

Avaliação do desenvolvimento inicial de mudas de Eucalyptus sp. produzidos em 
tubete convencional e BGC ....................................................................................... 102 

Selection of superior sweet potato genotypes for human consumption by 



 

REML/BLUP ............................................................................................................... 103 

Selection of new experimental orange-fleshed sweet potato genotypes ................. 104 

Estudo de associação genômica ampla para resistência fisiológica do feijão 
comum ao mofo branco ............................................................................................. 105 

Identificação de genótipos de mandioca com melhor desempenho agronômico e 
resistência a bacteriose e antracnose por meio de modelos mistos ....................... 106 

Efeito de bioestimulante em variedades de soja, sob condições de baixo nível 
tecnológico, por meio de análise discriminante ........................................................ 107 

Densidade estomática em genótipos de Prunus persica ......................................... 108 

Caracterização de descritores morfológicos em seringueira ................................... 109 

Influência do deficit hídrico e da fitotoxidez por fungicida na produtividade da 
Glycine max ............................................................................................................... 110 

 

 



                                                                                                             XI SIGM |                              10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia Molecular e 

Biotecnologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                                                             XI SIGM |                              11 

 
 

 
 

 
 

 



XI SIGM |                             
 

12 

Diversidade genética de genótipos de Carthamus tinctorius L. 
oriundos do continente asiático caracterizado via marcadores 
microssatélites 
 

Oliveira, A. J.1; Oliveira, T. C.1; Rodrigues, J. C. C.1; Barelli, M. A. A.1; Sander, 

N. L.1 

 

1Laboratório de Recursos Genéticos & Biotecnologia, Departamento de Agronomia, 
Universidade do Estado de Mato Grosso. 

 

O cártamo (Carthamus tinctorius L.) é uma cultura oleaginosa com alto 
potencial para produção de óleo, é altamente resistente ao estresse hídrico e 
às adversidades climáticas. Podendo ser cultivado em praticamente toda 
época do ano no Brasil, quebrando o binômio de cultivo soja/milho. Contudo, 
ainda são escassas as informações técnicas quanto ao seu cultivo e de 
cultivares adaptadas e melhoradas as regiões brasileiras. Nesta perspectiva, 
a utilização de técnicas biotecnológicas como o microssatélite ou SSR (Simple 
Sequence Repeats) otimizariam a avaliação da variabilidade genética. Diante 
disso, objetivou-se avaliar a diversidade genética de 50 genótipos de cártamo 
oriundos do continete asiático por meio de marcadores microssatélites. O 
DNA foi extraído a partir de amostras foliares, plantados e coletados de 
genótipos oriundos do banco de germoplasma do Laboratório de Recursos 
Genéticos & Biotecnologia, UNEMAT-Cáceres. A posteriori, o DNA genômico 
extraído foi quantificado em gel de agarose 1%. As reações de amplificações 
de PCR foram feitas com dez marcadores microssatélites, os produtos da 
amplificação foram visualizados em gel de agarose 2,5%. A leitura dos géis 
foram feita pelo programa Locus Biotecnologia/LPix Image versão 2.7. Os 
tamanhos de cada loco foram visualizados no programa GelQuant Express 
versão 5.0.0.16. Posteriormente, foi calculada a distância genética entre os 
genótipos com base na distância de Rogers modificada por meio dos 
seguintes parâmetros genéticos: número de alelos (N), heterozigosidade 
esperada (He), heterozigosidade observada (Ho) e índice de 
fixação/coeficiente de endogamia (F). O número de alelos variou de cinco a 
dez, com média de sete alelos por locus. As médias de He, Ho e F foram de 
0,72, 0,07 e 0,91, respectivamente. O valor de He pode ser considerado alto, 
indicando diversidade genética. Os dez marcadores testados foram 
polimórficos entre os genótipos de cártamo, e eficientes para caracterizar a 
variabilidade genética por apresentarem 100% de polimorfismo entre os 
genótipos avaliados. 
 

Palavras-chave: Cártamo; Marcadores moleculares; SSR; Variabilidade 
genética. 
Apoio: CNPq. 
Área de concentração: Biotecnologia. 
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Estrutura genética populacional de genótipos de Carthamus 
tinctorius L. oriundos do continente asiático 

 
Rodrigues, J. C. C.1; Oliveira, A. J.1; Oliveira, T. C.1; Barelli, M. A. A.1; Sander, 

N. L.1 

1Laboratório de Recursos Genéticos & Biotecnologia, Departamento de Agronomia, 
Universidade do Estado de Mato Grosso. 

 

O cártamo (Carthamus tinctorius L.) é uma Asteraceae, considerada 
uma das culturas mais antigas do mundo, com relatos de seu cultivo e 
utilização a mais de 

4.000 anos, é também denominado como falso-açafrão, açafrão 
bastardo, entre outros. É uma oleaginosa muito importante, ocupa a oitava 
posição dentre as espécies produtores de óleo. O cultivo do cártamo é feito 
em mais de 60 países, porém no Brasil, sua produção ainda é pouco 
considerável, mas vários trabalhos demostram aptidão para produção. Assim, 
alguns programas de melhoramento buscam desenvolver cultivares de maior 
potencial produtivo e tolerante aos fatores bióticos e abióticos. O 
conhecimento da estrutura genética da população de acesso usada nos 
programas de melhoramento é essencial para maximizar os benefícios do 
programa. Diante disso, objetivou-se com o presente trabalho, avaliar a 
estrutura genética de 50 genótipos de cártamo provenientes do continente 
asiático. Os  genótipos avaliados foram oriundos de cinco populações 
asiáticas (Cazaquistão, China, Irã, Paquistão e Turquia). As reações de 
amplificação por PCR foram realizadas usando dez marcadores 
microssatélites, os resultados foram visualizados em gel de agarose 2,5%. Os 
géis foram lidos no software Loco Biotecnologia/LPix Image versão 2.7, e o 
tamanho de cada loco foi visualizado no GelQuant Express versão 5.0.0.16. A 
estrutura genética dos genótipos avaliados foi estudada por meio de uma 
abordagem bayesiana usando software Structure. Em seguida, com base em 
Delta K, encontrou-se o valor K que melhor representou os 50 genótipos. Os 
valores obtidos de Delta K demonstraram a presença de um pico (K= 2), 
apresentando duas estruturas genéticas entre as populações avaliadas. Isso 
evidencia que as populações do mesmo continente possuem pouca 
diversidade genética, e que para aumentar a diversidade genética seria 
indicado usar populações de continentes diferentes. 

 

Palavras-chave: Cártamo; Marcadores microssatélites; Bayesiana; 
Diversidade genética. 
Apoio: CNPq. 
Área de concentração: Biotecnologia. 
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Resposta do gene OsNPF7.1 ante a restrição temporária de N-NO-
 

por 72 horas em plantas de arroz 

 

Melo, M. E. P.1; Fernandes, E. C.1; Pereira, E. G.1; Lima, B. R. 1; Fernandes, M. 

S.1; Santos, L. A.1 

 

1Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas, Departamento de Solos, Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. 

 

O Nitrato (NO -) é uma das formas de nitrogênio (N) que é absorvido e 
assimilado ou armazenado no vacúolo. Entretanto, o mecanismo de transporte 
para o vacúolo ainda carece de estudos aprofundados. Uma análise 
filogenética realizada anteriormente indicou a atuação do gene OsNPF7.1 
como possível candidato envolvido no influxo deste íon e sua localização no 
vacúolo. Recentemente este gene foi caracterizado como determinante no 
aumento do número de perfilhos em Arroz. Assim, o objetivo deste trabalho 
foi avaliar a expressão do gene OsNPF7.1 frente a um período de restrição 
de N-NO - de 72 horas. Foi conduzido um experimento em solução nutritiva 
com plantas de arroz, variedade manteiga, fornecendo 5 mM de N-NO -. Aos 
30 dias após a germinação o fornecimento de N foi bloqueado por três dias 
(período de restrição), onde foram feitas coletas a cada 24 h. Em seguida o N 
foi restabelecido com a solução inicial por mais três dias coletando nos 
períodos de 4, 8, 24 e 72 h. O RNA total do tecido da bainha foi extraído e 
realizadas reações de PCR em tempo real para análise da expressão relativa, 
tomando como referência o gene da Ubiquitina (UBC/E2). Nos bancos de 
dados disponíveis para arroz, o gene OsNPF7.1 apresenta duas isoformas 
constituídas por splicings alternativos. Ao analisar a expressão relativa do 
OsNPF7.1s1, observou-se uma suave resposta nas primeiras 24h de 
supressão, seguido de um declínio. Entretanto, nas 30h seguintes, após 
restabelecer o fornecimento de NO - houve um pico acentuado, que reduziu 
72h após o ressuprimento, o que indica a provável participação dessa proteína 
no transporte de NO - para dentro dos vacúolos. Para o OsNPF7.1s2, apenas 
o período de supressão foi destoante, sendo observada uma queda na 
resposta de expressão, que pode estar associada ao gene ser pouco 
expresso na planta. A disponibilidade do íon NO - influencia diretamente na 
expressão relativa deste gene, ocorrendo a rápida resposta de transcrição 
dada sua presença. 
 

Palavras-chave: Nitrogênio; arroz; transportador. 
Apoio: CAPES, CNPq, FAPERJ. 
Área de concentração: Biotecnologia. 
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Integrating GWAS and gene coexpression networks to identify 
biotic stress resistance genes in soybean (Glycine max) 
 

Almeida-Silva, F. 1; Moraes, D. K. T. 1; Venancio, T. M. 1 

 

1Laboratório de Química e Função de Proteínas e Peptídeos, Centro de Biociências e 
Biotecnologia, Universidade Estadual do Norte Fluminence Darcy Ribeiro 

 

Soybean (Glycine max (L.) Merr.) is the most important legume crop 
worldwide, and it is important for food, feed and industrial applications. Diseases 
and pests are responsible for significant yield losses for soybean farmers around 
the world. Several association studies have identified biotic stress resistance 
markers in the soybean genome, but identifying the causal genes remains a 
challenge. Here, we integrated public GWAS and transcriptome data sets to 
reconstruct gene coexpression networks and identify high confidence candidate 
genes involved in biotic stress resistance. By manually curating the scientific 
literature, we identified 685 markers related to disease and pest resistance, of 
which 293 are associated to fungi, 154 to oomycetes, 110 to insects, 106 to 
nematodes and 26 to viruses. By using the R packages GenomicRanges and 
IRanges, we extracted all genes within a 1 Mb-sliding window relative to each 
marker, which resulted in 17375, 9299, 8994, 5644 and 931 candidate resistance 
genes for fungi, nematodes, oomycetes, insects and viruses, respectively. 
Transcriptome data were downloaded from the database Soybean Expression 
Atlas. Experimentally validated resistance genes and genes encoding 
pathogenesis-related (PR) proteins were downloaded from UniProt and used as 
guide genes. For each data set, we removed genes with median values below 1 
and selected the top 80% most variable genes. The R package BioNERO was 
used for data pre-processing, quantile normalization and gene coexpression 
network reconstruction. High confidence candidate genes were defined as the 
genes that were coexpressed with guide genes and were significantly induced or 
repressed under stress conditions. The systematic filtering dramatically reduced 
the list of candidate genes. Functional enrichment analyses revealed that the high 
confidence candidates are involved in important metabolic pathways and biological 
processes for disease and pest resistance. These results will help prioritize 
candidate genes for downstream experiments and indicate promising genes for 
developing mutant and/or transgenic lines. 
 

Keywords: QTL, population genomics, bioinformatics. 
Financial support: CAPES, CNPq, UENF. 
Concentration area: Molecular Biology and Biotechnology. 
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Caracterização e perfil de expressão in silico do gene P5CS em 

Stylosanthes scabra sob déficit hídrico 
 

Barros, A. A. G.1,2; Silva, J. B.2; Silva, R. L. O.2,3; Carvalho, R.1; Benko- Iseppon, 

A. M.2 

 

1Programa de Pós-graduação em Agronomia – Melhoramento Genético de Plantas, 
Laboratório de Citogenética Vegetal, Departamento de Biologia, Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. 
2Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal, Departamento de Genética, 
Universidade Federal de Pernambuco. 
3Laboratório de Microbiologia, Campus de Ciências Agrárias, Universidade Federal do 
Vale do São Francisco. 
 

A prolina desempenha papel multifuncional em vegetais e seu 
acúmulo pode conferir resistência à seca e à salinidade, entre outros 
estresses. A sua biossíntese está ligada à atividade da enzima P5CS, de 
modo que o estudo deste gene é de extrema importância para o entendimento 
da resistência e da adaptação vegetal, principalmente em regiões com 
condições ambientais adversas. Stylosanthes scabra é uma leguminosa nativa 
do semiárido brasileiro pertencente à família Fabaceae com alto potencial 
forrageiro e tolerância à seca. O presente trabalho objetivou caracterizar e 
avaliar o padrão de expressão do gene P5CS em S. scabra sob estresse 
hídrico. Sequências sondas de P5CS foram selecionadas nos bancos de 
dados NCBI e UniProt e alinhadas contra o transcriptoma de S. scabra 
através da ferramenta tBLASTn (E-value ≤ a e-05). Os candidatos foram 
traduzidos utilizando o Transdecoder, tiveram seus domínios funcionais 
identificados por meio da ferramenta Batch CD-search e alinhados com auxílio 
do ClustalW no pacote MEGA 7. Predições de ponto isoelétrico (pI) e peso 
molecular (pM) foram realizadas via JVirGel 2.0 e loci associados aos genes 
P5CS foram identificados na espécie relacionada Arachis duranensis, 
disponível no PeanutBase. Foram identificados dois candidatos contendo os 
domínios PF00171 (Aldehyde dehydrogenase family) e PF00696 (Aminoacid 
kinase family) completos, os quais estão conservados e presentes em genes 
P5CS de outras espécies vegetais. A análise fenética demonstrou uma clara 
separação entre mono e dicotiledôneas, com as sequências de S. scabra 
agrupando com sequências de outras espécies da família Fabaceae, como A. 
duranensis e Glycine max, indicando conservação destas proteínas. Tais 
sequências apresentaram pI de 6.0, pM entre 66.5 a 82 kDa e ancoraram nos 
cromossomos 3 e 4. Apenas um transcrito foi considerado diferencialmente 
expresso (induzido) no transcriptoma de S. scabra. A indução de genes P5CS 
pode ser uma das estratégias de resposta adaptativa de S. scabra quando 
submetida ao déficit hídrico. O gene alvo com expressão diferencial predita 
será avaliado por PCR quantitativa em tempo real, para fins de validação. 
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(Coffea arabica L.) a Hemileia vastatrix Berk. et Br 
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No melhoramento genético do cafeeiro um dos principais objetivos é 
a obtenção de cultivares com resistência a ferrugem (Hemileia vastatrix). No 
entanto, com o surgimento de novas raças do patógeno, cultivares têm se 
tornando suscetíveis a essa doença. O objetivo desse trabalho foi caracterizar 
a resistência de oito cafeeiros, considerados resistentes (Oeiras MG 6851, 
Catiguá MG1, H 419-3-3- 7-16-4-1, Pau Brasil MG1, H 419-10-6-2-5-1, H 419-
10-6-2-12-1, Tupi Amarelo IAC5162 e Catiguá Amarelo), utilizando 
marcadores moleculares. Foram analisadas seis plantas por cultivar/progênie. 
O DNA extraído dos 48 cafeeiros foi amplificado com dois marcadores SCAR 
(CaRHv8 e CaRHv9) e um microssatélite (SSR16), associados a dois locos 
de resistência a raça I, II e ao patótipo 001 de H. vastatrix. A resistência 
conferida pelos dois locos é dominante e independente, portanto, apenas um 
dos locos em dominância é suficiente para conferir resistência. Os 
marcadores CaRHv8 e SSR16 estão associados a um dos locos de 
resistência, denominado de loco A. O CaRHv8 se comporta como marcador 
dominante e está ligado em repulsão, portando, permitiu a identificação de 
indivíduos com o genótipo --a. SSR16, por ser codominante, identifica 
indivíduos AA, Aa e aa. O marcador CaRHv9 está associado ao outro loco de 
resistência, loco B, e se comporta como dominante e em acoplamento, 
identificando os genótipos  B--. Diferentes combinações dos 
marcadores associados aos genes de resistência foram observadas e a 
maioria dos cafeeiros analisados apresentou o genótipo aabb, recessivo para 
os dois locos, indicando que esses cafeeiros não possuem os locos que 
conferem resistência a raça I, II e ao patótipo 001 de H. vastatrix. Os 
resultados demonstraram que cultivares resistentes e progênies elites tidas 
como resistentes em programas de melhoramento não possuem alguns 
genes de resistência para o patótipo hoje encontrado em campo, justificando 
assim a suplantação da resistência. Marcadores associados a outros locos 
que conferem resistência a outras raças de H. vastatrix serão utilizados para 
identificação dos genes presentes nesses cafeeiros. 
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O café é considerado uma cultura de importância agrícola a nível 
mundial. A maioria das cultivares de café plantadas nas América são 
suscetíveis às raças de Hemileia vastatrix, sendo necessário à procura de 
resistência duradoura a ferrugem. Genótipos de café Catimor são de grande 
importância para os programas de melhoramento, por apresentarem genes que 
conferem resistência a H. Vastatrix, conservando as caraterísticas 
organolépticas desejadas. Visando analisar a variabilidade genética do grupo 
Catimor usado nas Américas, foram utilizados 17 marcadores SSR, em 54 
genótipos comerciais provenientes do Brasil, Costa Rica, Honduras, 
Guatemala, El Salvador e República Dominicana. O DNA genômico foi obtido 
de folhas jovem de cada cultivar. Os produtos resultantes da reação de PCR 
foram separados por eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante a 6% e 
visualizados por coloração com Nitrato de Prata. Após avaliação das marcas, 
os dados foram submetidos a análise  multivariada, onde calculou-se a matriz 
de dissimilaridade com base nas distâncias euclidianas. A matriz foi utilizada 
para construir o dendrograma, usando o método do Grupo de Pares Não 
ponderados com Médias Aritméticas (UPGMA). As análises foram processadas 
no software R. Os materiais Catimor apresentaram alta diversidade dentro e 
entre os países, evidenciada pela formação de 8 grupos distintos: grupo 1: IBC 
Palma II e Colismor; grupo 2: Catucaí Vermelho 20/15, Lempira e CR 95; grupo 
3: Catucaí Amarelo 2SL, Catimor 8667 e Catimor T5175; grupo 4: CR 95 Izalco, 
Lempira 2, Catimor 4; grupo 5: Anacafé 90 e Catimor 2; grupo 6: Catimor 3; 
grupo 7: IHCAFE 90, Catimor 5175 e Catimor 1; grupo 8: Guapa. O coeficiente 
de correlação cofenética foi de 0,92 indicando alta acurácia na representação 
gráfica das distâncias no dendrograma. A cultivar Guapa e Catimor 3 são 
diferentes e não agruparam com nenhuma outra cultivar. Essa diversidade 
encontrada nos diferentes países da América, deve ser explorada no 
melhoramento genético do cafeeiro no direcionamento de cruzamentos 
contrastantes, a fim de otimizar tempo e recursos para identificação de 
cultivares com resistência duradoura a doenças. 
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A soja é a principal oleaginosa cultivada no âmbito mundial, sendo no 
Brasil o grão primordial da economia agrária. A lagarta-da-soja, Anticarsia 
gemmatalis, atua como uma praga desfolhadora na maioria das regiões 
produtoras, causando destruição de plantações e significativa perda de produção. 
Mecanismos de defesa das plantas envolvem a síntese de fito-hormônios, tais 
como o ácido jasmônico, cuja cascata regulatória induz a produção de enzimas 
oxidativas, inibidores  de proteases  e compostos fenólicos de defesa direta e 
indireta. A percepção de  sinal de ataque  das lagartas e síntese do ácido 
jasmônico induz também a via das lipoxigenases, sendo, portanto, uma enzima 
chave no processo de defesa em genótipos de soja resistentes ao ataque de 
insetos praga.  Outro mecanismo de proteção das plantas é  a indução de 
inibidores de proteases, como as famílias Kunitz (SBTI) e Bowman-Birk (BBI), que 
promovem a inibição de enzimas digestivas de proteínas no intestino das lagartas, 
levando à perda de absorção de  aminoácidos  e  consequentemente  a morte. 
Este estudo teve como objetivo comparar a expressão gênica da lipoxigenase 
(LOX1 Glyma.07G007000.1) e inibidor de protease  do  tipo  BBI 
(Glyma18G231700.1). Também foram analisados a atividade enzimática de 
lipoxigenases totais, bem como a atividade dos inibidores de proteases totais, em 
genótipos de soja susceptível (UFV 105 AP) e  resistente  (IAC17) à  A. 
Gemmatalis em resposta à herbivoria. Nossos resultados mostraram níveis mais 
altos de expressão gênica de inibidores de protease no genótipo considerado  
resistente mesmo na ausência das lagartas, demonstrando que esta via de defesa 
pode ser   uma característica constitutiva de resistência. O genótipo IAC 17 
apresentou ainda maior atividade de lipoxigenases e maior aumento da expressão 
de genes de lipoxigenases após a herbivoria em comparação ao genótipo 
susceptível. Estes resultados estão de acordo com análises  metabolômicas  que  
indicaram  que genótipo IAC17 apresenta uma característica genética constitutiva 
de resistência contra a lagarta A. Gemmatalis. 
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O café canéfora é um dos principais produtos agrícolas no mundo, 
sendo o Brasil o responsável por 35% da produção mundial. O produto é 
matéria-prima básica na indústria de solubilização e componente importante na 
composição dos blends nas indústrias de café torrado e moído. Coffea 
canephora é uma espécie diplóide e geralmente auto incompatível. A 
existência de variabilidade genética na população é condição básica para que 
um programa de melhoramento genético obtenha sucesso, e a análise de 
diversidade genética torna-se de primordial importância. A solução de 
problemas através de redes neurais artificiais (RNAs) é bastante atrativa, pois 
estes podem solucionar funções complexas, criando uma possibilidade de 
desempenho superior aos modelos convencionais. Neste trabalho objetivou-
se avaliar a diversidade e estrutura genética do banco de germoplasma da 
espécie C. canephora por meio da análise de agrupamento de Kohonen. 
Foram usados cinco marcadores microssatélites (SSR) em 192 acessos do 
banco de germoplasma da Embrapa Café, parceria EPAMIG-UFV. A melhor 
topologia de rede foi com 36 neurônios, testada com 5.000 treinamentos. A 
análise de agrupamento baseada em Mapas auto organizáveis de kohonen 
possibilitou a formação de quatro grupos, onde ficaram agrupados híbridos 
junto aos  genitores  utilizados  no  cruzamento.  Os  neurônios  em estudo 
apresentaram valores da distância média de 0,352 entre os agrupamentos 
formados,  o  que  indica  a  baixa  diversidade  genética  entre  os   acessos. 
Estes resultados já eram esperados devida a baixa densidade de marcadores 
moleculares utilizados. O estudo revelou também que a diversidade genética 
encontrada é resultante dos primers CCG-15, AAT-10, SSR-77 e SSR-48, o 
primer SSR-122 apresentou ser de pouca importância para a análise de 
diversidade, já que não apresentou grande variação entre os acessos. A 
análise de agrupamento de Kohonen foi eficiente para o estudo de diversidade 
genética do café canéfora, por apresentar a semelhança entre os acessos e 
ainda possibilitar o entendimento da participação de cada primer na 
composição dos agrupamentos. 
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As orquídeas são apreciadas por seu potencial ornamental, ecológico 
e econômico. Estudos sobre germinação e conservação in vitro de plantas da 
família Orquidaceae são importantes tanto para conservação como para 
comercialização. Este estudo verificou a germinação e o estabelecimento 
inicial de cinco espécies de orquídeas. Cápsulas fechadas contendo as 
sementes de orquídeas das espécies Brassavola tuberculata, Encyclia 
linearifolioides, Epidendrum  nocturnum, Schomburgkia crispa e Sophronitis 
cernua foram obtidas a partir de indivíduos selecionados. Em câmara de fluxo 
laminar as sementes foram submetidas à desinfestação e após a assepsia 
foram inoculadas em frascos com meio de cultivo basal. As avaliações foram 
realizadas, inicialmente a cada dois dias para verificar a contaminação, e em 
seguida foi realizada a análise da germinação e obtenção de plântulas. Foram 
consideradas sementes germinadas aquelas que apresentavam 
intumescimento do tipo protocormos e plântula, o broto com surgimento de 
parte aérea. Após 15 dias da inoculação verificou-se que as sementes de E. 
linearifolioides e B. tuberculata apresentaram-se intumescidas, já nas espécies 
S. crispa e S. cernua o intumescimento das sementes ocorreu aos 21 dias da 
inoculação. Nenhuma alteração foi observada em sementes de E. nocturnum. 
Em 45 dias ocorreu o surgimento de estruturas aéreas em E. linearifolioides, 
B. tuberculata, S. cernua e S. crispa. Plântulas de S. cernua, B. tuberculata e S. 
crispa foram obtidas após 120 dias da inoculação. As plântulas obtidas in vitro 
foram individualizadas e transferidas para outro frasco com mesmo meio basal 
e mantidas em sala de crescimento. Os resultados indicam que as condições 
experimentais foram favoráveis tanto na germinação quanto no 
estabelecimento inicial para todas as espécies avaliadas, exceto para E. 
nocturnum. Torna-se necessário, portanto, a realização de novos estudos 
para determinar um protocolo eficiente de germinação para E. nocturnum. 
Considerando as condições experimentais utilizadas no presente estudo, os 
resultados obtidos apontam para os aspectos que poderão ser utilizados como 
subsídios para desenvolvimento de protocolos de conservação in vitro. 
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A videira representa uma das culturas mais importantes e exploradas 
no submédio do Vale do São Francisco, apresentando uma produção de mais 
de duas safras por ano. No entanto, essa cultura tem sofrido com problemas 
fitossanitários relacionados ao ataque da bactéria Xanthomonas citri pv. viticola 
(Xcv), causadora do cancro bacteriano. As proteínas basic helix-loop-helix 
(bHLH) apresentam atuação reconhecida na regulação de diversos processos 
fisiológicos e bioquímicos, bem como na tolerância a estresses abióticos e 
bióticos. Dessa forma, o presente trabalho buscou identificar e caracterizar FTs 
bHLH em acessos de Vitis spp. contrastantes quanto à resistência a Xcv. 
Bibliotecas de RNA-Seq foram geradas a partir de mRNAs de tecidos foliares 
da cultivar Red Globe (susceptível a Xcv) e do híbrido IAC-572 (resistente a 
Xcv) coletados após 90 minutos de inoculação com o patógeno. Sequências 
sondas de FTs bHLH foram obtidas nos bancos de dados UniProt e NCBI e 
alinhadas via tBLASTn (e-value ≤ a e-05) contra o transcriptoma da videira para 
a busca de sequências candidatas. O ponto isoelétrico e o peso molecular 
foram identificados por meio do JVirGel 2.0 e a localização subcelular através 
do Cell-PLoc 2.0. A análise de expressão in silico foi realizada por meio de 
heatmaps (software CLUSTER 3.0) e visualizados pelo TreeView. Após a 
mineração no transcriptoma de videira, foram identificadas 434 sequências 
candidatas não redundantes. Dessas, 70 sequências continham domínio bHLH 
completo e duas possuíam domínio incompleto com quebra na região N ou C 
terminal. O ponto isoelétrico e o peso molecular das proteínas bHLH variaram 
de 4,39 a 9,95 e de 15 a 77 kDa, respectivamente, com todas as proteínas 
apresentado localização predita no núcleo celular. Sete transcritos se 
expressaram diferencialmente no RNA-Seq, sendo 3 induzidos e 4 reprimidos 
no acesso moderadamente resistente. Já no acesso suscetível, a expressão 
manteve-se constitutiva no tempo de 90 minutos. Os resultados possibilitaram 
identificar genes bHLH candidatos para o desenho de primers e validação por 
PCR quantitativa em tempo real e contribuirão para a compreensão dos 
mecanismos de defesa da espécie contra Xcv. 
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Estimation of genetic effects for starch content in Cucurbita 
moschata parents 
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Starch is of biological and commercial interest, it contributes to the taste 
and texture properties of squash fruit, it´s the main component of dry matter, a 
determining variable for agribusiness processes such as obtaining flour. In the 
collection of C. moschata from the Universidad Nacional de Colombia, the 
genetic effects associated with starch content are unknown. The genetic effects 
of six selected parents were estimated 47-1, 17-2, 30-3, 56-4, 6-5 through the 
analysis of combining ability P(P-1)/2. Six parents and 15 direct hybrids were 
evaluated, in a randomized complete block design (RBC) with four repetitions 
and two semesters of contrasting evaluation 2016 and 2017. The average starch 
content (SC) in the parents evaluated was 0.67 and 1.21 kg of starch per plant in 
the A and B semesters, respectively, with better results in the B semester. The 
combined analysis of variance detected highly significant differences (p<0.001) 
for genotype interaction per semester (gxs). The analysis by semester showed 
highly significant differences (p<0.001) of general combining ability (gca) and 
specific combining ability (sca) in semester A, and highly significant differences 
(p<0.001) of sac in semester B, this suggests that genes with additive and 
dominant effects are involved in the expression of the starch content. The parents 
47-1 and 6-5 expressed significant additive effects (gi) of 0.47 * and 0.40 * 
respectively, which increased the starch content. The hybrid combination (47-1 
x 6-5) showed significant dominance (sij) effects of 0.9*, with of 2.6 kg of starch 
per plant.  The  contribution of the  mean squares indicated that the additive gene 
action effects corresponded to 11% while the dominance effects are 43%. 
Parents 47-1 and 6-5 showed the best own behavior and have a good ability to 
transmit genes and increase starch content in squash. 
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Temperate maize (Zea mays L.) breeding programs often rely on limited 
genetic diversity, which can be expanded by incorporating exotic germplasm. A 
major barrier to take advantage of exotic germplasm is the lengthy process of 
developing inbred lines. The production of doubled haploids (DH) can shorten 
the timeframe of inbred line development considerably. The main question 
addressed in this study was whether spontaneous haploid genome doubling 
(SHGD) can further facilitate this process. The aims of this study were to 
perform genotypic characterization of inbred lines derived from the tropical 
BS39 population using different breeding methods, to identify genomic regions 
showing segregation distortion in inbred lines derived by the DH process using 
SHGD, i.e., regions potentially underlying SHGD, and use case- control 
association mapping to identify loci controlling SHGD. Four different inbred line 
derivation processes were used: BS39_DH and BS39_SSD were derived from 
the BS39 population by doubled haploid (DH) and single-seed descent (SSD) 
methods, and BS39×A427_DH and BS39×A427_SSD from the cross between 
BS39 and A427, used as a SHGD donor. A total of 663 inbred lines were 
genotyped using Genotype- by-Sequencing (GBS) and Diversity Array 

Technology Sequencing (DArtSeq). The analyses of gene diversity (HS) and 

genetic differentiation (FST) for the DH sets provided evidence of the presence 
of a SHGD inducing locus near the centromere of chromosome 5. The case-
control GWAS for the DH set pinpointed this locus more precisely. Our results 
further indicate that the DH process captures genetic variability from the source 
population comparable to the SSD process. Haplotype sharing analysis 
showed almost 100% exclusive contribution of the A427 genome in the region 
near the centromere on chromosome 5 of BS39×A427_DH, presumably due 
to an allele in this region affecting SHGD. This locus enables DH line 
production in exotic populations without colchicine or other artificial haploid 
genome doubling. 
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meios- irmãos de palmeira-real-australiana quanto ao rendimento 
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Dentre as palmeiras cultivadas em Santa Catarina, destaca-se a 
palmeira-real- australiana (Archontophoenix sp.). Porém, as mudas utilizadas 
são provenientes de sementes de plantas matrizes identificadas e no máximo 
selecionadas, mas nunca testadas via teste de progênie. De modo que, são 
inexistentes as informações genéticas das populações usadas para a 
produção de mudas e, portanto, necessário um programa de melhoramento 
que proporcione a seleção de genótipos e o lançamento de um cultivar. Os 
programas de melhoramento genético de plantas perenes são longos e 
onerosos, por isso a seleção de genótipos superiores é uma etapa importante 
e que deve ser realizada com todo rigor possível, a fim de se ter experimentos 
cada vez mais eficientes e métodos de seleção mais precisos. Por isso, o 
objetivo deste trabalho foi estimar os parâmetros genéticos e predizer os 
valores genotípicos de 42 famílias de meios-irmãos de palmeira-real-
australiana quanto ao rendimento de palmito. As progênies provenientes da 
população da Epagri/Estação Experimental de Itajaí (EEI) foram avaliadas no 
município de Luiz Alves – SC, em delineamento de blocos ao acaso com 21 
repetições e parcelas com 1 planta. O total de 882 plantas foram avaliadas, 
individualmente, na colheita, que ocorreu com 2 anos e 8 meses após o plantio. 
Os dados foram analisados no Selegen, usando o modelo 19. Foi observada 
variabilidade entre as matrizes avaliadas, cuja variância genética aditiva foi 
5677,3546 e uma herdabilidade de 56%. Além disso, o rendimento médio de 
tolete foi de 129,13 g. Dentre as 42 famílias avaliadas, cujos efeitos genéticos 
aditivos variaram de -102,8994 até 132,9127, 19 apresentaram efeitos 
positivo, de modo que se selecionadas proporcionarão um ganho de 57,23 g. 
Quantos aos valores genotípicos preditos, com uma acurácia de 0,8403 e um 
desvio padrão (SEP) de 34,4096, variaram de 77,6773 até 195,5833. Desse 
modo, é possível afirmar que existe variabilidade genética na população 
estudada e que a formação de um novo pomar de sementes provenientes das 
matrizes com efeitos genéticos aditivos positivos proporcionará ganho 
genético para o rendimento de tolete. 
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A herdabilidade fornece a proporção da variância genotípica presente 
na variância fenotípica total, sendo utilizada para a predição de ganhos 
genéticos, além de inúmeras decisões práticas tomadas nos programas de 
melhoramento. O objetivo deste estudo foi estimar a herdabilidade para o 
caráter altura de plantas em linhagens de trigo tropical a fim de contribuir com 
as decisões para seleção com base neste caráter. Um experimento foi 
conduzido em 2020 na estação experimental do Departamento de Agronomia 
da Universidade Federal de Viçosa (UFV), campo experimental Diogo Alves 
de Melo (20º45’14” S; 42º52’55” W, a 648 m de altitude), Viçosa, Minas Gerais, 
Brasil. Foram avaliadas 32 linhagens em fase de valor de cultivo e uso (VCU) 
desenvolvidas pelo Programa Trigo UFV, além de quatro cultivares 
comerciais recomendadas para a região Centro-Sul do Brasil. O experimento 
foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso com três repetições, 
sendo as parcelas constituídas de cinco linhas de cinco metros de 
comprimento, espaçadas a 0,20 m e com densidade de semeadura de 400 
sementes m-2. Avaliou-se altura de plantas, em seguida os dados foram 
submetidos a análise de variância e foram estimados os componentes de 
variância e herdabilidade. Houve diferença significativa para altura das 36 
linhagens avaliadas (p<0,01), a média de altura das linhagens foi de 89,01 cm, 
os valores variaram de 71 a 101 cm. A herdabilidade para o caráter foi de 
69,17%, sendo considerada média a alta. Isso significa que 69,17% da 
variabilidade fenotípica observada é em virtude da constituição genotípica das 
linhagens. Estes resultados indicam que grande parte da variabilidade genética 
total para altura de plantas é devida a genes de efeito aditivo. Deste modo, 
quando os efeitos aditivos representam maior parte da variação, a seleção de 
plantas mais baixas, desejáveis nos programas de melhoramento de trigo, 
deveriam ser realizadas nas primeiras gerações das populações segregantes. 
Isso representaria uma otimização significativa de tempo e de recursos 
humanos e financeiros do programa, uma vez que linhagens com altura 
indesejável seriam descartadas em etapas iniciais. 
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Fusarium wilt, caused by Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop), is 
considered the main fungal soil disease in beans. The most economical and 
efficient method to control this disease is the use of resistant cultivars. The 
present study aimed at identifying common bean genomic regions associated 
with resistance to Fop race 06, through genome wide association studies 
(GWAS). A panel with 205 accessions from the Germplasm Bank of the 
Agronomic Institute (IAC) was used. A randomized block design experiment 
with 6 replications was perfomed. The accessions were genotyped with 5,398 
high quality SNPs from the BeadChip BARCBean6K_3.The low quality and 
monomorphic SNPs were filtered with a Minimum Allele Frequency (MAF) of 
0.05 (MAF> 0.05), and the for the phenotypic analysis, the plants were 
inoculated by the root-dip method, evaluated after 21 days of inoculation on a 
scoring scale from 1 to 9 of disease severity and the area under the disease 
progress curve (AUDPC), and the average of the values obtained implemented 
in the mixed model REML/BLUE. The genotypic and phenotypic data were 
analyzed for genome-wide association using the FarmCPU model. The results 
demonstrated that three significant SNPs on chromosomes Pv07, Pv08, Pv09 
were associated with disease severity and three significant SNPs severity on 
chromosomes Pv04 and Pv08 were associated with area under the disease 
progress curve (AUDPC). These SNPs explained between 17% to 22% of the 
phenotypic variance associated with the traits. In gene annotation, considering 
a flanking region of 100 Kpb among the significant markers, a total of 57 genes 
were found, being potential candidates for resistance to Fop. Of these, we can 
highlight genes related to the expression of protein kinases, involved in 
physiological processes such as tolerance to biotic and abiotic stresses in 
plants. 
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A diversidade genética entre populações é consequência da 
diferenciação genotípica ou alélica, que podem ser causadas por fatores como 
isolamento, migração, acasalamentos e a seleção divergente, dentre outros. 
O objetivo deste trabalho foi verificar a capacidade dos Mapas Auto-
organizáveis de Kohonen (SOM) e dos índices de distância genética de Nei e 
Hendrick em organizar a diversidade genética gerada pela seleção divergente. 
Para isso, a partir de uma população-base, com 1000 indivíduos e 100 locos 
bialélicos codominantes, foram geradas subpopulações submetidas a seleção 

divergente (s=0.3), contra e a favor do alelo ak. Para cada loco, foram 

estimadas as frequências genotípicas (D, H e R, para AA, Aa e aa, 
respectivamente) e alélica (p e q, para A e a, respectivamente). Para os três 
conjuntos de subpopulações foram medidos o GST de Nei, fundamentada em 
frequência alélica, e a distância genética de Hedrick, estabelecida em função 
da variação genotípica, e agrupadas por Tocher. Os valores de D, H e q foram 
utilizados para o mapeamento pelo SOM. As simulações e análises foram 
realizadas pelo portal Genes ou pela interação deste com o Matlab 2016. Nos 
resultados constatou-se que, tanto nos grupos formados por Tocher, a partir 
dos índices de GST gerados pela análise de Nei, quanto nos formados a partir 
das medidas de distância genotípica de Hedrick, o padrão de organização 
pode ser explicado pela seleção divergente. Verificou-se que com o uso de 
apenas essas metodologias de agrupamento, com informações genotípica ou 
alélica, não foi possível estabelecer relação entre as gerações de seleção 
divergente como pode ser feito pelo SOM. Verificou-se que no SOM além de 
alocar as populações menos divergentes no mesmo neurônio, a distância 
entre os neurônios é proporcional a diversidade genética entre as populações 
alocadas em cada. Conclui-se que o SOM nos permite uma interpretação mais 
detalhada do que métodos de agrupamentos, como o de Tocher. Embora a 
técnica SOM necessite de uma série de testes para achar a melhor topologia 
para uma adaptação mais precisa. 
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Os mapas auto-organizáveis de Kohonen (SOM) são redes neurais 
não supervisionadas que mapeiam vetores de entrada através de uma matriz 
de neurônios. O mapeamento SOM é promissor nos estudos de genética de 
populações, pois organiza as mesmas topologicamente em um mapa, 
captando a variação genética gerada por fatores evolutivos como a seleção 
divergente. Este trabalho tem como objetivo verificar a eficiência do SOM para 
mapear populações submetidas a seleção divergente com diferentes valores 
de seleção (s), constatando se o SOM é eficaz para mapear índices com 
valores mais elevados. Para isso, foi simulada uma população base em 
equilíbrio de Hardy-Weinberg com 1000 indivíduos e 100 locos bialélicos 
codominantes. E a partir desta foram simuladas 10 gerações de seleção 
divergente, contra e favor do alelo ak, com três diferentes índices de seleção 
(s=0.1, 0.2 ou 0.3). Para cada loco, foram estimadas as frequências 
genotípicas (D, H e R, para AA, Aa e aa, respectivamente) e alélica (p e q, para 
A e a, respectivamente). Os valores de D, H e q foram utilizados para o 
mapeamento SOM. O software genes em interação com o Matlab 2016a foi 
utilizado para as análises, e o mapeamento testado com 1000 e 1500 iterações, 
raio igual a 1, topologia hexagonal e diferentes grids. O grid 4x4, ou seja, com 
16 neurônios foi o que melhor organizou as populações. Os resultados 
constataram que apesar do SOM reconhecer as variações nas populações com 
os índices de seleção divergentes menores (s=0.1 e 0.2), pode-se verificar que 
o mesmo também foi muito eficiente para organização de gerações com índices 
maiores de seleção (s=0.3). Assim, o SOM identifica a variação gerada e o 
mapa final pode ser explicado pela interpretação biológica do fenômeno. 
Conclui-se que além do mapeamento SOM ser eficiente em mapear 
populações geradas com índices menores, a sua eficiência aumenta com 
valores maiores de índices de seleção. 
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A seleção genômica vem contribuindo com grandes avanços na 
ciência e tecnologia, possibilitando a identificação de indivíduos das próximas 
gerações a partir da predição dos valores genéticos aditivos. O 
desenvolvimento da seleção genômica coincide com a tecnologia de Single 
Nucleotide Polymorphisms (SNP), na qual se associa informações de 
marcadores SNP’s com o fenótipo dos indivíduos, aferindo o desequilíbrio de 
ligação (LD) entre os marcadores aproximadamente ligados. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a influência do LD na acurácia das predições das 
populações e de suas gerações futuras. Foram simuladas duas populações 
com diferentes padrões de LD, ambas com uma geração fundadora e mais 5 
gerações futuras, cada geração com 5.000 indivíduos, totalizando 30.000. As 
progênies foram originadas por acasalamento ao acaso em geração 
anteriores, sem seleção, originando progênies de irmãos completos com 
diferentes tamanhos e mantendo constante o número de indivíduos por 
gerações. O software REALbreeding distribuiu 60.000 SNP’s e 400 genes em 
10 cromossomos aleatoriamente (sendo, 6.000 SNP’s e 40 genes por 
cromossomo), a densidade média do SNP de 0.01 cM, com uma 
herdabilidade de sentido amplo de 30%. A acurácia de predição foi obtida pela 
correlação média entre os valores genéticos paramétricos e os valores 
genéticos aditivos, estimados por G-BLUP. O tamanho do conjunto 
treinamento foi de 2.000 indivíduos amostrados aleatoriamente da primeira 
geração (geração fundadora). Analisando as gerações da mesma população, 
foi constatado que ao longo das predições  a  acurácia  diminuiu,  o  que  pode  
ser  explicado   pela  ocorrência   de cruzamentos intrapopulacionais para 
originar as gerações futuras, ocorrendo uma redução do LD a cada geração. 
Comparando os resultados entre a população de alto LD com a população de 
baixo LD, foram observados valores maiores de acurácia para uma população 
de baixo LD. Esse fato pode ser explicado pela influência de fatores externos 
a confiabilidade genética, além do LD entre os marcadores. 
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No cafeeiro Coffea canephora as variedades botânicas Robusta e 
Conilon e, mais recentemente, os híbridos intervarietais, tem contribuído com o 
desenvolvimento das cultivares clonais. Contudo, a diferenciação no campo 
dessas plantas é limitada, pois características de maior facilidade de 
observação, como morfologia floral e de frutos, tendem a se sobrepor à outras 
características importantes na identificação dos clones em suas populações de 
melhoramento. Quanto menor o número de variáveis a serem avaliadas e mais 
cedo for possível discriminar os genótipos em suas populações, mais eficiente 
torna-se o programa de melhoramento, maximizando os ganhos e reduzindo 
custos e mão-de-obra. Objetivou-se identificar qual o menor número de 
características agronômicas capazes de discriminar eficientemente clones de 
C. canephora em suas variedades botânicas e híbridos intervarietais. Para 
isso foram avaliados 130 clones da Embrapa-RO, previamente identificados 
em seus grupos e, mensuradas treze características agronômicas na safra 
2015-2016. Escolheu-se as características de maior poder discriminatório com 
base nos critérios: significância do teste F da ANOVA; método de Singh; 
análise de componentes principais e; a seleção com base em modelos de 
regressão linear múltipla, com a seleção sequencial das variáveis ou com a 
seleção dos melhores modelos. Foram selecionados oito modelos diferentes 
quanto ao arranjo de caraterística, com os quais foi aplicada a análise 
discriminante quadrática para classificar os clones em suas populações e 
comparar a classificação com aquela obtida no modelo utilizando todas as treze 
variáveis. As variáveis número de dias entre o florescimento e a colheita, 
altura da planta, número de frutos por roseta, comprimento e largura da folha 
e, produção de grãos proporcionaram as menores taxas de erro de 
classificação. Portanto, foi possível reduzir de treze para seis variáveis 
agronômicas capazes de diferenciar e classificar satisfatoriamente os clones 
de cafeeiro nos tipos Conilon, Robusta e híbridos intervarietais. 
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A epistasia é a capacidade de um alelo de um determinado loco 
interagir com os alelos de loci diferentes. Apesar de importante ela ainda é, por 
vezes, negligenciada nos programas de melhoramento, visto sua 
complexidade e pela experimentação dispendiosa para prover informações 
sobre sua magnitude e ação no controle gênico dos caracteres. O trabalho 
buscou averiguar se a epistasia (previamente simulada) tem efeito importante 
no melhoramento genético de plantas. Utilizou-se nove características 
quantitativas, contínuas, com distribuição normal, média e variância 
conhecidas e herdabilidade com valores de 30, 50 e 70%. Elas foram 
estabelecidas pela ação de alelos de 50 loci, tomados ao acaso entre 1000 
previamente genotipados, com efeito aditivo diferencial e pesos da 
importância do loco sobre a variabilidade genotípica total do caráter, 
estabelecidos a partir de uma distribuição binomial e grau médio de 
dominância de 0,5. Para estimar o efeito epistático três modelos foram 
utilizados. Um aditivo-dominante (modelo 1), um que leva em consideração 
os efeitos epistáticos de maneira acentuada (modelo 2) e um que considera 
os efeitos epistáticos entre pares consecutivos de genes (modelo 3). As 
herdabilidades estimadas foram coerentes, pois as discrepâncias entre 
valores estabelecidos e estimados são esperadas. Em características em que a 
epistasia não se manifestava em 50 loci gênicos, a análise de geração 
apontou a suficiência do modelo 1, e onde se pressupôs a ação epistática, ela 
também foi eficaz em apontar a importância da epistasia sobre a variação 
fenotípica das médias das gerações. O modelo 1 não calculou os efeitos de 
dominância de maneira correta, pois ele não considera os efeitos epistáticos, 
que estavam presentes. Os modelos 2 e 3 conseguiram captar os efeitos 
epistáticos de maneira correta, sendo que o modelo 2 mostrou resultados mais 
precisos que o 3, o que já era esperado. O método estatístico de análise 
gerações foi empregado para captar e quantificar, comparativamente, a 
importância da epistasia sobre características e conclui ser eficaz na detecção 
e quantificação da importância da epistasia sobre a variação fenotípica das 
médias das gerações estudadas. 
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Plant height, heading date, juvenile growth habit, and tiller number are 
important traits for increasing wheat yield potentials under future climate 
change. In the current study, these morpho-phenological traits were 
investigated in the same bi-parental population at early (F2-derived) and late 
(F6:7) stages of inbreeding. The aim was to evaluate the resolution of genetic 
maps to detect major/minor quantitative trait loci (QTLs), ii) compare QTLs for 
the investigated traits, and iii) identify candidate genes underpinning weed 
competitive ability in wheat (including additive and dominance effect). A total of 
176 F2:3 and 178 F6:7 lines generated from crossing Lankaodali and Rebelde 
were grown in field trials at CREA-CI in Foggia (Italy) and phenotyped during 
four growing seasons. All samples were also genotyped with an Illumina 
Infinium 15K wheat SNP array. Positive correlations were observed among all 
investigated traits. The resulted genetic maps identified 36 and 38 linkage 
groups, which covered 2,486.78 and 3,732.83 cM in the F2 and RIL, 
respectively, although a higher marker density was observed in F2 (0.7 cM) 
rather than in RIL (1 cM). A total of 30 and 19 QTLs were identified in the F2:3 
and F6:7, respectively. Some of them were only detected in the F2:3, 
suggesting their relatedness to the dominance effect. In addition, the genetic 
effects of the QTLs were smaller in the F6:7 generation for all traits. 
Remarkable QTLs associated with juvenile growth habit and heading date 
were founded on chromosomes 1B, 2B, 2D, 5A and 7D in both F2:3 and F6:7. 
Interestingly, some of these SNPs were located in coding regions of 
vernalization requirement (Vrn- and reduced height (Rht-1) genes, confirming 
their importance for controlling wheat adaptative traits. Interestingly, several 
genetic regions were associated with more than one trait, indicating possible 
linked and/or pleiotropic effects. In conclusion, this work showed the potential 
of F2-derived population for providing the most abundant genetic information to 
identify major QTLs in bread wheat. 
 
Keywords: bread wheat; SNP markers; genetic map; QTLs; heading date; 
plant height 
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As características de massa e diâmetro são parâmetros importantes 
para avaliar a qualidade visual dos frutos, planejar e gerenciar a produção de 
pêssego tanto em programas de melhoramento quanto em áreas de produção 
comercial. O objetivo deste trabalho foi testar a eficácia de redes neurais 
artificiais perceptron multicamadas (ANN-MLP) para estimar a massa de frutos 
de pessegueiro utilizando as variáveis de diâmetros de fruto. Foram utilizados 
frutos das cultivares de pessegueiro, ‘Tropic Beauty’ (G1’), ‘BRS Kampai’ (G2) 
e ‘BRS Rubimel’ (G3) na safra de 2017, e as cultivares (G1) e (G2) na safra 
2018. Foram coletados aleatoriamente no momento da colheita comercial 123, 
121 e 115 frutos dos genótipos G1, G2 e G3 na safra 2017, e 150 frutos dos 
genótipos G1 e G2 safra 2018, todos em estádio de maturação. Os frutos 
foram mensurados individualmente quanto a sua massa fresca (variável 
dependente), e diâmetros sutural (SD), equatorial (SE), altura de fruto (FH) 
(variáveis independentes). Foi realizada análise de regressão linear múltipla 
(R-MLM) e ANN- MLP envolvendo o conjunto de variáveis independentes SD, 
SE e FH todas expressas em função da variável dependente massa fresca do 
fruto de pêssego (FM). A ANN- MLP foi realizada utilizando as rotinas 
disponíveis no software MATLAB R2012a® em integração com o software 
Genes®. As variáveis de entrada foram apresentadas à ANN_MLP e seus 
pesos foram ajustados. Do total de frutos amostrados foram usados 80% para 
treinamento e 20% para validação dos modelos, tanto para a R-MLM como para 
as ANN-MLP. Foram treinadas 30 redes neurais. A comparação entre as 
metodologias de R-MLM e ANN-MLP foi realizada por meio dos valores 
preditos versus o observado, eficácia relativa do R2 e MSE. Em todos os 
cenários, observamos que as ANN_MLP foram mais eficazes do que R-MLM 
em predizer a FM. Como a ANN-MLP foi eficaz em todos os cenários para 
predizer a FM foi possível ajustar a melhor ANN-MLP e utiliza-la como padrão 
para predizer a média da FM dos genótipos G1, G2, G3 e suas combinações na 
safra 2017 e 2018. O modelo de predição baseado em ANN-MLP foi mais eficaz 
do que os baseados em R-MLM. 
 

Palavras-chave: Prunus persica L. Batsch; Linear Models; estimation of fresh 
fruit weight. 
Apoio: CAPES, CNPq e FAPEMIG. 
Área de concentração: Bioinformática. 
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Desde a idealização da Seleção Genômica Ampla (SGA), várias 
metodologias estatísticas vêm sendo propostas para predizer o mérito 
genético. Recentemente surgiu o interesse em realizar predição genômica 
baseado em aprendizado de máquina e inteligência computacional. Tais 
metodologias não requerem suposições a priori sobre a relação entre as 
entradas e a saída, além de permitir maior flexibilidade para lidar com 
diferentes tipos de efeitos de não aditivos. Uma metodologia alternativa que 
se assemelha às técnicas de inteligência computacional já consolidadas é a 
splines regressão adaptativa multivariada (MARS - Multivariate Adaptive 
Regression Splines). A MARS, além de modelar automaticamente não 
linearidades e interações entre as variáveis de entrada (marcadores SNPs), 
apresenta, diferentemente de modelos baseados em inteligência artificial, o 
modelo ajustado. O objetivo deste trabalho foi avaliar a técnica MARS para 
predição dos valores genéticos com efeitos não aditivos. Procedemos a 
simulação de 2000 indivíduos de uma população F2 com 510 marcadores, 
considerando modelo interação entre os marcadores com grau médio de 
dominância um (01), herdabilidade 0,8 e 32 loci sendo responsáveis pelo 
controle gênico. Para o ajuste com a MARS considerou-se um modelo de grau 
dois, isto é, que possibilita a identificação de interação entre duas variáveis. A 
variável resposta simulada foi uma variável fenotípica quantitativa. O modelo 
final apresentou alta correlação preditiva (R2 = 0,70), com 43 termos (25 
aditivos e 17 epistáticos) e 31 variáveis selecionadas, sendo que 25 destas 
possuem efeito aditivo e seis (06) possuem efeito epistático. Das 31 variáveis 
selecionadas pelo modelo 30 se encontram entre os 32 loci responsáveis pelo 
controle gênico. Verificou-se que a MARS não detectou variáveis (marcadores) 
de não importância e que esta também pode capturar padrões epistáticos, 
para a variável fenotípica avaliada. Assim, a MARS demonstra ser uma 
ferramenta eficiente para predição de valores genético de variáveis com 
efeitos dominantes e epistáticos. 
 

Palavras-chave: MARS; Epistasia; Seleção genômica ampla. 
Apoio financeiro: CAPES. 
Área de concentração: Genética Quantitativa e Estatística. 
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Application of remote sensing for phenotyping the percentage of 
soil coverage in durum wheat under different soil management 
conditions 
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P1. 
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In the development of new cultivars, it is necessary to evaluate a large 
number of plots quickly and accurately, which is currently one of the main 
bottlenecks faced by breeders. In order to overcome this problem, several high-
throughput phenotyping systems have been developed, using a range of 
platforms such as unmanned aerial vehicles. Thus, the aim of this study was 
to explore the potential of RGB imaging to phenotype the percentage of soil 
coverage in durum wheat to reduce weeds and soil evaporation at early growth 
stage. Two varieties with contrasting soil coverage capacity (Natal and Nadif) 
were evaluated in a factorial scheme, with two sowing density (200 and 400 
seeds m2) and five levels of nitrogen fertilization (0, 60, 120, 180 and 240 Kg N 
ha-1). The experimental plots were arranged in a randomized blocks design 
with three replications. The traits evaluated were: soil coverage percentage 
(three times - Zadoks GS 10-21, GS40-49 and GS85) and, grain yield. The 
phenotyping of the soil cover capacity was obtained through RGB images, 
captured by unmanned aerial vehicle at three different times during three 
growing seasons. After the images acquired, an orthomosaic was created using 
the Pix4D software. Then, a grid was drawn with the Qgis software to obtaining 
and extract the pixels of each plot. Subsequently, using the ImageJ software, a 
mask was used to filter the vegetation elements from the others (soil, non-
vegetative elements). Finally, the number of masked pixels compared to the 
total was calculated to obtain the numerical percentage of the vegetative area. A 
significant difference was observed between the two varieties in terms of soil 
coverage, Natal: 6,04%, 16,67% and, 48,61%; Nadif: 9,14%, 23,51% and, 
58,73% in the three growth stages evaluated, respectively. Differences in soil 
coverage were also detected in seeding density (200: 47,20% and, 400: 
60,15%) and, nitrogen fertilization levels, ranging from 50,74% to 55,39%, 
respectively for 0 and 250 kg N ha-1. Compared to visual assessments, the RGB 
images provided practical, efficient and reliable assessments by improving the 
ability to identify durum wheat varieties adapted to climate change. 

 

Keywords: High-throughput; UAV; biomass 

Concentration area: Phenomics 
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Germination and initial growth of pineapple half-sib progenies 
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(IPA) 
 

Viable seeds are developed via natural or controlled cross-pollination 
among different cultivars of pineapple. Pineapple sexual reproduction allows 
random recombination of different alleles that control traits related to plant and 
fruit for genetic breeding. This study aimed to evaluate germination and 
measure the initial growth of seedlings in the half-sib progenies from IPA’s 
breeding program. This study was performed in the Experimental Station of 
Itambé, PE, Brazil. Seeds from three half-sib progenies ('Pérola', 'BRS Vitória' 
and 'MD-2') were obtained by pollination using a pollen mix from these same 
cultivars. Seeds were sowed in plastic trays with blotting paper as a substrate 
and moistened with distilled water. Trays were sealed with PVC film and kept 
inside a seed germination chamber with 25 °C and under continuous light. 
Germination (%) for up to 75 days after sowing was verified. Germinated seeds 
that emitted radicles when visible to naked eye were considered. These 
seedlings were individualized into black polyethylene bags (15 cm x 10 cm) 
containing 2/3 of soil plus 1/3 of tanned bovine manure and maintained under 
full sun with micro-spray irrigation. Acclimatization period lasted for about 14 
months, when 871 seedlings were evaluated for plant height (cm) - PH, stem 
diameter (mm) - SD, leaf number - LN, leaf length (cm) - LL, and leaf width 
(cm) - LW. A total of 3.109 seeds was obtained, 871 germinated, resulting in 
the overall average of 28.02%. The higher average germination of 32.32% was 
observed in the 'MD-2' progeny, followed by the 'BRS Vitória' and 'Pérola' 
progenies with 29.77% and 25.49%, respectively. Regarding the initial growth 
of seedling, the 'MD-2' progeny reached the higher averages for the NF (13.1), 
CF (22.1cm) and LF (2.9cm) traits. Progeny 'BRS Vitória' presented the 
highest average of 19.8 mm for DC, followed by 'MD-2' (19.2mm) and 'Pérola' 
(18.3mm) progenies. The highest average (21.7 cm) for PH was presented by 
'Pérola' progeny, followed by 'BRS Vitória' (18.6 cm) and 'MD-2' (18.3 cm). In 
conclusion, evaluated progenies stand out with suitable germination and 
satisfactory initial growth for use by IPA’s breeding program. 
 

Key words: Ananas comosus var. comosus; hybridization; seedling; sexual 
cycle. 
 Financial Support: FACEPE – Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia 
de Pernambuco. 
Concentration area: Plant Breeding. 
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A aveia-branca, que tem como centro de origem a Ásia e o Oriente 
Médio, foi introduzida ao Brasil na época da colonização pelos imigrantes e 
pelos próprios colonizadores. O melhoramento genético da cultura teve início 
na região Sul do país, pois nessa região o clima é mais favorável para o 
desenvolvimento da espécie. Atualmente a aveia-branca tem grande 
importância para a produção de grãos mundial devido ao seu alto teor nutricional 
e de fibras solúveis. O melhoramento genético vem buscando a criação de 
variedades que sejam mais adaptadas para as demais regiões do Brasil para a 
produção de grãos. Com isso o objetivo desse trabalho, foi avaliar cinco 
cultivares de aveia-branca nas condições edafoclimáticas de Seropédica, RJ. O 
experimento foi conduzido no campus da UFRRJ, no período entre maio e 
agosto, nos anos de 2018 e 2019. Os genótipos avaliados foram: URS Taura 
(forrageira); URS Corona (forrageira); FMS 1 (forrageira), IPR Arthemis 
(granífera) e IPR Afrodite (granífera). As características avaliadas foram: 
período de floração (dias); ciclo da cultura (dias); altura da planta (cm); número 
de sementes por planta; comprimento da folha bandeira (cm); número de nós 
por planta, peso de 100 sementes (g), comprimento da semente (mm), peso 
total de sementes (g). O delineamento experimental utilizado foi o em blocos 
ao acaso, com quatro repetições. Após a verificação das homogeneidades 
das variâncias residuais, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 
(P<0,05). Verificou-se que houve redução na altura da planta em todas as 
cultivares no ano de 2019. Somente na cultivar URS Taura não houve redução 
no peso total de sementes de 2018 em relação ao ano de 2019. Houve aumento 
para todas as cultivares no período de floração e ciclo da cultura. Estes 
resultados podem ser explicados pela maior precipitação e temperaturas no 
ano de 2019 no período de execução do experimento. As cultivares de aveia-
branca avaliadas apresentaram diferenças no desempenho agronômico em 
decorrência das variações de clima que ocorreram de ano para ano. 

 

Palavras-chave: Avena sativa L.; adaptação; cereal de inverno; rendimento de 
grãos. 
Área de concentração: Melhoramento de plantas. 
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O arroz é um dos cereais mais consumidos no mundo. O consumo de 
tipos especiais de arroz como o arbóreo, vermelho, preto, cateto e japônico 
tem aumentando, cada um atendendo a nicho específico de mercado 
consumidor. A estimativa da divergência genética entre diferentes genótipos 
é importante em programa melhoramento genético, pois irá servir como base 
para a seleção de genitores que serão utilizados em cruzamentos controlados. 
O objetivo do presente estudo foi estimar a divergência genética entre 
genótipos de tipos especiais de arroz utilizando para isso característica 
morfológicas. O experimento foi conduzido no Departamento de Fitotecnia, na 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, localizada no município de 
Seropédica/RJ. O delineamento utilizado foi o em blocos ao acaso, com quatro 
repetições. Os nove genótipos avaliados foram: BRS Esmeralda; Japônico; 
ENA AR1601; Vermelho Virgínia; IAC201; Duborskian; Carolina Gold; Cateto 
de sequeiro; e Big preto. As características avaliadas foram: ângulo da folha 
bandeira; altura da planta (cm); comprimento da panícula (cm); comprimento 
do colmo (cm) e diâmetro do colmo (mm). Após análise de variância, foram 
obtidas a matriz de dissimilaridade por meio da distância de Mahalanobis, a 
contribuição relativa de Singh (%) e o agrupamento dos genótipos por meio 
no método hierárquico Unweighted Pair Group Method using Arithmetic 
Averages (UPGMA). Verificou-se que a característica que mais contribuiu com 
a divergência entre genótipos foi o comprimento do colmo (49,29%), seguida 
do ângulo da folha bandeira (36,04%). Foram formados quatro grupos. O 
primeiro formado pelos genótipos BRS Esmeralda, IAC201 e ENA AR1601. O 
segundo grupo foi formado pelos genótipos Vermelho Virgínia, Duborskian, 
Cateto de sequeiro e Big preto. Os grupos três e quatro apresentaram 
somente um genótipo cada, Japônico e Carolina Gold, respectivamente. A 
partir dos resultados de divergência genética obtidos, se pode inferir sobre 
uma possível existência de grupos heteróticos entre os tipos especiais de 
arroz avaliados. 
 

Palavras chave: Oryza sativa L.; arroz vermelho; multivariada; variabilidade 
genética. 
Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
(FAPERJ). 
Área de concentração: Melhoramento de Plantas. 
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A soja é uma cultura de destaque no cenário mundial. Esta, apresenta 
sensibilidade ao déficit hídrico, principalmente na germinação e início da fase  
vegetativa. Assim, objetivou-se analisar o efeito do déficit hídrico sobre 
germinação e caracteres morfológicos da cultivar CD 208 RR. Para tanto, o 
experimento foi  conduzido em bandejas com areia umedecida sob o 
delineamento em blocos casualizados (4 blocos) e submetido a três níveis de 
disponibilidade hídrica: condição controle, condição estresse I (-0.2 MPa) e 
condição estresse II (-0.4 MPa). Na condição controle, utilizou-se apenas água 
para umedecer a areia. Já nas condições estresse I e II foram utilizadas uma 
soluções de polietilenoglicol (PEG 6000). No plantio, as bandejas foram 
pesadas e, na condução tiveram seu volume completado duas vezes ao dia, 
visando a manutenção do potencial hídrico. Para isso, 15 dias após o plantio foi 
realizada a avaliação com a bomba de pressão (Scholander). E 20 dias após 
o plantio, as plantas foram retiradas, sendo analisadas as variáveis: 
porcentagem de germinação, diâmetro do hipocótilo, altura da planta, número 
de folhas, comprimento da raiz, massa seca da parte aérea e massa seca da 
raiz. Os dados foram submetidos a uma análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey (5%). Verificou-se que o déficit hídrico não 
causou variação relevante no diâmetro do hipocótilo. Entretanto, para as 
variáveis germinação, altura da planta, comprimento da raiz e número de folhas 
observou-se diferenças estatísticas entre os três regimes hídricos. A 
porcentagem de germinação média na condição controle, foi 97,5%, enquanto 
na condição estresse II foi 47,5%. De modo geral, nas condições estresses, 
verificou-se plantas menores, raízes menos profundas e um menor número de 
folhas devido, principalmente, à diminuição da disponibilidade hídrica. 
Ademais, com relação às massas, tanto da parte aérea quanto da raiz, nos dois 
níveis de déficit hídrico os resultados foram semelhantes entre si, diferindo 
entretanto da condição controle, a qual apresentou maiores valores médios. 
Conclui-se que o déficit hídrico afeta o desenvolvimento e germinação da 
cultivar CD 208 RR. 
 

Palavras-chave: Glicine max; estresse hídrico; PEG 6000; caracteres 
morfológicos. 
Área de concentração: Melhoramento de Plantas. 
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Os feijões de grãos especiais ou andinos são poucos produzidos no 
Brasil em virtude da falta de cultivares adaptadas as condições 
edafoclimáticas das regiões produtoras, apresentando baixa produtividade de 
grãos e estabilidade de produção. A seleção de cultivares de interesse para os 
programas de melhoramento pode ser efetuada levando em consideração os 
caracteres agronômicos e morfológicos da planta. O objetivo desse trabalho foi 
caracterizar acessos de feijão andino, quanto aos seus caracteres 
agronômicos. O experimento foi conduzido em Londrina-PR, onde foram 
avaliados 10 acessos de feijão no delineamento em blocos casualizados. Após 
a colheita, foram avaliados os seguintes atributos morfoagronômicos: altura 
de plantas (AP), altura de inserção da 1ª vagem (AI), número de nós (NN), 
comprimento de vagem sem bico (CVG), número de locus por vagem (NTL), 
número de sementes por vagem (NTV), peso de mil sementes (P1000) e 
rendimento de grãos corrigidos a 13 % de umidade (PROD). Pela análise de 
componentes principais os dois primeiros componentes (ACP 1 ACP 2), 
explicaram 48 e 21%, respectivamente. Para CP1, as variáveis que 
apresentaram as maiores correlações foram CVG, NTV e NTL, enquanto para 
CP2 foram AP e AI. Mostrando uma associação dos vetores NN, NTL, PROD, 
CVG e NTV com os acessos LPSIA e BRS Realce, os vetores AP e AI foram 
associados com os acessos BRS Radiante e DRK_15, os acessos IR Garça, 
LPSIA, G6416 e BRS Ártico foram associados ao vetor P1000, os acessos BRS 
Embaixador e KID44 não foram associados a nenhum vetor. Pela correlação 
de Pearson foi possível identificar correlações positivas superiores a 0,8, de 
NTL com NTV e CVG; CVG com NTL e NTV. Houve a presença de correlação 
negativa acima de 0,5 para P1000 com NTV e NTL. O acesso BRS Realce 
mostrou-se promissor para rendimento de grãos, comprimento de vagem sem 
bico, número de sementes por vagem e número de locus por vagem, o acesso 
DRK 15 apresenta potencial para maior altura de plantas e altura de inserção 
da 1ª vagem e o acesso BRS Ártico demonstrou próspero para peso de mil 
sementes. 
 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; atributos morfoagronômicos; 
variabilidade genética. 
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A seleção de genótipos de milho é baseada em características 
agronômicas desejáveis, com ênfase para alta produtividade e alta estabilidade 
em ambientes com características variadas. Neste sentido, o presente estudo 
objetivou calcular o ganho de seleção, direto e indireto, baseado em 
experimento multi-ambientes. Foram avaliados 140 genótipos de milho na 
segunda safra, ou safrinha, 2019/2020, em dois ambientes distintos, no 
delineamento de blocos ao acaso com três repetições. As parcelas foram 
constituídas por uma linha de quatro metros. As análises foram baseadas na 
produtividade de grãos, que é o objetivo principal da maioria dos programas 
de melhoramento de milho. Foi utilizada o método REML/BLUP, ou modelos 
mistos, para encontrar os valores genéticos dos materiais. As intensidades de 
seleção foram 10 (A) e 20 (B) genótipos selecionados. As seleções diretas 
foram baseadas nas análises individuais do ambiente em questão, e a seleção 
indireta foi resultante do ambiente alternativo, ou, da análise conjunta, onde 
tem a inclusão do efeito da interação genótipo x ambiente. A seleção direta 
no ambiente 1 propiciou ganhos superiores a 10%, para as intensidades A e 
B, respectivamente. A seleção indireta baseada no ranqueamento do 
ambiente 2 apresentou um ganho abaixo de 6,50% nas intensidades A e B, 
respectivamente. Pela análise conjunta o ganho foi superior a 9% para A e B, 
respectivamente. De modo similar, utilizando a análise conjunta para seleção 
no ambiente 2, o ganho foi de 8,56 e 6,86%, para A e B respectivamente, 
enquanto a seleção baseado no ranqueamento do ambiente 1, apresentou 
ganho inferior 5,50% em A e B. Em ambos os ambientes a seleção indireta pela 
análise conjunta foi superior a 70% do ganho pela seleção direta, enquanto a 
seleção indireta pelo ambiente alternativo foi inferior a 50% do ganho direto. 
Sendo assim, nota-se que a análise conjunta apresenta ganhos próximos a 
seleção direta em ambos os ambientes, pois consegue considerar o efeito da 
interação G x A, e garantir um ranqueamento do valor genético descontando 
esse efeito de perturbação. 
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genético. 
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A cultura do café, por apresentar ciclo longo, bienalidade na produção 
e demorada estabilidade na expressão fenotípica, gera complexa rede de 
dados de produção. Dessa forma, são necessárias metodologias estatísticas 
robustas, capazes de predizer a performance genética e auxiliar seleções no 
melhoramento genético. O objetivo deste trabalho foi estimar parâmetros 

genéticos e predizer os valores genéticos de características ligadas a 

produtividade em população F2 de 142 genótipos (Híbrido de Timor x Tupi 
Ferrero) e duas testemunhas (Paraíso MG H419- 1 e Catuaí vermelho), nas 
safras 2018 e 2020. O plantio foi em Viçosa-MG, no ano de 2016, em blocos 
aumentados (espaçamento 3,0x0,80 m). Avaliou-se diâmetro de copa (DCO), 
diâmetro de caule (DCA), comprimento de ramo plagiotrópico (CRP), números 
de nós no ramo plagiotrópico (NNR) e produção em litros/planta (PRO). A 
estimativa dos parâmetros genéticos foi realizada via máxima verossimilhança 
restrita (REML) e a predição dos valores genéticos por meio da melhor 
predição linear não viesada (BLUP), no software Selegen-REML/BLUP. A 
variância genotípica foi alta para DCO (134,74), seguida de CRP (47,46) e 
NNR (16,49). Para as demais características o valor aproximou de zero. A 
variância fenotípica foi de 354,20, 93,24, 18,23, 1,92 e 0,45 para DCO, CRP, 
NNR, PRO e DCA, respectivamente. A variância ambiental entre blocos para 
todas as características foi nula. As acurácias seletivas podem ser 
classificadas como moderadas a muito altas, com valores de 0,6 (DCO, DCA, 
CRP) a 0,95 (NNR). As herdabilidades individuais no sentido amplo foram altas 
para as características DCO (0,38), DCA (0,37), CRP (0,51) e NNR (0,90). 
Essas herdabilidades podem estar superestimadas, pois as avaliações foram 
realizadas em apenas dois anos e em população jovem, que ainda não 
expressa todo potencial na interação genótipos x ambiente. No entanto, as 
avaliações realizadas são fundamentais para o cafeeiro, por permitirem 
seleções precoces e avanço de geração, reduzindo e otimizando o tempo do 
programa de melhoramento. 
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O sorgo sacarino é um tipo de sorgo de porte alto, caracterizado, 
principalmente, por apresentar colmos com açúcares diretamente 
fermentáveis e suculento. Assemelha-se em vários aspectos à cana-de-
açúcar, além de suprir a ociosidade das usinas utilizando a estrutura já 
disponível. Neste contexto, destaca- se por ser uma planta de grande 
eficiência na utilização de água e nutrientes, alta produção de biomassa, 
possuindo e um ciclo de cultivo de quatro meses. No presente trabalho, 
objetivou-se avaliar as curvas de maturação de três genótipos de sorgo 
sacarino. O experimento foi conduzido na área experimental do Laboratório de 
Recurso Genéticos & Biotecnologia - UNEMAT, Campus de Cáceres-MT. 
Foram colhidos os colmos de três genótipos de sorgo sacarino (BRS 508, BRS 
509 e CV198), colhidos em oito épocas diferentes: 93, 100, 107, 114, 121, 128, 
135 e 142 dias após o plantio. Os colmos foram triturados e o caldo foi extraído 
com auxílio de uma prensa hidráulica. Do caldo extraído foi mensurado o 
volume com o auxílio de uma proveta os valores obtidos foram estimados em 
L ha-1, e °Brix, através da leitura no refratômetro digital (%). Foram geradas 
regressão polinomial de ordem 2 para os genótipos avaliados. Para o volume 
de caldo os genótipos apresentaram valor máximo entre 4.600 e 6.600 L ha-1 

aproximadamente na primeira semana de colheita, foi possível observar que 
todas os genótipos apresentaram tendência de redução de volume de caldo 
ao longo do tempo. Em relação ao °BRIX os genótipos apresentaram maior 
porcentagem aos 121 dias após o plantio, 22,5%, 19,9% e 16,0% para os 
genótipos BRS 508, BRS 509 e CV198, respectivamente. Com isso conclui-se 
que, para os genótipos avaliados recomenda-se a colheita aos 93 dias após 
o plantio para o volume de caldo, e aos 121 dias após o plantio para °BRIX. 
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The acceptability of a carioca common bean cultivars (Phaseolus 
vulgaris L.) by the producer market does not depend exclusively on high 
productivity, erect size, and resistance to diseases. Light and darkening 
tolerance grains are traits that determine the success of the breeding program 
since cultivars with light grains and slow darkening have greater acceptability 
by the consumers as it is associated to longer cooking time. The aim of the 

present study was to identify QTL (Quantitative Trait Loci) associated with the 

control of slow darkening. A carioca segregating population BC2F3 (AM) 
originated from the ‘AND 277’ x ‘IAC Milênio’ crossing and genotyped by GBS 
(Genotyping by Sequencing) was used. The population was sowed in an 
experimental field following the randomized complete block design, with 4 
replications. After harvest, the seeds of each plot were used to measure the 
initial luminosity (L*) by the CIELAB system. Data was recorded using a 
colorimeter (Minolta CR-400) and then, two darkening methods were used to 
determine the degree of slow darkening: the natural darkening method under 
shelf conditions for 90 days (SDS) and accelerated one for 96 hours on UV 
(SDUV) chamber. The darkening values were determined by the difference 
between the initial L* and the L* after storage and expressed by the mean of 
five measurement repetitions for each sample. For QTL analysis, the genetic 
map previously constructed for the AM population was used and multiple 
interval mapping model (MIM) was adopted. Two QTL were identified: the first 
one at Pv03 chromosome associated with SDS with an estimated phenotypic 
effect of 18% and a second one for SDUV at Pv04 explaining 18% effect on 
phenotypic variance. The results showed a difference in the genetic control for 
both evaluated darkening methods, which were reported in the literature as 
equivalent. This is the first study involving QTL detection for seedcoat 
darkening on carioca beans and at least, for this bean class, natural darkening 
should be preferred in the routine of breeding programs as different QTL seem 
to be involved. 
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Na seleção recorrente recíproca é de extrema importância conhecer a 
diversidade genética entre as duas populações base utilizadas. Dessa forma, 
o objetivo com esse trabalho foi avaliar a heterose entre dez populações de 
base genética ampla de milho em condições contrastantes de nitrogênio (N). 
Para isso, 45 populações bi-parentais (PBP) e as dez populações parentais 
(PP) foram avaliadas, nas safras 2018/19 e 2019/20, em dois experimentos 
em Coimbra-MG: um em condições normais de N (AN) e outro com baixo nível 
de N (BN). Em cada experimento foi utilizado o delineamento experimental de 
blocos incompletos (alfa látice 11x5), com três repetições. Foi avaliado o 

caractere produtividade de grãos (PG, Kg ha-1). Foi realizada uma análise de 
variância conjunta entre as safras de cada ambiente separadamente. 
Posteriormente, através da análise dialélica II, proposta por Gardner e Eberhart, 
estimou-se os efeitos de variedade (𝑣i), capacidade geral de combinação (𝑔i) e 

as heteroses (ℎij): média (ℎ̄), varietal (ℎi) e específica (𝑠ij). O coeficiente de 
variação experimental (CV) foi de 13,1 e 14,6% no AN e BN, respectivamente. 
Essas estimativas de CV indicam boa precisão experimental. Em ambos 
ambientes houve diferença significativa (P<0,05) para as fontes de variação 
genótipos (G), 𝑣i e ℎij. Na decomposição  da  ℎij,  constatou-se  diferença  

significativa  para  ℎ̄ ,  ℎi  e  𝑠ij no  AN  e apenas ℎ̄ no BN. A existência somente da 

ℎ̄ no BN (761), indica que a heterose é a mesma em todas as PBP's. A IPR164 
obteve as maiores estimativa de 𝑣i no AN (1.440) e BN (767), enquanto a 
AlAvaré obteve as menores estimativas de 𝑣i no AN (-1.107) e BN (-996). Em 
relação a ℎi, a AlAvaré foi a PP que mais imprimiu heterose em seus F1’s no 

AN (889) e BN (1.093). Sobre a 𝑔i, no AN, as PP AlAvaré, IPR164, M200C1 e 
M200 apresentaram as maiores estimativas, no AN e BN. As PBP's 
M100C1/IPR164 e M200/AlAvaré obtiveram as melhores estimativa de 𝑠ij 
associadas a altas médias de PG. Conclui-se que a PBP M100C1/IPR164 pode 
ser usada em um programa de seleção recorrente recíproca para AN, enquanto 
a PP IPR164 é indicada para a seleção recorrente intrapopulacional para 
condições de BN. 
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In maize, the nitrogen (N) use efficiency does not exceed 50% and one 
way to overcome this problem is to improve the N-use efficiency (NUE) through 
the genetic improvement of root morphological and architecture traits. 
However, little is known about the influence of reciprocal effects and heterosis 
on the expression of root traits on NUE. Here, our objective was to estimate 
the reciprocal effect and heterosis among NUE tropical maize lines for root 
morphological traits under contrasting N levels. We evaluated 90 maize 
crosses (45 F1 and 45 reciprocal F1 crosses), and their 10 parental inbred lines 
for root morphological traits in a greenhouse experiment under two treatments: 
low N (LN) and high N (HN) supply. A diallel analysis using a mixed model 
approach was carried out to estimate the effects of general and specific 
combining ability (GCA and SCA) and reciprocal (RGCA and RSCA). 
Furthermore, we estimated the average heteroses (AH) for each trait under the 
N level. Pearson's correlation coefficient was estimated between: AH of the F1 
and the AH of the reciprocal F1, RGCA and the AH of the F1 hybrids, and 
between RGCA and the AH of the reciprocal F1. The GCA components of 
variance were significant (P<0.05) for almost all traits, except the root-shoot 
ratio (RSR) and axial root length (ARL) in both N levels. For SCA, there was 
significance in LN for the traits root dry weight (RDW), RSR, ARL, root average 
diameter, root volume (RV), and in HN for shoot dry weight (SDW), ARL, root 
surface area (RSA) and RV. For RGCA there was significance for the traits 
RDW, SDW, ARL, RSA, and RV at both levels of N. Under LN, we found that 
the estimates of correlations between the AH of F1 and the reciprocal F1 
showed low magnitude for all traits. Whereas under HN, these estimates ranged 
from 0,57 (RV) to 0,88 (ARL). Regardless of N levels, the estimates of the 
correlation between RGCA and F1 effects showed low magnitude whereas 
RGCA presented moderate-to-strong and positive correlations for all traits with 
reciprocal F1. We concluded that the reciprocal effects have a high influence 
on the expression of AH, mainly under LN. 
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A produção animal à pasto é dependente de cultivares forrageiras de 
alto potencial produtivo aliadas a oferta de forragem de qualidade. Espécies 
nativas do bioma pampa do gênero Paspalum compõe um grupo com 
características promissoras para a obtenção de novas cultivares. O uso de 
plantas em seus locais de origem garantem maior adaptabilidade e 
estabilidade. Dentro do gênero o grupo notata apresenta boas características 
agronômicas, podendo através da hibridações compor alternativas de 
cultivares mais produtivas em relação às existentes no mercado. Objetivou-se 
avaliar novos híbridos apomíticos de P. notatum quanto a produção de matéria 
verde e relação folha/colmo. O experimento foi conduzido durante três anos na 
área experimental do Departamento de Estudos Agrários (DEAg) da 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI). 
Este se localiza no município de Augusto Pestana-RS. Utilizou-se híbridos de 
cruzamento intraespecífico de espécies nativas do grupo Notata, sendo 
denominados como C15, C22 e B26, a cultivar Pensacola foi utilizada como 
testemunha. A implantação ocorreu em dezembro de 2016 em delineamento 
experimental de blocos casualizados com três repetições. Cada parcela foi 
constituída através do transplante de mudas produzidas em casa de 
vegetação objetivando garantir um estande de plantas homogêneo. A área de 
cada parcela totalizou 2,4m² sendo utilizada 0,5m² da total para a realização 
dos cortes. Após a pesagem as amostras de forragem foram separadas 
botanicamente e secas em estufa. Na análise de variância foram obtidas 
direfenças significativas para a média de relação folha colmo nos diferentes 
anos, sendo o primeiro inferior, devido principalmente à questão de 
implantação da cultura estar em estágio inicial de desenvolvimento. A matéria 
verde por hectare apresentou significância para a interação anoXhíbrido, 
apontando maiores produtividades no primeiro ano de cultivo para os híbridos 
C15 e C22. O estudo demonstrou o potencial forrageiro favorável para o 
desenvolvimento de futuras cultivares nativas para a região sul do Brasil. São 
necessários novos trabalhos de melhoramento genético visando obter 
genótipos de maior qualidade. 
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Nos últimos 50 anos, os maiores ganhos genéticos em milho foram 
condicionados ao aumento da densidade populacional. Essa só foi possível 
devido a mudança na arquitetura de plantas dos cultivares mais modernos. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a arquitetura de planta nas populações de 
milho (POP) UFVM100, UFVM100(HS)C1, UFVM100(HS)C2, UFVM200, 
UFVM200(HS)C1, UFVM200(HS)C2 em seis densidades (DENS; 30, 45, 60, 75, 
90 e 105 mil plan. Há-1). Locado na UEPE- Coimbra, safra 2019/2020, o 
experimento foi conduzido em DBC no esquema de parcelas subdivididas com 
três repetições. Cada parcela foi constituída por uma POP com seis 
subparcelas (DENS), e cada subparcela foi constituída por quatro linhas de 
seis metros espaçadas em 0,8m. Os dados foram coletados apenas nos quatro 
metros centrais das duas linhas interiores de cada subparcela. Os caracteres 
avaliados foram área foliar da folha da espiga (AF, cm2), altura de planta e 
espiga (AP e AE, cm), diâmetro de colmo (DC, mm), número de nós abaixo e 
acima da espiga (NAB e NAC). Em POP apenas AP e AE apresentaram 
variância significativa (sig.) (tukey, p<0,01). Em DENS, com exceção de NAC, 
todos os demais caracteres foram sig. (tukey, p<0,01). Não houve interação 
sig. entre POP e DENS. POP apresentou coeficientes de variação 
experimental (CV) de 4,5 (AP) a 8,7% (DC) e DENS de 3,0 (AP) a 8,5% (NAB). 
Foram ajustados modelos de regressão para os caracteres sig. em DENS; AP, 
AE, e DC apresentaram ajuste quadrático, AF linear e NAB cúbico. AF 

apresentou �̂�1 negativo, com R2=0,98, variou de 905,69 (30 mil) a 750,80 cm2 

(105 mil pl.ha-1). Em AP, R2=0,92 e ponto de máxima (PM) em 272,74 cm 
(101,15 mil pl.ha-1) . Em AE, R2=0,96 e PM = 155,81 cm (105 mil pl.ha-1). Em 
DC, R2=0,99 e PM = 30,43 mm 30 mil pl.ha-1). Em NAB, R2=0,62 e PM = 9 (105 
mil pl.ha-1). Conclui-se que, exceto para AP e AE, as populações não diferiram 
sig. entre si e que houve variância sig. para AF, AP, AE, DC e NAB entre 
densidades populacionais. De forma geral, as populações apresentaram 
aumento de AP, AE e NAB e redução de AF e DC em resposta ao aumento 
da densidade populacional. 
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Nos programas de melhoramento genético o entendimento dos 
componentes de variância e o parâmetro da herdabilidade é fundamental para 
nortear a seleção. Neste sentido, o parâmetro de herdabilidade permite a 
predição da proporção da variância fenotípica que é de origem genética em 
caracteres importantes como: ciclo da cultura, período de emergência da 
inflorescência (EI) e antese (ANT), sendo estes alguns dos fatores que podem 
influenciar a produtividade. Além disso, almeja-se cultivares de trigo 
precoces nos programas de melhoramento. Neste contexto, o objetivo deste 
trabalho foi estimar a herdabilidade média em sentido amplo para período de EI 
e ANT em linhagens de trigo tropical. O experimento foi conduzido no Campo 
Experimental Professor Diogo Alves de Melo da Universidade Federal de Viçosa – 
UFV, em Viçosa – MG, na safra de inverno 2020. Foram avaliados 36 genótipos 
de trigo tropical, sendo 32 linhagens do Programa Trigo – UFV e 4 cultivares 
comerciais, sob o delineamento de blocos casualizados, com parcelas 
constituídas em cinco linhas de 5 m de comprimento, 0,20 m entre linhas, 
densidade populacional de 350 sem m-2, em três blocos. As variáveis 
avaliadas foram período de EI e ANT, ambas em dias após a semeadura 
(DAS), sendo caracterizadas pela extrusão completa da folha bandeira e espiga 
e, extrusão das anteras, respectivamente. Por meio do programa GENES, foram 
realizadas análises de estatísticas descritivas e de variância individual 
(ANOVA), visando a estimação das herdabilidades médias no sentido amplo. 
Houve diferença significativa (p<0,01) para EI e ANT, o que indica a existência 
de variabilidade genética e possibilita a seleção de linhagens superiores para 
os caracteres em questão. Foram obtidas médias de 58 e 62 DAS, com 
variação de 55 a 68 e 59 a 72 DAS, apresentando coeficiente de variação 
experimental de 2,66% e 2,45% para EI e ANT, respectivamente. Verificou-se 
herdabilidades de alta magnitude: 0,84 (EI) e 0,76 (ANT). Com a estimação das 
herdabilidades médias, a seleção baseada no período de EI possibilita maior 
assertividade e eficiência. Portanto, há possibilidade de ganhos com a 
seleção de linhagens de trigo que apresentam maior precocidade. 
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Compreender a diversidade genética é crucial para conhecer 
populações. O objetivo foi avaliar a diversidade genética entre populações 
tropicais e temperadas de milho-pipoca para compreender a influência da 
heterose no rendimento de grãos (GY). 9 populações, sendo 3 tropicais e 6 
temperadas, foram cruzadas em dialelo e avaliadas em esquema alfa-látice 
9x10 com 3 repetições. As amostras de DNA de 20 plantas de cada população 
foram genotipadas com marcadores SSR. Cada população foi representada 
por 2 bulks de DNA, compostos por igual volume do DNA genômico de 10 
indivíduos. 23 primers SSR polimórficos foram utilizados. Os PCRs foram 
realizados com os bulks de DNA, seguindo o Manual de Protocolos do 
CIMMYT. O DNA amplificado foi separado em gel de poliacrilamida 6,0% (v/v), 
utilizando o sistema eletroforético Sequi-Gen GT, e as bandas foram 
visualizadas com coloração de nitrato de prata. Os primers produziram 111 
alelos com uma média de 4,8 alelos por loco. Se a presença de um alelo SRR 
fosse observada em pelo menos um bulk, era classificado como presente (1), 
caso contrário, era classificado como ausente (0) na população. A matriz 
binária foi montada para calcular o coeficiente de similaridade de Jaccard 
(GS). A distância genética (GD) foi determinada usando o complemento do GS 
(GD= 1-GS). O valor médio de GD foi de 0,51. As populações mais próximas 
foram as tropicais UFV-MP1 e UFV-MP2 (GD= 0,111), enquanto as 
populações mais distantes geneticamente foram ARZM 07-49 (temperada) e 
UFV-MP4 (tropical) (GD= 0,721). Dois grupos e um singleton foram 
encontrados com base no procedimento de otimização de Tocher. O primeiro 
grupo incluiu as populações tropicais. O segundo grupo incluiu as populações 
temperadas. O singleton incluiu a população ARZM 07-49. A correlação entre 
o GD, com base no SSR, e a heterose, foi positiva e baixa (r= 0,376, P<0,05) 
para GY. Portanto, os resultados sugerem que os grupos formados pelo GD 
não podem ser validados pela heterose para GY. Contudo, o procedimento de 
otimização de Tocher a partir da heterose parental média mostrou 4 grupos 
heteróticos e estava de acordo com a origem e o agrupamento SSR para 
agrupamento de populações tropicais. 

 

Suporte financeiro: CAPES, CNPq e FAPEMIG. 
Área de concentração: Melhoramento de Plantas. 
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In order to increase yield in maize, studies on plant population have 
been very relevant, since this factor has a high influence on the final grain yield 
of the crop. Thus, our aim was to assess the agronomic performance and the 
genotypic variation among maize hybrids under two plant densities. In the 
2019/2020 summer season, we evaluated 121 single-cross hybrids developed 
by the breeding program of the Universidade Federal de Viçosa and seven 
commercial hybrids as checks under two plant densities (traditional – 60,000 
and high 90,000 plants ha-1) at the Experimental Station of the university 
located in Coimbra, Minas Gerais. The traditional and high plant populations 
experiments were grown side-by-side on the same field, and each trial was laid 
out in an alpha-lattice incomplete block design with two replications. Plots were 
4 m long, with two rows spaced 80 cm apart, and a plot size of 6.4 m2. We 
evaluated four traits: days to silking (DTS, days), days to pollen shedding (DPS, 
days), plant height (PH, cm), ear height (EH, cm) and grain yield (GY, kg ha-1). 
We found a large genotypic variation among maize hybrids for all traits tested 
under both plant densities. The coefficient of variation ranged from 1.13% 
(DPS) to 9.9% (GY) under traditional plant density, and from 1.45% (DPS) to 
11.76% (GY) under high plant density. The estimates of broad-sense heritability 
ranged from 0.62 (DTS) to 0.94 (PH), and from 0.75 (DPS) to 0.90 (PH), under 
traditional and high plant densities, respectively. The average for GY was 
similar among the plant density experiments: 9,750 kg ha-1 and 9,545 kg ha-1 

under traditional and high plant density, respectively. When we ranked the 
hybrids based on GY and compared the top 15 hybrids among both 
experiments, we observed that only three were selected under traditional and 
high plant density: VML093xVML029, VML032xVML118 and 
VML103xVML022. We concluded that the selection of maize hybrids for 
contrasting plant populations must be done under each plant population since 
the response of maize hybrids to plant density differs among them and the bests 
under lower plant density are different from the selected hybrids under high 
plant density. 
 

Keywords: Plant population; Yield; Zea mays L. 
Financial support: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; Fundação Arthur 
Bernardes. 
Concentration area: Plant breeding. 
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Para que novas áreas de cultivo de soja sejam exploradas, os 
programas de melhoramento devem desenvolver novas cultivares adaptadas 
às diferentes regiões de plantio. Este trabalho objetivou avaliar o desempenho 
agronômico de 25 linhagens de soja desenvolvidas pelo Programa de 
Melhoramento da Qualidade e Sabor da Soja (PMQSS) da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV) no extremo norte do estado do Tocantins. O 
experimento foi instalado na área experimental pertencente ao Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) - Campus Araguatins, no 
delineamento em blocos casualizados, com 25 tratamentos e 3 repetições. 
Cada parcela foi formada por duas fileiras de 4 m de comprimento, espaçadas 
por 0,50 m. Foram avaliados o número de dias para o florescimento (NDF), 
número de dias para a colheita (NDC), altura de planta (AP), altura de inserção 
da primeira vagem (AIPV), diâmetro de caule (DC), número de vagens por 
planta (NVP), número de sementes por vagens (NSV) e o rendimento de grãos 
(R). Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias foram 
agrupadas pelo teste Scott-Knott, a 1% de probabilidade, utilizando o 
Programa Genes. Foram detectadas diferenças significativas entre as 
linhagens para todas as características avaliadas, com exceção do NSV. Foram 
formados dois grupos de médias para todas as características, com exceção 
de AP, em que foram formados três grupos. Assim, as médias variaram de 39 
a 42 dias (NDF); 100 a 118 dias (NDC); 27,71 a 52,22 cm (AP); 10,01 a 19,66 
cm (AIPV); 4,91 a 9,97 mm (DC); 9,53 a 42,2 (NVP); 2,08 a 2,93 (NSV); e 3,50 
a 495,61 Kg/ha (R). O plantio seria realizado em novembro de 2019, todavia, só 
foi possível em fevereiro de 2020, época de pluviosidade elevada e menor 
fotoperíodo, propiciando menor emergência de plantas e menor AP, resultando 
em baixo R. Todavia, para as outras características o desempenho foi superior 
a outros resultados no estado, de modo que foi feita uma extrapolação do R 
caso o estande final de 120 plantas fosse obtido e o R variou de 1.806 a 6.280 
Kg/ha. Os resultados são promissores e novos ensaios serão feitos para 
confirmar o potencial destas linhagens na região. 

 

Palavras-chave: Glycine max L.; rendimento de grãos; ensaio de competição. 
Apoio: IFTO, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). 
Área de concentração: Melhoramento de plantas. 
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Os cruzamentos dialélicos são amplamente utilizados no 
melhoramento de milho para seleção de genitores e permitem inferir sobre a 
capacidade de combinação (CC). A capacidade geral de combinação (CGC) 
consiste no comportamento médio de um genitor em uma série de 
cruzamentos e a capacidade específica de combinação (CEC) representa o 
efeito na expressão da combinação híbrida tomando como base a CGC de 
seus parentais. Este trabalho objetivou estimar a CC entre híbridos comerciais 
e linhagens endogâmicas de milho em condições de baixo nitrogênio (N). Para 
isso, foram utilizadas 60 combinações híbridas (CH) provenientes do 
cruzamento entre seis linhagens definidas como macho com um grupo de 10 
híbridos comerciais convencionais definidos como fêmea. O experimento foi 
realizado na Unidade de Ensino Pesquisa e Extensão de Coimbra, MG, na 
safra 2017/18. Utilizou-se o delineamento de blocos incompletos (alfa-látice 
15×5) com três repetições. Cada parcela foi constituída de duas linhas de 
cinco metros espaçadas em 0,80m. Não foi realizada adubação de cobertura 
com N. Foram avaliados os caracteres: florescimento masculino (FM, dias) e 
feminino (FF, dias), altura de planta (AP, cm), altura de espiga (AE, cm) e 
produtividade de grãos (PG, kg ha-1). Após a coleta dos dados, procedeu-se a 
análise estatística com base no delineamento II de Comstock e Robinson. O 
coeficiente de variação experimental variou de 2,12% (FM) a 17,97% (PG), o 
que demonstrou boa precisão experimental. No grupo de fêmeas apenas a 
CGC da PG não foi significativa, já para o grupo de machos todos os 
caracteres apresentaram significância para CGC. Para a CEC, apenas AP e PG 
foram significativas pelo teste da máxima verossimilhança restrita. No grupo 
dos machos a VML090 e a VML184 foram as linhagens que mais se 
destacaram por apresentarem elevada estimativa de CGC para PG. A CEC 
das CH entre BG7049×VML121 e BG7049×VML090 foram as que mais se 
destacaram para PG. Conclui-se que em condições de estresse de N as 
linhagens VML090 e VML184 apresentam alta frequência de alelos favoráveis 
para PG e os genitores do cruzamento entre BG7049×VML121 e 
BG7049×VML090 são os que possuem maior divergência genética entre si. 
 

Palavras-chave: Zea mays L.; dialelos; estresse abiótico. 
Apoio: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
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Gerais) e CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior). 
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O desempenho produtivo de genótipos de milho geralmente é muito 
influenciado pela interação genótipos por ambientes (G×A). A variação na 
fertilidade do solo e amplitude térmica podem afetar diretamente o rendimento 
da cultura. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a adaptabilidade e 
estabilidade de híbridos e populações de milho tropical, em condições 
ambientais contrastantes, com base no método GGE biplot (Genotype plus 
Genotype by Environment). Para isso, 196 híbridos e 55 populações de milho 
foram avaliadas para produtividade de grãos (PG) em ambientes de terras 
baixas, baixa disponibilidade de nitrogênio (baixo N) e condições adequadas de 
cultivo (ambiente ótimo) nas safras 2018/19 e 2019/20. O delineamento 
experimental para híbridos foi em látice quadrado 14×14, com duas repetições 
e para populações foi em alfa-látice 11×5, com três repetições. Foi efetuado 
análise de variância individual e conjunta. Estimou-se a adaptabilidade e 
estabilidade pelo método GGE biplot. Houve efeito (P<0,01) de genótipo para 
todos os ambientes avaliados para híbridos. A PG entre os ambientes variou 
de 4.726 a 9.463 kg ha-1. Para avaliação de populações houve efeito (P<0,01) 
de genótipo para quase todos os ambientes, com exceção de um ambiente de 
condições adequadas de cultivo na safra 2018/19. A PG entre os ambientes 
variou de 5.159 a 8.409 kg ha-1. Para a análise conjunta, houve efeito (P<0,01) 
de genótipos, ambientes e interação G×A para híbridos e populações. Com 
base no padrão Which Won Where e no Mean vs. Stability do GGE biplot, foi 
possível identificar os híbridos BM709PRO2 (H4) e VML083/VML165 (H147) 
com desempenho superior nos ambientes ótimo e terras baixas. O híbrido 
VML083/VML090 (H140) apresentou alto desempenho em condições de baixo 
N. Por outro lado, as populações P43, P53, P39 e P32, apresentaram os 
maiores desempenhos. A população UFVM200/ALAVARÉ (P43) se destaca 
pelo alto desempenho e estabilidade em ambientes de terras baixas, baixo N e 
ambientes ótimos. Conclui-se que os híbridos H4 e H147 são recomendados 
para ambientes ótimos, o híbrido H140 é recomendado para ambientes de 
baixo N e a população P43 é recomendada para cultivo em todos os 
ambientes. 
 

Palavras-chave: Zea mays L.; baixo N; terras baixas; GGE biplot. 
Suporte financeiro: A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro. 
Área de concentração: Melhoramento de plantas. 
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A obtenção de híbridos de milho com bom desempenho depende da 
seleção de linhagens promissoras. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
linhagens de milho com base no comportamento per se e em cruzamento com 
cinco testadores. Para isso, foram avaliadas 156 linhagens parentais (LP) e os 
seus híbridos testcrosses (TC) obtidos dos cruzamentos com os testadores de 
base genética ampla, BR105 e BR106, e com os testadores de base genética 
estreita VML090, VML024 e VML144. Os experimentos foram avaliados em 
cinco ambientes, quais foram obtidos pela combinação de safras e locais. 
Todos os três locais pertencem ao Departamento de Agronomia da 
Universidade Federal de Viçosa. Em todos os experimentos foi utilizado o 
delineamento experimental de blocos aumentados. O caráter avaliado foi 
produtividade de grãos (PG, kg ha-1). Os parâmetros genéticos e os valores 
genéticos das linhagens e híbridos testcrosses foram estimados por meio da 
análise de modelos mistos. Após a predição dos valores genéticos, foi avaliado 
se havia correspondência no ranqueamento das LP e dos testcrosses, e entre 
os testcrosses derivados de diferentes testadores. Para isso, foram estimadas 
as correlações de Spearman entre seus valores genéticos. Para as LP e todos 
os TC, as variâncias genéticas foram significativas (P<0,05), o que indica a 
existência de variabilidade genética. Os coeficientes de variação (CV) 
variaram de 15,57% (VML090) a 32,82% (LP). As estimativas de 
herdabilidade variaram de 0,56 (VML024) a 0,81 (BR106). As estimativas de 
correlações foram significativas (P<0,05) entre LP e BR105 (0,23), LP e 
VML090 (0,15), BR105 e BR106 (0,23), BR105 e VML090 (0,15), BR105 e 
VML144 (0,21), BR106 e VML024 (0,18). Embora significativas, essas 
correlações são de baixa magnitude. Portanto, as linhagens mais produtivas 
não irão necessariamente originar os híbridos mais produtivos; e linhagens 
não selecionadas em um testcross podem ser selecionadas em outro. Conclui-
se que a seleção de linhagens de milho não deve ser baseada apenas no 
comportamento per se e que o testador influencia na seleção de linhagens. 

 
Palavras-chave: Zea mays L.; seleção de linhagens; híbridos. 
Suporte financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
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A utilização pelos produtores de linhagens melhoradas de feijão 
carioca, que são altamente produtivas e adaptadas às diferentes condições 
de cultivo, é muito importante para o aumento da rentabilidade das lavouras. 
A interação genótipos por ambientes (GxA) é o principal fator que influencia a 
resposta das linhagens nos diferentes ambientes de cultivo. Por isso, a 
avaliação das linhagens de um programa de melhoramento em ensaios multi-
ambientes é crucial, pois permite identificar aquelas com ampla 
adaptabilidade e estáveis sob diferentes condições de cultivo. Portanto, o 
objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho, a adaptabilidade e 
estabilidade de linhagens dos programas de melhoramento de feijão da 
Universidade Federal de Lavras (UFLA), a fim de identificar as mais 
promissoras para compor os ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU) do 
Estado de Minas Gerais. Foi avaliada a produtividade de grãos de 36 linhagens 
dos programas de seleção recorrente visando produtividade de grãos e 
resistência a mancha angular. Os experimentos foram conduzidos nas três 
safras de cultivo (“águas”, “seca”, e “outono-inverno”) entre 2017 e 2019 nos 
municípios de Lavras, Lambari e Patos de Minas. Estes foram implantados em 
delineamento de blocos casualizados com três repetições e as parcelas de 
duas linhas de quatro metros. Foram realizadas análises de variância e de 
adaptabilidade e estabilidade pelo método do centróide. Foi detectado efeito 
significativo de interação GxA e pelo método do centroide foi constatado que a 
maioria das linhagens oriundas do programa de seleção recorrente para 
produtividade de grãos apresentaram elevado potencial produtivo e ampla 
adaptabilidade. Além disso, as linhagens CXIV- 196,  CXIV-71,  CXIV-31,  
CXIV-77,  CXIV-145,  CXIV-150,  CXV35.3,  CXV-35.23, MAXIII-3, MAXIV-15 
e MAXIV-19 além de demonstrarem elevado potencial produtivo, apresentaram 
ampla adaptabilidade e, portanto, tem potencial para serem incluídas nos 
próximos ensaios de VCU em Minas Gerais. Os programas de seleção 
recorrente da UFLA têm se mostrado eficientes no desenvolvimento de 
linhagens de feijão carioca. 
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Na cultura da soja, a seleção de genótipos superiores não é um 
procedimento fácil porque os caracteres de importância econômica, geralmente 
são controlados por vários genes e estes, são altamente influenciados pelo 
ambiente. Para aumentar o êxito em um programa de melhoramento, várias 
estratégias de seleção são usadas pelos melhoristas, como a seleção direta e 
indireta de caracteres e a seleção por índices. A seleção direta é direcionada 
para um único caráter de interesse e  desencadeia na obtenção de ganhos 
máximos apenas no caráter sobre o qual se pratica a seleção, enquanto na 
seleção por índices, vários caracteres são selecionados simultaneamente. 
Existem diversas maneiras de calcular os índices, sendo a desenvolvida por 
Mulamba & Mock uma delas. Com isso, objetivou-se nesse trabalho, analisar 

ganhos de seleção visando precocidade e produção de grãos em progênies 

F3 de soja pela seleção direta e pelo índice de Mulamba e Mock. O 

experimento foi realizado no Programa de Melhoramento Genético de Soja da 
Universidade Federal de Uberlândia e a população foi constituída por 45 

progênies F3, 17 RC1, 8 RC2 e 50 sementes de cada parental (TMG 801 e 

BMX Desafio RR) que foram semeadas em condições de campo no dia 3 de 
novembro de 2018 em delineamento de blocos casualizados (DBC) com duas 
repetições. Em cada parcela experimental avaliaram-se os caracteres: 
número de dias para a maturação (NDM); número de dias do período 
reprodutivo (NDR); produtividade de grãos (PROD). A análise estatística para 
obtenção dos ganhos de seleção foi realizada no Programa Computacional 
GENES e o critério de seleção utilizado foi reduzir os caracteres NDM e NDR 
e aumentar PROD. Os ganhos de seleção direta foram de - 4,36%, -7,86% e 
47,49% para NDM, NDR e PROD, enquanto os ganhos obtidos pela 
metodologia de Mulamba & Mock foram de -4,12%, - 4,59% e 38,10% para 
NDM, NDR e PROD, respectivamente. Apesar de os ganhos obtidos pela soma 
de “ranks” apresentarem sentido satisfatório para o melhoramento, eles foram 
inferiores aos obtidos pela seleção direta para todos os caracteres em estudo, 
evidenciando que a seleção direta pode ser mais satisfatória ao se observar 
um caráter separadamente. 
 

Órgãos de Fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 
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As variedades de polinização aberta (VPA) são importantes em regiões 
onde as condições socioculturais e edafoclimáticas não permitem o uso de 
sementes de híbridos devido ao seu custo elevado e sua baixa adaptação a 
ambientes de estresse. Assim, o objetivo deste trabalho foi predizer os ganhos 

genéticos da população de milho BR 105. Para isso, 100 progênies S1 da 

população BR 105 foram avaliadas em dois locais da Zona da Mata de Minas 
Gerais, na safra 2019/2020. Foi utilizado o delineamento de blocos 
incompletos com duas repetições. Cada parcela foi constituída de uma linha 
de 5 m, espaçadas em 0,8 m. Os caracteres avaliados foram: dias até o 
florescimento masculino (FM, dias) e feminino (FF, dias), altura da planta (AP, 
cm) e de espiga (AE, cm) e produtividade de grãos (PG, kg ha-1). A partir da 
seleção das 20 melhores progênies para PG foram calculados o ganho 
genético e a média das progênies selecionadas. As análises estatísticas foram 

realizadas pelo uso de modelos mistos. O coeficiente de variação experimental 

(ĈVE) variou de 1,93% (FM) a 20,88% (PG). Assim, houve boa precisão 
experimental, uma vez que os caracteres avaliados são quantitativos e sofrem 
muita influência do meio. A herdabilidade variou de 0,70 (PG) a 0,88 (AP e 
AE), podendo ser classificada de média a alta, respectivamente.   A   variância   
genotípica   foi   significativa   (̂σ2  )   pelo   teste   do   qui- quadrado para FM, AP, 
AE e PG (P<0,05). Na seleção truncada para aumento de PG foi obtido ganho 
genético em PG de 21,08%, representando um aumento de 861,36 kg ha-1 na 
média da população melhorada. Ganho indesejável foi obtido para FM (0,05%) 
e desejável para FF (-0,34%). Porém, esses ganhos Gnão representam nem um 
dia a mais ou a menos para florescimento na população melhorada. Ganhos 
indesejáveis foram obtidos para AP (3,25%) e AE (5,28%). Para AP e AE 
esses ganhos representam um aumento de 7,31 cm e 6,79 cm, 
respectivamente, na média da população melhorada. Dessa forma, conclui-se 
que pode utilizar a seleção truncada para aumento de PG na população BR 
105 para posterior recomendação dessa VPA para produtores da região ou 
para extração de linhagens para um programa de melhoramento. 

 

Palavras chave: Zea mays L.; variedades de polinização aberta; produtividade 
de grãos. 
Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
e Fundação Arthur Bernardes. 
Área de concentração: Melhoramento de Plantas. 
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Em função da demanda por novas cultivares, a Universidade Federal 
de Viçosa passou a dedicar  parte  dos  seus  esforços  ao  melhoramento  do 
feijão vermelho. Como a estratégia utilizada é a seleção recorrente, a cada 
ciclo são derivadas progênies e estas avaliadas nas gerações F2:3, F2:4 e F2:5. 
Uma etapa importante neste processo é a seleção das melhores famílias para 
extração de linhagens, e os índices de seleção auxiliam nesta tomada de 
decisão. Portanto, o objetivo com este trabalho foi comparar três índices de 
seleção não paramétricos na seleção de progênies de feijoeiro com vistas à 
derivação de linhagens. Foram avaliadas 115 progênies F2:5 e seis 
testemunhas (VC-25, Ouro Vermelho, CIAT 22, Vermelhinho, OVR e VR 22) 
na safra das águas de 2019, quanto aos caracteres arquitetura da planta, 
produtividade e aspecto comercial de grãos. A arquitetura de planta e o 
aspecto comercial de grãos foram avaliados por meio de escala de notas de 1 
a 5, sendo a nota 1 referente ao fenótipo mais favorável. Considerando esses 
três caracteres, foram classificadas as 10 melhores progênies com base no 
índice livre de pesos e parâmetros, no índice com base em soma de postos e 
índice da distância genótipo-ideótipo. Em todos os índices adotou-se um limite 
superior de 3,0 para a arquitetura, e 3,5 para aspecto dos grãos. Os índices 
livre de pesos e parâmetros e da distância genótipo-ideótipo tiveram em 
comum sete progênies selecionadas, apresentando maior grau de 
correspondência, com correlação de Spearman de 63%. Esses índices 
permitiram selecionar progênies com potencial de produção superior a 
testemunha CIAT 22 (2962,58 kg.ha-1), além de arquitetura ereta de planta e 
bom aspecto comercial de grãos. O índice com base em soma de postos 
apresentou somente duas progênies em comum com o índice da distância 
genótipo-ideótipo, e apenas uma com o índice livre de pesos e parâmetros, 
favorecendo a seleção com base somente em produtividade. Conclui-se que 
os índices da distância genótipo-ideótipo e o livre de pesos e parâmetros 
proporcionaram uma seleção de progênies com ganhos mais equilibrados 
tratando- se dos caracteres produtividade, arquitetura de planta e aspecto 
comercial de grãos. 
 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; melhoramento do feijoeiro; índices de 
seleção. 
Apoio: CNPq, FAPEMIG E CAPES. 
Área de concentração: Melhoramento de plantas. 
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O Brasil apresenta grande relevância no setor agrícola, porém ainda 
há um número reduzido de cultivares de aveias no mercado voltadas à 
produção de forragem. O objetivo do presente trabalho foi realizar hibridações 
de genótipos conhecidos visando o desenvolvimento de novas cultivares de 
aveias forrageiras. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, 
localizada no campus da UNIJUÍ, na cidade de Ijuí/RS, Brasil. Foi realizada a 
semeadura de diferentes genótipos de aveias brancas, pretas e amarelas com 
potencial de produção de forragem visando serem possíveis genitores. A 
semeadura foi efetuada em baldes, com duas a cinco repetições, em 
diferentes épocas de semeadura espaçadas em doze dias, afim de ampliar o 
tempo para realização de cruzamentos. Os cruzamentos foram iniciados 
quando as plantas atingiam a fase de início de florescimento, sendo o método 
utilizado o de flor aberta e flor fechada. Visando a efetividade no enchimento 
do embrião, realizaram-se diversos cruzamentos entre diferentes cultivares, 
totalizando 70 cruzamentos ao final, sendo que destes, obteve-se sucesso em 
14 de aveia branca e 3 de aveia preta. A maior efetividade nos cruzamentos 
de aveia branca se deve ao fato de que esta possui flores de maior tamanho, o 
que facilita o procedimento de hibridação, tendo em vista que para a 
viabilidade das sementes é imprescindível que a flor não sofra dano algum. 
Após a realização dos cruzamentos e maturação das sementes, as mesmas 
foram coletadas separadamente e armazenadas para posterior semeadura e 
avaliações para seleção de genótipos superiores, com finalidade de produção 
de novas cultivares. Observou-se que a cultivar de aveia branca URS F Flete 
apresentou maior aptidão como genitor feminino, já como genitor masculino, 
a cultivar URS Charrua obteve melhores resultados. Tais informações são de 
grande importância para a realização de futuras hibridações, uma vez que 
estas aumentam a possibilidade de sucesso do procedimento. Novos 
cruzamentos serão realizados e as sementes provenientes destes 
selecionadas e avaliadas, afim de avaliar aquelas com maior aptidão agrícola 
para desenvolvimento de futuras cultivares. 
 

Apoio: CNPq, UNIJUÍ e Empresas parceiras do Programa de Melhoramento 
Genético de Plantas, Grãos, Forrageiras e Cobertura de Solo/UNIJUÍ 
Área de concentração: Melhoramento de plantas. 
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No Brasil, a maioria da área plantada com milho é cultivada com 
híbridos. Em um programa de melhoramento que busca a obtenção de 
híbridos, a obtenção e avaliação de linhagens é a etapa mais onerosa e 

demorada. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi selecionar progênies 

endogâmicas (S1) de milho com base no comportamento delas em 
cruzamento com dois testadores de base genética estreita. Foram realizados 
dois experimentos, um para a avaliação de 784 híbridos testcrosses (TC) 
provenientes do cruzamento com o testador VML090, e o outro para avaliação 
de 663 híbridos (TC) com o testador VML024. Os híbridos (TC) juntamente 
com 4 testemunhas foram avaliados na Unidade de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (UEPE) de Coimbra e UEPE Horta Nova, pertencentes à UFV, 
situada em Coimbra/MG e Viçosa/MG, respectivamente, na safra 2019/20. Em 
ambos experimentos o delineamento foi o de blocos aumentados. Os 
caracteres avaliados foram: florescimento masculino (FM, dias), florescimento 
feminino (FF, dias), altura de planta (AP, cm), altura de espiga (AE, cm), e 
produtividade de grãos (PG, kg ha-1). Para estimativa dos componentes de 
variância e das médias BLUP foi adotada a metodologia de modelos mistos via 

REML/BLUP. Houve diferenças entre os materiais selecionados em relação 

aos materiais de origem das progênies S1. Para os cruzamentos com a 
VML090 foram selecionadas progênies oriundas de 5 populações diferentes e 
de 6 populações com a VML024. As médias de PG obtidas nos melhores 
cruzamentos foram próximas e até mesmo superiores às médias das 
testemunhas utilizadas no experimento. As progênies selecionadas 
apresentaram média de 11.005,55 kg ha-1 (VML090) e 12.008,15 kg ha-1 

(VML024). Não houve concordância entre as progênies selecionadas com 
base nos dois testadores. Entre os materiais selecionados, a BR106-57 
coincidiu na seleção com ambos testadores, o que possivelmente pode estar 
relacionado a uma alta CGC desse material. Conclui-se que realizar avaliações 
de desempenho com testadores diferentes mostrou-se eficiente para seleção 
de progênies parcialmente endogâmicas para obtenção de futuras linhagens. 
 

Palavras-chave: Zea mays L., híbridos, testcross. 
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. 
Área de concentração: Melhoramento de Plantas. 
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As mudanças climáticas são uma realidade e manter a oferta de 
alimentos frente a esse novo cenário é um desafio. A batata é um alimento 
extremamente importante para a segurança alimentar da humanidade, tendo 
sua faixa ideal de cultivo entre 15 e 18°C. Diante disso, o objetivo do trabalho foi 
avaliar oito cultivares de batata quanto ao seu desempenho em faixas de 
temperatura desfavoráveis, em ambiente de cultivo controlado. O experimento 
foi delineado em blocos casualizados com três repetições, e conduzido em 
câmaras de crescimento com 12h de luz, 50-65% de UR e temperatura em 
gradiente, variando de 17-25°C (na colocação das plantas) a 18- 29°C (no 
final do ciclo) na câmara da condição do controle; e 19-29°C a 21-28°C na 
câmara do estresse. Essas temperaturas simulam as épocas de cultivo de 
batata mais favorável e menos favorável na região do Triângulo Mineiro, uma 
das principais áreas produtoras no Brasil. As plantas foram colocadas nas 
câmaras de crescimento 30 dias após o plantio, e cultivadas em vasos com 3kg 
de substrato. As plantas foram colhidas ao final do seu ciclo, e avaliados número 
de tubérculos (NT), peso dos tubérculos (PT) e massa seca dos tubérculos 
(MS). Os dados foram submetidos à análise de variância em esquema fatorial, 
e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p ≤0,05). As médias de NT das 
oito cultivares não diferiram nas respostas aos dois ambientes, enquanto as 
médias de PT foram significativamente diferentes na condição de controle, 
onde ‘BRS F63’ (Camila) apresentou o maior PT (257,93g) e ‘Asterix’ o menor 
(158,42g). Na condição de estresse não houve diferença estatística entre as 
médias das cultivares. Em relação à massa seca, ‘Atlantic’ teve média 
superior às demais cultivares, tanto na condição de controle como de estresse. 
Esses resultados comprovam que genótipos de batata são afetados pela 
menor amplitude de temperaturas, apresentando diferentes respostas ao 
calor. 
 

Palavras-chave: Solanum tuberosum, melhoramento genético, tolerância. 
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- Capes. 
Área de concentração: Melhoramento de plantas. 
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Os agricultores de base ecológica são atingidos pela falta de 
variedades de tomateiro adaptadas ao sistema de produção. A maioria das 
sementes disponíveis no mercado são constituídas por híbridos, com a base 
genética reduzida e que apresentam elevado custo agregado, inviabilizando 
e/ou dificultando o plantio das culturas, pelo baixo rendimento e cuidados 
redobrados com o manejo. O trabalho em questão visa estudar indivíduos de 
gerações F2 de tomateiro, possibilitando encontrar famílias promissoras para o 
desenvolvimento de variedades de polinização aberta destinadas ao sistema 
orgânico de produção. As gerações F1 utilizadas no estudo foram originadas 
a partir de cruzamentos simples, utilizando-se 2 acessos do Banco Ativo de 
Germoplasma de Tomateiro da UTFPR - Campus Pato Branco (Acesso 1 e 
Acesso 2), duas variedades comerciais de polinização aberta ('Santa Clara' e 
'Gaúcho') e um híbrido comercial, resultando em 4 gerações: Acesso 1 x 
híbrido comercial (C1); Acesso 2 x híbrido comercial (C2); Gaúcho x híbrido 
comercial (C3); Santa Clara x híbrido comercial (C4). As gerações parentais, 
F1, F2 e os retrocruzamentos (obtidos a partir do cruzamento das F1 com os 
parentais), foram conduzidas sob manejo orgânico de produção. Foram 
avaliados: número total de frutos (NTF), número comercial de frutos (NCF), 
produção total (PT), produção comercial (PC) e massa média dos frutos (MMF). 
A geração C4 apresentou as maiores médias para o NTF, NCF e PC. Já as 
médias referentes à PT e o PMF foram maiores no C1 e C2, respectivamente. 
Houve presença de transgressivos para as características, sendo encontradas 
produções comerciais de até 4.917g. Herdabilidades no sentido amplo e 
restrito foram baixas para a maioria das características, com exceção do 
número comercial e total de frutos referentes ao C2 e C3 que foram de 
moderadas a altas. A partir das análises, nota-se que as famílias estudadas 
apresentam potencial produtivo e poderão originar variedades adaptadas para 
o sistema orgânico de produção. No entanto, os índices baixos de herdabilidade 
indicam que a seleção será mais eficiente para tais características em 
gerações avançadas. 
 

Palavras-Chave: Agricultura familiar; Agroecologia; Polinização aberta. 
Apoio Financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. 
Área de concentração: Melhoramento de plantas. 
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A cercosporiose causada pelo fungo Cercospora coffeicola é uma 
doença com potencial de perdas de até 30% na produção em café arábica 
(Coffea arabica L.). Em infecções avançadas, além de manchas circulares, 
ocorre queda de folhas e ramos, maturação acelerada e grãos chochos. A 
seleção de genótipos com resistência a esse patógeno é um desafio para os 

programas de melhoramento do cafeeiro. Dessa forma, objetivou-se mensurar 

a severidade de cercosporiose em população F2 com 142 genótipos (Híbrido 
de Timor  MG0357 x Tupi Ferrero) e duas testemunhas (Paraíso MG H419-1 
e Catuaí Vermelho), nas safras de 2018 e 2020. O plantio foi em 2016, em 
blocos aumentados e espaçamento de 3,0 x 0,80 m. A avaliação foi por escala 
diagramática de severidade, sendo nota 1 para plantas altamente resistentes 
com folhas sem cercosporiose; nota 2 para as resistentes com poucas 
pústulas e esporos; nota 3 para as suscetíveis com poucas pústulas e alta 
produção de esporos; nota 4 para muito suscetíveis com média quantidade de 
pústulas e alta produção de esporos; e nota 5 para as extremamente 
suscetíveis com altas quantidades de pústulas e produção de esporos. Nas 
duas safras, a população se comportou como altamente resistente a resistente, 
com média de notas de 1,85 e 2,51 em 2018 e 2020, respectivamente. A 
testemunha Catuaí Vermelho foi a mais resistente, com nota média de 
severidade de 1,8 em 2018 e 2,2 em 2019. Em 2018, 16,22% dos genótipos 
receberam nota 1 e 83,78% nota 2, não sendo observado notas 3, 4 e 5 que 
expressam suscetibilidade. Na safra 2020, foram observadas plantas com 
notas 2 (55,41%), 3 (41,89%) e 4 (2,70%). Essa oscilação das notas de uma 
safra para outra é explicada pela natureza complexa das interações genótipos 
x ambiente x doença. Além disso, uma população de 4 anos de café é ainda 
jovem para expressar todo seu potencial em relação a resistência, entretanto 
esse fato não exclui a importância da avaliação precoce. Em geral, a 
população se manteve com a maioria dos indivíduos resistentes a infecção por 
C. coffeicola, com indicativo de presença de fontes de resistência que 
poderão ser promissoras no melhoramento genético do cafeeiro. 
 

Palavras-chave: melhoramento genético; Cercospora coffeicola; Coffea 
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The carioca commercial group of common beans (Phaseolus vulgaris 
L.) has a high demand in the Brazilian market. The slow darkening of grains is 
sought by bean breeders because the consumers consider that darker grains 
demand more time for cooking. This study had the purpose of evaluating 
genomic regions that regulate the color and darkening of carioca beans 
through the wide genomic association study (GWAS) approach using the 
natural darkening method, under shelf conditions, in days storage. The grains 
harvested were submitted to the same conditions of temperature, light, and 
humidity before the analyzes. The gradual change in the color of the grains of 
132 panel of genotypes of carioca beans belonging to the Agronomic Institute 
Germplasm Bank (IAC, Campinas, SP) was determined at 0, 30, 60 and 90 days 
on the shelf and was evaluated based on the value of L* (lightness) of grain 
tegument by the natural darkening method. During storage, the grains were 
moved within the bag so that all were exposed to the same lighting conditions; 
and arranged entirely at random on the shelves at a least once a week. In 
parallel, the DNAs were extracted, and genotyping occurred with 6,000 SNPs of 
Illumina's BeadChip BARCBean6K_3, in addition to 50 microsatellite markers 
previously linked to slow darkening genes. The Scott-Knott means test was 
used to group the contrasting genotypes. With the results obtained, there was 
a need to use all parameters involved (L *, a *, b * and ΔE) combined. In the 
GWAS analyzes, 2,180 SNPs and 7 SSRs were used, distributed along the 11 
bean chromosomes. These analyses were performed using the FARMCPU 
model of the GAPIT package with a threshold defined by 300 permutations. A 
total of 17 significant SNPs was found associated with the tegument color trait 
shortly after harvest and 3 candidate genes were found. Regarding the 
darkening of the carioca bean integument, 7 significant markers were found 
associated and 15 candidate genes. The microsatellite marker Pvsd-1157 
proved to be informative for discriminating slow-darkening grains and may be 
an important tool for marker-assisted selection in bean breeding programs. 
 

Keywords: Phaseolus vulgaris L.; SNP; GWAS 
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O nitrogênio (N) é um dos nutrientes mais requeridos na cultura do 
milho. Alguns cultivares respondem de forma diferente à disponibilidade de N 
no solo, o que implica diretamente na produtividade. Dessa forma, o objetivo 
desse trabalho foi avaliar a variação genotípica entre híbridos simples de milho 
desenvolvidos pela UFV em condições contrastantes de N. Para isso,190 
combinações híbridas de milho foram avaliados em dois níveis contrastantes de 
N, em Coimbra-MG, nas safras 2018/19 e 2019/20. O delineamento 
experimental usado foi o alfa-látice (14x14) com duas repetições. Cada 
unidade experimental foi constituída de uma linha de quatro metros espaçadas 
em 0,80 m. Os caracteres avaliados foram: dias até o florescimento feminino 
(FF, dias), altura de planta (AP, cm) e produtividade de grãos (PG, kg ha-1). As 
análises foram realizadas com auxílio do software R. O coeficiente de variação 
experimental variou de 2,85% (FF) a 17,15% (PG), o que indica boa precisão 
experimental. Na análise conjunta, todos os caracteres apresentaram efeito 
significativo da interação genótipos x ambientes pelo teste de máxima 
verossimilhança (P<0,05). Dessa forma, procedeu-se com a análise individual 
dos ambientes. Houve diferença significativa para variância genotípica para 
todos os caracteres, em ambos os ambientes. Para a análise conjunta, a 
estimativa de herdabilidade variou de 0,37 (PG) a 0,74 (AP). A média geral 
para FF foi de 67 dias, com variação de 72 a 62 dias, respectivamente. Para 
AP, a variação foi de 191 a 267 cm, com média de 226 cm. O principal caractere 
avaliado foi PG, cuja média geral foi de 8.497 kg ha-1 com uma variação de 
7.070 a 10.887 kg ha-1. Quando se comparou os dois ambientes, híbridos em 
alto N foram 2 dias mais precoce, apresentaram 15 cm a mais em AP e foram 
em média, 3.296 kg ha-1 mais produtivos em relação ao baixo N. Conclui-se 
que pode ser feito seleção dos melhores híbridos de milho para produtores da 
região com diferentes situações de adubação nitrogenada e os híbridos 
VML083xVML124 e VML083xVML165 se destacaram em produtividade e 
devem ser recomendados para ambas situações. 

 

Palavras-chave: Coeficiente de variação; Caracteres; Híbridos. 
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Área de concentração: Melhoramento de Plantas. 
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Brazil’s forest breeding program overall purpose is to provide most 
adapted plants for different environments, although the breeding programs 
have some issues related to the species identification. DNA barcoding was 
expected to be an effective tool to identify plant species. Fourteen Eucalyptus 
species were selected from the forest- breeding program in Brazil and four 
regions in the plastid genome were tested (matK, rbcL, rpoC1 and ycf1), using 
a nuclear transcribed spacer (ITS1+ITS2, herein ITS region) and their 
combinations, in order to discriminate them at species level. The different locus 
combinations were partitioned for independent model assessment at each 
marker. Sequence distances were computed using Neighbor-joining analysis 
with Kimura 2-Parameter model. Among the evaluated loci, ITS, rbcL, rpoC1, 
and matK had the highest success rate for amplification (100%), followed by a 
low success percentage by ycf1 (65.71%). The “best match” and “best close 
match” approaches revealed a correct species identification rate of matK+ITS 
(61.64%) followed by ycf1+ITS and ycf1+ITS+matK (61.53%). Neighbour-
joining cluster analysis indicated the highest degree for the 25 possible 
combinations of the five regions; where three of them provided the highest 
degree of species resolution (79%). In summary, finding a unique barcode for 
Eucalyptus has proved to be a difficult task, it is required the combination of 
nuclear and plastid genomes for the discrimination of most Eucalyptus species. 
Thus, the success of ITS+rbcL, ITS+matK+rpoC1 and ITS+rbcL+rpoC1 as a 
core barcode for eucalypts trees has a great potential use in breeding 
programs. Our research shows that a combination of ITS+rbcL is most suitable 
for barcoding  Eucalyptus species, separating E. moluccana, E. tereticornis, E. 
urophylla, E. amplifolia, E. saligna, E. major, E. grandis, E. brookeriana, E. 
macarthurii, E. longirostrata, and E. Corymbia henryi, using the tree-based 
Neighbor-joining method, these combinations provide the highest species 
resolution degree, compared to the other combinations. 
 

Keywords: Eucalyptus, DNA barcoding, species identification. 
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A pecuária é importante atividade econômica na região norte do 
Tocantins. Todavia, a região apresenta um período de seca que prejudica a 
alimentação do rebanho em decorrência da escassez de alimentos nos pastos. 
Além disso, a alimentação por concentrado é bastante onerosa para pequenos 
produtores. Esse trabalho objetivou avaliar o desempenho de 21 híbridos de 
sorgo biomassa com aptidão forrageira desenvolvidos pela Embrapa Milho e 
Sorgo e quatro híbridos comerciais (BRS716, AGRI002E, VOLUMAX e 
BRS658). O experimento foi instalado no delineamento em blocos 
casualizados, com 25 tratamentos e três repetições. Cada parcela foi formada 
por duas fileiras de cinco metros, espaçadas de 0,70 m. A área útil da parcela, 
objeto das avaliações, eram os três metros centrais de cada fileira. Foram 
avaliadas, em ocasião do estádio fenológico 8, o número de plantas acamadas 
(NPA), obtida a partir de plantas que apresentaram ângulo de inclinação 
superior a 45º em relação ao eixo vertical da planta; altura de plantas (AP), 
medida com régua graduada da superfície do solo ao ápice da panícula; 
produção de matéria verde (PMV); comprimento da panícula (CP), aferida da 
base da panícula ao ápice da ráquis; diâmetro de caule (DC), medido com 
paquímetro digital; e números de dias para o florescimento (NDF). Os dados 
foram submetidos a análise de variância e as médias foram agrupadas por 
meio do teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. Houve significância para 
todas as características, com exceção de DC (20 a 33 mm). Os coeficientes de 
variação foram baixos (5,91 a 18,55%), com exceção de NPA (161,7%) e NPQ 
(210,55%). Para NDF, os mais precoces foram BRS658 (65) e Volumax (69) e 
os híbridos variaram de 91 a 113 dias. Vinte híbridos foram agrupados junto com 
BRS716 e AGRI002E com maior AP. Para CP, 13 híbridos foram superiores às 
testemunhas. BRS716 e AGRI002E foram agrupados com 16 híbridos para 
PMV, variando de 73 a 119 ton/ha. Para NPA, 13 híbridos foram agrupados 
com as testemunhas (0 a 2). Os híbridos apresentaram potencial agronômico, 
pois comportaram-se igual ou superior às testemunhas comerciais. Novos 
ensaios devem ser feitos a fim de confirmar a recomendação destes híbridos. 
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A tomaticultura orgânica vem se fortalecendo atualmente movida pela 
preocupação dos consumidores por alimentos mais saudáveis. 
Historicamente o tomate exibe uma base genética estreita e uma carência de 
genótipos com potenciais produtivos promissores quando cultivados em 
sistemas de base ecológica. Variedades de polinização aberta (VPA) podem 
atender essas demandas, pois tendem a apresentar maior adaptabilidade ao 
meio produtivo quando expostas a condições adversas. Objetivou-se avaliar 
o desempenho agronômico de 9 variedades de tomateiro VPA em dois locais 
(campo e estufa) sob manejo orgânico a fim de escolher as mais promissoras 
para iniciar o melhoramento. Implantaram-se experimentos em delineamento 
experimental de blocos ao acaso com 4 repetições e 8 plantas por parcela em 
hastes duplas. Utilizou-se espaçamento de 1,2 m entre linha e 0,6 m entre 
plantas e irrigação por gotejamento. As variedades avaliadas foram: bocaina, 
coração-de-boi, gaúcho, jumbo, kada, roquesso, saco-de-bode, santa clara e 
yoshimatsu. Foram colhidos e classificados todos os frutos das 4 plantas 
centrais. Os seguintes parâmetros foram mensurados: produção comercial 
(PCF) e total de frutos (PTF) (g planta-1), número de frutos comerciais (NFC) 
e massa média de frutos comerciais (MMFC) (g fruto-1). Após a análise de 
variância, as médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott (p<0.05). Para 
PCF, jumbo obteve o maior desempenho nos dois locais, com 4.467 e 1.471 g 
planta-1, em estufa e a campo, nessa ordem. Coração-de-boi alcançou a maior 
PTF (6.949 g planta-1) em estufa e a menor PCF a campo (187 g planta-1). Já 
saco-de-bode obteve as menores PCF e PTF em estufa, com 1.757 e 2.772 
g planta-1, respectivamente. Em NFC, jumbo atingiu os maiores valores 
médios, com 39 e 10 frutos em estufa e a campo, nessa ordem. Contudo, 
coração-de-boi obteve apenas 9 e 1 fruto, em estufa e a campo. Quanto a 
MMFC, coração-de-boi exibiu maior massa em estufa e menor a campo, com 
304 e 53 g fruto-1, respectivamente. Diante desses resultados, jumbo pode ser 
indicado quando se espera elevada produção e número de frutos em ambos 
locais de cultivo e coração-de-boi quando se busca maior calibre de fruto em 
estufa. 
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Parâmetros genéticos para caracteres de altura de plantas e 
resistência a doenças em linhagens do Programa Trigo-UFV 
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A presença de variabilidade genética é crucial para permitir a seleção 
de linhagens promissoras e revelar quais caracteres devem ser considerados 
no programa de melhoramento genético. Neste sentido a estimativa de 
herdabilidade (h²) é de grande relevância, pois permite estimar o quanto da 
variação fenotípica é de natureza genética. Este trabalho teve o objetivo de 
quantificar a variação  genética em termos de h² para altura de plantas e 
intensidade de doenças em 44 genótipos desenvolvidos no Programa Trigo 
da Universidade Federal de Viçosa (UFV). O experimento foi realizado durante 
a safra de inverno de 2019 no campo experimental do Departamento de 
Agronomia na UFV, Viçosa, MG. Este ensaio foi conduzido em delineamento 
de blocos completamente casualizados com três repetições, sendo as 
parcelas constituídas de cinco linhas de 5 m, espaçadas em 0,20 m e com 
densidade de 350 sementes por m². Os tratos culturais foram realizados 
seguindo as recomendações técnicas do cultivo de trigo para a região. A altura 
das plantas (cm) foi obtida a partir da mensuração com régua da superfície do 
solo até a extremidade da espiga, excluindo as aristas e a intensidade de 
doenças foi quantificada a partir de avaliação visual, sendo atribuída uma nota 
de zero a cinco, sendo zero equivalente à linhagem com maior intensidade de 
doença e cinco à linhagem de maior sanidade. Os dados destes caracteres 
foram submetidos à análise de modelos mistos via REML para obtenção dos 
componentes de variância e a h². As estimativas de h² observadas foram de 
0,78 para altura de plantas e 0,74 para a intensidade de doenças. Estes 
valores indicam que 78 e 74% da variação presente em altura de plantas e 
intensidade de doenças respectivamente são de origem genética, governadas 
por poucos genes e pouco influenciadas pelo ambiente. Mediante os 
resultados conclui-se que para os caracteres em estudo, há maior 
possibilidade de se realizar a seleção das linhagens dentro do Programa 
Trigo-UFV que melhor se adaptem às variações de intensidade de doenças e 
fatores relacionados à altura da planta. 
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Para a seleção de híbridos superiores deve-se levar em conta os 
cruzamentos que apresentam capacidade específica de combinação (CEC) 
favorável e com elevada magnitude, e dentre os genitores, pelo menos um 
que apresente uma estimativa de capacidade geral de combinação (CGC) 
favorável. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade de 
combinação entre linhagens de milho para utilização no programa de 
melhoramento para condições ambientais diversas. Para isso, avaliou-se 190 
combinações híbridas (CH’s), originadas de um dialelo completo entre 20 
linhagens de milho e seis híbridos comerciais de milho, em quatro ambientes 
de Minas Gerais, nas safras 2018/2019 e 2019/2020. O delineamento 
experimental utilizado foi o de blocos incompletos (látice quadrado 14 x 14) com 
duas repetições. Cada unidade experimental foi constituída de uma linha de 
quatro metros, espaçadas em 0,8 metros. Os caracteres avaliados foram: dias 
até o florescimento feminino (FF, dias) e produtividade de grãos (PG, kg ha-1). 
Os dados foram submetidos à análise dialélica pelo método 4 de Griffing. O 
coeficiente de variação experimental variou de 1,98% (FF, em Horta Nova) a 
28,47% (PG, em Coimbra BN, em condição de baixo nitrogênio). Houve efeito 
significativo para as estimativas de CGC todos os caracteres avaliados, em 
todos os quatro ambientes. Isso é um ponto positivo na seleção de linhagens 
superiores como progenitoras de novas populações base. As linhagens 
VML016, VML022, VML083, VML090, VML124 e VML165 apresentaram 
estimativas de CGC positiva para PG em todos os ambientes avaliados. Dentre 
essas, as linhagens VML022 e VML090 também apresentaram estimativas de 
CGC para FF negativas. As estimativas de CEC foram significativas para 
quase todos caracteres avaliados nos ambientes, exceto FF em Coimbra BN 
e PG em Coimbra-BN e Horta Nova. Os híbridos VML022/VML102, 
VML083/VML095 e VML083/VML165 foram os que apresentaram as melhores 
estimativas de CEC para produtividade ao longo dos ambientes. Conclui-se 
existem genótipos que apresentam estimativas desejáveis de CGC e CEC, o 
que indica que podem ser selecionados para obtenção de população base. 

 

Palavras-chave: Zea mays L.; dialelo; terras baixas; estresse abiótico. 
Apoio: Fundação Arthur Bernardes; Fundação de Amparo à Pesquisa do 
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A seleção de genótipos que apresentam resistência a doenças é um 
dos objetivos de programas de melhoramento no desenvolvimento de 
cultivares de trigo. A ferrugem (Puccinia triticina) e a mancha amarela 
(Drechslera tritici-repentis) são doenças importantes na cultura do trigo, que 
ocasionam lesões foliares e, consequentemente, perdas de produtividade e 
qualidade do grão. A obtenção de genótipos resistentes é uma alternativa de 
controle eficiente, que minimiza o custo de produção. O objetivo desse 
trabalho foi estimar a herdabilidade para a resistência a ferrugem e mancha 
amarela de progênies F6 de trigo tropical, com finalidade de quantificar a 
variabilidade genética e auxiliar o processo de tomada de decisão na seleção 
das linhagens superiores, que posteriormente serão conduzidas ao ensaio de 
Valor de Cultivo e Uso (VCU) do Programa. Em junho de 2020, foi conduzido 
um experimento na estação experimental Professor Diogo Alves de Melo 
(20º45’14” S; 42º52’55” W, a 648 m de altitude), da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), Viçosa, MG, Brasil. Foram avaliadas 121 progênies F6 obtidas 
de cruzamentos de cultivares tropicais do Programa Trigo UFV, em 
delineamento de látice, com duas repetições e 11 blocos. As parcelas foram 
constituídas por duas linhas de cinco metros de comprimento espaçadas a 
vinte centímetros, e a densidade de semeadura foi de 400 sementes m-2. No 
espigamento, avaliou-se a incidência de ferrugem e mancha amarela, sendo 
aferida a nota de doença (DN), de 1 (completamente suscetível) a 5 
(resistente). Os dados foram submetidos à análise de variância, estimando-se 
os componentes de variância e a herdabilidade. Foi observada efeito 
significativo para progênie (p<0,01). A média da nota de doença para ferrugem 
e mancha amarela foi de 2,74 e 2,52, e a herdabilidade média foi de 0,67 e 
0,65, respectivamente. Com base nesses resultados de herdabilidade, pode-
se inferir que há variabilidade dentro das progênies avaliadas no Programa 
Trigo – UFV. A seleção de progênies que apresentam boa resposta na 
resistência às doenças foliares analisadas é um procedimento essencial para 
o sucesso do programa de melhoramento genético de trigo. 
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As gramíneas forrageiras do gênero Cynodon são espécies que 
apresentam elevado potencial para produção de forragem de alta qualidade. 
A seleção genética de forrageiras constitui uma importante estratégia para o 
aumento da produtividade das pastagens. Neste contexto, o objetivo do 
presente trabalho foi selecionar clones de Cynodon spp quanto à produção de 
forragem em experimento com medidas repetidas. O experimento consistiu na 
avaliação de cinco cultivares comerciais de Cynodon: Florona, Porto Rico, 
Roxa, Tifton 68 e Tifton 85. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados, 
com quatro repetições e uma planta por parcela. Foram feitos quatro cortes de 
avaliação das seguintes características: altura da planta (cm) e porcentagem 
de matéria seca (%). Os componentes de variância foram estimados via máxima 
verossimilhança restrita (REML) e os valores genotípicos foram preditos via 
melhor predição linear não viesada (BLUP). Todas as análises foram realizadas 
pelo software Selegen-REML/BLUP. O teste da razão de verossimilhança 
(LRT) indicou significância estatística (p<0,05) para os efeitos genéticos de 
ambas as características estudadas, permitindo a seleção de genótipos 
superiores. Para a variável altura de plantas, a média geral foi de 64.37 cm e, 
adotando uma intensidade de seleção de 40%, os dois genótipos selecionados 
foram Florona e Tifton 68, conferindo um ganho genético estimado de 8,57% 
(equivalente ao aumento de 5.52 cm). A média geral encontrada para a 
variável porcentagem de matéria seca foi de 30.19% e utilizando uma 
intensidade de seleção de 40%, os dois genótipos selecionados foram Florona 
e Tifton 85, conferindo um ganho genético estimado de 4,43%. Portanto, a 
variabilidade genética entre os genótipos avaliados permite a seleção de 
cultivares superiores de Cynodon com base nos valores genotípicos preditos. 
Ganhos genéticos desejáveis foram obtidos para as duas características 
envolvidas no estudo. 
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Corn production in Brazil has been increasing over the past decade. 
Despite the growing increase in production in the Cerrado biome, it is 
challenging to obtain profitable cultivation in these areas of remarkably low 
natural fertility. Nitrogen (N) is the nutrient absorbed in greater quantity, and 
that most influences the productivity of the corn grains. Th research 
hypothesized that different levels of nitrogen topdressing canaffect the 
agronomic performance of corn. The objective was to evaluate the agronomic 
traits and the vegetation indices of corn varieties submitted to different nitrogen 
levels . Each experiment was conducted in a randomized block design with 
three replicates in a factorial scheme, replicated for two crop seasons in 
2017/2018 and 2018/2019. The first factor was composed of 11 open-pollinated 
varieties of corn. The second factor was composed of two contrasting nitrogen 
levels (60 kg ha-1 - low and 180 kg ha-1 - high). Leaf nitrogen content, plant 
height, ear insertion height, stem diameter, vegetation index by normalized 
difference (NDVI) and red Rdge by normalized difference (NDRE), ear length, 
number of ear and grains per row and yield were evaluated. analysis of variance 
and a network of correlations were made to analyze the variations. In the 
correlation network it can be noted that NDVI and NDRE correlated positively 
with each other. The nitrogen correlated positively with plant height, ear length, 
number of grains per row and number of ear per row. It can be concluded that 
a high dose of nitrogen in coverage provides better agronomic and spectral 
performance in corn, regardless of the variety used. Such results proved the 
dependence of variables such as plant height, ear length, number of grains per 
row and number of ear per row of the nitrogen content present in the leaves. 
The BRSGorotuba variety has the highest grain yield regardless of the level of 
nitrogen fertilization topdressing level. 
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A cultura da soja (Glycine max) tem crescido no setor agronômico 
devido ao alto aproveitamento de seus grãos, o que tem impactado no 
desenvolvimento de tecnologias que visam potencializar sua produtividade. 
Nesse sentido, este trabalho procurou investigar o efeito de bioativadores na 
soja, com o intuito de viabilizar um cultivo mais eficiente no que tange a 
nutrição da planta, uma vez que tais produtos são baseados em macro e 
micronutrientes. Para tanto, foi conduzido um experimento em vasos e estufa 
agrícola, durante abril e maio de 2020 na FCAT UNESP – Câmpus de Dracena. 
Foram utilizadas as cultivares: Agroeste 3730, KWS 6719, Intellicrops 1332 e 
DM 66i68 e avaliados os bioativadores Initiate Soy (IS), Nortox Raiz (NR) e um 
tratamento controle sem aplicação de bioativador. As sementes foram tratadas 
com o inoculante biológico Bradyrhizobium japonicum e semeadas em vasos 
de 4,5 L, com argissolo vermelho distrófico com textura arenosa. Foi feito um 
delineamento inteiramente casualizado com três repetições, em esquema 
fatorial duplo 4x3, considerando as variedades e o bioativador, com os níveis 
já citados. A unidade experimental foi formada por um vaso com população final 
de três plantas e avaliadas aos 29 dias após semeadura. Foram analisadas as 
características: comprimento de raiz, comprimento de parte aérea, massa 
fresca total, massa seca total, massa fresca de raiz, massa seca de raiz, massa 
fresca de parte aérea e massa seca de parte aérea. Nos bioativadores, as 
ANOVAs revelaram efeito de interação para maioria das características. A 
análise multivariada de componentes principais permitiu investigar o efeito do 
uso do produto considerando os caracteres simultaneamente. Os dois 
primeiros componentes, para variedade DM, revelou que a aplicação de NR, 
diferiu das populações de plantas controle e tratadas com IS, e se confundem. 
A variedade Agroeste, Intelicrops e KWS não se mostraram responsivas aos 
tratamentos. Logo o uso dos bioativadores deve ser recomendado caso a 
caso, dado que foi detectado comportamento diferencial entre as variedades 
testadas nos respectivos tratamentos. 
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Common bean (Phaseolus vulgaris L.) is grown throughout the country 
and represent the main source of plant protein of the Brazilian diet. Fusarium wilt, 
a disease caused by the fungus Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop) is 
one of the main diseases of the culture. The most efficient method for its control 
is the use of resistant cultivars, however, the lack of knowledge about the genetic 
and physiological variability of the pathogen restrain the development by 
breeding programs. The objective of the present work was to characterize the 
reaction on main commercial cultivars of common bean regarding resistance to 
different isolates of Fop. The bank of monosporic isolates was obtained from 
bean plants with symptoms of the disease on producing and researching 
areas. Isolates were identified morphologically and molecularly by PCR with 
specific Fop primers SSR SCAR-B310A280. Severity of the 5 isolates was 
evaluated by inoculating 14 cultivars and evaluated for wilt severity using the 
scale proposed by CIAT. Phenotyping evaluation was established with 4 
isolates identified as highly virulent and one isolate as weakly virulent 
pathogens. The reaction of the cultivars, in general, showed complete and 
intermediate resistance. As for virulence, it was surprising that the most virulent 
isolate, was negative in PCR and the remaining isolates, although 
characterized as highly virulent, showed resistance among cultivars. SCAR-
B310A280 were developed from the isolation of an exclusive anonymous 
marker of 50 highly virulent isolates. It was later observed that the primers 
flanked a region of the FTF1 gene (Fusarium transcription factor 1) which is 
related to virulence. That gene, however, may be present in one or more 
copies, in chromosomes supernumeraries that are transmitted between 
lineages and seem to allow a great amount of variation by non-meiotic 
mechanisms. Suggesting, primers for the marker was not efficient in the 
diagnosis of the pathogen’s virulence. Thus, now will be necessary to expand 
the molecular diagnosis and phenotypic characteristics of the candidates that 
will be collected, as well as to investigate new more stable markers for Brazilian 
Fop candidates. 
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Designada como o quarto grão mais produzido mundialmente, a 
cultura da soja tem grande potencial mercadológico para aplicabilidade de 
novos produtos e práticas tecnológicas. Nesse sentido, os bioativadores têm 
sido apontados como de grande potencial para o aumento da produtividade, 
seja em sistema irrigado ou em sequeiro. Portanto, este trabalho objetivou 
investigar os caracteres agronômicos de variedades de soja, tratados com 
bioativador, em sistema irrigado e não irrigado. O experimento foi conduzido 
na área experimental irrigada da FCAT UNESP-Dracena. A semeadura 
ocorreu na primeira quinzena de novembro de 2019 sob a palhada de 
braquiária Urochloa Ruziziensis e de milho. As cultivares utilizadas foram: 
Agroeste 3730, KWS 6719, Intellicrops 1332. As sementes foram utilizadas 
com e sem o produto InitiateSoy, composto à base de aminoácidos, macro e 
micronutrientes; em ambiente irrigado (100% da evapotranspiração de 
referência) e sequeiro. Dessa forma, foi considerado o delineamento de 
blocos casualizados com três repetições, em esquema fatorial triplo 3x2x2, 
considerando variedades, bioativador e reposição hídrica, com os respectivos 
níveis já citados. A colheita foi realizada na primeira quinzena de abril de 2020, 
tendo sido avaliadas as características agronômicas: número de vagens por 
planta; altura de inserção da primeira vagem; altura de planta; número de 
hastes; massa de mil grãos; produtividade de grãos e estande. Com relação 
ao bioativador, as análises de variância revelaram que o bioativador 
apresentou significância para apenas duas características. A análise 
multivariada de componentes principais revelou que as variedades Intelicrops 
e a KWS apresentaram comportamento diferencial em relação ao bioativador 
em ambiente desfavorável (sequeiro), enquanto que a Agroeste se mostrou 
pouco sensível ao tratamento. Em ambiente favorável (irrigado), não é 
possível verificar diferenciação clara entre os tratamentos com o bioativador, 
dentro das variedades; nem entre as variedades. Conclui-se que o uso do 
produto bioativador deve ser recomendado caso a caso, dado que foi 
detectado comportamento diferencial entre as variedades testadas nos 
respectivos ambientes. 
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A batata-doce [Ipomea batatas (L.) Lam] passa por diversas 
transformações até a senescência. Há muitos fatores biológicos envolvidos na 
pós-colheita, como a respiração, as alterações na composição, o crescimento 
e desenvolvimento de órgãos e transpiração. A elevada atividade metabólica 
das raízes conduz aos processos de deterioração, acarretando na perda da 
qualidade das raízes e prejudicando a comercialização da batata-doce. 
Objetivou-se avaliar a vida útil pós-colheita de raízes de genótipos de batata- 
doce de polpa roxa. Avaliou-se os acessos experimentais UZBD 01; UZBD 02 
pertencentes ao Banco de Germoplasma da Universidade do Oeste Paulista 
e a cultivar comercial SCS370 Luiza. As raízes de 250g foram dispostas sobre 

bancadas, em 25ºC e luminosidade de 12 horas. Adotou-se delineamento 
experimental inteiramente casualizado, utilizou-se cinco repetições, composta 
cada repetição por uma raiz tuberosa. Foram avaliados porcentagem de perda 
de massa fresca das raízes, número de brotos, comprimento de brotos (cm) e 
contaminação por fungos, por meio de escala de notas (1 - sem fungo; 2- até 
10%; 3- 10 a 20% ; 4- 20 a 40% ; 5- 40 a 50% e 6 - 100% de contaminação), 
semanalmente, durante 12 semanas. O acesso UZBD 02 destacou-se em 
quase todos os parâmetros, com menor porcentagem de perda de massa 
verde, número de brotações e sem contaminação por fungos. O único 
parâmetro que ela se elevou foi comprimento dos brotos, que é um aspecto 
indesejável. A perda de massa fresca das raízes foi de 10,95 no acesso UZBD 
02, 11,68 para UZBD 01, e 15,26% para cultivar SCS370 Luiza. A ´SCS370 
Luiza´ foi inferior aos acessos, em todos os parâmetros explorados. Dos 
genótipos de polpa roxa explorados, o acesso UZBD 02 possui maior vida útil 
pós-colheita. 
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No Conesul existem espécies nativas de vários gêneros, destacando-
se o Paspalum que expressa maior potencial forrageiro e que possui 
propriedades agronômicas relevantes para novos híbridos. A grande 
variabilidade genética favorece o melhoramento desta poaceae, visando à 
obtenção de cultivares com elevada produção e que se adaptam a 
determinados nichos ecológicos. O objetivo do estudo foi de avaliar novos 
híbridos apomitícos de P. notatum com caracteres relacionados ao consumo 
animal. O experimento foi conduzido durante três anos na área experimental 
do Instituto Regional de Desenvolvimento Rural da Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), localizado no município 
de Augusto Pestana/RS, Brasil. Para a realização foram utilizados híbridos de 
cruzamento intraespecífico da referida espécie. A implantação foi a campo no 
dia 02 de dezembro de 2016 em delineamento de blocos casualizados 
contendo quatro parcelas designadas como C15, C22, B26 e a cultivar 
Pensacola (testemunha) com três repetições. A área de cada parcela totalizou 
2,4 m², as mudas foram distribuídas em seis fileiras espaçadas em 0,20 m 
entre linhas e plantas. Para os cortes das parcelas, utilizaram-se dois 
quadrados de 0,50m x 0,50m de dimensões, totalizando 0,5m² de área 
avaliada. Após pesagem, foi realizada a separação morfológica e as amostras 
foram secas em estufa. Foi possível observar pela análise de variância que 
houve efeito significativo para a média em relação à taxa de acúmulo e de 
matéria seca de colmo nos diferentes anos. Destaca-se a cultivar Pensacola 
por apresentar a menor taxa de acúmulo nos três anos, e por apresentar 
diminuição variável no terceiro ano. Na matéria seca de colmo para a 
Pensacola houve aumento significativo a partir do segundo ano, enquanto que 
o híbrido C15, no ano três, teve redução na presença de colmos, sendo 
benéfico para a qualidade da forragem. De modo geral, os híbridos mostram-
se superiores indicando possibilidade de criação de novas cultivares. Nesse 
sentido, pretendendo contribuir para o desenvolvimento da produção de leite 
e carne à base de pasto, verifica-se a importância de mais estudos para obter 
novos híbridos. 
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O Eucalyptus é um dos gêneros mais plantados no mundo, sendo 
composto por mais de 900 espécies adaptadas às mais diversas condições 
edafoclimáticas. Nas fases iniciais dos experimentos florestais comumente 
utiliza-se testes de progênies com número reduzido de plantas por parcela ou 
parcelas de planta única visando aumentar a eficiência estatística na seleção. 
No entanto, parcelas pequenas contribuem para o aumento da competição 
entre indivíduos vizinhos de diferentes progênies. Logo, o grau de 
competitividade dos vizinhos pelos recursos produtivos poderá enviesar o 
desempenho das progênies. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 
impacto do uso da covariável número de vizinhos na estimação dos  
parâmetros genéticos em um teste de progênies de meios irmãos de 
Eucalyptus dunni. Os ensaios foram conduzidos em 2 ambientes distintos: 
Barra do Ribeiro e Encruzilhada do Sul (RS). As progênies foram casualizadas 
em blocos, utilizando 97 famílias de meios irmãos de E. dunnii com 20 
repetições e cada parcela foi representada por uma planta. Os parâmetros 
genéticos foram estimados adotando a metodologia de modelos mistos 
(REML/BLUP) e a predição foi feita para Incremento médio anual (IMA) aos 3 
anos. Foram utilizados dois modelos do selegen para fins comparativos: um 
modelo contendo a covariável número de vizinhos vivos e outro não. Quando 
a covariável foi considerada, observou-se um aumento das estimativas de 
herdabilidade no sentido restrito, variando de 21-23% e aumento de 0,73 para 
0,77 na acurácia seletiva, indicando melhor precisão da seleção quando a 
covariável foi incluída no modelo. A correlação genotípica entre os ambientes 
aumentou de 0,70 para 0,75, sugerindo que a característica estudada se 
mostra mais estável entre os 2 ambientes quando o efeito da competição foi 
incorporado nas análises. Logo, é recomendável a inclusão da covariável 
número de vizinhos na seleção de genitores em testes de progênies, uma vez 
que esta diminui o viés causado pela competição entre plantas vizinhas, 
aumentando a acurácia do processo seletivo. 
 

Palavras- chave: competição, herdabilidade, seleção. 
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A mosca-branca (Bemisia tabaci) biótipo B é considerada uma praga 
chave na cultura do tomateiro. Os danos provocados pela mosca-branca na 
planta hospedeira podem ser sucção de seiva, transmissão de fitovírus, 
provocando intensas modificações em seu desenvolvimento. Considerando a 
necessidade de cultivares de tomateiro resistentes, objetivou-se selecionar 
plantas F2RC3 com elevada concentração de zingibereno e resistentes à 
Bemisia tabaci biótipo B por meio de testes de resistência. No experimento 
foram utilizados clones dos genótipos F2RC3, selecionados para alto e baixo 
teor de zingibereno. Como testemunha de alto teor o parental silvestre S. 
habrochaites var. hirtsutum ‘PI-127826’ e o parental comercial de baixo teor 
S. lycopersicum cv. ‘Redenção’. O bioensaio foi conduzido por delineamento 
de blocos ao acaso com quatro repetições, sendo cada bloco representou uma 
planta. As análises para quantificação do teor de ZGB foram realizadas 
conforme a metodologia proposta por Freitas et al. (2000). A avaliação foi feita 
pela contagem do número de ovos encontradas no folíolo, utilizando folíolos 
jovens completamente expandidos. Os dados foram submetidos a análise de 
distribuição normal e homogeneidade das variâncias (p<0,05), utilizou os 
pressupostos de normalidade dos erros (Shapiro-Wilk - p>0,05), 
homogeneidade das variâncias (Levene - p>0,05) e teste de comparação 
múltipla de Tukey (p>0,05). Os genótipos selecionados para altos teores de 
ZGB foram superiores aos de baixo teor e a testemunha suscetível cultivar 
redenção. Em consequência, os genótipos de baixo teor do aleloquímico, 
apresentaram alta incidência de ovos, evidenciando menor resistência, em 
comparação aos genótipos de alto teor em todas as avaliações, bem como em 
todos os terços da planta. Foi observado que para o número de ovos 
depositados sobre os folíolos, os genótipos RVTZ pl#346 e RVTZ pl#348 
selecionados para alto teor de ZGB, demonstraram superioridade, quando 
comparados aos demais, com menor taxa de ovoposição. 
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A pinheira (Anonna squamosa L.), é originária da América Central, 
provavelmente das Antilhas, com ampla distribuição em várias regiões 
tropicais e subtropicais do mundo. No Brasil não existem cultivares protegidos 
ou registrados. Assim, o objetivo do presente estudo foi estimar os parâmetros 
genéticos e predizer os ganhos genotípicos para as características de produção 
e comprimento da flor, em progênies juvenis de meios irmãos de A. squamosa 
para fins de seleção. Os genótipos parentais foram selecionados da coleção de 
germoplasma de A. squamosa da Universidade Estadual de Montes Claros. 
Para obtenção das quatro progênies selecionou-se frutos oriundos de 
polinização natural, identificadas como: UNI-1, UNI- 2, UNI-3 e UNI-4. As 
progênies, foram distribuídas na área experimental em um delineamento em 
blocos ao acaso, com três repetições e parcela contendo cinco plantas. Foi 
avaliada a produção estimada por planta (Pro) em Kg, de quarto safras e o 
comprimento médio das flores (CF) em mm, em três safras. As análises foram 
feitas via modelos mistos, pelo procedimento REML/BLUP. Observou-se que 
a maior magnitude de herdabilidade (h2) individual entre progênies com 68% e 
repetibilidade (r) de 78% foi verificada para CF, indicando a possibilidade de 
sucesso na seleção individual entre as progênies superiores e demonstrando 
um bom controle genético do caráter. Entretanto, verificou-se valores com 
baixa (h2) e moderada (r) magnitudes para a Pro, refletindo a baixa variância 
genética e alta variância residual temporária. As novas médias da população 
melhorada foram maiores que as médias da população inicial para ambos 
caracteres. Para CF destacaram-se as progênies UNI-1 e UNI-2, e, os 
genótipos que apresentaram maiores ganhos genéticos foram, 5 e 10. Para Pro 
destacaram-se os genótipos: 47 (UNI-2), 11 (UNI-3) e da progênie UNI-1, o 
genótipo 4. Considerando os resultados do presente trabalho alguns 
genótipos, em especial o 47 (UNI-2), 11 (UNI-3) e o genótipo 5 (UNI-1) são 
bastante promissores para dar continuidade ao programa, revelando ótimas 
perspectivas para seleção precoce. 
 

Palavras-chave: Ganhos Genéticos; Melhoramento de Frutíferas; Modelos 
Mistos. 
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). 
Área de concentração: Melhoramento de Plantas. 



                                                                                                             XI SIGM |                              86 

Seleção precoce em teste de progênies de E. grandis em cerrados 
de baixa altitude 
 

Frade, S. R. P. 1; Pavan, B. E.1; Rosse, L. N.2; Valente, B. M. R. T.2; Moraes, M. 

L. T.1 

1Faculdade de Engenharia do Campus de Ilha de Solteira, Departamento de Fitotecnia, 
Tecnologia de Alimentos e Sócio Economia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”. 
2Eldorado Brasil Celulose, Três Lagoas-MS, Brasil. 

 

O Eucalyptus grandis é uma das principais espécies utilizadas nos 
plantios de florestas comerciais no Brasil e consequentemente muito explorada 
pelos programas de melhoramento genético. Contudo, a espécie apresenta 
restrições sob climas seco e temperaturas mais elevadas, como ocorre na 
região do Bolsão Sul- matogrossense. Selecionar precocemente progênies de 
E. grandis com características genéticas superiores e adaptados a essas 
condições climáticas é extremamente importante para as indústrias de 
celulose da região avançarem os seus programas de melhoramento. Diante 
disso, o objetivo deste trabalho foi estimar os parâmetros genéticos de um 
teste de progênies de E. grandis aos dois anos estabelecidos em dois locais 
no município de Inocência-MS. O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos ao acaso, com 126 tratamentos (progênies) no experimento A e 135 no 
experimento B, 4 repetições, parcelas experimentais compostas por 6 plantas 
cada, espaçamento de 3,4 m×2,3 m e bordadura dupla. Os caracteres 
sobrevivência, altura total e DAP foram mensurados e os dados utilizados para 
estimar o volume individual. Por meio dos modelos mistos BLUP e o método da 
média harmônica do desempenho relativo dos valores genotípicos (MHPRVG) 
avaliou-se os efeitos da interação genótipo×ambiente, a produtividade, a 
estabilidade e adaptabilidade. Verificou-se que os efeitos genotípicos do 
caráter volume e sobrevivência não foram significativos a 1%. A análise 
conjunta da interação G×A apresentou baixas variações e desempenhos 
semelhantes nos dois locais analisados. Aos 2 anos, as dez melhores 
progênies ranqueadas apresentaram desempenho superior à testemunha em 
relação a sobrevivência. O mesmo ocorreu na análise da adaptabilidade e 
estabilidade. Concluiu-se que em geral, o E. grandis apresentou pouca 
diferença significativa entre as progênies e desempenho semelhante nos dois 
locais analisados. Portanto, a recomendação de progênies advindos da 
seleção precoce aos dois anos são indicadas para dar prosseguimento com a 
seleção recorrente e entrar no programa de hibridação comercial, dando 
continuidade ao melhoramento genético da espécie para regiões tropicais 
subúmidas do Brasil. 
 

Palavras-chave: Métodos de seleção; MHPRVG; Interação GxA; REML/BLUP. 
Apoio: CAPES. 
Área de concentração: Plant breeding. 
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O Licuri, cientificamente conhecido como Syagrus coronata (Mart.) é 
uma Monocotiledonea pertencente à família Arecaceae. Ocorre naturalmente 
na Caatinga, Cerrado e suas transições. Explorada de forma extrativista, a 
espécie possui grande importância socioambiental condicionada aos múltiplos 
usos dos seus produtos, fornecidos durante todo o ano. Além de servir de 
alimento para a população da arara-azul-de-Lear, espécie ameaçada de 
extinção. Assim como a maioria das espécies de Aracaceae, a propagação do 
Licuri ocorre de forma sexuada, por sementes. Porém, a germinação é lenta e 
desuniforme, o que justifica a necessidade de estabelecer um protocolo de 
propagação in vitro por meio da embriogênese somática para cultivo 
acelerado e eficaz, possibilitando obter clones da espécie em larga escala. No 
estabelecimento do protocolo in vitro de embriogênese somática, a 
desinfestação dos explantes é um ponto crítico para garantir a assepsia que 
é essencial no processo. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a eficiência da desinfestação com hipoclorito de sódio (NaClO) de 
embriões zigóticos do Licuri para estabelecimento in vitro nas concentrações 
de 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0%. Para cada concentração foram preparados 125 ml de 
solução contendo NaClO e Tween 20. Grupos de cinco embriões foram 
imersos em cada solução concentrada e mantidos na agitação por 10 minutos. 
Após enxague com água autoclavada, os explantes foram inoculados em meio 
Y3 suplementado com 9µm de Picloran. No sétimo dia de acompanhamento, 
foi possível observar contaminação por bactéria somente no tratamento com a 
solução desinfetadora a 0,5%. Os demais tratamentos não apresentaram 
contaminações. Após 120 dias do estabelecimento dos embriões foi possível 
observar que aqueles tratados com solução de 1,5 e 2,0% desenvolveram 
massas pró-embriogenicas maiores e mais vigorosas quando comparadas 
aos demais. A utilização do hipoclorito de sódio mostrou-se satisfatória para 
desinfestação e desenvolvimento das massas pró-embriogênicas do Licurí 
principalmente nas concentrações de 1,5 e 2,0%. 
 

Palavras-chave: Licuri; Embriogênese somática; Assepsia. 
Apoio: CAPES; UFV. 
Área de concentração: Melhoramento de plantas. 
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Nos últimos anos diversos trabalhos estão sendo realizados na 
tentativa de desenvolver cultivares de tomateiro que alie a resistência a 
doenças com as características de qualidade organolépticas do fruto. A 
qualidade dos frutos é determinada pelo tamanho, forma, firmeza, cor e sabor. 
Esses atributos são os principais influenciadores dos consumidores no 
momento da compra. Nos programas de melhoramento, o grande número de 
variáveis avaliadas torna o processo de tomada de decisão complexo. Uma 
opção é a utilização da análise multivariada, que visa à redução dimensional do 
número de variáveis, o que facilita as etapas de seleção dos genótipos 
baseados em múltiplas características. Dessa forma, objetivo desse trabalho 
foi utilizar a análise de componentes principais e de fatores para reduzir o 
número de variáveis necessários para seleção de genótipos de tomateiro 
resistentes a requeima para qualidade de frutos utilizando múltiplas variáveis. 
O experimento foi conduzido no delineamento em blocos casualizado (DBC), 
com 3 repetições. As parcelas experimentais foram compostas de 5 plantas, 
das quais 3 foram avaliadas. O espaçamento utilizado foi de 0,5 m entre plantas 
e 1 m entre linhas. Foram utilizadas 80 famílias de tomateiro e as cultivares 
comerciais Thaise, Argos e Liberty como testemunhas. Foram avaliadas 
variáveis diâmetro, comprimento, firmeza, acidez titulável, teor de sólidos 
solúveis, pH, relação SS/AT dos frutos e as variáveis relacionas a coloração 
representadas pela luminosidade (L), tonalidade da cor entre vermelho e verde 
(a*), cromaticidade (C) e ângulo Hue (H). Os dados foram submetidos a 
análise de componentes principais e de fatores. A análise de componentes 
principais, reduziu as variáveis para quatro componentes, os quais 
conseguiram compilar a maior parte da variabilidade genética dos genótipos. 
As variáveis foram agrupadas em quatro fatores, relacionados com a 
coloração dos frutos, tamanho dos frutos, atributos químicos da polpa e 
atributos físicos da casca, respectivamente. As análises permitiram a redução 
das variáveis avaliadas, que poderão ser utilizadas, posteriormente, nas 
etapas de classificação e seleção dos genótipos. 
 

Palavras-chave: Solanum lycopersicum; Phytophthora infestans; 
componentes principais; análise de fatores. 
Área de concentração: Melhoramento de Plantas. 
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Coffea canephora é uma espécie de grande importância para a 
cafeicultura no Brasil. Por ser uma espécie perene de ciclo de vida longo, que 
demanda uma grande quantidade de investimentos para seu melhoramento 
genético, existe a necessidade da utilização de análises que simplificam a 
avaliação dos genótipos superiores. Portanto, este trabalho tem como 
objetivo identificar as características de maior importância para a seleção de 
genótipos superiores de Coffea canephora. Durante três anos sucessivos 
(2014 a 2016), foram conduzidas avaliações fenotípicas de 300 genótipos de C. 
canephora, provenientes do banco de germoplasma da Universidade Federal 
de Viçosa (UFV) em parceria com a Empresa de pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais (EPAMIG) e com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA). A caracterização dos genótipos foi feita baseada 
em 12 características fenotípicas: Vigor vegetativo (Vig); Produtividade por 
Planta (L/P); Ciclo de Maturação (CMat); Uniformidade de maturação (UMat); 
Tamanho dos frutos (TFr); Incidência de Ferrugem (Fer); Incidência de 
Cercosporiose (Cer); Infestação de Bicho mineiro (BM); Comprimento da Folha 
(CF); Largura da Folha (LF); Comprimento dos nós vegetativos (CRP); e 
Comprimento dos nós Reprodutivos (NNR). Foi realizada a análise de 
componentes principais com o objetivo de determinar as características de 
maior importância. As análises estatísticas foram feitas no software R. Foi 
possível explicar 86% da variabilidade presente nos dados com o uso de um 
componente principal, o que indica que cerca de 14% da informação da 
variabilidade presente nos dados não são informativas. Por meio da correlação 
entre o componente e as variáveis, conclui- se que a característica CRP obteve 
alta correlação com o componente, indicando que esta é a característica mais 
importante na expressão da variabilidade genética presente entre os 
genótipos. Desta forma, confirma-se que a análise de PCA é satisfatória e 
eficiente como ferramenta em programas de melhoramento de Coffea 
Canephora. 
 

Palavras-chave: Análise multivariada; PCA; Melhoramento do cafeeiro. 
Apoio: Os autores agradecem a CNPQ; FAPEMIG; EMBRAPA e EPAMIG pelo 
apoio financeiro e ao suporte da UFV. 
Área de concentração: Melhoramento de plantas. 
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O uso das raízes da batata-doce (Ipomoea batatas L. (Lam.)) na 
alimentação humana é a principal forma de utilização da cultura. Entretanto, 
suas folhas também apresentam um grande potencial para o consumo 
humano, pois são ricas em nutrientes minerais e compostos bioativos. Apesar 
disso, não há genótipos desenvolvidos para essa finalidade, não havendo 
pesquisas no Brasil com este objetivo. Assim, objetivou-se com este trabalho 
avaliar a diversidade genética em genótipos de batata-doce com potencial de 
uso das folhas na alimentação humana. O experimento foi realizado no Centro 
de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia (CDTT), pertencente à 
Universidade Federal de Lavras (UFLA), e localizado no município de Ijaci-
MG. Utilizou-se um DBC com três repetições e 10 plantas por parcela. Foram 
avaliados 26 genótipos pertencentes ao Banco de Germoplasma da UFLA e 
4 cultivares comerciais (Beauregard, Brazlândia Roxa, Princesa e 
Uruguaiana). Avaliou-se a luminosidade, croma e ângulo hue das folhas, o teor 
de látex, clorofila total, pH, produção de ramas, produção de folhas úteis, 
produção de raízes, massa seca das folhas úteis, acidez total titulável, sólidos 
solúveis totais, teor de fenólicos totais e antocianinas. A diversidade genética 
foi estudada por meio de análise multivariada, utilizando-se variáveis 
canônicas e o agrupamento em dendrogama pelo método UPGMA. A melhor 
explicação da variação ocorreu nas três primeiras variáveis canônicas, sendo 
que croma e ângulo hue das folhas, a clorofila total, fenólicos totais, 
antocianinas e a produção de raízes foram as características que mais 
contribuíram para a variação existente entre os genótipos. Considerando a 
divergência genética entre os genótipos, verificou-se que 2018-19-387, 2018-
19-389, 2018-28-543, 2018-31-666, 2018-38-926, 2018-53-1032, 2018-61-
1163, 2018-67-1321, 2018-74-1479, UFVJM-58, UFVJM-61, Beauregard, 
Brazlândia Roxa, Princesa e Uruguaiana se apresentaram como os mais 
divergentes e devem ser priorizados como genitores em novas 
recombinações. 
 

Palavras-chave: produtividade; qualidade; raízes; folhas. 
Suporte financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – Brasil (CAPES). 
Área de concentração: Melhoramento de plantas. 
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A fava (Phaseolus lunatus L.) constitui uma das principais 
leguminosas na região Nordeste do Brasil, representando uma excelente fonte 
de alimento e renda para populações rurais, principalmente por possuir 
expressivos valores nutricionais. A caracterização de sementes é essencial 
para fornecer dados e padrões que permitam diferenciar e identificar genótipos 
potenciais a serem explorados em futuros programas de melhoramento 
genético da espécie. Dessa forma, objetivou-se realizar a caracterização 
morfológica de sementes de 30 acessos de fava presentes no banco de 
germoplasma do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). As 
características avaliadas das sementes foram baseadas na lista proposta pelo 
Centro Internacional para os Recursos Genéticos Vegetais - IBPGR (2001): 
comprimento, largura, espessura, forma, cor do fundo, cor padrão, 2ª cor 
padrão, padrão do tegumento e peso de 100 sementes. As amostras 
constituíram-se de 60 sementes por acesso, sendo divididas em três 
repetições. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Os 
dados quantitativos foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Foi observada 
variabilidade para todas as características avaliadas. Os acessos que mais se 
destacaram quanto ao comprimento, largura, espessura e peso de 100 
sementes foram: 12-orelha de velha (22,37 mm; 14,55 mm; 6,9 mm; 124,43 
g), 30-rajada vermelha (20,5 mm; 13,5 mm; 6,7mm; 61g) e 33-orelha de velho 
(20,65 mm;13,81 mm; 6,16 mm; 102,45 g). Os três acessos apresentaram 
sementes com forma elíptica e classificadas no cultigrupo Big Lima. Quanto à 
cor de fundo, houve variação da cor branca com padrão de tegumento com 
manchas em menos de 50% do corpo para o acesso 12; cor do fundo branco 
com 2ª cor padrão vermelho escuro e padrão de tegumento com bandas 
radiadas a partir da região do hilo para o acesso 30 e cor do fundo vermelho 
púrpura com padrão de tegumento com machas na região do hilo, atrás, na 
frente e embaixo da semente. Existe variabilidade entre os acessos  
avaliados, destacando-se os acessos 12, 30 e 40. 
 

Palavras-chave: Phaseolus lunatus; Recursos genéticos; Variabilidade. 
Apoio: FACEPE; CAPES; IPA. 
Área de concentração: Melhoramento de plantas. 
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O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é uma das leguminosas 
mais cultivadas no mundo. No Brasil, tem grande importância socioeconômica 
para os pequenos agricultores familiares das regiões Norte e Nordeste. Um 
fator limitante para seu cultivo são as doenças causadas por vírus, como o 
mosaico do caupi transmitido por afídeo, causado pelo Cowpea aphid-borne 
mosaic virus (CABMV). O método de controle mais eficaz é a utilização de 
variedades resistentes, sendo o conhecimento sobre fontes de resistência e 
seu controle genético fundamentais. Objetivou-se avaliar a herança da 
resistência da variedade Tvu-966 ao CABMV. O ensaio foi conduzido em casa 
de vegetação no Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Recife–PE, em 
delineamento inteiramente casualizado. Foram realizados cruzamentos entre 
as variedades Tvu-966 (resistente) e Sempre Verde Salgueiro (suscetível). 
Utilizaram-se 144 plantas F1, 96 RC1, 96 RC2, 396 F2 e 96 de cada parental. 
A semeadura foi realizada em sacos plásticos para mudas, contendo solo 
esterilizado. Posteriormente, as plântulas foram inoculadas e avaliadas 
quanto à presença ou ausência de sintomas de mosaico. Os dados foram 
submetidos à análise não paramétrica do χ2 (Qui-Quadrado) ao nível de 5% 
de significância. As 144 plantas da geração F1 apresentaram sintomas, assim 
como todas as 96 plantas da geração RC1 (cruzamento entre F1 e Sempre 
Verde Salgueiro), diferentemente da geração RC2 (cruzamento entre F1 e Tvu-
966), na qual foram observados sintomas em apenas 50 plantas e a ausência 
em 46 plantas. Na geração F2 foram observadas 305 plantas com sintomas e 
91 sem sintomas. A hipótese mais provável é que a herança genética da 
resistência seja controlada por um único gene recessivo. Os resultados 
observados foram comparados com a proporção esperada e nas três 
gerações observou-se o ajuste das proporções 3 plantas suscetíveis: 1 planta 
resistente em F2; 1 suscetível: 0 resistente em RC1 e 1 suscetível: 1 resistente 
em RC2, sendo o χ2 calculado menor que o χ2 tabelado, aceitando-se a 
hipótese testada. Dessa forma, o controle genético da resistência da cultivar 
Tvu-966 ao CABMV é conferido por um único gene recessivo. 
 

Palavras-chave: Vigna unguiculata; Controle genético; Mosaico. Apoio: 
FACEPE; CAPES; IPA. 
Área de concentração: Biometria e caracterização vegetal. 
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Como a maioria dos caracteres que se deseja melhorar no feijoeiro 
são poligênicos, é pequena a probabilidade de se obter linhagens que reúnam 
todos os alelos de interesse, a partir de um cruzamento específico. Assim, a 
alternativa utilizada pelos programas de melhoramento do feijoeiro para 
contornar este problema é o uso da seleção recorrente. Além de promover o 
melhoramento populacional, esta estratégia permite também derivar linhagens 
a cada ciclo seletivo. Entretanto, como se trata de um programa de seleção 
recorrente, onde normalmente se utiliza várias combinações híbridas para 
compor a população base, e posteriormente a recombinação das melhores 
famílias de cada ciclo, nem todas as combinações geradas a cada ciclo 
apresentam potencial para derivar linhagens com potencial agronômico para 
compor os Ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU). Portanto, o objetivo com 
este trabalho foi predizer o potencial genético, para derivação de linhagens, 
de populações segregantes do Programa de Seleção Recorrente de Feijão 
Carioca da UFV. Foram avaliadas 20 populações F2 do ciclo CIII juntamente 
com as testemunhas Madrepérola, Pérola, VC 25, UAI e Estilo. O experimento 
foi conduzido na safra da seca de 2019 utilizando o delineamento látice triplo. 
O potencial das populações foi avaliado com base no desempenho das 
populações em relação às testemunhas, e também com base na metodologia 
de Jinks e Pooni (1976), a qual permite predizer a probabilidade de uma dada 
população gerar linhagens que superem um determinado padrão (PSP). 

Nesse caso, foi estabelecido como padrão, a produtividade do cultivar Pérola, 

acrescido de 25%. A produtividade das populações F2 variou de 2388 a 3283 
kg/ha, enquanto o “Pérola” produziu 2689 kg/ha. A probabilidade das 
populações gerarem linhagens que superem o Pérola em 25% (PSP), variou 
de 34,83 a 49,20%. Vale salientar que esta estimativa leva em conta a média 
e a variância de cada população. Assim, entre as populações com maior 
estimativa de PSP, foram selecionadas seis que se destacaram por 
apresentarem médias de produtividade igual ou superior ao Pérola (Dunnett, 
5%) e maiores estimativas de variância genética. 

 

Palavras-chave: seleção de populações; melhoramento do feijoeiro; seleção 
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Devido a grande importância da cultura do arroz para o Brasil, aliado 
ao potencial produtivo na região centro-sul do país para cultivos que não 
demandam irrigação ininterrupta, o sucesso da lavoura resvala-se em dois 
problemas: déficit hídrico devido à sazonalidade pluviométrica e estresses 
abióticos impostos pelo clima. Uma das principais alternativas para escape 
destes estresses é o desenvolvimento de cultivares tolerantes ao déficit 
hídrico. Objetivou-se fenotipar linhagens de arroz de terras altas, cultivadas 
em ambientes com e sem deficiência hídrica. Foram avaliadas 20 linhagens de 
arroz de terras altas do  ensaio  de  VCU  (valor  de cultivo  e uso), 
pertencentes ao Programa de Melhoramento de Arroz da UFLA, em parceria 
com a Embrapa  Arroz  e  Feijão  e  EPAMIG.  Os  experimentos  foram  
conduzidos   em Porangatu/GO na safra 2019. Foram implantados dois 
experimentos contíguos, um experimento mantendo as condições hídricas 
ideais de cultivo e outro induzindo o déficit hídrico com aproximadamente 50 
dias de plantio. Tensiômetros foram instalados no experimento e a irrigação 
para o experimento estressado foi efetuada quando a média dessas leituras 
estiverem em torno de -25 e -50 kPa, respectivamente, para o experimento 
sem e com estresse. Utilizou-se o delineamento de blocos casualizados com 
três repetições, com parcelas constituídas por quatro linhas de 4,0m, 
espaçadas a 0,3m e densidade de semeadura de 60 sementes/metro. Foi 
avaliado o número de dias para o florescimento (dias) e porcentagem de 
esterilidade de espigueta. Foi realizada análise conjunta para as duas 
condições hídricas. Verificou-se que as em média as linhagens submetidas 
ao déficit hídrico obtiveram um atraso de três dias no florescimento e um 
aumento de 32% na esterilidade de espiguetas. Houve diferença significativa 
entre genótipos (G), condições hídricas (A) e a interação GxA para ambas 
características. Observou-se uma correlação positiva (r=0.55, P>0.05) entre o 
número de dias para o florescimento e porcentagem de esterilidade entre as 
linhagens submetidas ao déficit hídrico. Indicando que a precocidade pode ser 
uma característica importante quando se busca linhagens com maior tolerância 
ao déficit hídrico. 
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O cultivo de trigo está em expansão em Minas Gerais, especialmente 
no Sul e Campos das Vertentes. Há quase 10 anos, apenas duas cultivares 
são utilizadas pelos agricultores da região, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
potenciais cultivares de trigo produzidos em sequeiro, em termos de 
rendimento de produção e tolerância a Brusone. Para tanto, foi realizado um 
estudo em duas épocas de plantio, em propriedade rural na cidade de Boa 
Esperança, MG (plantios em: 03/04 e 20/04/2020; colheitas em: 05/08/2020 
e 26/08/2020). A época escolhida coincidiu com o início e final do plantio de 
trigo naquela propriedade. Adotou-se o cultivo em condições de sequeiro e a 
precipitação pluviométrica registrada foi de 48 e 21 mm, respectivamente. 
Avaliou-se o efeito do estresse hídrico sobre a produtividade considerando as 
cultivares atualmente recomendadas para Minas Gerais: BRS 264 
(testemunha); BRS 404; BRS 394; TBIO Aton; TBIO Duque; TBIO Sintonia 
(testemunha); ORS 1403; ORS Destak. As parcelas úteis constituíram-se de 
três linhas de 4,0 m, espaçadas de 0,17 m, e quatro repetições. As análises de 
variância individuais apresentaram diferenças significativas entre as cultivares 
para quase todas as características avaliadas (altura, peso hectolitrico, 
número de sementes/m e peso de 1000 grãos), exceto rendimento de grãos 
(duas épocas) e número de espigas/m (2ª época). As produtividades médias 
em cada época foram de 2026 kg/ha e 1948,59 kg/ha, respectivamente, 
relativamente inferiores à média estadual (2.636 kg/ha), mas esta inclui os 
plantios irrigados. A análise conjunta dos dados não evidenciou diferença 
entre as épocas de plantio, mesmo com menos chuvas na 2ª época. A 
interação cultivares x épocas de plantio foi significativa para todas as 
características avaliadas exceto rendimento de grãos e número de espigas/m. 
As cultivares TBIO Aton, ORS Destak e TBIO Duque apresentaram-se mais 
baixas, o que excluiu o uso de regulador de crescimento. As cultivares BRS 
264, 394 e 404 destacaram-se pelo maior peso de 1000 grãos. Percebeu-se 
que outras cultivares, além das duas já utilizadas na região, são também 
produtivas e com características muito interessantes de tolerância a brusone. 
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A falta de conhecimento sobre a diversidade genética da canafístula 
(Peltophorum dubium) é um dos fatores limitantes para a conservação 
genética e o melhoramento genético da espécie. Assim, o presente estudo 
tem como objetivo selecionar e avaliar a diversidade genética das progênies 
de canafístula por meio de caracteres dendrométricos. O teste de progênie e 
procedência foi instalado no ano de 2013 na Fazenda Experimental da 
Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados-MS. O 
delineamento experimental utilizado foi alfa-látice 8x8, com quatro repetições. 
Os tratamentos foram constituídos por 64 progênies de canafístula, sendo as 
progênies 1 a 40 originárias de três regiões do MS e as progênies 41 a 64 
originárias da microrregião de Lavras, MG. Em agosto/2018 e junho/2019 
foram obtidos dados de altura de planta, diâmetro à altura do peito, 
circunferência à altura do peito e calculados os índices de área basal e 
volume. A partir dos dados coletados foram realizadas análises visando 
seleção das melhores progênies e dos melhores indivíduos via modelos 
mistos. As análises de diversidade genética foram realizadas empregando-se 
as técnicas multivariadas por meio dos métodos de agrupamento dos 
genótipos pelo método da ligação média entre grupos (UPGMA) e o método 
hierárquico aglomerativo de otimização proposto por Tocher. Pela análise de 
variância conjunta dos dados foram detectadas diferenças significativas entre 
e dentro as progênies para todas as características estudadas, sugerindo que 
as populações tem alta variação genética e indicando possibilidade de 
melhoramento genético pela seleção das melhores progênies. Os métodos 
UPGMA e Tocher agruparam as progênies em três e nove grupos, 
respectivamente, onde os indivíduos mais divergentes são provenientes de 
Minas Gerais e da região de Bonito em Mato Grosso do Sul. As progênies 
mais promissoras para as características estudadas são provenientes de 
Minas Gerais (progênies 45, 47, 49, 50, 55, 59) e as menos promissoras, 
procedentes de Bonito (progênies 6 e 9). 
 

Keywords: análise multivariada; melhoramento florestal; Peltophorum dubium 
Financial support: Agradecemos a Universidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD). 
Concentration area: Melhoramento de plantas. 
 

 



                                                                                                             XI SIGM |                              97 

Avaliação de famílias de meio-irmãos de trevo-persa 

 

Silveira, T. S.1; Barros, L. M.2; Valgas, R. A.3; Mittelmann, A.3,4; Bortolini, F.3 

 

1Universidade Federal de Pelotas. Bolsista PROBIC/Fapergs. 
2Bolsista DTI Programa Embrapa/CNPq. 
3Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, Brasil. 
4Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, MG, Brasil. 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade e a 
herdabilidade de características agronômicas em uma população de trevo-
persa e identificar famílias superiores. O experimento foi realizado na Estação 
Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, no município do 
Capão do Leão. 17 famílias de meio- irmãos, provenientes do programa de 
melhoramento de trevo-persa, juntamente com duas testemunhas comerciais 
(BRS Resteveiro e Lightning), foram semeadas no campo no dia 25/05/18, em 
um delineamento em blocos ao acaso com duas repetições. No dia 18/09/18, 
foram avaliados o vigor inicial (1=ruim a 5=excelente), a estatura média de 
planta, produção de massa verde e de massa seca e capacidade de rebrota 
(1=baixa a 3=alta). Através da ANOVA, não houve diferença significativa entre 
as famílias para os caracteres avaliados. Também a média das famílias não 
diferiu da média das testemunhas. Entretanto, através da análise conjunta dos 
dados pelo método das Componentes Principais, os resultados mostram que 
as duas primeiras componentes foram significativas, explicando cerca de 93% 
da variabilidade encontrada, sendo que as variáveis estatura média, produção 
de massa verde e produção de massa seca apresentaram-se altamente 
correlacionadas. As famílias foram agrupadas em quatro grupos, o primeiro 
formado pelas seis famílias que apresentaram valores acima da média para as 
características avaliadas; um segundo grupo formado pela maioria das 
famílias, incluindo as duas testemunhas, com valores próximos a média; um 
terceiro compreendendo duas famílias com valores abaixo da média e um 
quarto grupo formado pela família 2, a qual apresentou valores muito abaixo 
da média para estatura e produção de forragem, mas valores próximos a 
média para vigor e a melhor capacidade de rebrota. As herdabilidades para 
vigor inicial e estatura foram de 50% e 40%, respectivamente, o que evidencia 
moderada influencia do ambiente na variabilidade entre famílias. 
Considerando a formação de grupos distintos e a moderada herdabilidade 
para vigor e estatura de planta, é possível identificar famílias superiores e 
obter ganhos genéticos para essas características no melhoramento de trevo-
persa. 
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Rice is one of the most widely grown cereals on the planet. It is present 
in all continents, accounting for 30% of the world’s cereal production. In Brazil, 
rice has social and economic importance, because the country is the largest 
western producer of the grain, where it is consumed daily in all regions. 
Although red rice is an invasive plant in white rice fields, it is important due to its 
nutritional characteristics. Some traits need to be improved, in those genotypes. 
Cross‐pollination is a technique that consists of crossing between plants 
showing desirable traits in a breeding program. After successive self-
pollinations, it is possible to select lines that encompass all those traits. 
Therefore, the present study proposes to compare morphological traits and 
estimate genetic parameters between genotypes of red rice and white rice. The 
experiment was conducted at the UFRRJ campus in Seropédica - RJ, in the 
2017/2018 crop year. Two red rice genotypes (‘ENA AR-1601’ and ‘Virgínia’), 
one white rice genotype (‘BRS Esmeralda’), and the ‘Vírgínia’ × ‘BRS 
Esmeralda’ and ‘ENA AR-1601’ × ‘Virgínia’ crosses were evaluated. The 
following traits were analyzed: flag-leaf angle, panicle length, stem length, 
plant height, grain thickness, grain length, number of tillers, leaf thickness, and 
stem diameter. A randomized-block experimental design with four replicates 
was adopted. After analysis of variance was performed and estimates of the 
genetic parameters of coefficient of genotypic determination (H2), genetic 

coefficient of variation (CVg), and experimental coefficient of variation (CVe) 

were obtained, means wee compared by Tukey’s test at the 5% probability level. 
The trait that showed the lowest H2 was number of tillers (29.87%). The hybrid 
from the cross between ‘ENA AR-1601’ and ‘Virgínia’ had the greatest panicle 
and stem lengths and, consequently, the greatest plant height. Plant height 
showed a high H2 value (97.42%). It is possible to select red rice genotypes with 
a lower plant height by crossing red rice and white rice genotypes. 
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There is a scarcity of studies aimed at the development of Physalis 
genotypes. For a breeding program to start, it is necessary to know the 
reproductive biology of the species that will be used in the crossings. The 
objective was to evaluate the pollen viability, stigmatic receptivity and the 
compatibility of self-pollinations and interspecific crossings between the species 
Physalis angulata, P. ixocarpa, P. pruinosa, P. peruviana, P. pubescens, P. 
minimum, and P. daturifolia. One access of each species was used. The plants 
were grown in a greenhouse. To determination the viability of the pollen grains, 
they were distributed in Petri dishes containing the specific culture medium. The 
stigmata receptivity assessment in pre-anthesis was carried out every two hours, 
from 6:00 am to 6:00 pm, for three days using 3% drops of hydrogen peroxide 
(H2O2). In sequence, all species were crossed with each other acting as pollen 
donors and recipients. The self-pollination was also performed. The species P. 
ixocarpa had the highest percentage of pollen grains germinated in vitro 
(75.30%), followed by the other species that had viability between 60.10% and 
43.60%. The best receptivity of the stigma for the species P. angulata was at 8:00 
am, 10:00 am and 12:00 pm; for the species P. ixocarpa at 10 am; to P. pruinosa 
at 6:00 am, 8:00 am, 10:00 am and 12:00 pm; for P. peruviana at 10 am and 12 
pm; to P. pubescens at 4:00 pm; for P. minimum at 12:00, 14:00 and 16:00; and 
for P. daturifolia at 12:00 and 14:00. There was fruit fixation in most interspecific 
combinations, except for P. daturifolia as a pollen donor for P. minimum and P. 
pubescens. The same aspect occurred when pollen from P. peruviana was 
combined with P. pruinosa and also by the combination of P. pruinosa with P. 
daturifolia. There was self-compatibility in all Physalis species explored. All 
species had pollen grains viability, stigma receptivity in pre-anthesis, all Physalis 
species were self-compatible and there was fruit fixation for most interspecific 
combinations. 
Keywords: pre-anthesis, pollen viability, hydrogen peroxide, reproductive 
biology. 
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A eficiência dos programas de melhoramento genético de espécies 
perenes como o café é dependente da variabilidade genética e do 
conhecimento da coleção de trabalho. Para tanto, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a divergência genética de 30 genótipos de Coffea canephora variedade 
conilon a partir de análises qualitativas para quatro estresses. O experimento 
foi instalado em abril de 2018 em Mimoso do Sul – ES (21°03′50″S 
41°21′57″W) e as mudas eram provenientes de sementes de lavouras 
seminais antigas do sul do Espírito Santo. As análises visuais qualitativas 
foram feitas adotando-se uma escala de notas (1 a 5) para tolerância à seca, 
ferrugem, bicho-mineiro e cochonilha. As plantas que receberam nota 1, não 
apresentavam sintomas (resistentes) e as plantas que receberam nota 5, 
foram muito afetadas (suscetíveis). A tolerância a seca foi avaliada em 
fevereiro de 2019, após um período atípico de seca na região e as análises 
para tolerância a ferrugem, bicho-mineiro e cochonilha foram feitas em 
dezembro de 2019. Os dados foram submetidos a análise heatmap com 
agrupamento UPGMA, este agrupamento foi realizado com base na Distância 
Euclidiana Média entre os genótipos e cinco grupos foram formados. Grupo 1: 
altos valores para todas as características; Grupo 2: composto pelo genótipo 1, 
que se mostrou tolerante à seca, mas para os demais estresses apresentou 
resistência moderada; Grupo 3: genótipos tolerantes à seca e à cochonilha, 
todavia, com tolerância moderada aos demais estresses, com exceção do 
genótipo 21, que também se apresentou tolerante ao bicho-mineiro; Grupo 4: 
genótipos tolerantes à ferrugem e à cochonilha, com resistência moderada à 
seca, mas suscetíveis ao bicho-mineiro; Grupo 5: todos foram tolerantes à 
cochonilha, mais da metade demonstrou resistência moderada à ferrugem, 
porém foram bastantes divergentes para tolerância à seca. Os resultados 
corroboram para a seleção de indivíduos contrastantes para os programas de 
melhoramento, assim como, demonstram que nesta população existem 
indivíduos tolerantes ao principal estresse abiótico que acomete a cultura, 
bem como, os principais estresses bióticos que acarretam grandes prejuízos 
ao café. 
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Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose, is a non-endemic tree 
native to Brazil, popularly known as “ipê amarelo”. Its wood is dense, resistant, 
and highly valued in the domestic and international markets. However, there 
is virtually no plantations for commercial purpose. Therefore, the objective of this 
work was to identify families of H. serratifolius with superior initial growth in a 
progenies test. For this, seeds from 45 open pollinated trees were sampled in 
the municipality of Lavras/MG. Seedlings were produced for one year in a 
nursery before planting. The experiment was transplanted on a farm in the 
municipality of Ingaí/MG. The experimental design was a complete randomized 
block with seven replications and two plants per plot. A total of 630 individuals 
were arranged with a 3x3 m spacing. The height of the seedlings was evaluated 
at 10 months after planting. Analysis of variance was performed to test the family 
effect, adjusted by blocks, and least square estimates were obtained for total 
height. The coefficient of variation (CV) was 45.1 %. There were significant 
differences among blocks (p-value < 0.01) and evaluated families (p-value < 
0.05). The accuracy for family selection was 0.604. The average height was 
11.93 cm, with the smallest family averaging 5.0 cm (progeny p35) and the 
largest 20.1 cm (p25). In addition to p25, the top five highest progenies were 
p65, p11, p52 and p34. Heritability at the progeny level was estimated for 
height as 0.365. This was the second evaluation of the progenies. The first was 
done in a greenhouse and showed a lower CV (11.95%). Precision of the field 
experiment may have been affected by the high number of seedlings that 
sprouted. This work is the initial evaluation aiming at future selection of superior 
genotypes, and shows p25, p65, p11, p52 and p34 as progenies with superior 
initial growth. 
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A produção de mudas em tubetes foi um grande avanço para o setor 
florestal, permitindo o cultivo em larga escala. Porém na implantação da 
cultura ocorre a remoção do tubete e seu retorno ao viveiro florestal para 
higienização para reutilização, o que eleva de forma considerável o custo da 
logística reversa. Neste sentido, recipientes biodegradáveis tem se tornado 
uma alternativa viável. Este trabalho visou avaliar o desenvolvimento inicial de 
mudas de eucalipto em tubetes de polietileno e tubetes do tipo berço 
germinador compostável (BGC). Para tanto, foi conduzido um experimento em 
estufa agrícola na FCAT UNESP – Câmpus de Dracena. Foram consideradas 
280 mudas produzidas, 68 dias de idade, em tubetes de 100 cm3; 140 
produzidas em tubetes de convencionais e 140 em BGC. Foram avaliados o 
diâmetro do coleto e a altura da muda. As mudas foram mantidas em estufa 
com sistema de irrigação por microaspersão programada para cinco regas 
diárias de 20 minutos. Após 40 dias, as características foram mensuradas 
novamente, e contabilizada a taxa de mortalidade. Para análise de dados, foi 
considerado o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 
2x2, considerando o tipo de tubete e o tempo de avaliação; seguido do teste 
de Tukey para comparação de médias. Adicionalmente, para cada tratamento 
foi realizada análise de regressão. A taxa de mortalidade foi avaliada por meio 
do teste qui- quadrado, assumindo que as mudas constituíam uma única 
população, com taxa de mortalidade iguais. Os resultados indicaram que nas 
mudas com a mesma idade, aquelas produzidas em BGC apresentaram 
maiores estimativas, significativas a 5%, para ambas as características. 
Embora numericamente superior, os coeficientes de regressão linear de 
ambos os tratamentos se mostraram estatisticamente iguais. Isso constitui 
indício de que as mudas produzidas em BGC, até os 68 dias, tiveram melhor 
desenvolvimento que as produzidas em tubete convencional. A taxa de 
mortalidade diferiu grandemente entre os tipos de tubete; 33% para o BGC e 
3% no convencional. Apesar de proporcionarem um melhor desenvolvimento 
da muda, as mudas em BGC requerem maior cuidado no processo de 
manutenção em viveiro. 
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Sweet potato (Ipomoea potatoes L. (Lam.)) is a species that has high 
genetic variability, which allows the selection of genotypes for different 
aptitudes of use, especially for human consumption. In addition, selection is 
favored with the application of efficient statistical methodologies. Thus, the aim 
of this study was to select superior sweet potato half-brother genotypes for 
human consumption, using mixed models. The work was carried out at the 
Center for Development and Technology Transfer, at the Federal University of 
Lavras, from April to October 2019. An outline derived from a partially balanced 
triple lattice was used, with 3 repetitions. 92 sweet potato clones that had been 
originated from botanical seeds in the first recurrent selection cycle were 
evaluated with five commercial genotypes, Brazlândia Roxa, Princesa, 
Uruguaiana, BRS Amélia, Beauregard, and the other three non- commercial 
genotypes, UFVJM-57, UFVJM-58 and UFVJM-61. The quantitative 
characteristics (total and commercial roots productivity) and qualitative 
characteristics (shape, commercial pattern and resistance to soil insects) of the 
roots were evaluated. Heritability estimation and prediction of gains with 
selection were performed. The treatments were ranked by the mixed linear 
model, REML/BLUP, highlighting the 15 best genotypes. High heritabilities 
were found for the quantitative characteristics, with 93.73% for total root 
productivity and 69.34% for commercial root productivity. For all 
characteristics, there were gains in selection in relation to the population 
average, with the greatest gain found among the quantitative characteristics 
for total root productivity with the gain of 18.23 t ha-1. Among the qualitative 
ones it was the root shape, presenting roots close to the fusiform, considered 
ideal for commercialization. The genotypes 2018-19-464, 2018-36-807, 2018-
72-1409, 2018-74-1507, 2018-19-443, 2018-72-1376, 2018-54-1137, 2018-72-
1432, 2018-72-1428, 2018-72-1418, 2018-19-455, 2018-54-1114 and 2018-
65-1249 were selected because they have quantitative and qualitative 
characteristics of superior roots. 
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The sweet potato (Ipomoea batatas) contain a high amount of 
carbohydrates, potassium and minerals, making it an excellent alternative 
against malnutrition and in favor of a healthy diet. The world population has 
increased in the same way as the demand for nutritious and healthy food. 
Considering the aforementioned information, the aim herein was to develop 
and select experimental orange sweet potato genotypes in terms of 
agronomic, physical root characteristics and resistance to Euscepes postfasc 
iatus. Genotypes were obtained in polycross blocks. All related genotypes 
flourished and pollination was carried out at random by insects. For the 
scarification process, the seeds were dipped in Sulfuric Acid 98% for 50 min, 
washed in distilled water and sown in expanded 127-cell polystyrene trays 
containing substrate based on bio-stabilized pine bark and maintained in a 
greenhouse. The seedlings were cloned when reaching 5-6 true leaves. Then, 
the main branch of each genotype was used to conduct the field experiments. 
An experimental design was adopted, comprising augmented blocks with 
interleaved controls, using the Beauregard commercial witness. They were 
then evaluated regarding the number of commercial roots per plant and 
production of commercial roots, as g plant-1. The appearance of the tuberous 
roots and Resistance to E. postfasciatus was also determined by a scale. Only 
UZBD-F-15 and UZBD-F-34 were superior to the commercial cultivar 
Beauregard control for all parameters. The genotypes UZBD-K- 65, UZBD-K-
87, UZBD-K-85, UZBD-C-38 and UZBD-K-32 were superior for at least three 
of the four explored parameters. Eleven experimental genotypes were superior 
to 'Bearegard' for number and production of commercial roots and no genotype 
was superior at the same time for root appearance and resistance to E. 
postfasciatus. A total of 74 sweet potato genotypes were developed, UZBD-F-
15 and UZBD-F-34 displaying orange flesh were selected. These genotypes 
performed better than the controls for parameters related to agronomic, 
physical root characteristics and resistance to E. postfasciatus. 
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O nível de resistência ao patógeno causador do mofo branco 
(Sclerotinia sclerotiorum Lib. de Bary) é considerado baixo em cultivares 
comerciais de feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) e fontes de resistência 
fisiológica ou parcial, assim como seus respectivos QTLs (Quantitative Trait 
Loci) tem sido amplamente relatado. O objetivo deste trabalho foi identificar 
genótipos de feijão comum com reação de resistência parcial ao mofo branco 
e indicar as regiões do genoma associadas a essa característica. O 
experimento foi conduzido em delineamento em blocos ao acaso, com três 
repetições composta por copos descartáveis com três plantas cada, e 114 
linhagens de feijão comum, genotipadas via GBS (genotyping-by-sequence) 
obtendo- se 28.823 SNPs (MAF=0,05) distribuídos por todo o genoma. O 
isolado de S. sclerotiorum UFVSs493 foi inoculado pelo método seedling straw 
test em estádio V3, considerando para avaliação a reação ao sétimo dia após 
a inoculação e as médias transformadas em índice de McKinney. O estudo de 
associação genômica ampla (GWAS) foi conduzido através dos modelos 
BLINK e FarmCPU com a matriz de parentesco obtida via VanRaden, 
adotando-se o limiar de significância de Bonferroni ao nível de 5% (1,73 x 10-

6). Os efeitos de genótipos pelo teste da razão da verossimilhança – LRT foram 
significativos (LRT ≥ 6.63) e as linhagens BL18, BL98, BL10, BL15 e BL95 
apresentaram os melhores valores genotípicos para resistência, sendo 74,4; 
83,3; 86,7; 86,8 e 87,1 respectivamente. Todas as cinco marcas associadas 
significativas foram comuns aos dois modelos adotados. Sendo, quatro SNPs 
no cromossomo Pv02 com p-valor no limiar de significância e um no Pv03, 
apresentando p-valor de 2,54 x 10-10 (posição 40,53 Mb). O SNP significativo no 
Pv03 localiza-se no intervalo do QTL já identificado WM3.1 e indica sua 
possível presença no painel avaliado. Desse modo, as linhagens com os 
maiores níveis de resistência podem ser utilizadas como fonte de resistência 
a essa complexa característica. Enquanto a obtenção de uma população de 
validação confirmará a presença do QTL WM3.1, assim como a extensão e 
existência de QTL no Pv02 em uma região ainda sem QTL reportado. 
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Amplamente empregada na alimentação humana e animal, a 
mandioca, vem se consolidando como uma importante cultura alimentar. O 
último levantamento do IBGE aponta que a produção de raiz do Brasil, em 
2020, será de 19 milhões de toneladas, mantendo o país como terceiro maior 
produtor mundial. Se confirmado esse resultado, será a menor produção de 
raiz dos últimos anos. Considerando a importância da cultura, o presente 
estudo tem como objetivo identificar genótipos de mandioca com melhor 
desempenho agronômico e maior resistência a antracnose e bacteriose. Os 
dados utilizados foram extraídos de três ensaios, sendo estes conduzidos nas 
safras 2016, 2017 e 2018 em Dourados, Mato Grosso do Sul. Cada safra teve 
a duração de 1 ano. Os acessos de mandioca avaliados são provenientes do 
Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz 
das Almas, Bahia. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 
aumentados (DBA), sendo 304 acessos (tratamentos não comuns) e 17 
tratamentos comuns (testemunhas), distribuídos em cinco blocos com cinco 
plantas por parcela. Três meses após o plantio de cada ensaio começaram 
as avaliações de severidade de antracnose e bacteriose por meio de escala 
de notas. Essas avaliações se repetiam em intervalos de 3 meses, totalizando 
4 avaliações até o momento da colheita. Altura de planta (m), produtividade de 
parte aérea (kg ha-1) e produtividade de raízes (kg ha-1) também foram 
avaliadas, sendo essas ultimas no momento da colheita. Os dados coletados 
foram submetidos a análises visando seleção dos melhores acessos via 
modelos mistos. Foram detectadas diferenças significativas entre os 
genótipos para todas as características estudadas. Posteriormente, foram 
selecionados os 20 melhores genótipos para cada característica e submetidos 
a um índice de seleção, distribuindo pesos específicos para cada variável. Por 
meio de gráficos de densidade, foi possível observar a superioridade dos 20 
melhores acessos em relação a população original, tornando viável a 
utilização dessa população selecionada para as próximas etapas do programa 
de melhoramento, como por exemplo, obtenção de progênies. 
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Considerada como uma das culturas com maior produção agrícola 
mundialmente, a soja tem grande relevância para o Brasil. Visando a melhor 
expressão do crescimento na fase vegetativa, o uso de bioestimulantes tem 
sido preconizado como de grande importância para o desenvolvimento do 
sistema radicular, visando maior produtividade. Questiona-se, no entanto se a 
sua utilização proporciona real desenvolvimento nas diversas variedades de 
soja, principalmente sob condições de baixa tecnologia. Para tanto, foi 
conduzido um experimento em casa de vegetação na área experimental da 
UNESP FCAT. Foram avaliadas quatro variedades de soja: Agroeste 3730, 
KWS 6719, Intellicrops 1332 e DM 66i68; em argissolo vermelho distrófico, 
prontamente utilizado, visando emular condições de baixo nível tecnológico. 
Foi utilizado duas doses do bioestimulante Initiate soy, na dose recomendada 
e o dobro, comparados com um controle não tratado. A unidade experimental 
foi constituída por um vaso com três plantas, semeadas manualmente e 
avaliadas aos 21 dias após a semeadura. Avaliou-se o comprimento de raiz, 
comprimento da parte aérea, massa fresca de raiz e de parte aérea, massa 
seca raiz e de parte aérea, massa fresca e massa seca total. Foi considerado 
o delineamento inteiramente casualizado com três repetições, em esquema 
de um fatorial duplo, considerando o modelo estatístico adequado, tomando 
como fatores: as Variedades e o bioestimulante. Foi realizada análise 
discriminante de Anderson visando investigar o efeito do bioestimulante 
considerando todas as características em conjunto. As variedades 
apresentaram comportamento diferencial para todas as características 
avaliadas. O Bioestimulante apresentou comportamento diferencial para 
comprimento de raiz; e efeito diferencial para determinadas variedades, na 
massa seca de total, de raiz e de parte aérea; e na massa seca de parte aérea. 
Os resultados, no entanto, se comportaram de forma diferente do esperado. 
Tomadas como populações os níveis do bioativador, a análise discriminante 
revelou grande confundimento entre as classificações corretas e incorretas, 
indicando que o este fator não apresentou efeito satisfatório, sob as condições 
estudadas. 
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O melhoramento genético do pessegueiro vem possibilitando a 
expansão da persicultura para áreas antes inaptas, como regiões de menor 
precipitação e temperatura mais elevada. Diversas abordagens para 
promover melhorias na tolerância ao déficit hídrico e a aumento na eficiência 
do uso da água vem sendo estudadas, sendo uma delas a caracterização da 
densidade estomática. A densidade estomática pode fornecer informações 
importantes ao que diz respeito a capacidade de uso de água e melhorias de 
sistemas produtivos, sendo que genótipos com maior densidade estomática 
podem apresentar maior eficiência no uso da água uma vez que podem 
manter menor abertura estomática e ainda assim haver um efeito 

compensatório na capacidade de absorção de CO2 com menor perda de 

água. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a existência de 
variação na densidade estomática de três variedades copas de pessegueiro, 
cultivados em região tropical de altitude. Foram avaliadas as variedades copa 
‘Aurora 1’, ‘Tropic Beauty’ e ‘BRS Rubimel’. O experimento foi realizado em 
blocos casualizados, com quatro repetições. Foram coletadas folhas sadias 
de forma aleatória no terço médio das copas de cada variedade de 
pessegueiro. De cada parcela experimental, uma lâmina de vidro com 4 
segmentos foliares de 5 x 5mm (25mm²) foi montada, com a parte abaxial 
voltada para a superfície da lâmina, imprimindo os estômatos em cola de 
secagem rápida e constituindo as subrepetições. A densidade estomática foi 
calculada pela divisão do número de estômatos por área (μm²). Os dados 
foram transformados por box-cox e foram realizadas a ANOVA e o teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. A copa ‘BRS Rubimel’ apresentou a maior 
densidade estomática (2,14875.10-4), diferenciando da copa ‘Tropic Beauty’ 
(1,948438.10-4), e não apresentando diferença da copa ‘Aurora1’ 
(2,056094.10-4). As variedades copa ‘Tropic Beauty’ e ‘Aurora1’ foram 
estatisticamente iguais. Assim, constatou-se a diferença estomática entre os 
genótipos, apresentando a variedade copa ‘BRS Rubimel’ a maior densidade 
estomática e apresentando uma potencial maior de eficiência hídrica que o 
genótipo ‘Tropic Beauty’. 
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O Instituto Agronômico (IAC) vem sendo responsável pelos esforços 
no melhoramento genético da seringueira no Brasil, e tem como um dos 
principais fundamentos, a obtenção de indivíduos com alto potencial de 
produção. Para que esses esforços continuem dando resultados é necessário 
preservar a diversidade genética na população de melhoramento. Dessa forma, 
o presente trabalho tem como objetivo estudar a diversidade genética de 
genótipos de seringueira por meio da caracterização morfo-agronômica. Os 
experimentos foram instalados no Centro de Seringueira e Sistemas 
Agroflorestais, em Votuporanga. Foram utilizados 57 genótipos de seringueira 
de alta performance que foram caracterizados usando 33 descritores UPOV 
(International Union for the Protection of New Varieties of Plants). Análises 
multivariadas foram realizadas para obtenção da matriz de dissimilaridade 
com o cálculo do complemento do índice de coincidência simples que foi 
utilizado na representação gráfica dos agrupamentos pelo método de 
otimação de Tocher. A importância dos descritores foi determinada através do 
índice de Shannon-Weaver. Todas as análises foram realizadas no programa 
Genes. Os genótipos foram divididos em 18 grupos pelo método do Tocher 
sendo que no primeiro estava a maior parte dos clones malaios utilizados e os 
clones IAC ficaram separados nos demais grupos devido a divergência 
genética presente entre eles. Os resultados obtidos pela técnica de Shannon-
Weaver indicam que os descritores: formato do lançamento foliar, intensidade 
da cor e ondulação da margem da folha, comprimento da lâmina foliar e 
diâmetro da haste foram os mais importantes na discriminação dos genótipos 
em campo. Os métodos de otimização aplicado sobre descritores foi efetivo em 
alocar os genótipos em diferentes grupos e é adequado para identificar 
genótipos divergentes para futuros cruzamentos no programa de 
melhoramento da seringueira. Os clones IACs apresentam grande 
variabilidade genética entre si e em relação aos outros clones conservados 
na estação experimental ressaltando o sucesso do programa de melhoramento 
genético bem como a importância da preservação dos clones em campo. 
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A disponibilidade hídrica é considerada um dos fatores mais limitantes 
da produtividade agrícola. A soja [Glycine max (L.) Merrill] é uma cultura que 
possui uma elevada demanda hídrica, de aproximadamente 800 mm durante 
o seu ciclo, e um deficit hídrico, principalmente, no estágio reprodutivo pode 
levar a uma elevada perda de produtividade. Atualmente, as principais doenças 
que acometem essa oleaginosa são de origem fúngica, e um método eficiente 
para controlar essas doenças tem sido a aplicação preventiva de fungicidas. O 
presente trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento da 
produtividade de uma cultivar de soja, submetida a aplicações dos fungicidas 

Ativum®️, Elatus®️  e Fox®  em plantas sob regime hídrico ideal e sob deficit 
hídrico induzido. A pesquisa foi conduzida em casa de vegetação no 
Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, na safra 
2019/2020, sendo utilizada a cultivar BMXPotência. Utilizou-se um esquema 
fatorial 2 x 3, sendo dois sistemas de irrigação: controle (solo mantido próximo a 
capacidade de campo, com potencial hídrico de -33 kPa) e deficit hídrico (com 

potencial hídrico de -1100 kPa) e 3 fungicidas (Ativum®️, Elatus®️  e Fox®), em 
delineamento de blocos casualizados, com quatro blocos. O estresse hídrico foi 
imposto no início da formação das vagens (estádio R3) até o final do 
enchimento de grãos (estádio R6) e as aplicações dos fungicidas foram 
realizadas em intervalos de 10 dias durante estes estádios. Foi realizado uma 
análise de variância com os dados de peso de 100 sementes, na qual a 
interação “sistema de irrigação x fungicida” foi estatisticamente não 
significativa pelo teste F a 5% de significância. Então, realizou-se um teste F 
para cada fator, onde para o fator sistema de irrigação foi estatisticamente 
significativa, com 5% de significância. As médias foram comparadas através do 
teste de Tukey, em que as plantas na condição controle apresentaram uma 
maior média de produção em comparação com as do tratamento sob deficit 
hídrico. Concluiu-se que, o sistema de irrigação deficit hídrico afetou 
significativamente a produtividade da cultivar de soja BMXPotência. 
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