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A importância do transporte de NAD+ para o desenvolvimento e a fisiologia 

de estômatos em Arabidopsis thaliana 

 

Mateus Miranda Pena¹; Elias Feitosa Araújo²; Adriano Nunes Nesi³ 

 

Nicotinamida adenina dinucleotideo (NAD
+
) e nicotinamia adenina dinucleotideo 

fosfato (NADP
+
) possuem papéis essenciais em vários processos biológicos, agindo como 

coenzimas em reações no citosol e dentro de organelas. Uma vez que os passos finais da 

biossíntese desse metabólito ocorrem no citosol, é necessário que este seja importado pelas 

organelas para exercer sua função biológica. Tentativas em diminuir o transporte de NAD 

para o interior de organelas revelaram grandes impactos no desenvolvimento vegetal e 

parâmetros fisiológicos, incluindo densidade e condutância estomática, respectivamente. Com 

o objetivo de verificar a influência do transporte de NAD sob o desenvolvimento e a 

fisiologia de estômatos, 6 linhas mutantes de transportadores de NAD foram utilizadas: ndt1
-

:ndt1
-
, as1 ndt1

-
 (cloroplasto), ndt2

-
:ndt2

-
, as1 ndt2

-
 (mitocôndria) e pxn-1, pxn-3 

(peroxissomo). Sementes foram germinadas em potes contendo substrato e estes colocados 

em câmara com fotoperíodo de 12 h luz (23°)/12 h escuro (19°), umidade relativa de 75% e 

intensidade luminosa de 123 µmol fótons.m
-2

s
-1

. Para o estudo de desenvolvimento de 

estômatos, 12 cotilédones de cada genótipo aos 4 e 8 dias foram coletados em dois 

experimentos independentes e a parte abaxial destes foram fotografadas e analisadas. Para 

estudar a fisiologia de estômatos, plantas com 40 dias foram submetidas a ciclos de 

concentração de CO2 (20 min-400 ppm, 20 min-800 ppm, 20 min-400 ppm) utilizando-se o 

IRGA e a cinética de abertura e fechamento de estômatos foi quantificada. Além disso, a 

perda de matéria fresca por folhas destacadas foi mensurada com o objetivo de verificar se 

haveria um controle estomático quanto à perda de água. Os resultados mostraram que 

independente da organela, a expressão gênica reduzida dos transportadores de NAD resultou 

em um decréscimo no número de meristemóides, estômatos e células formadoras de 

estômatos. Além disso, o índice de meristemóides, o índice estomático e o potencial de 

formação de estômatos foram todos diminuídos nas linhas mutantes. No entanto, a frequência 

e o índice das “células mães de células guardas” nas linhas mutantes foram maiores que na 

linha controle, o que sugere haver um impedimento na diferenciação destas em células 

guardas. Aos 40 dias, as linhas mutantes apresentaram uma menor condutância estomática 

tanto a 400 quanto a 800 ppm de CO2. Além disso, a velocidade de resposta ao CO2 foi maior 

em linhas mutantes, uma vez que estas fecharam seus estômatos mais rapidamente quando da 

transição de CO2 em concentração atmosférica para alto CO2. Ademais, a taxa de perda de 

água foliar nas linhas mutantes foi menor que no controle, o que sugere que haja um controle 

estomático mais rápido nestas. Embora estes resultados preliminares comprovem o importante 

papel dos transportadores de NAD tanto para a fisiologia quanto para o desenvolvimento de 

estômatos, estudos mais aprofundados são necessários para descobrir os mecanismos por trás 

destes fenótipos. 
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Atividade seletiva de Morus nigra em células B16F10 e TM5 de melanoma 

 

Juliana Severo Miranda
1
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2
, Kimberly Freitas 
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3
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4
e Marisa Alves Nogueira 

Diaz
3
 

 

Apesar do conhecimento de que os índices de câncer de pele podem ser reduzidos 

através de medidas comportamentais simples, como a utilização de filtros solares e evitar a 

exposição ao sol das 10h-16h, a maior parte da população se expõe ao sol sem qualquer tipo 

de proteção solar, o que contribui para que a doença atinja milhares de pessoas no mundo e 

também para o crescimento dos índices da doença todos os anos. O melanoma, apesar de ter 

baixa incidência, é de alta letalidade. Tendo em vista que nem toda a população possui acesso 

aos medicamentos convencionais, e que estes podem ser ineficientes e causar diversos efeitos 

colaterais, produtos naturais para uso terapêutico tem despertado interesse nos últimos anos. 

As amoras pretas (Morus nigra) possuem uma ampla gama de metabólitos bioativos, 

incluindo antocianinas e flavonoides, que são responsáveis por diversas propriedades das 

amoreiras, como a capacidade antimicrobiana, anti-inflamatória, anticancerígena e 

antioxidante. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a seletividade do extrato etanólico de 

M. nigra para as linhagens neoplásicas B16F10 e TM5 de melanoma em relação à linhagem 

celular normal MDCK. O extrato de M. nigra foi obtido por maceração exaustiva, a linhagem 

tumoral B16F10 e a linhagem saudável MDCK foram cultivadas em meio DMEM e a 

linhagem tumoral TM5 foi cultivada em meio RPMI. Para avaliação do efeito citotóxico 

utilizando o ensaio por MTT, uma concentração de 10³ e 10
4
 células foram plaqueadas por 

poço, em placa de 96 poços, e incubadas a 37 °C e 5% de CO2.  Após 24 h, o meio de cultura 

foi substituído por meio contendo o extrato de M. nigra em diferentes concentrações (entre 

zero e 1 mg/mL), e em quintuplicata. Após 48 h de exposição das células ao extrato, o meio 

foi retirado e as células foram incubadas com MTT por 4 h, com posterior adição de DMSO e 

leitura a 570 nm para determinação da porcentagem de morte celular. Posteriormente, a 

metade da concentração máxima inibitória (IC50) foi determinada por regressões logísticas 

não lineares, seguido do cálculo do índice de seletividade (IS), que corresponde à razão entre 

os IC50 da linhagem não tumoral MDCK (IC50 = 0,656 mg/mL) e as linhagens tumorais 

B16F10 (IC50 = 0,45 mg/mL) e TM5 (IC50 = 5,28 mg/mL), sendo que quanto mais elevado o 

valor do IS, mais toxicidade o tratamento apresenta para as linhagens tumorais. O índice de 

seletividade encontrado para a linhagem B16F10 foi de 1,45 e para a linhagem TM5 foi 

0,124. Os resultados encontrados indicam a maior seletividade do extrato para a linhagem 

B16F10 e a menor especificidade para a linhagem TM5 é refletida pelo menor valor do IS. De 

maneira geral, o extrato etanólico de M. nigra possui citotoxidade contra linhagens celulares 

do melanoma, apresentando potencial para ser investigada como opção terapêutica auxiliar 

contra a doença ou como um guia para orientar a busca para obtenção de novos 

medicamentos. 
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Avaliação da capacidade de uma vacina contra Trypanosoma cruzi de 

reduzir o estresse oxidativo induzido em tecido cardíaco após a infecção  
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A doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é responsável por 

significativa morbidade em toda América Latina, sendo uma ameaça emergente para muitos 

países em todo o mundo. Atualmente, não há vacinas desenvolvidas e o único tratamento 

disponível se baseia no fármaco Benzonidazol, que apresenta reações adversas graves. Como 

forma de combater a doença, nosso grupo de pesquisa desenvolveu uma vacina baseada na 

enzima NTPDase-1 de T. cruzi, um fator de virulência do parasito. Com base nisso, a vacina 

foi construída utilizando dois protocolos vacinais (“rTcNTPDase-1” e “Prime-boost”), sua 

capacidade em induzir resposta imune em camundongos Balb/C foi comprovada e, no 

presente trabalho, foi avaliado a capacidade da vacina em amenizar o estresse oxidativo 

induzido após a infecção com o protozoário, uma vez que a infecção estimula uma enorme 

produção de espécies reativas (ROS e RNS) de forma que o sistema antioxidante não é capaz 

de neutralizá-las, ocasionando dano tecidual que colaboram com o desenvolvimento da 

cardiomiopatia chagásica. Dessa forma, os camundongos foram vacinados, desafiados com o 

protozoário e eutanasiados 15 e 30 dias após o desafio. Após a eutanásia, os corações foram 

coletados e homogeneizados e, em seguida, alguns biomarcadores do estresse oxidativo foram 

analisados, tais como: as enzimas antioxidantes Gluatationa S-transferase (GST) e Superóxido 

Dismutase (SOD) e marcadores de dano oxidativo/nitrosativo como os produtos provenientes 

da peroxidação lipídica (TBARS), Óxido Nítrico (NO) e proteína carbonilada. Assim, após as 

análises, não foram observadas variações significativas na concentração da enzima 

antioxidante SOD. Para a enzima GST, não houve aumento significativo após 15 dias do 

desafio e, após 30 dias, houve uma grande elevação em sua concentração em ambos grupos 

vacinados, quando comparados ao grupo controle. Já em relação aos biomarcadores de dano 

oxidativo/nitrosativo, houve um pequeno aumento para os TBARS e não foram observadas 

variações significativas nas concentrações dos outros biomarcadores. Tais fatos indicam que, 

com a intensificação da resposta imune induzida pela vacina para combate ao protozoário, 

houve o aumento observado dos TBARS, uma vez que a resposta imune inata produz espécies 

reativas para combater o agente. Porém, a elevação observada da enzima antioxidante GST 

permite inferir que as espécies reativas produzidas pela resposta imune estavam sendo 

combatidas e o equilíbrio oxidante/antioxidante controlado, mantendo a homeostase no tecido 

e, assim, evitando o desenvolvimento de possíveis lesões. Desta forma, pode-se concluir que a 

vacina colaborou com o controle do equilíbrio oxidante/antioxidante no tecido cardíaco, 

mesmo com uma intensa resposta imune de combate ao protozoário, o que evita possíveis 

lesões geradas pelo estresse oxidativo, representando então uma estratégia promissora no 

controle da doença de Chagas. 
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Avaliação da carga parasitária utilizando Real-time PCR a partir de tecido 

cardíaco de camundongos Balb/c imunizados com rTcNTPDase-1 de 

Trypanossoma cruzi  
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A doença de Chagas, causada pelo protozoário intracelular obrigatório Trypanosoma 

cruzi, representa uma enfermidade tropical negligenciada e, até o momento, não possui 

vacinas desenvolvidas. A doença apresenta como quimioterapia a droga Benzonidazol, que só 

atua na fase aguda da doença e possui diversos efeitos colaterais comprovados, sendo então 

considerada pouco eficiente. Como forma de desenvolver novas estratégias para o controle da 

infecção por T. cruzi e o combate à doença de Chagas, nosso grupo de pesquisa apontou a 

enzima NTPDase-1 de T. cruzi, fator de virulência, como alvo para desenvolvimento de uma 

nova estratégia vacinal. Com base nisso, a vacina codificando o antígeno rNTPDase-1 foi 

construída utilizando dois diferentes protocolos vacinais (“rTcNTPDase-1” e “Prime-boost”) 

e sua capacidade de estimular o combate ao protozoário no tecido cardíaco dos camundongos 

Balb/C imunizados foi avaliada no presente trabalho. Dessa forma, após a imunização e 

desafio com o protozoário, os camundongos foram eutanasiados 15 e 30 dias após o desafio e 

o coração removido para subsequente análise por PCR quantitativo em tempo real, como 

forma de quantificar a carga parasitária remanescente após o processo. Portanto, inicialmente 

foi realizada a extração de DNA genômico total (Genomic DNA purification Kit; Promega) 

do tecido cardíaco de todos os camundongos imunizados e infectados com T. cruzi e este 

submetido a análise por PCR em tempo real empregando primers específicos para DNA 

repetitivo de T. cruzi e primers para GAPDH como normalizador do experimento. O controle 

negativo utilizado consistiu em uma mistura de reação com os primers sem adição de DNA, e 

a eficiência da amplificação foi determinada automaticamente pelo software StepOne
TM

 v2.0. 

Assim, observamos que houve um significativo decréscimo da carga parasitária presente no 

coração dos camundongos imunizados com ambos protocolos vacinais em relação aos do 

grupo controle, principalmente nos grupos eutanasiados 30 dias após o desafio, onde a carga 

parasitária presente no tecido se mostrou, aproximadamente, 98,3 % menor para o grupo 

vacinal “rTcNTPDase-1” e 94,9 % menor para o grupo “Prime-boost”, evidenciando que 

ambos protocolos vacinais foram capazes de induzir uma eliminação mais eficaz do 

protozoário e diminuir a carga parasitária a níveis extremamente baixos no tecido cardíaco. 

Desta forma, ambos os protocolos vacinais propostos podem ser vistos como uma estratégia 

promissora no controle da doença de Chagas. 
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A citometria de fluxo tem sido utilizada com sucesso para monitorar a estabilidade 

genética de plantas provenientes das técnicas de cultivo in vitro. Uma dessas técnicas é a de 

crescimento lento aplicada para conservação in vitro de espécies vegetais, que pode ser 

realizada, de maneira geral para períodos curtos e intermediários, em que o metabolismo das 

plantas é reduzido por modificações do ambiente e das condições químicas do meio de 

cultura. Assim, plantas dos acessos UENF 1920 e UENF 1937 provenientes da coleção in 

vitro de germoplasma de batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam) da Universidade Estadual 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), que foram submetidas à técnica de crescimento 

lento durante 90 dias, utilizando uma camada de óleo mineral sobre o meio de cultura 

contendo os explantes. Com o objetivo de verificar a estabilidade genética das plantas 

submetidas ao crescimento lento in vitro com a camada de óleo mineral, utilizou-se o 

citômetro de fluxo para obtenção do conteúdo relativo de DNA de plantas de batata-doce 

conservadas in vitro com a camada de óleo mineral e sem a camada de óleo mineral 

(controle). Suspensões de núcleos de folhas jovens foram preparadas por meio da picagem de 

cerca de 20-30 mg de folhas jovens com uma lâmina de aço descartável em 1 mL de tampão 

de isolamento LB01. Em seguida foram adicionados 25 μL de solução de iodeto de propídeo e 

5 mL de RNAse em cada amostra, para corar o DNA. As amostras foram incubadas a 4°C no 

escuro e após meia hora foram analisadas no citômetro de fluxo. Foram realizadas três 

repetições e, pelo menos, 10.000 núcleos foram analisados para a quantificação da emissão da 

fluorescência com o uso do citômetro de fluxo FACSCalibur (Becton-Dickinson, NJ, EUA). 

Como padrão interno, foi utilizado a espécie Solanum lycopersicum com conteúdo de DNA 

2C = 1,96pg. Os histogramas foram gerados pelo programa CellQuest e analisados pelo 

programa Flowing Software (Versão 2.5) e calculado o conteúdo de DNA (pg) de acordo com 

a fórmula proposta por Dolezel e Bartos (2005). As amostras de núcleos isolados analisadas 

em citômetro de fluxo não apresentaram diferenças significativas quanto ao conteúdo relativo 

de DNA, em que o acesso UENF 1920 com camada de óleo mostrou 3,07 pg e o controle 

apresentou 2,99 pg, e para o acesso UENF 1937 com camada de óleo mineral o conteúdo de 

DNA foi 3,16 pg e o controle apresentou 3,05 pg. Além disso, as amostras analisadas em 

citômetro de fluxo apresentaram o mesmo pico de conteúdo relativo de DNA, resultando em 

histogramas similares. Portanto, nenhuma alteração nos níveis de ploidia ocorreu nas plantas 

de batata-doce conservadas durante 90 dias sob crescimento lento in vitro com a camada de 

óleo mineral. 
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As lipases são o terceiro maior grupo de enzimas industriais e são amplamente 

utilizadas em muitas indústrias, como alimentos, detergentes, produtos farmacêuticos, 

celulose e papel, produção de biodiesel e síntese de biopolímeros. Elas são ativas em soluções 

aquosas e não aquosas e hidrolisam, preferencialmente, acilgliceróis com número maior ou 

igual a 10 carbonos na cadeia de ácidos graxos O objetivo deste trabalho foi avaliar a secreção 

de lipase de 17 isolados de Serratia liquefaciens e termoestabilidade desta enzima, visando 

futuras aplicações biotecnológicas. Os isolados foram inoculados em caldo BHI incubados a 

30 °C com agitação de 150 rpm durante 24 h para a produção de lipase extracelular. Após este 

tempo, alíquotas foram centrifugadas para análises de atividade enzimática com o substrato p-

Nitrofenilpalmitato (p-NPP) e zimografia com o substrato fluorescente metilumbeliferil-

butirato. Para avaliar a estabilidade térmica da enzima, o sobrenadante foi submetido a 

temperaturas de 80, 90 e 100 °C por 1, 3, 5 e 10 min. Os 17 isolados apresentaram alta 

heterogeneidade para hidrolisar o substrato p-NPP, sendo o isolado L135 que apresentou 

maior atividade lipolítica (4,49 UA/mL) e o L64 menor atividade lipolítica (0,49 UA/mL), 

podendo ser explicadas pelas diferenças nos níveis de expressão da lipase ou modificações 

pós-traducionais. Para avaliar a termoestabilidade foi escolhido o isolado L135 e após os 

tratamentos de 80, 90 e 100 °C por 10 min, a lipase manteve cerca de 42, 35 e 29% da sua 

atividade, respectivamente. Por zimografia, a banda referente à ação da lipase apresentou 

massa molecular de, aproximadamente, 60 kDa. As lipases evoluíram como um grupo de 

biocatalisantes industrialmente importante, pois além de hidrólise catalisam grande variedade 

de reações como esterificação, transesterificação e processo de interesterificação; possuem 

certas características como estabilidade a altas temperaturas, apresentam ampla especificidade 

de substrato, estabilidade em solventes orgânicos, solventes biossintetizados e líquidos 

iônicos. A característica de resistência a altas temperaturas encontrada torna esta lipase 

interessante para aplicação em indústria, principalmente na indústria de detergentes e 

biodiesel. 
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Jatropha curcas L., popularmente conhecida como pinhão manso, apresenta amplo 

potencial para produção de biocombustíveis. Porém seu cultivo ainda é restrito em razão de 

limitadas informações sobre a sua estrutura genética e a escassez de cultivares melhoradas. A 

caracterização da diversidade genética é um passo importante para escolha de genótipos 

visando à obtenção de novas cultivares. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi identificar 

marcadores moleculares microssatélites capazes de avaliar a diversidade genética entre 

acessos de J. curcas. Para isto foram coletadas amostras foliares de 189 acessos pertencentes 

a 28 famílias do Banco Ativo de Germoplasma da UFV localizado em Araponga – MG. As 

folhas foram liofilizadas e o DNA foi extraído, quantificado e diluído. Foram testados 39 

pares de primers previamente desenvolvidos para J. curcas. As reações de PCR (polymerase 

chain reaction) foram devidamente ajustadas e os produtos das reações foram separados em 

gel desnaturante de poliacrilamida 6%, corado com nitrato de prata. O polimorfismo foi 

analisado de forma codominante. Os valores de PIC (conteúdo de informação de 

polimorfismo), frequência alélica, distâncias genéticas e o dendrograma foram processados 

nos softwares Genes, Cervus e Mega, respectivamente. Dos 39 pares de primers testados, 

nove apresentaram amplificação de fragmentos com bandas nítidas e individualizadas. Destes 

nove, seis foram eficientes em identificar polimorfismo, ou seja, presença e ausência de alelos 

entre os indivíduos. O primer SSRY159 foi o mais informativo com um valor de PIC de 

0,568, enquanto o SSYR113 proporcionou o menor valor 0,082. O número de alelos variou de 

2 a 4, com frequências entre 0,008 (SSRY146) e 0,955 (SSRY113). Com a análise do 

dendrograma foi possível identificar a formação de 10 grupos, sendo três grupos grandes 

(acima de 39 acessos), cinco grupos menores reunindo de dois a sete acessos, e dois grupos 

unitários compostos pelos acessos UFVJC22_5 e UFVJC70_6 que foram os mais divergentes. 

Estes resultados são os primeiros a confirmar a expressiva variabilidade genética entre 

acessos de J. curcas. 
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O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum em todo o mundo e corresponde 

aproximadamente a 30 % dos tumores malignos que incidem a população brasileira. O 

melanoma é o tipo mais grave de câncer de pele e se origina nos melanócitos, que 

correspondem às células produtoras de melanina. Tendo em vista que a maior parte dos 

medicamentos utilizados para tratar a doença provocam diversos efeitos colaterais e nem 

sempre são eficazes, a busca por novos agentes terapêuticos torna-se necessária. Por sua vez, 

o melhor conhecimento a respeito das propriedades medicinais das plantas abre caminho para 

a descoberta de novos tratamentos para diversas doenças, sendo que uma grande parcela dos 

medicamentos atualmente desenvolvidos e prescritos possui origem, direta ou indiretamente, 

de produtos naturais. Estudos anteriores mostraram que o extrato etanólico de amoras pretas 

(Morus nigra) possui atividade anticancerígena contra a linhagem B16F10 e TM5 de 

melanoma, constituindo um candidato para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. 

Contudo, para que um tratamento seja viável, ele deve eliminar as células malignas sem afetar 

drasticamente as células saudáveis do indivíduo. Assim, este estudo consistiu em avaliar o 

efeito do extrato etanólico de M. nigra em células não neoplásicas Melan-A. O extrato de M. 

nigra foi obtido por maceração exaustiva e células da linhagem Melan-A foram cultivadas em 

RPMI suplementado com 200 nM de forbol-12-miristato-13-acetato (PMA). Para avaliação 

do efeito citotóxico utilizando o ensaio por MTT (3-{4,5-dimetiltiazol-2-il}-

2,5difeniltetrazólio bromido), uma concentração de 10³ e 10
4
 células foram plaqueadas por 

poço, em placa de 96 poços, e incubadas a 37 °C e 5% de CO2. Após 24 h, o meio de cultura 

foi substituído por meio contendo o extrato etanólico de M. nigra em diferentes concentrações 

(0, 0,015625, 0,03125, 0,0625, 0,125, 0,25, 0,5 e 1 mg/mL), e em quintuplicata. Após 48 h de 

exposição das células ao extrato, o meio foi retirado e as células foram incubadas com MTT 

por 4 h, com posterior adição de DMSO e leitura em espectrofotômetro a 570 nm para 

determinação da porcentagem de morte celular. Em todas as concentrações testadas, o 

tratamento não apresentou citotoxidade na linhagem não tumoral Melan-A, havendo um 

aumento no crescimento das células desta linhagem. Essa capacidade de indução à 

proliferação celular indica a possibilidade de M. nigra conter propriedades cicatrizantes para 

alguns tipos celulares, o que se torna muito importante frente ao melanoma, tendo em vista 

que a cirurgia ainda é a melhor opção para retirar a neoplasia, sendo necessário a utilização de 

produtos auxiliares de cicatrização da ferida. Assim, o extrato de M. nigra pode ganhar 

destaque no sentido de apresentar citotoxidade para linhagens de células malignas da doença 

mas não apresentar efeitos negativos para linhagem celular normal, além de estimular sua 

proliferação, proporcionando novas possibilidades para a indústria farmacêutica.  

 

Apoio financeiro: CNPq, CAPES e FAPEMIG 

Área de concentração: Biotecnologia. 

 
1 
Discente do curso de Bioquímica, UFV/Viçosa-MG. E-mail: jumiranda@outlook.com; 

2
Doutorando do 

programa de Bioquímica Aplicada, UFV/Viçosa-MG;
3 
Docente do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular, UFV/Viçosa-MG; 
4 
Docente do Departamento de Biologia Geral, UFV/Viçosa-MG. 

 

 



VIII SIGM | 24 

 

Engineering of flexible loops in xylanases derived from Orpinomyces XynA 

to increase thermostability 

 

Ana Maria dos Santos Camargos
1
; Rafaela Zandonade Ventorim

2
; Tiago Antônio de Oliveira 

Mendes
3
; Valéria Monteze Guimarães

4
 

 

Xylan is the principal component of the hemicellulosic complex of the plant cell walls. 

Its complete hydrolysis requires a wide range of hydrolytic enzymes including xylanases, 

which hydrolyze internal β-1,4 linkages of the xylan backbone. Biotechnological applications 

of xylanases include bioconversion of lignocellulosic materials for bioethanol production and 

bleaching of cellulose pulp in the paper industry. However, the enzymes isolated in nature 

generally do not present high activity and stability in wide ranges of temperature and pH for 

application in the industrial processes. In the present study, comparative modeling and 

molecular dynamics were employed to identify specific amino acid residues in flexible 

surface loops in the SWT and SM2 xylanases, candidates for deletion in order to alter the 

flexibility and increase the thermal stability. The amino acid residues G10, T30 and N53 were 

selected, since these residues are located on the protein surface and in the center of the most 

flexible xylanases loops, L1, L3 and L5, respectively. The mutant enzymes showed high 

specific activity values, ranging from 750 U.mg
-1

 to 5.600 U.mg
-1

 and broad activity ranges at 

different temperatures (40–60 °C) and pH values (5.0–8.0). T30 deletion showed to be the 

most promising since it promoted a slight increase in SWT flexibility, which resulted in 

increased enzyme thermostability at 50 °C. Despite promoting increased stiffness in SM2 that 

reduced the half-life of the enzyme at 50 °C, the T30 deletion did not compromise the high 

thermostability, maintaining more than 90% activity after 4 h at 50 °C. On the other hand, 

G10 and N53 deletions caused increased stiffness and drastic reduction in activity and 

thermostability of SWT and SM2 xylanases. Therefore, homology modeling and molecular 

dynamics allowed the rational design of the xylanases SWT and SM2. The xylanases 

SWT_T30 and SM2_T30, together with SM2, presented interesting catalytic properties and 

high activity and thermostability highlight the potential of these xylanases for application in 

industrial processes such as biobleaching of Kraft pulp and bioethanol production. 
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O maracujazeiro azedo (Passiflora edulis Sms) é uma fruteira nativa do Brasil, amplamente 

distribuída pela América do Sul e Central. Apresenta ampla diversidade genética passível de 

ser explorada em programas de melhoramento genético. Estudos de diversidade genética são 

importantes em programas de melhoramento, por permitir conhecer as diferenças alélicas 

presentes nos acessos que constituem as coleções mantidas nos bancos de germoplasma e, 

dessa forma, selecionar indivíduos geneticamente contrastantes e promissores aos programas 

de melhoramento. Assim, objetivou-se avaliar a diversidade genética da coleção de 

germoplasma de maracujazeiro azedo da Universidade Federal de Viçosa (UFV), por meio de 

marcadores moleculares microssatélites (SSR). Um total de 48 acessos foram genotipados 

utilizando seis marcadores SSR. Com base nos dados moleculares obtidos, uma matriz de 

dissimilaridade multialélica foi gerada e os acessos agrupados pelo método ligação média 

entre grupos (UPGMA). Esse método é amplamente utilizado em estudos de diversidade, por 

agrupar os acessos utilizando as médias aritméticas das medidas de dissimilaridade, evitando 

valores extremos entre os genótipos em estudo, auxiliando o processo de identificação de 

genitores com maior potencial de ganho genético. Realizando-se um corte ao nível de 50% da 

dissimilaridade máxima estimada, foi possível observar a formação de 11 grupos. Dentre 

esses, foi possível distinguir seis grandes grupos que alocaram a maior parte dos acessos. Por 

outro lado, três grupos foram formados por acessos únicos. Em alguns grupos, foi possível 

observar acessos agrupados com 100% de similaridade, indicando a possibilidade da 

ocorrência de acessos repetidos. Marcadores moleculares são ferramentas potencialmente 

úteis na identificação de acessos redundantes em bancos de germoplasma. As análises 

permitiram identificar acessos geneticamente diferentes de acordo com os grupos formados. 

Esses acessos podem ser utilizados como genitores potenciais visando explorar os benefícios 

proporcionados pelo efeito heterótico. Os marcadores moleculares utilizados foram eficientes 

para discriminar os acessos da coleção e as informações geradas serão uteis para o avanço do 

programa de melhoramento da espécie.  
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O melanoma é um tipo de câncer de pele que se origina nos melanócitos, que são as 

células responsáveis pela produção e transporte de melanina e, ainda que a doença possua baixa 

incidência, é o tipo de câncer de pele mais letal. Em virtude da ocorrência de medicamentos pouco 

efetivos, tem sido buscado novas alternativas para o tratamento da doença. O Brasil, apesar de ser 

detentor da maior biodiversidade do mundo, apresenta apenas uma pequena parcela investigada 

das espécies vegetais quanto aos potenciais terapêuticos e, ainda assim, grande parte do 

faturamento das indústrias farmacêuticas ocorre em virtude de medicamentos originados de 

plantas. No Brasil, existem programas que visam promover a utilização sustentável da 

biodiversidade vegetal brasileira e promover a inclusão de terapias alternativas, como a fitoterapia 

e homeopatia, no Sistema Único de Saúde (SUS), buscando melhorar a qualidade de vida da 

população através da valorização dos conhecimentos tradicionais, ampliando o acesso a 

tratamentos seguros e eficientes. Todas as partes vegetais de Morus nigra são muito utilizadas na 

medicina tradicional para tratar diversas enfermidades devido às suas propriedades antioxidante, 

ação antimicrobiana, anti-inflamatória e até mesmo anticancerígena, porém, muitas das 

propriedades medicinais existentes são pouco documentadas cientificamente. Assim, o objetivo 

deste estudo foi avaliar o efeito in vitro do extrato etanólico de Morus nigra contra células de 

melanoma. O extrato de M. nigra foi obtido por maceração exaustiva e células B16F10 de 

melanoma foram cultivadas em DMEM. Para avaliação do efeito citotóxico utilizando o ensaio 

por MTT, uma concentração de 10³ e 104 células foram plaqueadas por poço, em placa de 96 

poços, e incubadas a 37 °C e 5% de CO2.  Após 24 h, o meio de cultura foi substituído por meio 

contendo o extrato etanólico de M. nigra em diferentes concentrações (0, 0,015625, 0,03125, 

0,0625, 0,125, 0,25, 0,5 e 1 mg/mL), e em quintuplicata. Após 48 h de exposição das células ao 

extrato, o meio foi retirado e as células foram incubadas com MTT por 4 h, com posterior adição 

de DMSO e leitura a 570 nm para determinação da porcentagem de morte celular. Os resultados 

obtidos demonstraram que quanto maior a concentração do extrato, maior a porcentagem de morte 

das células, obtendo-se um máximo de 80% de morte com a maior concentração utilizada. Além 

disso, os valores de IC10, IC50 e IC90 foram determinados, sendo de 0,13 mg/mL, 0,45 mg/mL e 

1,61 mg/mL, respectivamente. Os resultados indicam que o extrato etanólico de M. nigra possui 

atividade anticancerígena contra células B16F10 de melanoma e pode ser um novo candidato para 

o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos para a doença. Tal possibilidade é importante, 

tendo em vista que a cirurgia ainda é a melhor chance de remoção para prevenção de metástases, 

pois as opções terapêuticas para o tratamento da doença são limitadas e com muitos efeitos 

colaterais aos pacientes. 
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As endoxilanases são enzimas-chave na hidrólise da hemicelulose, uma vez que catalisam a 

hidrólise aleatória das ligações glicosídicas β-1,4 internas da cadeia principal da xilana, 

gerando oligossacarídeos solúveis de xilose. Estas enzimas são amplamente utilizadas em 

processos industriais, como no branqueamento da polpa kraft e na sacarificação enzimática da 

biomassa lignocelulósica para produção de bioetanol. Entretanto, nesses processos podem ser 

gerados compostos fenólicos provenientes da degradação da lignina descritos por 

promoverem inibição das xilanases, que, juntamente aos altos custos de produção das 

enzimas, dificultam a aplicação destas em processos industriais. Neste trabalho, quatro 

xilanases derivadas da xilanase A (XynA) de Orpinomyces sp. PC-2 com elevada atividade e 

estabilidade térmica, foram avaliadas quanto à potencial produção heteróloga em E. coli, 

utilizando soro de leite como indutor, em substituição ao uso do IPTG e quanto ao efeito de 

compostos fenólicos na atividade enzimática. Inicialmente, foi realizada a produção das 

xilanases utilizando-se lactose 5, 10, 20 e 50 mM como indutor, e observou-se que em todas 

as concentrações empregadas houve expressão eficiente da enzima. A produção das enzimas 

com soro de leite foi realizada nas concentrações estimadas de lactose 5, 10 e 20 mM, sendo 

que em 5 e 10 mM a eficiência de expressão da xilanase foi estatisticamente igual à indução 

com IPTG. A atividade das xilanases foi avaliada na presença dos compostos fenólicos: ácido 

tânico (concentração final de 0,5 mM); vanilina, ácido gálico, ácido cumárico e ácido ferúlico 

(concentrações finais de 2,5; 5 e 10 mM). Os ácidos gálico e cumárico, ambos a 10 mM, 

foram os compostos que exerceram maior efeito na diminuição da atividade enzimática de 

SWT e SWT_T30. A enzima SM2 foi inibida por ácido gálico, principalmente a 5 e 10 mM, 

perdendo mais de 40% de atividade. Já a xilanase SM2_T30 foi menos ativa na presença de 

ácido gálico 10 mM, perdendo cerca de 50 % de atividade, e foi a única enzima que teve 

atividade diminuída por ácido ferúlico. Além disso, todas as enzimas apresentaram uma 

drástica perda de atividade na presença de ácido tânico 0,5 mM, um fenol com alto grau 

polimérico. Já nos ensaios de desativação, as enzimas foram incubadas na presença dos 

compostos fenólicos, a 4 °C durante 24 h e o único reagente que provocou a desativação das 

enzimas nas concentrações testadas foi o ácido tânico. A expressão das xilanases foi 

eficientemente induzida com lactose e soro de leite, permitindo a obtenção de enzimas ativas 

e solúveis que se destacaram quanto à baixa susceptibilidade aos efeitos inibitórios dos 

compostos fenólicos monoméricos avaliados. Portanto, os resultados sugerem o potencial de 

aplicação biotecnológica dessas enzimas, principalmente na produção de etanol de 2ª geração 

e no processo de branqueamento da polpa de celulose na indústria de papel. 
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Plants have biochemical mechanisms to cope with abiotic stress and respond to such 

conditions by changing the expression of many genes, such as those belonging to the DREB 

subfamily. DREB is a transcription factor that plays important roles in regulating the 

expression of genes in response to a variety of abiotic and biotic stresses. The aim of this 

study was to perform functional analyses of three CcDREB1D promoter haplotypes isolated 

from drought-tolerant and susceptible clones of C. canephora in stably transformed plants of 

C. arabica subjected to different abiotic stresses. The activities and regulation of CcDREB1D 

promoter haplotypes (pHP15L, pHP16L, pHP17L), together with the expression of the 

CaDREB1D endogenous gene of C. arabica, were studied by performing GUS histochemical 

assays in different tissues of transformed coffee plants subjected to drought (low relative 

humidity – 9%), cold 5°C, heat 40°C, photo-oxidative 200 μM m
-2

 s
-1

 and 10
-5

 M abscisic 

acid (ABA) and by monitoring the expression of the uidA reporter gene. The expression of the 

uidA reporter gene under different abiotic stresses in leaves, meristems and roots of transgenic 

coffee plants enabled to fully characterize the pCcDREB1D promoter specificity, with 

expression levels ranging from low to high levels depending of CcDREB1D promoter 

haplotype and abiotic stress applied. This enabled full characterization of the specificity of the 

pHP16L haplotype, with expression levels ranging from low (cold and photo-oxidative) to 

high levels (low RH and ABA treatment). The specific activity of the CcDREB1D promoter 

in stomata guard cells was also observed when the cells were subjected to most abiotic 

stresses. The different proportions of GUS-stained guard cells in the three haplotypes after 

abiotic treatments revealed the differences in the promoters in fine-tuning their regulation. To 

our knowledge, the results presented here are the first to demonstrate guard-cell up-regulated 

expression of a DREB1D promoter in response to ABA, cold and drought stresses. The 

variations in GUS-stained guard cells and leaf uidA gene expression profiles among the three 

CcDREB1D promoter haplotypes in transgenic coffee plants subjected to cold and drought 

conditions, suggest that previously identified polymorphisms among the DNA sequences are 

probably responsible for the fine-tuning of their regulation in response to abiotic stress. 
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Sugarcane is a major crop for sustainable energy production. Saccharum spp. is a hybrid 

resulting from the crossing of wild species Saccharum officinarum, called "noble cane", and 

Saccharum spontaneum. The hybridization aimed to combine the adaptability to adverse 

environments from S. spontaneum with increased ability to accumulate sucrose from S. 

officinarum. The high demands for sugarcane products requires the generation of hybrids resistant 

to diseases caused by fungi, virus and/or bacteria, whose main effect is the decrease of sugarcane. 

However, the molecular mechanism underlying the different defense capacities observed in 

hybrids and wild species has not yet been fully elucidated. The antimicrobial peptides (AMPs) are 

important components of inducible and constitutive defense, being the first line of defense in 

animals and plants. Among the AMPs, defensins are small peptides with less than 100 amino 

acids residues components of the host defense system. Seventeen defensins were already 

identified in EST libraries on the sugarcane SUCEST project, but no genomic information of 

these defensins was investigated. The main goal of this work is to characterize genomic and 

transcriptomic sequences of defensins in wild species and commercial sugarcane cultivars and its 

relation with the susceptibility of the different genotype against pathogens. The methodology 

involves analysis of sugarcane genomic and transcriptomic data by bioinformatics, analysis of 

published RNAseq libraries and prediction of the tertiary structure of defensins. The genomic 

DNA sequences available at (http://lbmp.bioqmed.ufrj.br/genome/index) were used to identify the 

genes of defensins through TBLASTN with the defensins proteins predicted from EST sequences.  

Fifteen proteins for defensins were used as reference for this BLAST search. The alignment of 

defensins against genomic assembly of SP70-1143 cultivar identified 11 possible defensins genes 

in this sugarcane genome. The size of scaffolds containing the defensins genes range from 314 to 

5793 bp. An alignment was also made against the transcriptome of the SP70 cultivar in order to 

corroborate the results obtained with the genomic scaffolds of defensins. This alignment identified 

19 transcripts from 5 different loci, with the coverage ranged from 85% to 100%  and the 

alignment identity of most transcripts close to 100%. Further analysis will be performed to predict 

the defensins genes structures to obtain the amino acid sequences and also to characterize the 

constitutive defensins proteins accumulated in sugarcane leaves of wild species and hybrids. It is 

expected that the characterization of defensins in sugarcane will allow a better understanding of 

the first line defense mechanisms of wild species and cultivars. 
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A hibridação interespecífica é uma importante ferramenta para o melhoramento de 

plantas. No entanto, pode ser inviabilizada entre algumas espécies de Passiflora devido a 

barreiras pós-zigóticas, que ocasionam o aborto dos embriões formados. A técnica de resgate 

de embriões imaturos torna possível o cultivo destes embriões zigóticos in vitro antes que 

sejam abortados. Como não existem relatos na literatura sobre o cultivo in vitro de embriões 

imaturos de espécies de Passiflora L., o primeiro passo é estudar os requisitos nutricionais de 

sais minerais e sacarose na germinação in vitro de embriões zigóticos maduros. Deste modo, 

este trabalho objetivou verificar a melhor concentração de sais minerais e sacarose para a 

germinação in vitro de embriões zigóticos maduros de maracujazeiro-azedo (Passiflora 

edulis). O tegumento de sementes comerciais (Maracujá redondo amarelo Isla®) foi 

removido. Em câmara de fluxo laminar as sementes foram submetidas à desinfestação com 

álcool 70% por 30 segundos, NaClO a 0,5% por 15 minutos e em seguida os embriões foram 

excisados e colocados para germinar em placas de Petri contendo 25 mL de meio de cultivo. 

Foram testadas quatro concentrações de sais (MS total, ½ MS, MSM total e ½ MSM) em 

combinação com cinco concentrações de sacarose (0, 10, 20, 30 e 40 g L
-1

) acrescidos de 

vitaminas de White, 100 mg L
-1

 de myo-inositol e 6 g L
-1

 de ágar. Os embriões foram 

mantidos em sala de crescimento com temperatura de 27±2 °C no escuro por 15 dias e depois 

transferidos para luz (50 µmol m
-2

 s
-1

) com fotoperíodo de 16:8 horas de luz:escuro. As 

avaliações de germinação e vigor (altura da plântula, número de raízes, comprimento da raiz, 

massa da matéria fresca e seca) foram realizadas após 28 dias de cultivo. O experimento foi 

conduzido em DIC em esquema fatorial 4x5 com quatro repetições, sendo cada repetição 

constituída por uma placa de Petri contendo cinco embriões maduros. Os dados coletados 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Houve 100% de germinação de plântulas normais nos meios com sais de ½ 

MSM com 10 e 30 g L
-1

de sacarose. Observou-se que a sacarose é necessária para a 

germinação dos embriões zigóticos. Para as avaliações de vigor os resultados mais 

satisfatórios foram obtidos com os meios com sais de ½ MSM com 20, 30 e 40 g L
-1

 de 

sacarose. A melhor concentração de sais minerais e sacarose para a germinação de embriões 

zigóticos maduros de maracujazeiro-azedo é ½ MSM com 30 g L
-1

 de sacarose para a 

obtenção de plântulas vigorosas e uniformes. Estes resultados são importantes para delinear as 

investigações com embriões imaturos in vitro de maracujazeiro-azedo. 
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The construction of hydroelectric power stations (HPS) brings detrimental 

consequences for migratory species due to the environmental changes upstream and 

downstream of these dams. Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG) launched 

the Peixe Vivo Program in 2007 with the objective of creating more effective measures for 

the conservation of the fish fauna in hydrographic basins where the company's plants are 

installed. Migratory species, especially of the genus Prochilodus, have been the subject of 

several studies on population genetics and migratory dynamics. The species Prochilodus 

argenteus is of great ecological and economic importance, and it is affected by the 

interruption of its migratory route, which may cause the fragmentation of populations. The 

objective of this study was to determine the levels of genetic variability of the populations of 

P. argenteus in the upstream and downstream the Três Marias HPP through the mitochondrial 

gene variation patterns, using cytochrome c oxidase subunit I (COI). A total of 208 specimens 

of P. argenteus were sampled at four locations in the São Francisco river basin, MG: 15 from 

Iguatama (upstream), 38 from Três Marias (downstream), 105 from the Pandeiros River 

(downstream) and 50 from the Pandeiros mouth with the São Francisco River (downstream). 

To study the pattern of genetic diversity, nucleotide sequences from the cytochrome c oxidase 

I (COI) gene region of mitochondrial DNA from 208 specimens were aligned using MEGA 

6.0 software and population parameters such as haplotype number and haplotype diversity 

(Hd) were determined using DNAsp. The alignment of P. argenteus resulted in sequences of 

547 base pairs revealed a total number of 24 haplotypes, with haplotypic diversity Hd = 

0.6429. Genetic variability between the sequences was moderate. Haplotypes H2, H4, H7, H9 

shared specimens from the four sampled locations, and H8 and H14 haplotypes also shared 

individuals upstream and upstream of the dam. Substitutions from one to three nucleotides 

separated the other haplotypes from H2. All haplotypes start from the same genealogical 

branch representing a single lineage, suggesting that all haplotypes are descended from a 

common and probably recent ancestral haplotype. Hypotheses can be used to explain the 

genetic variability of the isolated populations of P. argenteus from the region of influence of 

the dam. The first one would be that the time of construction of the dam is still recent so that 

there is no differentiation in the populations; or the effects of stocking efforts were successful 

in their objectives of maintaining genetic similarity between the populations upstream and 

downstream of the Três Marias dam. 
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As enzimas constituem os catalisadores biológicos de alta especificidade e seletividade, e as 

proteases têm a função de hidrolisar ligações peptídicas em proteínas, sendo amplamente 

utilizadas em diversos setores industriais, como a protease produzida pela bactéria 

Pseudomonas fluorescens 07A, que apresenta amplo potencial de aplicação principalmente na 

produção de peptídeos bioativos. Porém, a sua utilização é limitada, uma vez que enzimas 

possuem custo elevado, propriedades algumas vezes incompatíveis com as condições de 

processamento e difícil recuperação no final do processo. Nesse contexto, a imobilização de 

enzimas é uma alternativa que permite a recuperação e reutilização da enzima, reduzindo os 

custos associados à sua utilização. Assim, este trabalho objetivou a imobilização desta 

protease em resina DEAE Sephacel®, utilizando uma estratégia baseada em reticulação 

intermolecular com a adição do agente reticulante glutaraldeído após adsorção para a 

verificação de possíveis modificações nas características da enzima. Para isso, a protease de 

P. fluorescens foi produzida, purificada (precipitação com sulfato de amônio e diálise), 

adsorvida em DEAE Sephacel® e reticulada com o glutaraldeído. Após a imobilização, a 

enzima ligada à matriz foi caracterizada tanto em relação aos seus fatores cinéticos (pH, 

temperatura e estabilidade) quanto em relação à sua reusabilidade.  A temperatura ótima foi 

deslocada de 37°C para 50 °C enquanto que o pH de maior atividade foi alterado de 7,5 para 

7,0. Além disso, foi possível a reutilização da enzima em até seis ciclos contínuos, havendo 

um incremento em sua atividade ao longo dos usos, além de apresentar uma maior 

estabilidade térmica e ao armazenamento em relação à enzima livre. A alteração do pH ótimo 

pode ter ocorrido devido à presença excessiva de enzimas em torno da matriz ocasionada pela 

reticulação, o que pode levar a um impedimento estérico ao redor do suporte, alterando o 

microambiente catalítico da enzima e, consequentemente, o pH ideal. Já a temperatura ótima 

da protease imobilizada pode ter sido alterada devido à maior rigidez conformacional em 

virtude da redução de flexibilidade proporcionada pela ligação da enzima ao suporte, 

restringindo possíveis mudanças conformacionais geradas pelo aumento da energia cinética 

do sistema com o aquecimento, tornando a enzima mais estável e resistente frente à 

desnaturação. Ademais, o aumento na atividade da enzima imobilizada após os usos sugere 

que a enzima não sofre dessorção da matriz durante seu uso, permitindo a reutilização, o que 

reduz o custo operacional. De forma geral, o processo de imobilização ampliou as condições 

de catálise enzimática, permitindo sua aplicação em maiores faixas de pH e temperatura, além 

de possibilitar reutilizações sucessivas, permitindo a recuperação do catalisador ao final do 

processo, o que demonstra grande potencial de aplicação como catalisador industrial de alta 

eficiência e de fácil recuperação.   
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A presença de variabilidade genética associada a estratégias de seleção de plantas é condição 

básica e necessária para o sucesso de um programa de melhoramento genético. No 

melhoramento de Coffea canephora, a identificação de genótipos superiores baseados em 

análises estatísticas se mostra ferramenta importante, visto que essa espécie apresenta dois 

grupos varietais (Conilon e Robusta) com características distintas e complementares com 

expressiva variabilidade genética. Com o intuito de avaliar a ocorrência de heterose em 

famílias híbridas (Conilon x Robusta) foi realizada uma análise de índice de rank médio de 

Mulamba e Mock (1978) adaptado por Resende (2007), para as famílias e seus respectivos 

genitores. Foram avaliados 29 genótipos, sendo estes constituídos por 20 famílias híbridas, 

quatro genitores Robusta e cinco genitores Conilon. A análise foi realizada com base em três 

anos de avaliações fenotípicas (2014 a 2016). O índice de rank médio usado consistiu em 

classificar os genótipos em ordem favorável ao melhoramento para cada variável analisada e, 

após a classificação, foi calculada a média dos ranks. Com base no resultado deste índice, 

foram estimados os ganhos com a seleção. A análise foi realizada por meio da metodologia de 

modelos misto do tipo REML/BLUP, utilizando o software Selegen. Com uma intensidade de 

seleção em torno de 10% (três genótipos) espera-se obter 51,26% de ganhos. Por meio dessa 

análise foi possível verificar que as famílias H0912, H0918 e H0921 apresentaram maiores 

ganhos que os genitores que as originaram, demostrando a ocorrência de heterose e 

heterobeltiose. Esse resultado evidencia a importância dos grupos heteróticos na obtenção de 

híbridos superiores, explorando os benefícios proporcionados pelos efeitos dos desvios de 

dominância. Dessa forma, essas famílias devem ser as selecionadas para dar continuidade ao 

programa de melhoramento de C. Canephora tanto para obtenção de variedades propagadas 

por semente quanto para variedades clonais. 
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A mastite é a fonte dos maiores prejuízos à produção de leite em bovinos. Devido à 

importância estratégica da pecuária leiteira na produção de alimentos, o controle desta doença é 

vital. Objetivando atender às pressões, em nível internacional, para redução do uso de 

antimicrobianos, o desenvolvimento de métodos alternativos para o tratamento e prevenção da 

mastite devem ser implementados para substituir a atual terapia com antibióticos. Devido ao 

aumento do uso de probióticos para o controle de doenças, a bacterioterapia oferece uma possível 

estratégia para o controle da mastite. As bactérias do ácido lático (BAL) são membros da 

microbiota do leite, e tem uma longa história de uso seguro, produzindo efeitos benéficos à saúde 

do hospedeiro e, por isso, são candidatas à prospecção de probióticos para a glândula mamária. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi de isolar e caracterizar BAL a partir de amostras de 

leite cru e swab intramamário em 125 animais pertencentes a quatro raças de bovinos (Gir, 

Guzerá, Girolando 1/2 e Holandês). As amostras de campo e suas respectivas diluições decimais 

seriadas foram plaqueadas em ágar Man, Rogosa e Sharpe acrescido de cicloheximida 100 mg/L. 

Em seguida, as placas foram incubadas durante 48h, a 37ºC em câmara anaeróbica. A 

identificação dos isolados em nível taxonômico de espécie foi realizada utilizando Análise de 

Restrição do DNA Ribossômico Amplificado (PCR-ARDRA). O espaçador interno do transcrito 

1 (ITS1) foi amplificado utilizando-se um par de iniciadores que se anelam às regiões conservadas 

dos genes codificadores do rRNA 16S e rRNA 23S, 16-1A (5’ GAA TCG CTA GTA ATC G 3’) 

e 23-1B (5’ GGG TTC CCC CAT TCG GA 3’). Foram obtidos 192 isolados de BAL pertencentes 

a 30 espécies, das quais merecem destaque com sua respectiva quantidade de isolados obtidos: 

Weissella paramesenteroides (15), W. confusa (3), W. cibaria (2), Streptococcus lutetiensis (15), 

S. bovis (2), S. salivarius (2), S. infantarius (2), S. henryi (1), S. gallolyticus (1), S. equinus (1), S. 

pseudoporcinus (1), S. parasanguinis (1), Pediococcus pentosaceus (69), P. stilesii (1), 

Lactococcus lactis (16), L. garvieae (13), Lactobacillus plantarum (6), L. pentosus (1), L. 

mucosae (1), L. brevis (1), L. paracasei (1), Enterococcus hirae (23), E. camelliae (3), E. 

casseliflavus/gallinarum (3), E. faecalis (2), E. italicus (2), E. saccharolyticus (1), E. faecium (1), 

E. pseudoavium (1) e E. durans (1). Com base nesse trabalho, foi identificado um perfil 

diferenciado de isolados entre as diferentes raças e fazendas amostradas. Este fato sugere que o 

ambiente tem um efeito importante na composição da microbiota da glândula mamária. Como 

perspectiva deste trabalho, espera-se caracterizar o potencial probiótico destes 192 isolados como 

via para sua utilização como possíveis probióticos a serem usados para aumentar a produtividade 

animal sem o uso de antimicrobianos.  
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The coastal rivers Itabapoana and Paraíba do Sul drain the states of Minas Gerais, Rio de 

Janeiro and São Paulo, and are located in the Northeastern Atlantic Forest and Paraíba do Sul. 

As peripheral basins, they are characterized by low levels of taxic diversity and high 

endemism. The acará, Geophagus brasiliensis, is one of the species with wide distribution in 

the Neotropical region. Along the distribution range, this species shows a stable diploid 

number of 2n = 48. This study aimed to characterize the karyotype of G. brasiliensis from the 

Paraíba do Sul and Itabapoana basins. Ninety-seven specimens were collected in the Santo 

Antônio do Glória, Muriaé - MG rivers; Pinho River, Santos Dumont-MG; Rio Preto, Espera 

Feliz-MG and Itabapoana-RJ river. The slides were stained with Giemsa 5% for 10 minutes 

and the metaphases were photographed using an Olympus BX60 microscope; digital images 

were obtained with CellSens and karyotypes were arranged by size and morphology. All the 

analyzed karyotypes presented number diploid 2n = 48 corresponding to a characteristic 

considered conserved and ancestral in the order Perciformes and still maintained in the family 

Cichlidae. The range of NF (52-56) found in populations is similar to what has been described 

in other populations from Paranapanema river basin, Tibagi river basin, Doce river basin and 

Contas river basin. However, populations differed in their karyotype formulae: 4sm + 28st + 

16a was found in Itabapoana-PCH Calheiros (Itabapoana Basin); 4sm + 18st + 26a was found 

in the Rio Preto (Itabapoana Basin) and Pinho River (Paraíba do Sul Basin). The third 

karyotypic formula of 8sm + 12st + 28a was found in the São Francisco do Glória River 

(Paraíba do Sul Basin). The latter was also reported for the Rodrigo de Freitas-RJ lagoon 

population and for the Pirapo river, Paranapanema- PR, high Paraná. The karyotypic formulae 

found in this study in the Paraíba do Sul basin, differ from that found by Alves-Silva and 

Dergam and (2015) in the Espírito Santo stream, a tributary of Paraibuna, within the same 

basin. The cytogenetic data the populations found in the Paraíba do Sul and Itabapoana river 

basin are geographically closer to the type locality and may be considered as ‘typical’ of the 

nominal species. On the other hand, the pattern of variation affecting only the first 

chromosome pair observed by Alves-Silva and Dergam (2015) in the Doce River Basin 

should be considered as a chromosome race.  
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O câncer de pele é o mais comum entre todos os tipos de câncer que incidem a 

população. O melanoma é o tipo de câncer de pele de maior letalidade em virtude da alta 

possibilidade de metástases. As chances de sobrevivência dependem do estágio em que a 

doença se encontra e as opções terapêuticas para o tratamento do melanoma são limitadas no 

quesito de melhorar a qualidade de vida ou a sobrevivência dos doentes de maneira 

significativa, assim como a utilização de muitos compostos com ação antitumoral são 

inviabilizados por estarem associados com toxicidade e causarem efeitos prejudiciais à maior 

parte dos pacientes e, assim, faz-se necessária a busca por novas opções terapêuticas. Por sua 

vez, estudos demonstraram propriedades medicinais relacionadas à Morus nigra, como alta 

atividade antioxidante, ação antimicrobiana e efeito citotóxico contra alguns tipos de câncer, 

como o câncer de próstata e pulmão. Assim, o objetivo foi avaliar o efeito do extrato etanólico 

de M. nigra para as linhagens B16F10 e TM5 de melanoma. O extrato foi obtido por 

maceração exaustiva, as linhagens B16F10 e TM5 foram cultivadas em DMEM e RPMI, 

respectivamente. Para avaliação do efeito citotóxico utilizando o ensaio por MTT, uma 

concentração de 10³ e 10
4
 células foram plaqueadas por poço, em placa de 96 poços, e 

incubadas a 37 °C e 5% de CO2. Após 24 h, o meio de cultura foi substituído por meio 

contendo o extrato em diferentes concentrações (entre 0 e 1 mg/mL). Após 48h, o meio foi 

retirado e as células foram incubadas com MTT por 4 h, com posterior adição de DMSO, 

leitura a 570 nm para determinação da porcentagem de morte celular e então, a metade da 

concentração máxima inibitória (IC50) foi determinada por regressões logísticas não lineares. 

Os resultados demonstraram que o extrato de M. nigra apresentou maior citotoxidade para a 

linhagem B16F10 (IC50 = 0,45 mg/mL) em comparação com a linhagem TM5 (IC50 = 5,28 

mg/mL), tendo que em vista que a maior concentração do tratamento provocou a morte de 

80% da linhagem B16F10 e 35% das células da linhagem TM5, apenas.  De maneira geral, o 

extrato apresentou citotoxidade contra células de melanoma, apresentando potencial para ser 

investigado como uma opção terapêutica auxiliar, assim como pode ser submetido à processos 

de extração e purificação para identificação e isolamento de compostos específicos para serem 

utilizados diretamente como medicamentos, como precursores ou modelo para a síntese de 

outros princípios ativos, assim como para testes in vivo. 
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 The genus Enyalius is composed by 10 species of lizards, distributed in forest areas in 

the Atlantic Forest, Amazon and Cerrado. Cytogenetic analyzes of Enyalius are limited to five 

species, where the karyotype 2n = 36 (12M + 24m) is preserved, the study is restricted to 

classical cytogenetic techniques such as conventional staining (Giemsa) and the silver 

impregnation technique. Despite the development of new cytogenetic techniques, the 

Leiosauridae family still lacks in basic descriptive studies, such as the FISH technique with 

repetitive DNA probes. The detection of these sequences in situ has generated important 

advances in the cytogenetics of vertebrates, allowing the creation of new information 

parameters for systematic objectives. Microsatellites are generally formed by repeating units 

with six nucleotides or less. They are arranged in tandem or dispersed in DNA and can be 

detected by the Fluorescence in situ Hybridisation (FISH) technique. The objective of this 

work was to perform the cytogenetic characterization of Enyalius boulengeri from the region 

of Viçosa and Divino, both from the state of Minas Gerais, using the molecular cytogenetic 

technique FISH. The FISH protocol was performed following the protocol of Pinkel et al. 

(1986) with modifications using the following repeating DNA probes: (A)30 (C)30 (GA)15 

(CA)20 (TA)20 (GC)15 (CAT)10 (CAA)10 (CAG)10 (GAG)10 (CGG)10. Of all the replicate DNA 

probes tested, Enyalius boulengeri presented different repetition patterns in the repetitive 

sequences (CAT)10, (GA)15 and (GC)15. The trinucleotide probe accumulated preferentially in 

the centromeric and terminal regions of some pairs, with a larger number of 

microchromosomes being labeled. Already in the dinucleotide probes, the accumulation 

occurred in association with the pericentromeric regions of some pairs of chromosomes, 

especially the chromosomal pair number one, whose labeling was shared by probes , (GA)15 

and (GC)15. The other probes did not show obvious markings, which could mean that they did 

not reach a sufficient number of repetitions to be visualized by the FISH technique. However, 

the repetitive DNA probes that presented satisfactory results (di and trinucleotides) were first 

documented for Leiosauridae. In general, the repetitive sequences did not appear randomly 

distributed in the genome, being located near regions with low replication rate and are related 

to regions rich in repetitive DNA. Compared with other groups, these probes detected 

different distribution patterns. Thus, molecular cytogenetics presented as a new tool for the 

understanding of speciation processes among taxa. 
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Clitoria fairchildiana, commonly known as butterfly pea tree, is a native leguminous 

often used in urban and rural afforestation programs. In the literature, there are no reports on 

insect predation for the seeds from this species, the rare reports of pest insects are on 

defoliating lepidoptera, such as Urbanus acawoios, Hyperchiria incisa and the Euphalerus 

clitorae. For this reason, was hypothesized that the seeds from C. fairchildiana may contain 

an unexplored defensive arsenal with insecticidal potential and we intend to investigate the 

protein side of such defences. The experimental strategy used in this work was to fractionate 

the seed meal of cotyledons in groups of proteins, according to their solubility: albumins, 

globulins, kaffirins, glutelins, cross-linked kaffirins and cross-linked glutelins were obtained. 

All fractions were subjected to protein quantification by BCA assay and analyzed by SDS-

PAGE. In order to evaluate the insecticidal potential of these fractions, the bruchid beetle 

Callosobruchus maculatus and the tenebrionidae Tribolium castaneum were model insects 

employed in the study. The cotyledonary flour and protein fractions were incorporated into 

the diet of both insects in different concentrations (0.05%, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4% and 0.5% 

- for C. maculatus and 0.5% for T. castaneum). According to previously established protocols, 

surviving larvae were counted and weighed and all experiments were performed in triplicate. 

All protein fractions exhibited deleterious effects on the development of C. maculatus larvae, 

however, the albumin and kaffirin fractions were the most toxic, since no larva survived 

above the 0.1% concentration (p <0.05). Incorporation of cotyledonary flour in the diet of T. 

castaneum caused a significant delay in larval development. The quantitative and qualitative 

patterns of digestive enzymes, such as proteases and carbohydrases, of both insects and the 

anatomical and structural aspects of the digestive tracts of the control and test insects will be 

analyzed. Proteins revealed by their negative influence on insect development will be further 

identified and characterized chemically and structurally. We will also identify the genes which 

encode such proteins, since they may represent potential candidates for plant transformation 

towards a better defensive ability against insects. 
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A indústria de alimentos busca a cada dia novas fontes de gordura com qualidade 

superior para o desenvolvimento de produtos processados, devido ao seu alto teor e qualidade 

de óleo o Dendê (Elaeis oleífera) tem se mostrado uma alternativa, porém ainda se faz 

necessário o desenvolvimento de técnicas para a propagação em larga escala desta cultura. A 

clonagem de plantas elite e posterior multiplicação in vitro tem sido uma alternativa viável 

para a produção de mudas elites, mas ainda são encontrados gargalos no protocolo de 

multiplicação e regeneração dessas plantas clonadas. Diante disso, o objetivo desse trabalho 

foi avaliar a regeneração de embriões somáticos multiplicados via meio liquido, para isso, 

calos embriogênicos foram subcultivados em meio de multiplicação líquido contendo sais e 

vitaminas Y3 com 3gL
-1

 de carvão ativado, 1ml de putrescina, 9µM de 2,4-D e 28,54µM de 

AIA. utilizarado Erlenmeyers de 125 e 250mL, com diferentes volumes de meio de cultura, 

totalizando 5 tratamentos: T1: 125 - 12,5mL de meio; T2: 125 – 25mL; T3: 125 – 37,5mL; 

T4: 250 - 50mL; T5: 250 - 75mL. Os tratamentos permaneceram no escuro por 60 dias 

mantidos sob agitação constante de 90 rpm. Na regeneração dos embriões somáticos, os calos 

embriogênicos, dos tratamentos supracitados, foram transferidos para frascos de vidro de 

300mL contendo 30mL de meio semissólido Y3 suplementado com 0,54µM de ANA e 1ml 

de putrescina. Após 60 dias de cultivo, foi avaliado o peso fresco de plantas/calo, 

desenvolvimento dos embriões somáticos e enraizamento. Para a variável peso fresco de 

plantas/calo, utilizou-se o DIC com três repetições, para a inferência estatística foi usado 

análise de variância (ANOVA), comparando-se as médias pelo teste de Tukey (p<0,05). Para 

as variáveis desenvolvimento e enraizamento dos embriões somáticos, foi utilizado o teste 

não paramétrico de Kruskal-Wallis, neste foram dadas as seguintes notas: 1 – embriões 

maturados; 2 – maturados e germinados; 3 –germinados e enraizados; 4 – planta enraizada. Já 

para a variável enraizamento, foram dadas as notas 1- 0-10% enraizado; 2- 20-30% enraizado; 

3- 40-50% enraizado; 4- 60-70% enraizado; 5- 80-90% enraizado; 5- 100% enraizado. Os 

resultados obtidos mostraram o T3 com maior massa fresca e um bom desenvolvimento de 

parte radicular, porém o T5 apresenta melhores resultados para a variável desenvolvimento de 

embriões somáticos e desenvolvimento de parte aérea já no primeiro subcultivo que pode ter 

sido obtido pelo maior aporte de nutrientes já que esse tratamento recebeu um volume maior 

de meio de cultura. 
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Atualmente, a cultura da cana-de-açúcar está diretamente inserida no contexto dos 

combustíveis renováveis, uma vez que possui mais de uma aptidão, podendo ser utilizada na 

produção de açúcar, de etanol, e também como fonte de matéria-prima na cogeração de 

energia elétrica. Como forma de otimizar a utilização do bagaço como matéria-prima para a 

produção de energia elétrica ou mesmo para a conversão em biocombustíveis, genótipos mais 

adaptados e que apresentem em sua composição maiores teores de biomassa lignocelulósica 

precisam ser desenvolvidos. A construção de modelos de predição utilizando-se métodos 

aplicáveis à quimiometria, mais especificamente a dados oriundos de espectros no 

infravermelho próximo (NIR – Near Infra Red) apresenta-se como uma potencial alternativa 

na avaliação de genótipos no programa de melhoramento de cana-de-açúcar da Universidade 

Federal de Viçosa. O trabalho desenvolvido teve o objetivo de avaliar a possibilidade de 

construção e validação de modelos de calibração na predição do teor de fibra (TF) em cana-

de-açúcar a partir de amostras de folha e de colmo. Foram coletadas amostras de folha e do 

colmo de 160 clones de 98 famílias de irmãos-completos. Todas as análises foram realizadas 

com o auxílio do software R versão 3.3.1. Primeiramente, aplicou-se o algoritmo Kernard-

Stone na matriz de dados, para sua divisão em 2 subconjuntos: o subconjunto “teste”, 

contendo 20 amostras, e o subconjunto “treino”, contendo 140 amostras. Os dados espectrais 

foram pré-processados com o objetivo de reduzir variações intrínsecas dos dados que podem 

ter efeito no resultado final. Foram utilizadas diferentes técnicas de pré-tratamentos: 

alisamento, 1º derivada e 2º derivada, correção multiplicativa de espalhamento e centragem na 

média. O método de regressão utilizado para construção dos modelos de predição foi o PLS. 

Os resultados obtidos em relação aos modelos construídos a partir de amostras de colmo 

foram superiores aos modelos construídos a partir de dados de folha. O melhor modelo foi 

obtido quando se aplicou os pré-tratamentos alisamento, 2º derivada e centragem na média, 

com valores de correlação de 0,5609, com um coeficiente de determinação de 0,3146 

associado a um erro quadrático médio de 2,9177. Embora os resultados encontrados não 

sejam satisfatórios, novas análises devem ser realizadas assim como novas abordagens devem 

ser adotadas no processamento dos dados. 
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O fruto da aboboreira (Cucurbita moschata Duchesne) possui grande importância para 

atividades humanas, em especial na alimentação. No Brasil possui ampla variabilidade 

genética de abóbora e grande parte dessa variabilidade está conservada em bancos de 

germoplasma. O Banco de Germoplasma de Hortaliças da Universidade Federal de Viçosa 

(BGH-UFV) detém mais de 350 acessos de C. moschata, ainda pouco explorados.  Apesar da 

facilidade e simplicidade das técnicas tradicionais aplicadas à caracterização dos frutos, elas 

demandam tempo, mão de obra e recursos financeiros. Alternativa interessante a estas 

avaliações é a fenotipagem de alta qualidade e em larga escala por meio de imagens, cujo 

tema é abordado pela fenômica. Assim, o objetivo deste trabalho foi propor a fenotipagem de 

frutos de abóbora por meio de imagens digitais. Para isso, foram avaliados 466 frutos 

provenientes de 148 acessos de C. moschata mantidos no BGH-UFV e 4 testemunhas. Após 

corte longitudinal, os frutos foram avaliados quanto aos descritores de comprimento e 

diâmetro, tanto do fruto. Além da mensuração manual dos frutos, as imagens de cada um 

destes foram obtidas com câmera digital Sony DSR – WX350. Para que as imagens 

apresentassem elevada qualidade e padronização foi construído um estúdio fotográfico com 

dimensões adequadas e com controle de iluminação. Obtidas as imagens, as mensurações 

digitais foram realizadas com o auxílio do App desenvolvido com auxílio da biblioteca de 

processamento de imagens do MATLAB. A comparação entre as formas de avaliação foi 

realizada com programa estatístico GENES por meio das análises: Regressão linear simples; 

Viés; Correlação de Pearson; Índice de desempenho proposto por Camargo & Sentelhas 

(1997). Identificou-se que a avaliação por meio das mensurações nas imagens apresentou 

correlação quase perfeita e índice de desempenho classificado como ótimo em comparação 

com as medidas manuais. O viés máximo obtido foi de 0,2324, ou seja, as medidas obtidas 

nas imagens apresentaram leve superestimação em relação às medidas manuais. Desta forma, 

pode-se afirmar que avaliação de frutos de abóbora por meio de imagens é eficiente, pois 

permite avaliar um grupo maior de genótipos com rapidez, praticidade, precisão e ainda 

armazenar as imagens para futuras pesquisas. 
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Crescente é a demanda por técnicas que auxiliem no melhoramento genético a 

aumentar a acurácia e precisão das avaliações experimentais, assim como, tornar as atividades 

desses mais automatizadas. Alternativa interessante é a fenotipagem de alta qualidade e em 

larga escala, cujo tema é abordado em área denominada por fenômica. Estas técnicas 

permitem melhorar as avaliações dos experimentos tanto em campo como em laboratório e 

podem facilitar e/ou reduzir custos financeiros e de tempo aos programas. Porém, ainda são 

poucas as aplicações disponíveis aos programas de melhoramento para realizar análises desta 

natureza. A ferrugem alaranjada do cafeeiro, é uma das doenças importante no melhoramento 

desta cultura. A avaliação desta por ser visual apresenta elevada presença de erros. A 

avaliação por imagens é alternativa viável para redução do erro no diagnóstico desta doença 

em cafeeiro. Assim, o objetivo deste trabalho foi propor a utilização de técnicas de machine 

learning e processamento de imagens para auxiliar na identificação e quantificação de 

ferrugem alaranjada em Coffea arabica. Foram desenvolvidos procedimentos de segmentação 

e extração de características em imagens de folhas para facilitar o diagnóstico da ferrugem 

alaranjada em cafeeiro. Para teste dos procedimentos, inocularam-se os uredósporos de 

Hemileia vastatrix em discos foliares de genótipos de Coffea arabica. A avaliação foi 

realizada 25 dias após a inoculação conforme a escala de notas de TAMAYO et al. (1995), 

baseada na ausência ou presença de uredósporos. Além da avaliação visual, realizada para 

cada um dos 16 discos oriundos de mesmo genótipo, foram obtidas imagens através de 

câmera digital de cada gerbox, ou seja, para cada genótipo foi obtida imagem contendo pelo 

menos 16 discos foliares. Utilizou-se os métodos de limiarização (Otsu) e o de K-means para 

segmentação da imagem. Os processos de segmentação, por limiarização (Otsu) ou pelo 

método de K-means, foram igualmente eficazes para a separação dos discos foliares do fundo 

das imagens. Para o processo de limiarização, as camadas b e S das escalas de cor Lab e HSV, 

respectivamente, foram as mais úteis para serem utilizadas na segmentação das imagens 

contendo os discos foliares. Além destas, a utilização de camadas destacadas das escalas RGB 

ou Lab também se mostraram igualmente eficazes. Para separação das áreas afetadas, a 

segmentação por meio do método de agrupamento de K-means se mostrou possibilidade 

interessante, pois permitiu separar toda a região de sintomas de ferrugem alaranjada nos 

discos foliares. Assim, foi possível obter o percentual da área total que foi afetado pela 

ferrugem alaranjada do cafeeiro. Evidenciada a eficácia destas técnicas de machine learning 

para identificação e diagnóstico da ferrugem do cafeeiro, estes procedimentos foram 

implementados no software FENOM. O uso de imagens no auxílio na avaliação de doenças 

tem grande potencial aos programas de melhoramento, principalmente em substituição à 

avaliação visual. 
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A produtividade de soja tem sido limitada em todo o mundo devido a toxicidade 

causada por Alumínio (Al) em solos com baixo pH. Além disso, o transporte de nutrientes 

essenciais do solo e sua absorção, também são afetados pela presença do Al. Neste contexto, a 

obtenção de cultivares com maior tolerância a este mineral torna-se fundamental. Dessa forma 

o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência do Al sobre a concentração de 

Magnésio (Mg) e Fósforo (P) em dois cultivares de soja. Foram utilizados os cultivares 

P98Y70 e Conquista, considerados sensível e tolerante, respectivamente. As plantas foram 

cultivadas em solução de Clark (1975), pH 4,0, sob aeração constante em vasos de plástico 

com capacidade para 2L e submetidas a dois tratamentos: 0 µm e 100 µm de Al nos tempos 

de 24, 48 e 72 horas. As raízes foram coletadas e secas em estufa de ventilação forçada à 70ºC 

e moídas em moinho de facas. Amostras de 0,1g foram digeridas em solução nitroperclórica 

(2:1) em bloco digestor com temperatura controlada em torno de 100 a 120 °C até a completa 

oxidação do material vegetal. As concentrações de Mg, P e Al foram determinadas por 

espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado. Os resultados 

encontrados para o teor de Mg mostraram que no tempo de 24 e 48 horas o teor deste 

nutriente apresentou-se estatisticamente maior no cultivar Conquista no tratamento controle. 

No tempo de 72 horas o controle mostrou resultados estatisticamente iguais para os cultivares 

em ambos os tratamentos. Para o P os dados obtidos mostraram que ele foi estatisticamente 

maior no cultivar Conquista em ambos os tratamentos no tempo de 24 horas. Já em 48 e 72 

horas os resultados foram estatisticamente iguais. Os resultados encontrados para o Al 

mostraram que este elemento apresentou maiores concentrações no tratamento com 100µm de 

Al em ambos os cultivares. Observando os resultados podemos concluir que no tempo de 24 

horas os teores de Mg e P foram maiores no cultivar Conquista no tratamento controle. E a 

concentração de P foi maior no cultivar Conquista com 100 µm de Al, no tempo de 24 horas. 

Já o teor de Al foi estatisticamente igual para ambos os tratamentos e cultivares. 
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A espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) somada a métodos estatísticos 

multivariados vem sendo utilizada para predição de indivíduos com maior produtividade. Geralmente, 

o número de comprimentos de onda (variáveis) apurados no NIR é superior ao número de amostras. O 

uso de técnicas multivariadas para selecionar as melhores variáveis que fornecerá um modelo mais 

adequado é de interesse do pesquisador. O objetivo deste trabalho foi aplicar o método de seleção dos 

preditores ordenados (OPS), para selecionar variáveis em dados NIR obtidos a partir de amostras de 

colmo e avaliar a melhoria na qualidade de predição, quando comparado ao uso dos dados completos. 

O grupo de genótipos utilizados foram constituídos de 160 clones de 98 famílias de irmãos-completos, 

e os dados obtidos por meio programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar da Universidade 

Federal de Viçosa. Foram desenvolvidas análises prévias nesse conjunto de dados envolvendo 

diferentes pré-tratamentos, para esse particular conjunto os melhores foram: alisamento Saviztky-

Golay (janela = 5 e grau do polinômio = 2), 2º derivada e centragem na média. Usou-se o método PLS 

no software MATLAB para ajuste do modelo completo e do modelo reduzido pelo método OPS. As 

amostras foram separadas via algoritmo KS em conjunto de “teste” (n=20) e de “treino” (n=140). O 

número de variáveis latentes (VL = 2) foi escolhido através do método de validação cruzada leave-

one-out. A qualidade preditiva do modelo foi avaliada baseada no coeficiente de correlação entre 

valores preditos e reais (r) e a raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE). Das 3112 variáveis, 

100 foram selecionadas via OPS, ou seja, aproximadamente 96% das variáveis foram eliminadas. No 

modelo completo, os valores encontrados de RMSE e r para predição, foram
 
respectivamente 3,55 e 

0,1906, enquanto os valores de predição com as variáveis selecionadas foram de 3,48 e 0,519. 

Podemos observar, que ao aplicarmos o OPS o valor de RMSE para e predição se manteve próximo ao 

do modelo completo, enquanto que o valor de r aumentou significativamente. Os valores do r e do 

RMSE obtidos em ambos os métodos não estão ideais para modelos de predição. Esses resultados 

indicam que a predição foi ruim no conjunto de dados em análise, o que pode ser devido à qualidade 

das amostras usadas. Porém apesar dessa pequena melhora nos resultados para o modelo OPS, 

aparentemente a grande vantagem desse modelo, tende de ser a identificação das regiões no espectro 

mais influentes na variável em estudo FIBRA.  
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A seleção genômica (GWS) é uma técnica na qual objetiva-se predizer o fenótipo em 

função do seu genótipo. Assim, o intuito de se utilizar essa técnica na cultura do eucalipto seria a 

de selecionar indivíduos superiores ainda em fase de mudas, permitindo a otimização dos 

programas de melhoramento. Apesar dessa técnica ser bastante utilizada em muitos programas de 

melhoramento, ela não leva em conta a correlação genética entre os caracteres e nem permite 

considerar as covariâncias ambientais, informações essas que poderiam melhorar 

significativamente a acurácia de seleção. Nesse contexto a seleção genômica multivariada pode 

ser muito vantajosa quando as características sob avaliação apresentam correlação, porém estudos 

que abordam a seleção genômica multivariada são escassos na literatura. Com isso, o objetivo foi 

verificar a eficiência do uso da análise multivariada frente as análises univariadas tomando como 

base a herdabilidade (h²) e a PEV (Prediction Error Variance) estimada para cada um dos casos. 

Para isso, utilizou-se uma população contendo 865 híbridos de eucaliptos e 40.932 marcadores 

SNPs. As características avaliadas foram o CAP (comprimento à altura do peito), a altura e a 

espessura da casca mensuradas aos 36 meses. O modelo utilizado foi o GBLUP considerando 

apenas efeitos aditivos. Estimou-se a herdabilidade univariada, pela razão entre a variância aditiva 

(Va) e a variância fenotípica (Vf) enquanto que a multivariada foi estimada pelo autovalor 

dominante a partir da decomposição dos valores espectrais da matriz de herdabilidade 

multivariada. Como foi comentado, para que a análise multivariada apresente vantagens, é 

necessário que ocorra correlação entre os caracteres, fato esse observado, uma vez que as 

correlações genéticas foram de 0,832 para altura e CAP, 0,42 para CAP e espessura da casca e de 

0,157 para altura e espessura da casca. Quando se analisou as herdabilidades univariadas, 

encontrou-se valores próximos de 0,41 (0,411 para o CAP, 0,407 para a altura e 0,415 para a 

espessura da casca) e a herdabilidade multivariada encontrada com base no maior autovalor foi de 

0,443, demonstrando um leve ganho obtido com a análise multivariada. Caso os caracteres em 

análise apresentassem uma correlação com maior magnitude, poder-se-ia obter um ganho mais 

expressivo na h² multivariada. Com relação à variância do erro de predição, foram encontrados os 

seguintes valores para CAP, altura e espessura da casca, 7,636; 0,805 e; 0,143 respectivamente, na 

análise univariada, enquanto que para a multivariada foram estimados os seguintes valores, 7,597; 

0,773 e; 0,14. Como pode ser observado, ocorreu uma ligeira melhora na predição dos BLUPs. 

Deste modo, pode-se concluir que a seleção genômica multivariada foi vantajosa, pois ocorreu um 

incremento na estimação da h² e diminuição da PEV permitindo maior acurácia na seleção. 

 

Apoio: CAPES; CNPQ; FAPEMIG 

Área de concentração: Genômica 

1
 Doutorando do curso de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento, UFLA/Lavras - MG, 

vitorpsjunior@hotmail.com;  
2
 
 
Professora do Departamento de Biologia , UFLA/Lavras - MG, 

3
 
 
Professor do 

Departamento de Estatística , UFLA/Lavras - MG 

                                                                                                                             

 



VIII SIGM | 48 

 

Avaliação dos efeitos da epistasia em parâmetros genéticos estimados em 

procedimentos biométricos 

 

Alexandre Gomes Ferraz
1
; Cosme Damião Cruz 

2
; Isabela de Castro Sant’Anna

3
;Vinicius 

Carneiro Quintão
3
;Jussara Mencalha

4
; Renato Domiciano Silva Rosado

5 

O sucesso de um programa de melhoramento depende, fundamentalmente, de 

informações adequadas que possam nortear o emprego de técnicas seletivas apropriadas, 

identificação mais acurada de genótipos superiores e inferência correta sobre o controle 

gênico das características desejadas. Estas informações genéticas são obtidas por análises 

biométricas aplicadas a conjunto de dados obtidos da experimentação agrícola. Tem sido 

prática comum negligenciar os efeitos epistáticos sobre o controle gênico do caráter e, com 

esta simplificação, adotar modelos aditivo-dominante que forneça informações desejadas 

sobre a população e, ou, caráter de interesse. Impactos indesejáveis desta não têm sido 

calculados, pois geralmente não se conhece, a priori, a real importância da ação gênica 

epistática sobre o controle da caraterística e nem se dispõe de metodologias apropriadas que 

permitam quantificar a importância de tais efeitos. Exceções são encontradas no método de 

análise dialélica de Hayman(1954) e no de análise de gerações quando se inclui, além das 

populações de F2, as populações de retrocruzamentos. Assim, este trabalho objetiva entender 

como a metodologia biométrica, como a análise dialélica de Hayman, detecta desvio da 

pressuposição do modelo aditivo dominante e, na presença da epistasia, gerar informações 

acuradas. As análises foram feitas em dados simulados, onde o efeito epistático sobre a 

característica era previamente conhecido. Assim, simularam-se os dados adotando-se três 

modelos: modelo aditivo, aditivo-dominante e epistático, em três situações: ausência de 

dominância, dominância parcial e dominância completa. Foram simulados caracteres 

quantitativos com herdabilidades (h
2
) de 30 e 60% e controlados cada um por 20 locos, sendo 

dois alelos por loco. O teste de suficiência do modelo aditivo-dominante foi feito por meio da 

regressão (com e sem rotação) dos valores da covariância entre valores médios dos genitores e 

de sua linha (Wr) em função da variância da linha (Vr). Utilizando o teste de regressão, sem 

rotação e a característica de alta h
2
 (60%), os resultados foram 100% concordantes com o 

esperado, ou seja, rejeitou-se o modelo aditivo-dominante quanto havia ação epistática no 

controle gênico da característica e não se rejeitou quanto a epistasia estava ausente. 

Entretanto, quando a h
2
 da característica era baixa (30%), a regressão com rotação foi mais 

adequada para demonstra a ocorrência de falhas no modelo aditivo-dominante na presença de 

epistasia. Sem a rotação, o teste apontou falhas em todos os cenários, ou seja, mesmo 

naqueles em que a epistasia não estava presente no controle gênico gerando resultados falsos 

positivos. Conclui-se que a técnica biométrica de análise dialélica, segundo modelo de 

Hayman é um procedimento eficaz na mensuração de efeitos de interação gênica em especial 

em característica de h
2
 mais elevada. Efeitos ambientais, quando elevados, podem mascarar a 

detecção de ação gênica proporcionada por interações interalélicas. 
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As abelhas sem ferrão pertencentes à tribo Meliponini apresentam ampla distribuição na 

região neotropical e grande importância ecológica e econômica. Estudos citogenéticos vêm 

sendo desenvolvidos desde 1948 nesta tribo, ampliando os conhecimentos da evolução 

cariotípica nessas espécies, assim como auxiliando na citotaxonomia e filogenia deste grupo. 

Dentre as informações existentes, dados sobre distribuição, composição e quantidade de 

heterocromatina tem se mostrado importantes marcadores citogenéticos. A heterocromatina é 

uma região enriquecida por sequências repetitivas, conhecidas como sequências satélites, 

constituindo regiões de pouca atividade gênica. Mesmo constituindo grandes porções dos 

cromossomos em diversas espécies de abelhas sem ferrão, estudos avaliando a composição da 

heterocromatina são escassos. Assim, com o uso de técnicas da citogenética molecular, 

investigamos a distribuição de uma sequência de DNA repetitivo nos cromossomos e sua 

relação com a região de heterocromatina na espécie de Melipona mondury. Primeiramente, 

realizamos a digestão do DNA genômico com o uso da enzima de restrição MspI. Após essa 

clivagem do genoma, a sequência de interesse foi identificada por meio de gel de agarose e 

purificada a partir deste gel. Em seguida, essa sequência foi marcada e utilizada como sonda 

na técnica de citogenética molecular de hibridação in situ fluorescente (FISH), a fim de 

identificar sua localização nos cromossomos. Todas as marcações obtidas com a sonda 

correlacionaram com regiões heterocromáticas: dois pares de cromossomos apresentaram 

marcações ao longo de todo o cromossomo, em outros dois pares as marcações predominaram 

nas regiões centroméricas e em cinco pares as marcações apresentaram-se como blocos ao 

longo dos cromossomos. Esses resultados confirmam que a sequência isolada é um 

constituinte da heterocromatina, uma vez que nenhuma região telomérica foi marcada, já que 

nesta espécie, a região de eucromatina se restringe às extremidades dos cromossomos. Assim, 

esta sequência de DNA satélite pode contribuir para formação e manutenção da 

heterocromatina em Melipona mondury. No entanto esses estudos devem ser ampliados 

através do sequenciamento desta sequência, bem como a investigação da sua presença em 

outras espécies, a fim de investigar os processos evolutivos que levaram a formação e 

acumulação de heterocromatina em diferentes grupos de abelhas. 
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Whirly proteins are important single stranded DNA binding proteins that regulate 

developmental and stress responses in chloroplasts and nuclei. In Arabidospis thaliana the 

Whirly family is composed by three members, WHY2 is located in mithochondria, where it is 

important to prevent mtDNA damage; WHY1 and WHY3, that were reported as located both 

in chloroplast and nucleus. WHY1 is a key factor for retrograde signalling, it is able to move 

from chloroplasts to nucleus after being phosphorylated. WHY1 is also important as 

transcriptional factor during pathogen response in Solanun tuberosum and Arabidopsis 

thaliana. However, this family remains poorly characterised in crop plants such as soybean. 

In this work, we aimed to study the expression profile of this important family in soybean. For 

this, we performed in silico analysis and qPCR analysis of cDNA from trifoliate leaves of 

soybean treated with dark chilling, phytohormones or infected by Phakopsora pachyrhizi 

fungus.  Analysis of the soybean Whirly genes revealed that this family is much larger and 

more complex than in Arabidopsis thaliana, being composed by 18 members, coded by seven 

loci. We designated each of the proteins based on their similarities to Arabidopsis thaliana 

whirly proteins and in silico analysis. Each gene had a specific expression pattern in roots, 

stems, cotyledons, primary leaves and trifoliate leaves. This characterisation of the Whirly 

protein family in soybean identified GmWHY1A as the most highly expressed form in terms 

of transcript abundance. However, the levels of GmWHY1A transcripts were decreased 

following exposure to abiotic (dark chilling) and biotic (Phakopsora pachyrhizi) stresses. 

While GmWHY1A transcripts were decreased by treatment with ethylene (ET), they were 

higher after spraying with either salicylic acid (SA) or jasmonic acid (JA). The differential 

regulation of GmWHY1A transcript abundance in response stress hormones suggests 

dynamic regulation of WHY1A expression in response to environmental stress triggers. 
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Sugarcane (Saccharum spp.) belongs to the Poaceae family and it is widely used 

because of its agronomic potential.Crosses between the wild species Saccharumspontaneum 

and Saccharumofficinarum. In the early 19th century this fact enabled the generation of 

hybrids with the ability to accumulate sucrose and resistance to biotic and abiotic stresses. 

This hybridization allowed the generation of cultivars with complex aneuploidy genomes 

containing 100 to 130 chromosomes that are unequally inherited ~80% from S. officinarum, 

~10% from S. spontaneum and ~10% from inter-specific crosses. Several studies have 

highlighted the importance of chloroplast genomes to investigate hybridization events in plant 

lineages. Few sugarcane chloroplast genomes have been assembled and published, including 

those from sugarcane hybrids. However, chloroplast genomes of wild Saccharum species 

remains unexplored. Thus, the goal of this work is to perform a comparative analysis of 

chloroplast genomes from wild sugarcane species and cultivars. For this, we used libraries 

from total DNA previously sequenced. The sequencing was performed on the Illumina GAII 

equipment. Two parental and five hybrids were sequenced: S. officinarum (82-72), S. 

spontaneum (SES205A) and cultivars RB72454, RB867515, B4362, Tambo FEPAGRO and 

Roxa. The quality of the reads was analyzed by the FASTX Toolkit program. After filtration, 

the reads of each genotype were aligned against chloroplast genomes from closely related 

plant species through BLASTN. The aligned reads were tested with Velvet Optimiser. The 

chloroplast genome of S. officinarumwas assembled with SPADES and SSPACE programs, 

annotated with GeSeq-Annotation of Organellar Genomes and visualized with OGDRAW. 

Four main parts were found: LSC, SSC, IRa and IRb with a total size 142,234 bp. The 

comparison with published chloroplasts from sugarcane cultivars such as Saccharum spp. 

Q155, Saccharumspp. NCo 310, Saccharum spp. SP80-3280 and Saccharum spp. RB867515 

showed that a duplicate region with 1,031 bp at the beginning of the LSC part of S. 

officinarum chloroplast seems to be lost in hybrids. Moreover, only S. officinarum has a 10 bp 

insert within the rpl23-F gene and two copies of the orf137, trnH, orf74 and rps19 genes. 

Further, we will assembly and compare the chloroplast genomes from wild species and 

hybrids to understanding Saccharum lineages. 
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 A microbiota intestinal, composta de populações diversas de bactérias comensais, é 

importante por induzir resistência contra a colonização e invasão de patógenos, bem como 

contribuir para o desenvolvimento do hospedeiro. Nesse sentido, a microbiota pode estender a 

capacidade digestiva e potencializar ou modular o sistema imune do hospedeiro. Desde que o 

desenvolvimento pode influenciar vários processos, como o metabolismo, nutrição, fisiologia 

e a saúde do sistema imunológico, e estes mesmos processos podem também influenciar e 

sofrer influência da microbiota no organismo, o objetivo geral deste projeto foi avaliar 

diferenças na microbiota de camundongos machos e fêmeas. Além disso, também objetivou-

se a análise do impacto na microbiota dos cromossomos sexuais (X e Y) e dos hormônios 

sexuais através de modelo murino com a presença ou ausência das gonadas sexuais. 

Inicialmente, foram obtidos camundongos four-core genotype (FCG). A prole foi genotipada 

através de PCR e foram recolhidas amostras de pellet fecal de cada camundongo. Essas 

amostras foram sequenciadas e foi feita análise metagenômica. Todos os animais passaram 

por cirurgia de gonadectomia (retirada de ovários e testículos) após a coleta de pellet fecal, 

para identificar a influência das respostas relacionadas a produção de hormônios no perfil da 

microbiota. Após a recuperação dos animais que passaram pelo procedimento cirúrgico, os 

pellets fecais foram recolhidos novamente e sequenciados e submetidos a análise de 

metagenômica por bioinformática. Análises in silico incluíram análises estatísticas para 

identificar diferenças significativas na presença de famílias e espécies de microrganismos 

antes e depois da gonadectomia. Pode-se observar que os animais fêmeas XX e XY 

apresentaram porcentagens significativamente semelhantes nas nove famílias mais frequentes 

nas amostras, enquanto os animais machos XX e XY apresentaram porcentagens 

significativamente diferentes. Além disso, através de análises de principais coordenadas 

(PCA), observou-se que os machos XX apresentaram microbiota mais semelhante à 

microbiota das fêmeas XX ou XY, sugerindo que genes presentes em cromossomos sexuais 

podem estar relacionados com a manutenção e controle da microbiota. 
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Several methods for calculating deregressed estimated breeding values (dEBV) to be 

used as pseudo-phenotypes in genomic predictions have been reported in the literature. 

However, there are no studies comparing these methods for longitudinal traits. In this study 

the performance of three published methods (VanRaden, VR; Wiggans, WG; and Garrick, 

GR) to deregress cow’s and bull’s breeding values to be used in the genomic evaluation of 

test-day milk, fat and protein yields and somatic cell scores in Canadian Jersey breed was 

investigated. Three scenarios were considered for each trait within each deregression method: 

1) including only animals with reliability of estimated breeding values (RELEBV) higher than 

the parent average reliability (RELPA) in the training and validation populations; 2) including 

only animals with RELEBV higher than 0.50 in the training and RELEBV higher than RELPA in 

the validation population; and 3) including only animals with RELEBV higher than 0.50 for the 

analyzed trait in both populations. In addition, all analyses were performed considering either 

no weighting or weighting based on the effective number of record contributions of each 

animal, excluding the parent average information. Individual genomic random regression 

coefficients for each trait were predicted using Genomic Best Linear Unbiased Prediction 

(GBLUP). The methods were compared based on realized reliabilities of both dEBV and 

direct genomic value (DGV), realized reliabilities of DGV adjusted for reliabilities of dEBV, 

and prediction bias measured using the regression coefficient. For all analyzed traits, the VR 

and WG methods yielded similar reliabilities and prediction biases, and they were generally 

better than the GR method. Reliabilities for protein yield were the highest in all scenarios, 

whereas the reliabilities for somatic cell score were the lowest. The DGVs were slightly 

overestimated for all traits and methods (regression coefficients were significantly lower than 

1). Weighted analysis only showed benefits when the differences in RELEBV between animals 

in the training population was high. Overall, the VR method seemed to be the most suitable 

deregression method for genomic prediction of longitudinal traits, followed closely by the 

WG method. 

 

Support: Canadian Dairy Network, CAPES, Dairy Research Cluster, Global Affairs Canada 

Concentration area: Genomics 

1
 Ph.D. student in Genetics and Animal Breeding, UFV/Viçosa - MG, hinayah.oliveira@ufv.br; 

2
 Associate 

professor at Animal Science Department, UFV/Viçosa - MG; 
3
 Post-doctoral researcher at University of Guelph, 

Canada; 
4 
Geneticist at Canadian Dairy Network, Canada; 

5
 Full professor at University of Guelph, Canada.  

 

 

 

 

 

 

 



VIII SIGM | 54 

 

Development and validation of a 26K Axiom
® 

SNP array for Coffea 

canephora 

 

Fernanda de Araújo Carneiro
1
; Pierre Marraccini

2
; Orzenil Bonfim da Silva-Junior 

3
; Dario 

Grattapaglia
3
; Alan Carvalho Andrade

4
 

World coffee production is higly affected by climate changes due to the occurrence of 

severe droughts and high temperatures resulting in low flower viability, fruit development and 

yield. Faster breeding methods are required to obtain adapted coffee plants to a changed 

climate cenario, as conventional breeding in perennial crops such as coffee, requires a long 

time. With the recent advances in coffee genomics, such as the availability of a C. canephora 

reference genome, the objective of this work was to develop and validate a 26K Axiom SNP 

array for C. canephora aiming at a reliable high throughput genotyping platform to be used in 

the breeding programmes of the species. The chip design was based on a whole-genome 

resequencing panel comprised by DNA pools of C. canephora Conilon and pools formed by 

individuals representing the different genetic diversity groups of C. canephora. This panel 

was chosen to provide a representative sample of the genetic diversity in the species studied. 

After mapping the resequencing reads against the C. canephora reference genome a selection 

of 25,456 SNP variants was choosen to compose the array.  About 170 C. canephora 

individuals were genotyped using the chip to evaluate the array performance and some of the 

DNA samples were included as a technical replicates. For each sample, 200 ng of genomic 

DNA was extracted, fragmented and hybridized to arrays using the Affymetrix GeneTitan 

platform following Affymetrix's guidelines. Samples with a Dish Quality Control (DQC) 

value <0.82 and sample call rate <0.97 were excluded from further genotyping analysis The 

positioning of the probes along the chromosomes showed to be uniform, covering the entire 

genome. The vast majority of SNPs fell in the more thoroughly defined class of Poly High 

Resolution (PHR) polymorphisms, approximately 82% (20,920 SNPs). The reproducibility of 

the technique was satisfactory, since the same samples included were identified between 99.5 

and 100% similarity. The development of the chip, the large number of SNPs identified and, 

above all, of high quality, represents a novelty and a powerful tool to be used in different 

studies, such as GWAS and in the development of predictive models, which may represent a 

time reduction in coffee breeding programs. 
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Conilon coffee belongs to the Coffea canephora species, which is a diploid (2n = 2 × = 

22), perennial, allogamous plant with a high genetic variability. Consequently, a plantation 

established from seeds will likely have plants with highly diversified characteristics. 

Accordingly, the production of cuttings is of great value for the success of crop 

implementation. Using clones produced from superior genotypes instead of seeds has some 

advantages such as lower implementation costs, higher productivity, higher uniformity of 

maturation, better grain quality, differentiated cycle of maturation and staggered harvest 

scheduling. Brazil is an important coffee producer, and the development of new varieties is 

important to maintain or even increase its production. Trading new seeds and cuttings, which 

involves the concepts of registration and protection of cultivars, depends on Brazilian 

legislation. Law No. 10.711 of August 5, 2003 and Law No. 9,456 of April 25, 1997 and their 

regulations on the National System of Seeds and Cuttings and regulates the right of protection 

of cultivars, respectively. Registering a cultivar in the National Register of Cultivars allows 

the production, processing and marketing of seeds and cuttings. Conversely, the protection of 

a cultivar in the National Service of Protection of Cultivars gives right to the intellectual 

property to its owner. The registration and protection are based only on morphological 

characteristics, which are described and assured by the breeder, which can not be prior 

diagnosis of the clones, since morphological characteristics only can be analyzed after the 

development of the plant. Therefore, the objective of this work is to develop a molecular 

method for the identification of the differents clones of C. canephora, registered and/or 

protected in Brazil. The clones that compose those varieties were genotyped, using the Axiom 

chip (Affymetrix) developed by Embrapa, containing around 25,000 SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphism). As a result of this genotyping we had 25,456 SNPs, while 22,889 markers 

(89.88%) were classified with high resolution, of which 20,424 (80.23%) were polymorphic 

for this set of clones. The SNPs were analyzed and 18 of them were selected as potential 

candidates for the allelic distinction during the identification of Conilon clones that compose 

all varieties that are registered and/or protected in Ministry of Agriculture, Livestock and Food 
Supply. 
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No melhoramento genético o grande desafio é recomendar genótipos superiores para 

aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas. Para tal fim, a seleção 

genômica ampla (GWS) tem sido recomendada por agregar informações moleculares aos 

valores fenotípicos mensurados. No entanto, estudos prévios têm demonstrado que a maioria 

das metodologias baseadas em GWS não incluem efeitos de dominância e epistasia nas 

modelagens adotadas e destacam os problemas estatísticos advindos das altas 

dimensionalidades das matrizes de marcadores moleculares utilizadas em tais estudos. Com 

base no exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso da seleção genômica ampla na 

predição de valores genéticos para duas características quantitativas, que contemplavam 

diferentes cenários relativos à ação gênica (modelo aditivo, aditivo-dominante e epistático), 

graus médios de dominância e herdabilidade, além de apresentarem número de marcadores 

superior ao número de indivíduos avaliados. Foram utilizados 500 indivíduos provenientes de 

uma população simulada F1, oriunda do cruzamento de duas populações contrastantes, 

também obtidas via simulação. Os 500 indivíduos foram genotipados com 1000 marcadores. 

Realizaram-se análises com seleção genômica ampla por meio da metodologia de Ridge 

Regression-Best Linear Unbiased Prediction (RR-BLUP). A metodologia de RR-BLUP foi 

capaz de realizar a predição, no entanto, a existência de epistasia e de efeitos de dominância 

resultaram em acréscimos significativos no erro quadrático médio, que foi 105.606 no cenário 

mais simples (modelo aditivo) e 968.754 no cenário mais complexo na fase de validação 

(modelo epistático). O elevado número de marcadores moleculares também se apresentou 

como fator perturbador para realizar-se a predição, dada a alta dimensionalidade e existência 

de multicolinearidade entre as marcas. Procedeu-se então à redução de dimensionalidade das 

matrizes de marcas via Regressão Stepwise e realizou-se novamente as análises via RR-BLUP 

utilizando o arquivo reduzido com as 150 marcas pré-selecionadas. Os resultados 

demonstraram que a redução de dimensionalidade melhora a acurácia do RR-BLUP para 

cenários complexos, mas evidenciaram que o método rotineiramente utilizado de RR-BLUP 

não apresenta parametrização adequada para predizer características que apresentem na sua 

expressão efeitos de interação intra e inter alélicas, uma vez que, mesmo após a redução de 

dimensionalidade, elevadas taxas de erro quadrático médio de validação foram obtidas no 

cenário mais complexo avaliado (REQMv = 654.03) em comparação com o modelo mais 

simples (modelo aditivo) em que o valor foi de 106.47. 
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A seleção genômica ampla (GWS) permite agregar informações moleculares aos 

valores fenotípicos mensurados e, com isso, aumentar a acurácia no processo de seleção de 

genótipos superiores. Com o avanço e a redução de custos das tecnologias de genotipagem, o 

número de informações geradas é cada vez maior, alimentando assim, grandes bancos de 

dados. Porém, devido a alta complexidade dos processos de genotipagem e da elevada 

saturação do genoma por marcadores, os bancos de dados oriundos deste processo possuem 

número significativo de dados perdidos, o que compromete a qualidade das análises 

posteriores. O controle da qualidade da informação sobre marcadores moleculares, em 

especial do tipo SNPs, e a imputação dos dados perdidos pode ser um obstáculo ou uma  

simples tarefa se o pesquisador detém conhecimento de uso de linguagens de programação de 

fácil sintaxe e de alta performance. Assim, neste contexto, o objetivo foi avaliar a eficácia da 

linguagem Julia no processamento de grandes conjuntos de dados moleculares em tarefas de 

avaliação da qualidade da informação a ser processada. Para isso, foi utilizada uma população 

de 363 linhagens de genitoras elite do programa de arroz irrigado do Instituto Internacional de 

Pesquisa de Arroz (IRRI) disponíveis online no banco de dados de diversidade do arroz. Os 

indivíduos foram genotipados utilizando genotipagem de alta densidade do tipo GBS 

(genotyping-by-sequencing) em relação a 30126 marcadores SNPs.  Para o controle de 

qualidade destes marcadores, tomou-se por base valores de Call Rate igual a 0,95 e a 

frequência do alelo mais raro (MAF) superior a 5%. Após o processamento para fins de 

controle de qualidade, permaneceram 26208 marcadores no conjunto de dados. A imputação 

dos dados perdidos foi realizada com uso das frequências genotípicas de cada marcador.  

Todos os procedimentos aplicados aos dados (controle de qualidade e imputação) foram 

realizados em tempo computacional de 26 segundos. Sendo assim, verificou-se que a 

linguagem Júlia é, de fato, uma solução promissora para o tratamento de grande conjunto de 

dados. Sua alta performance associada a fácil sintaxe favorece a implementação de métodos 

iterativos para o processamento dos dados o que a torna extremamente robusta, rápida e 

atrativa para a área de análise de dados.   
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 A seleção genômica (GS) tem possibilitado o aumento da eficiência seletiva, redução ou 

eliminação das atividades de fenotipagem e seleção precoce de genótipos superiores. Essa 

abordagem se baseia em dados fenotípicos agregados às informações genotípicas de 

indivíduos pertencentes a uma amostra da população de seleção utilizada na obtenção 

estimativa dos valores genômicos. Posteriormente, esses efeitos sobre fenótipos de caracteres 

quantitativos são utilizados na predição de valores genéticos de indivíduos apenas 

genotipados, candidatos à seleção em programas de melhoramento genético. A acurácia do 

processo depende, no entanto, que a população utilizada no treinamento represente a 

população de validação. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da GS na 

predição do valor genético em gerações avançadas por acasalamento ao acaso (aaa) utilizando 

diferentes backgrounds genéticos. Para este estudo, foi simulado um genoma de 1.010 

centimorgans (CM), distribuídos em 10 grupos de ligação com um SNP/CM. Em cada grupo 

de ligação dois QTL foram simulados. Em seguida, a população F2 foi cruzada dando origem 

as gerações aaa (A1 a A4), com 500 indivíduos cada. Os dados fenotípicos foram simulados 

adotando-se três modelos: modelo aditivo, aditivo-dominante e epistático, e considerando as 

situações: dominância parcial e dominância completa. Foram simulados caracteres 

quantitativos com herdabilidades (h2) de 30 e 60%, totalizando 12 cenários distintos. Para 

avaliar a capacidade de preditiva (CP), o modelo (GBLUP) foi treinado em uma geração e 

usado para prever gerações posteriores. Por exemplo, foram utilizados os efeitos de 

marcadores estimadas na população F2 para estimar o valor genômico esperado (GBV) nas 

populações A1 até A4. Além disso, utilizou-se de combinações de gerações anteriores para 

treinamento (F2A1; A1A2; A1A2A3) e do treinamento com uma geração imediatamente anterior 

para validação nas demais. O quadrado da correlação entre o GBV verdadeiro e valor genético 

simulado foi utilizado para medir a CP, independente da população utilizada para estimar os 

efeitos. No treinamento realizado com a F2 as médias das estimativas de CP considerando 

todos os cenários foram de 0.27, 0.21, 0.16 e 0.1 para A1 a A4, respectivamente. Considerando 

as CP obtidas utilizando as genotipagem mais recentes na predição os valores obtidos 

utilizando A1 a A4 na predição delas mesmas e das geraçōes avançadas foram em média de 

0.48, 0.46, 0.45 e 0.41. Considerando as estimativas obtidas por meio de gerações combinadas 

por A1F2, A1 A2, A1A2 A3 foram em media de 0.56, 0.56, 0.61 nas validações das populações 

que não foram utilizadas no treinamento. Assim, a inclusão de uma população de mesma 

estrutura populacional como A1 na genotipagem realizada na geração F2 apresenta uma CP 

duas vezes melhor para todos os cenários avaliados. 
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A Deriva Genética é o processo decorrente da amostragem de uma população 

responsável pela alteração dispersiva na frequência alélica. Entretanto, é imperativo a 

constatação de que este processo gere variabilidade suficiência para serem detectadas no 

estudo da diversidade genética. Nesse sentido, tem-se como objetivo verificar a diversidade 

genética após o processo de deriva a partir de uma população simulada. O uso da simulação 

computacional para gerar a população original bem como as diferentes populações amostradas 

é importante, pois garante o controle das demais variáveis. Assim, é possível admitir que os 

acasalamentos ocorreram unicamente entre os indivíduos da mesma amostra, que as gerações 

são distintas e que não houve seleção, migração e mutação. Inicialmente foi simulada uma 

população ideal com 1000 indivíduos, com 20 locos, com dois alelos cada. Desta população 

extraímos 100 amostras, com 20 indivíduos que foram submetidas a 10 gerações de 

acasalamentos ao acaso. Para cada loco, foram gerados gráficos das frequências alélicas para 

representar a crescente variação ao longo das dez gerações. Foi realizado o teste estatístico de 

Nei que leva em consideração o Índice GST para estimar a diversidade entre as subpopulações 

com base na medida de heterozigosidade em que H=1-soma(p²), onde p é a frequência de um 

alelo para um loco com n alelos. Além deste, realizou-se o teste estatístico de Wright para 

estudar a diversidade entre e dentro das populações, considerando o Índice FST (coeficiente de 

ancestria). As simulações e análises foram realizados pelo Portal Genes. No gráfico das 

frequências alélicas para o Loco 4, a frequência do alelo A observada para a geração inicial 

era de 0.5, enquanto que na geração 10 observou-se uma variação na frequência de 

aproximadamente 0.2 a 0.9. Para o loco 6 que possuía a mesma frequência inicial, foi 

observada uma variação aproximada de 0.1 a 1 na geração 10, sendo que na geração 9, uma 

das populações apresentou frequência nula, evidenciando a fixação e a perda de alelos 

decorrentes da deriva genética. Os dados obtidos mostram um aumento no índice de GST, de 

1,444 na primeira geração a 10.229 na décima geração, mostrando um aumento de sete vezes. 

Além deste, a análise do índice de FST, que apresenta na geração um o valor de 0.0174 e na 

geração dez 0.1023, tendo o índice FST aumentado seis vezes. Ambos os índices comprovam a 

hipótese, de que a diversidade genética entre as diferentes subpopulações, geradas por Deriva 

Genética, aumenta com o passar das gerações. Os gráficos das frequências alélicas 

corroboram de forma visual com os esses índices calculados, uma vez que apresentam a 

crescente variação dos alelos nos locos, ao longo das dez gerações. Conclui-se que a Deriva 

Genética gera variação suficiente para ser detectada nas análises de diversidade. 
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The development of the plant is closely controlled by the growth and expansion of 

cells. Cell morphogenesis is restricted and influenced by the presence of the cell wall. 

Through cell division and expansion the cell wall defines the shape of the cell and is strongly 

influenced by biotic and abiotic factors in response to the physiological needs of the plant. 

COBRA gene family participates in the regulation of cell wall expansion and is highly co-

expressed with the cellulose synthase complex. In Arabidopsis thaliana, COBRA mutants 

result in reduced levels of cellulose and disorganized deposition of microfibrils causing 

defects in the cell wall.  These data suggest that COBRA proteins are possibly involved in the 

development of various organs and tissues and are probably needed in all vascular plants. 

However, in soybean these genes have not yet been characterized. To identify the COBRA 

genes in the soybean genome we carried out a genomic survey through its homology with the 

COBRA genes of Arabidopsis thaliana. We found 32 transcripts and 23 genes orthologs in 

the soybean. The identified genes had their protein sequences checked on the Pfam website to 

confirm the presence of the COBRA domain. The genes were grouped in families according 

to their ortholog in Arabidopsis. In order to demonstrate the phylogenetic relationships of the 

COBRA family a phylogenetic tree was constructed based on the alignment of 72 sequences 

of the COBRA domain: 23 of Glycine max, 12 of Arabidopsis thaliana, 10 of Vitis vinifera, 

13 of Medicago truncatula and 14 of Phaseolus vulgaris. Phylogenetic analysis revealed that 

the soybean COBRA proteins are grouped in 5 clusters  suggesting that each group of genes 

can develop a specific function. To understand the expression patterns of COBRA genes we 

used Phytomine tool, a collection of RNA-seq expression data, with a total of 26 different 

organs and tissues. The data indicate that COBRA genes have a variety of expression patterns 

in various organs and tissues. The gene (Glyma.17G030700), which belongs to the subgroup 

COBL7, is expressed in all tissues with higher levels in leaf and root and is associated with 

the initial development of plant organs and tissues. This suggests that this gene is required in 

soybeans during the various stages of plant development. COBL10 protein is essential in the 

direction of cell wall growth of pollen tubes and loss of function causes gametophytic 

malesterility and reduction of pollen tube growth. The gene (Glyma.12G213400), member of 

family COBL10, showed high expression only during the flower stage suggesting that this 

gene is essential during the soybean flowering process. This is the first genome-wide 

identification and characterization of COBRA genes in soybean. In the future, this 

information may lead to molecular breeding related to cell wall in this specie. 
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Coffee is one of the most heavily globally traded commodities and its production is 

based on Coffea arabica and Coffea canephora and Brazil being the world's largest coffee 

producer. It is believed that all this production will be affected due to climatic changes, with 

low flower viability, fruit development, yield and beverage quality. An alternative to assist in 

obtaining coffee plants more adapted to future climatic conditions would be genomic 

selection (GS). The implementation of these programs requires a lot of genetic markers, 

which are more readily discovered now after the reference genome of C. canephora became 

available. Another important factor is the high genetic variability of C. canephora, due to its 

level of allogamy, being of great importance for breeding programs of coffee. Most of the 

traits which are economically important are quantitative and complex in nature and require 

whole genome coverage of markers thus, GS, through the calculation of genomic estimated 

breeding values (GEBVs), are becoming important and effective tools for plant breeding In 

the case of GS, these markers are used to build a predictive model using individuals with 

known genotypic and phenotypic information. With this model, GEBVs for the desired trait 

can be calculated and used to rank the individuals with unknown phenotype for subsequent 

selection. GS is a new approach in coffee breeding that enable early selection of elite 

materials, maximizing genetic gains over generations. For this purpose, in this work, a large 

number of individuals and markers were selected to assess GS applicability in terms of 

selection response of the targeted traits and prediction accuracy in a population of C. 

canephora. Approximately 1,300 individuals of C. canephora from a breeding population 

located at Embrapa Cerrados (Planaltina, DF, Brazil) were selected and evaluated for 

characteristics such as productivity, fruit precocity, grain size, cherry fruit size and weight of 

100 grains. DNA of each of the 1,300 individuals selected from the breeding population was 

extracted and the genotypic data were obtained with the 26K Axiom SNP array developed for 

C. canephora. The sampled population performed two functions at the same time, estimation 

and validation of the GS model. Prediction equations of GEBVs were constructed for each 

character of interest, predicted by RR-BLUP. Although GS studies have not yet been able to 

explain the total phenotypic variation, they have identified essential genomic regions, and for 

perennial species such as coffee, the use of GS can greatly increase selection efficiency, thus 

reducing the time to introduction of characteristics of interest.  
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 The construction of hydroelectric power station (HPS) has many negative effects on 

migratory species due to the habitat alterations upstream and downstream of these dams. 

Migratory species, especially of the genus Prochilodus, have been subject to several studies 

on population genetics and migratory dynamics. The species Prochilodus costatus is of great 

ecological and economic importance, which may be affected by the interruption of its 

migratory route, possibly causing population fragmentation. The objective of this study was to 

determine the levels of genetic variability of the P. costatus populations in the upstream and 

downstream regions of the Três Marias HPS using the mitochondrial gene, cytochrome c 

oxidase subunit I (COI). A total of 90 specimens of P. costatus were sampled at three 

locations in the São Francisco River Basin, in Minas Gerais, Brazil: 55 from Iguatama 

(upstream), 34 from Três Marias (downstream) and 01 from the Pandeiros River 

(downstream). To study the pattern of genetic diversity, nucleotide sequences from the COI 

gene region of the mitochondrial DNA of the 90 specimens were aligned using MEGA 6.0 

and population parameters such as haplotype number and haplotype diversity (Hd) were 

estimated using DNAsp. The alignment of P. costatus resulted in sequences of 566 base pairs 

and revealed the existence of 24 haplotypes among the three sampled locations, haplotypic 

diversity was Hd = 0.8547. Genetic variability among the sequences was generally high. 

Haplotypes H3, H4, H5 and H10 shared specimens of Iguatama and Três Marias among 

which a specimen of the Pandeiros River also belongs to the H4 haplotype. Variations of one 

to ten nucleotides separate the other haplotypes of the H5, the most common haplotype. 

Hypotheses can be used to explain the genetic variability of the isolated populations of P. 

costatus from the region of influence of the dam. The first one would be that the time of 

construction of the dam is still recent so that there is differentiation in the populations or they 

are so large that they have not lost alleles, behaving like panmitic populations or the effects of 

stocking efforts were successful in their objectives of maintaining genetic similarity between 

populations upstream and downstream of the Três Marias dam. Twenty-eight specimens had 

haplotypes that more closely related to P. argenteus. Further nuclear gene analyses indicated 

that those specimens were not recent hybrids. The presence of these divergent haplotypes 

indicated a paraphyletic relationship between these two sympatric species. 
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O eucalipto é plantado em mais de 90 países, portanto abrange regiões com as mais 

variadas condições climáticas, exigindo assim genótipos cada vez mais adaptados às 

condições adversas. A disponibilidade hídrica mostrou ser o principal fator que limita a 

produtividade nas plantações de eucalipto e a capacidade de tolerar essas condições variam 

consideravelmente entre os genótipos. Esse fato contribui para a prática atual de considerar o 

desempenho da planta em condições variadas durante o processo de seleção de genótipo. Em 

termos moleculares, o sinal de estresse, uma vez produzido pela célula vegetal, ativa rotas de 

transdução de sinal que envia mensgens aos fatores de transcrição e regulam a expressão dos 

genes encarregados da resposta ao estresse. Entre os diversos genes reponsivos ao déficit 

hídrico identifica-se os genes da familia ALMT que por está relacionado com o transporte de 

malato, altera de forma direta o potencial osmótico das células guardas, causando abertura ou 

fechamento dos estômatos alterando assim o fluxo de água e CO2. Em função dessas 

considerações, objetiva-se identificar os genes da familia ALMT relacionado com resposta ao 

déficit hídrico em Eucalyptus grandis. Para tanto foram utilizadas sequências protéicas de 

genes da familia ALMT já caracterizados na literatura e conhecidos por estarem relacionados 

com a função de controle das células guardas em várias espécies, Arbidopsis thaliana 

(AtALMT9, AtALMT6, AtALMT12), Malus domestica (MdMA1) e Vitis Vinifera (VvALMT9). 

Essas sequências protéicas foram utilizadas como consulta para análise com o algoritmo 

BLASTp contra uma banco de dados de proteoma de E. grandis. A partir disso, as sequências 

protéicas dos membros ALMT e os membros prováveis de E. grandis foram alinhadas pelo 

algorítmo ClustalW e as relações filogenéticas foram estimadas com o MEGA 6.0, usando o 

método Neighbor-joining, com o modelo de substituição p-distância e 1000 repetições de 

bootstrap. Foram encontrados no total, três genes putativos em E. grandis a pertenceram à 

famila dos ALMT. Desses, Eucgr.B00717.1 está próximo filogeneticamente do VvALMT9 e 

AtALMT9, o Eucgr.I00408.1 próximo ao AtALMT6 e o Eucgr.E00295.1 pertencendo ao 

mesmo clado do AtALMT12. Não foi encontrado nenhum gene relacionado com o MdMA1. 

Dessa forma, os três genes encontrados apresentam-se como potenciais reguladores da 

abertura e fechamento estomático, podendo-se então promoverem maior tolerância à 

dessecação e portando apresentam-se como possíveis canditados a serem incorporados em 

programas de melhoramento vegetal, visando a obtenção de genótipos mais tolerantes ao 

déficit hídrico. 
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De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a 

mandioca tem potencial para se tornar a base de matéria-prima para uma série de produtos que 

podem aumentar a demanda pela planta e contribuir para a transformação agrícola e 

crescimento econômico nos países emergentes. Dada a importância da mandioca como fonte 

de alimento global, bem como a crescente demanda para maior produção e melhor qualidade 

da cultura, diversos programas de melhoramento no mundo objetivam melhorar o potencial de 

rendimento e tolerância a pragas e doenças. A seleção assistida por marcadores ligados a QTL 

aumenta a eficiência da seleção no melhoramento, uma vez que marcadores não sofrem 

influência ambiental ou da idade da planta. A identificação destes marcadores utilizando 

mapas genéticos, no qual se estudam a arquitetura das características quantitativas no genoma, 

permitindo a estimação do número, posição, ação gênica e inferir a magnitude do efeito dos 

principais fatores genéticos envolvidos no controle dessas características, para então 

manipular esses fatores individualmente durante os procedimentos de recombinação genética 

e seleção. Desta forma, objetivou-se com o presente estudo identificar marcadores 

importantes para as características de altura das plantas (AP), produtividade de parte aérea 

(PPA), produtividade total de raízes fresca (PTR), teor de matéria seca da raiz (MS) e 

produtividade de amido (PROD-AMD) de mandioca. Para isto foi utilizada uma população F1 

de 141 indivíduos, oriunda do cruzamento entre as cultivares Fécula Branca e BRS Formosa, 

mantida em delineamento em blocos, com duas repetições e 16 plantas por parcela para as 

análises fenotípicas. A genotipagem dos indivíduos foi realizada usando SNPs, microssatélites 

e minissatélites. A partir dos dados obtidos, foi realizado o teste Qui-quadrado e análise de 

QTL por marca individual por contraste de media, com o programa GQMOL. Dos 497 

marcadores, 416 (83,70%) apresentaram a segregação Mendeliana esperada, o número de 

marcadores significativos por característica variou de 32 a 40, com um total de 120. Os 

marcadores Mini 48 e 19231-SNP (cromossomo 9) foram comuns a quatro das cinco 

características avaliadas (AP, PPA, PTR e PROD-AMD). Os marcadores em comum para as 

características PPA, PTR e PROD-AMD distribuíram-se no cromossomo 9 (19231-SNP, 

Mini48 e Me.MEF.c.1154), 10 (42424-SNP, Me.MEF.c.1094 e Me.MEF.c.3226) e 15 

(Me.MEF.c.0758,  Me.MEF.c.2432, Me.MEF.c.2567). Nos cromossomos 4 

(Me.MEF.c.0385), 16 (Me.MEF.c.0444), 3 (Me.MEF.c.0466) e 1 (Me.MEF.c.2758) foram 

ligados apenas um marcador. Para PTR, PROD-AMD e AP apenas os marcadores 19231-

SNP, 6104-SNP, Mini48 e SSRY 143 foram comuns. Portanto, foi possível identificar regiões 

genômicas interessantes para altura das plantas, produtividade de parte aérea, produtividade 

total de raízes fresca, teor de matéria seca da raiz e produtividade de amido em mandioca. 
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Coffee is an important social and economic crop in Brazil, it generates 4 million direct 

and indirect jobs just in the state of Minas Gerais and has relevant participation in the 

Brazilian exportation panel. The main species utilized for coffee production are Coffea 

arabica, wich corresponds to the majority of the production, and C. canephora that is also 

relevant in market and is one of the parental species of C. arabica. The soil where these 

species are cultivated in Brazil is mainly characterized by low concentrations of phosphorus 

and this increase the use of fertilizers that can cause environmental impacts and raise the 

cultivation costs. Therefore, the improvement of phosphorus uptake by coffee plants 

cultivated in these environments is a target to increase productivity and the search for key 

genes involved phosphorus starvation response can help breeding programs to achieve this 

goal. One important process for phosphorus uptake is the conversion of organic phosphate 

pools in rhizosphere into inorganic phosphate (Pi) that can be catalyzed by purple acid 

phosphatases, and the identification of genes that codify these enzymes in Coffea canephora 

was the aim of this work. For this purpose, 84 PAP amino acid sequences already studied 

from Arabdopsis thaliana, Glicine max and Oriza sativa were used as query to perform a 

blastp analysis against C. canephora proteome and the resulting output was used to study 

PAP family by conserved sequences search in amino acid and nucleotide levels and 

phylogenetic relations performed in MEGA 6.0 software, by using ClustalW algorithm and 

Neighbor-joining method with 1.000 bootstrap replicates. A total of 33 members of PAP 

family were identified in C. canephora but only in five predicted proteins the conserved 

amino acid sequences of this family (DXG, GDXXY, GNH(D/E), VXXH, GHXH) were 

present. A phylogenetic tree constructed with the 33 identified C. canephora putative PAPs 

(CcPAPs) and the 84 PAPs from other species resulted in three main groups, with PAP 

members of all species spread. Using these analyses and literature information about 

characterized PAPs secreted in rhizosphere, four putative PAP genes in C. canephora were 

highlighted, CcPAP1, CcPAP3, CcPAP12 and CcPAP18. The promoter region of these genes 

has P1BS motifs, which are related to gene upregulation in phosphorus starvation condition. 

The genes identified in this work can be related to an important process of phosphorus uptake 

by plants and, therefore can be used as molecular markers or as target for genetic 

modifications to improve coffee plants adaptability to low phosphorus availability in 

Brazilian soils. 
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Populus trichocarpa is the largest broadleaf tree in western North America and its 

contribution to the ecology and general health of the biome is significant. In addition, the 

commercial importance is focusing on the pulp and paper industry. It is also extremely 

relevant for the study of other species, being widely used as a model plant for woody species. 

The genome of this specie has already been sequenced but some gene families are still 

unknown. Thus, it justifies the importance of this study to better understanding of the key 

genes that are involved in different metabolic pathways. This work aimed to study the MATE 

gene family in P. trichocarpa to contribute to a better understanding of the family as well as 

to the specie improvement. For this purpose, 40 members of the MATE family in varied 

species were used, with functions already characterized in the literature, as a query to perform 

the BLASTp against the protein database of P. trichocarpa. It was used as selection criterion, 

only alignments that presented e-value < 1E-5 and identity > 50%. Then, an alignment 

between the MATE characterized proteins and the candidates in P. trichocarpa was 

performed using the ClustalW algorithm and the construction of the phylogenetic tree using 

the Neighbor-joining method, using p-distance and bootstrap of 1.000 replicates. We found 61 

genes encoding 128 proteins in P. trichocarpa candidates to belong to the MATE family. 

Some clades presented high similarity with MATE characterized for transport of flavonoids, 

alkaloids, organic acids and hormones. The genes Potri.016G053600 and Potri.009G053700 

were the ones that presented the greatest similarity with the already characterized protein that 

transport citrate in the rhizosphere. In relation to the alkaloid transporters, the 

Potri.011G002200 gene was the one closest to the clade of the genes already characterized, 

mainly NtMATE1. Thus, it is concluded that P. trichocarpa presents several candidates to 

belong to the MATE family, involved in different metabolic pathways. Therefore, the greater 

understanding of these families will contribute both to the prospecting of genes for breeding 

purposes and to the general knowledge of the gene family. 
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Coffee is a worldwide commercialized commodity and, for Brazil, which is the main 

producer and exporter country, it has great economic and social relevance. This product is 

obtained by processing grains from Coffea arabica and C. canephora, which are the main 

species used for this purpose. C. canephora, which is a diploid organism, is one parental of 

the tetraploid hybrid C. arabica and its genome is available for genome-wide analysis that can 

be useful for mining target genes to help breeding programs. One constraint for coffee tree 

cultivation is the low availability of phosphorus in soils where these species are cultivated, 

regarding the role of this nutrient in plant metabolism and the costs related to fertilizers 

application. The plant response to phosphorus starvation is complex and involves many genes, 

but some of them are key regulators of the process, therefore are interesting candidates. The 

major known regulator of phosphorus starvation response is a transcription factor of Myb-Cc 

family, which regulates a wide range of genes through interaction with P1BS motifs in its 

promoter regions. With the aim to identify this gene in C. canephora, a blastp search was 

performed against C. canephora proteome using two types of queries, one based on the Myb-

Cc family of Arabdopsis thaliana (15 proteins) and the other composed by five PHR proteins 

already functionally characterized in other species. The output of these analyses were merged 

and resulted in 51 proteins, but only 11 presented the known Myb and Cc domains, which are 

basic characteristics of this family. After that, two phylogenetic tree were constructed based 

on alignment with ClustalW algorithm and Neighbor joining method with substitution mode 

of p-distance and 1.000 bootstrap replicate. One of these trees was constructed with the 51 

proteins of C. canephora and the proteins of A. thaliana Myb-Cc family members (T1) and 

the other with the same proteins of C. canephora and the functionally characterized PHR 

proteins (T2). The 11 proteins of C. canephora that presented Myb and Cc domains were 

highlighted in the two phylogenetic trees and of that, three proteins clustered with 

characterized PHRs proteins in T1 and these same proteins clustered with the A. thaliana 

Myb-Cc proteins that perform this function. The genes that codify these three putative PHR 

proteins were obtained and named as CcPHR1, CcPHR2 and CcPHR3, and can be 

functionally analyzed to confirm its relation to phosphorus starvation response regulation. The 

putative transcription factors identified in this work can be essential regulators of low 

phosphate Coffea adaptability and are potential candidates for biotechnological approaches 

and molecular assisted selection. 
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As abelhas da tribo Meliponini, também conhecidas como abelhas “sem ferrão”, devido ao 

fato deste ser atrofiado, estão distribuídas nas regiões Neotropical, Afrotropical, Indo-Malaia 

e Australásia. A tribo é representada por 33 gêneros, sendo um deles Plebeia, o qual também 

é denominado de abelha “mirim” pelo seu pequeno tamanho. Este gênero possui 40 espécies 

descritas com ocorrência nas regiões da América do Sul e América Central, tropicais e 

subtropicais. Estudos de citogenética molecular têm sido importantes para investigar a 

distribuição de sequências específicas de DNA em diferentes gêneros da tribo Meliponini. 

Entretanto, dentre as espécies de Plebeia, apenas sete foram estudadas citogeneticamente, 

onde as análises cromossômicas estão relacionadas à descrição do número diploide (2n = 34), 

evidenciação das regiões de heterocromatina e utilização de fluorocromos base específicos 

(DAPI-CMA3). Visto os poucos estudos de citogenética molecular nas espécies de Plebeia, 

análises de marcações em regiões específicas dos cromossomos podem contribuir para um 

melhor entendimento das relações evolutivas entre as espécies deste gênero. Assim, o objetivo 

desse trabalho foi mapear a região de rDNA 18S utilizando a técnica de hibridação 

fluorescente in situ (FISH) em Plebeia phrynostoma. Os cromossomos mitóticos metafásicos 

foram obtidos a partir de gânglios cerebrais de larvas pós defecantes. A sonda de rDNA 18S 

foi amplificada via PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) utilizando-se os primers de rDNA 

18S, 18SF1 (5´GTCATATGCTTGTCTCAAAGA3´) e 18SR1 

(3´TCTAATTTTTTCAAAGTAAACGC5´). A marcação desta sonda foi realizada pelo 

método indireto utilizando nucleotídeos marcados com digoxigenina durante a amplificação 

via PCR. Os cromossomos foram contrastados com DAPI e analisados em microscópio de 

epifluorescência Olympus BX53. Plebeia phrynostoma apresentou marcações de 18S rDNA 

na região terminal de quatro cromossomos. Esse trabalho foi o primeiro a caracterizar regiões 

de rDNA 18S no gênero Plebeia, sendo então de grande importância, pois essas informações 

podem ser utilizadas como forma de comparação com outras espécies para melhor 

compreender suas relações evolutivas, tanto no gênero como na tribo. Devido aos escassos 

estudos de citogenética molecular neste gênero, o presente trabalho contribuiu para o melhor 

entendimento da localização e distribuição da região ribossômica 18S em Plebeia 

phrynostoma e a caracterização dessa região em outras espécies de Plebeia são importantes 

para melhor compreensão das relações evolutivas neste grupo. 
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A crescente evolução das tecnologias de sequenciamento e genotipagem promoveu um 

grande avanço da genética molecular, o qual tem beneficiado o melhoramento animal. 

Visando o aumento do ganho genético por unidade de tempo, baixo custo e alta eficiência na 

seleção de indivíduos geneticamente superiores, foi idealizada a Seleção Genômica Ampla 

(GWS). A GWS faz uso de informações diretas do DNA por meio dos marcadores 

moleculares. Assim, dispondo dos dados genotípicos, é possível prever se um determinado 

indivíduo apresentará ou não um bom valor fenotípico. Métodos estatísticos têm sido 

propostos e avaliados com o intuito de obter predições mais acuradas e menores valores de 

viés. Dentre esses podem ser citados os métodos baseados em Modelos Mistos (G-BLUP), 

inferência bayesiana (Bayes A e B; BLASSO) e alguns outros métodos menos difundidos, 

como por exemplo as árvores de regressão (Regression Tree) e seus desenvolvimentos 

posteriores (Bagging e Random Forest). Os métodos baseados em árvores podem ser 

utilizados tanto para seleção de variáveis quanto para predição dos valores genéticos 

genômicos. Além disso, as árvores são de fácil interpretação, são robustas a outliers e 

insensíveis a transformações monótonas.  Diante do exposto, esse trabalho teve por objetivo 

avaliar a eficiência dos métodos baseados em árvores de regressão (Regression Tree, Bagging 

e Random Forest) na estimação de valores genéticos genômicos de dez características de 

carcaça em um banco de dados com 345 suínos da raça Piau x Comercial e um painel de 237 

marcadores moleculares. Os resultados obtidos foram comparados com aqueles provenientes 

do BLASSO. Na comparação foram consideradas a capacidade preditiva, viés e tempo 

computacional após o procedimento de validação cruzada 5-fold. Os resultados indicaram que 

o método Regression Tree foi inferior ao BLASSO quanto a capacidade preditiva para todas 

as características avaliadas. No entanto, para seis das dez características, os desenvolvimentos 

do Regression Tree (Bagging e Random Forest) apresentaram valores de capacidade preditiva 

similares aqueles obtidos pelo BLASSO, sendo este superior para as outras quatro 

características. Com relação ao viés, de maneira geral, tem-se que o método BLASSO 

subestima as variáveis respostas e os métodos de regressão baseados em árvores, 

superestimam as variáveis respostas. Ademais, os métodos de regressão em árvore foram 

superiores quanto ao tempo computacional. Essa superioridade pode aumentar de acordo com 

o número de parâmetros e iterações definidas no método BLASSO. Também tem a vantagem 

de não ser necessário obter um valor de convergência, uma vez que não utiliza cadeias de 

Markov para estimação dos parâmetros. Portanto, com base nos resultados, dependendo do 

número de parâmetros a serem estimados, os métodos baseados em árvore aparecem como 

uma boa alternativa para predição genômica. 
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In eukaryotic cells mitochondria are responsible for most of the ATP produced and defects 

from their functioning can have serious repercussions on an organism. In the mitochondrial 

genome are found 13 genes encoding proteins that are essential for the functioning of 

mitochondria. Among these, the NADH dehydrogenase complex comprising seven genes. In 

order to estimate the selection pressures in protein coding regions, the relationships between 

non-synonymous and the synonyms substitutions (dN/dS) are used. The purifying selection 

(negative) is defined by the relation dN / dS <1, it tends to remove the non-synonymous 

variation of a population; the positive selection is defined by the relation dN / dS> 1, it tends 

to promote the non-synonymous variation; and the ratio dN / dS = 1 indicates neutrality. In 

order to evaluate the differences in the evolutionary rates of the NADH dehydrogenase 

complex of Characiformes fishes, global values of dN / dS were analyzed. The ND1, ND2, 

ND3, ND4, ND4L, ND5 and ND6 sequences of 32 Characiformes fishes species were aligned 

using the Clustal W algorithm in the Mega software version 7.0.14. The stop codons were 

excluded from the alignments obtained and the regions containing ambiguities were manually 

checked. Selective pressures acting on the mitochondrial gene codons were analyzed using 

the Data-Monkey server (http://www.datamonkey.org) and the overall values of dN / dS were 

calculated using the single-likelihood ancestor counting (SLAC).  The results obtained for the 

dN / dS values of the seven genes analyzed were 0.058, 0.136, 0.092, 0.075, 0.077, 0.122 and 

0.144 for the ND1, ND2, ND3, ND4, ND4L, ND5 and ND6 genes, respectively. All values 

were less than 1, indicating the action of the purifying selection (negative) eliminating the 

deleterious alleles. The highest percentage of variable sites was found for the ND6 gene 

between the groups, whereas smaller percentages were found for the ND1 and ND4 genes. 

This indicates that ND6 was under less selective pressure, and ND1 and ND4 are under the 

most selective pressure among all mitochondrial proteins of the NADH dehydrogenase 

complex. 
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A cultura do arroz tem grande importância nacional e mundial, por ser um dos cereais 

mais produzidos e consumidos no mundo, caracterizando-se como o principal alimento de 

mais da metade da população mundial. Em função de sua importância alimentar, desenvolver 

métodos eficientes que visam a predição de valores genéticos genômicos para a posterior 

seleção de indivíduos geneticamente superiores, quanto a características da planta, é de 

extrema importância para os programas de melhoramento. Diante disso, o objetivo deste 

trabalho foi de avaliar a eficiência do método G-BLUP e Índice Delta-p/G-BLUP na 

estimação de valores genômicos e dos efeitos de marcadores SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphisms) e posterior seleção de indivíduos em dados fenotípicos associados a 

características de produtividade do arroz (Número de panículas por planta, altura da planta, 

comprimento da panícula, número de panículas no perfilho primário, número de sementes por 

panícula, espiguetas por panícula e fertilidade das panículas). Diferentemente do G-BLUP, o 

Índice Delta-p/G-BLUP se baseia no princípio da seleção combinada utilizando 

conjuntamente as informações dos valores genômicos aditivos preditos via G-BLUP ( ) e 

via Delta-p ( ), ou seja, o índice de seleção é da forma  sendo ponderados 

pelos pesos  e . O índice pode também ser representado por 

 em que y é o vetor de dados fenotípicos individuais, X 

é a matriz de dosagem alélica centrada por indivíduo,  é o contraste de médias de 

subpopulações e  é o diferencial de frequência alélica entre as subpopulações. Desta forma, 

o método Delta-p utiliza no processo de seleção o conceito de mudança na frequência alélica 

devido à seleção e o conceito teórico de ganho genético (contraste entre médias de duas 

subpopulações). O Índice Delta-p/G-BLUP, considerando as nove características de arroz, 

obteve média de ganho, em termos de capacidade preditiva, de 9,52% a mais em relação ao 

G-BLUP. Segundo alguns autores, ganhos de 5% já são significativos no melhoramento, 

equivalendo muitas vezes ao ganho que se obtém em um ciclo completo de melhoramento. 

Assim, 9,52% é altamente expressivo. Sob seleção genômica realizada anualmente, como a 

cultura do arroz, esses ganhos da ordem de 9,52% são acumulativos e crescem rapidamente.  
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 Non-ribosomal peptides (NRPs) and polyketides (PKs) have been studied as potential 

alternatives to the use of antibiotics in human and veterinary medicine due to the increasing 

risk of selecting and spreading resistant bacteria. These secondary metabolites are synthesized 

by the enzymatic complexes non-ribosomal peptide synthetase (NRPS) and polyketide 

synthase (PKS). Previous in silico studies showed that many species of ruminal bacteria have 

biosynthetic genes for antimicrobial peptides. However, the distribution of biosynthetic genes 

for NRPs and PKs in ruminal microbial genomes have not been analyzed. We hypothesized 

that bacteria and archaea from the ruminal ecosystem represent a potential source of NRPs 

and PKs and this study aimed to identify, using computational approaches, the diversity of 

genes potentially involved in the biosynthesis of NRPs and PKs in ruminal microbial 

genomes and to evaluate their expression in metatranscriptomes of different species of 

ruminants. Genomic sequences from 310 ruminal microorganisms were downloaded from 

public databases. The antiSMASH 3.0 software was used for the initial screening and distinct 

biosynthetic genes were inspected using tBLASTn algorithm. Target-directed genome mining 

was also performed using known biosynthetic genes from eleven NRPs and twelve PKs from 

the KEGG database as query sequences. To evaluate if these genes could be expressed in the 

rumen microbiome, reads from six different rumen metatranscriptome datasets were aligned 

to the biosynthetic genes for NRPs and PKs. The antiSMASH analyses revealed that the main 

genes related to the biosynthesis of NRPS and/or PKS were present in 53.9% and 49.3% of 

the 310 ruminal genomes analyzed, respectively. The majority of the bacterial genomes 

available belonged to the Firmicutes phylum (n=227) and this phylum also harbored the 

largest number of putative biosynthetic gene clusters for NRPs (n=141) and PKs (n=94). 

Target-directed genome mining indicated that ruminal microorganisms showed non-ribosomal 

products with antibacterial, antifungal, antiparasitic and immunosuppressant functions. The 

phylogenetic reconstruction based on the 16S rRNA nucleotide sequences coupled to the 

distribution of the three main putative genes required for the biosynthesis of NRPS and PKS 

suggested that these genes were not acquired through horizontal gene transfer in ruminal 

genomes. Analyzes of the metatranscriptomes showed that these genes were more expressed 

in sheep rumen datasets. These results demonstrate, for the first time, that ruminal 

microorganisms harbor putative genes for NRPS and PKS biosynthesis with more abundance 

among strains from the Firmicutes phylum. 
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 Na seleção genômica ampla, a seleção de marcadores moleculares é importante pois 

permite que o pesquisador inclua em suas analises somente aquelas marcas que influenciem 

diretamente as características de interesse, além de evitar eventuais problemas de 

dimensionalidade e multicolinearidade entre elas. Diante dessa situação, nosso objetivo foi 

determinar quantos e quais marcadores seriam utilizados futuramente para estudos de 

predição através da técnica de Stepwise. Foram simuladas nove populações sendo dois 

genitores geneticamente divergentes; híbrido F1, gerações de acasalamento ao acaso e de 

retrocruzamento em relação a cada um dos genitores – com 500 indivíduos e 2000 marcadores 

cada. Os dados genotípicos e fenotípicos foram simulados adotando-se três modelos: aditivo, 

aditivo-dominante e epistático, e considerando duas situações de dominância: parcial 

(gmd=0.5) e completa (gmd=1). Foram simulados caracteres quantitativos com herdabilidades 

(h
2
) de 30 e 60% e controlados cada um por 100 locos, considerando dois alelos por loco, 

totalizando 12 cenários distintos para o estudo. A característica mais complexa (dominância 

completa, herdabilidade de 30% e modelo epistático) foi utilizada para estabelecer mínimo de 

marcadores que, posteriormente, foram considerados na análise de regressão múltipla pela 

técnica de Stepwise. A técnica foi aplicada a fim de determinar quantos e quais marcadores 

seriam utilizados futuramente para estudos de predição. A tomada de decisão é realizada com 

base no número de condição, que avalia a existência de multicolinearidade (NC < 100 indica 

ausência de multicolinearidade), e no R
2
 do modelo ao incluir cada marca. Todas as análises 

foram realizadas utilizando o Portal Genes integrado ao MatLab. Os resultados indicaram que 

o uso de 100 a 150 marcas para as populações resultantes do cruzamento entre P1 e P2 seria 

suficiente para evitar problemas de multicolinearidade e manter um R
2
 satisfatório maior que 

80%. Evidenciamos ainda que o método permite que o pesquisador elimine problemas de 

dimensionalidade por meio da seleção de marcas, sem que haja perda de informações 

relevantes. A análise de regressão Stepwise é promissora para redução e seleção de 

marcadores em problemas de seleção genômica. 
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 seleção genômica ampla tem o objetivo de acelerar e otimizar o processo de 

melhoramento genético de espécies animais e vegetais. Seu emprego consiste em utilizar uma 

grande quantidade de marcadores moleculares (Single Nucleotide polimorfismo - SNPs) para 

cobrir o genoma e predizer características de interesse. Tal processo permite selecionar 

indivíduos precocemente através de informações contidas no DNA, ainda na fase inicial de 

vida. Essa metodologia tem como principais vantagens a baixa taxa de mutação, tempo e 

custo. No entanto, uma genotipagem ampla, isto é, com muitos SNP’s, poderia implicar em 

problemas de multicolinearidade e alta dimensionalidade. Neste sentido, soluções para este 

tipo de problema são necessárias. Uma abordagem prática consiste em obter um modo de 

inferir sobre a característica de interesse a partir de um conjunto menor de marcadores, sem 

perda significativa de informação. Para tal, pode-se empregar técnicas estatísticas 

multivariadas como a Análise de Componentes Principais, utilizando o critério de descarte de 

variáveis proposto por Jolliffe, RR-BLUP-B, análise de fatores, os tradicionais métodos de 

seleção automática de variáveis (Stepwise, Backward e Forward), entre outros. Dessa forma, 

reduzindo o número de marcadores genéticos pode-se estimar, por exemplo, um modelo de 

Regressão com melhores propriedades estatísticas, ou seja, mais parcimonioso, com menor 

grau de multicolinearidade e que permita ao pesquisador obter interpretações práticas dos 

resultados. Adicionalmente, podem-se minimizar problemas com graus de liberdade, 

originados devido ao elevado número de marcadores em relação ao de indivíduos. Neste 

sentido, o presente trabalho objetivou comparar duas metodologias de redução da 

dimensionalidade (Método de descarte proposto por Jolliffe e RR-BLUP-B), os quais foram 

comparados via capacidade preditiva do modelo ajustado. Também, objetivou-se detectar e 

selecionar os marcadores de maiores efeitos sobre a característica comprimento de carcaça em 

suínos em um banco de dados com 345 suínos e 237 SNPs. Os resultados demonstraram que a 

metodologia de descarte de variáveis proposta por Jolliffe foi inferior à abordagem via RR-

BLUP-B, que eliminou um maior número de marcadores e estimou capacidade preditiva 

superior. O modelo com os primeiros 94 SNP’s de maior efeito modular possuiu capacidade 

preditiva de 0,7057, enquanto o modelo ajustado com os marcadores não eliminados pelo 

método de Jolliffe forneceu um valor de 0,6081 (com 119 marcadores). Ambas as 

metodologias reduziram o número de marcadores, no entanto, o RR-BLUP-B foi superior em 

termos de parcimônia e capacidade preditiva. Adicionalmente, o marcador de maior efeito foi 

o SNP 144 e o de menor efeito o SNP 1. 
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 Selecionar genitores é uma etapa inicial crucial para o sucesso dos programas de 

melhoramento para o desenvolvimento de cultivares superiores. A seleção genômica ampla 

(GWS) une informações fenotípicas e genotípicas que permite predizer o desempenho das 

progênies. O objetivo deste trabalho foi selecionar genitores através de populações simuladas 

baseadas em informações genômicas da cultura do milho por meio da GWS. A simulação de 

cinco variáveis fenotípicas das 200 linhagens endogâmicas recombinantes (RIL´S) foram 

considerando número de genes, média, coeficiente de variação, grau médio de dominância e 

herdabilidade da seguinte forma: variáveis - 1) 12, 4.38, 19.06, 0.47, 0.86; 2) 23, 7.03, 7.42, 

0.56, 0.7; 3)31, 27.67, 7.4, 1, 0.5; 4) 14, 238.94, 11.05, 0.89, 0.40; 5) 60, 149.16, 12.56, 0.03, 

0.33. As características possuíam genes em comum, uma vez que consideramos efeito de 

pleiotropia. Já a simulação genotípica foram realizadas a partir de 1000 marcadores com 

distância variável localizados em 10 grupos de ligação de tamanho variável. Em relação aos 

valores genômicos reais as linhagens foram organizadas em cinco grupos: ótimo, bom, médio, 

ruim e péssimo, levando em conta a variável cinco, uma vez que ela foi considerada a mais 

complexa. Todas as análises foram realizadas utilizando o Portal Genes integrado ao software 

R. A GWS foi realizada usando a metodologia BLUP e foram obtidos os valores genômicos 

preditos das linhagens. Com essa informação foram escolhidas as 10 melhores linhagens 

baseadas na informação da variável 5. Essas melhores linhagens pela GWS se enquadraram 

no grupo das linhagens ótimas quando analisamos os valores genotípicos reais. Vale ressaltar 

que como na simulação consideramos efeito de pleiotropia incorporada, as melhores 

linhagens em relação as outras variáveis também foram selecionadas indiretamente via 

variável cinco, já que ela, carreia a maioria dos genes de interesse. Por meio desse trabalho foi 

demonstrada a importância da GWS na escolha apropriada de genitores para formação de uma 

população base. 
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Sclerotinia sclerotiorum is the causal agent of white mold. This fungus affects plant 

species in more than 200 genera, including important horticultural and legume species such as 

soybean and the common bean. Transposable elements have been used as molecular markers 

for pathogen identification and characterization. The complete sequencing of the S. 

sclerotiorum genome (http:  www.broadinstitute.org/annotation/sclerotinia_sclerotiorum) 

allowed the identification of different classes of transposable elements in the fungus genome. 

These elements are abundant and widespread in the genome. The main goal of this work was 

to evaluate the genetic variability of S. sclerotinia populations using retrotransposons and the 

Inter-Retrotransposon Amplified Polymorphism (IRAP) technique. Twenty-three S. 

sclerotiorum isolates were collected in common bean crops in two regions of Minas Gerais 

state (Triângulo Mineiro and South) and were analyzed. Experimental procedures were as 

follows: (i) DNA was extracted by the CTAB method; (ii) primers were designed for the 

conserved regions that flank the retrotransposons (LTR); (iii) the regions separating neighbor 

retrotransposons were amplified by PCR; (v) amplicons were separated by polyacrylamide gel 

electrophoresis; (vi) genetic distances were determined by the Nei and Shannon indices. 

Twenty polymorphic loci were amplified for each region. The dendrograms demonstrated that 

the isolates collected in the Triângulo Mineiro region tend to form distinct groups even 

though they are isolated in a same locality, the same occurs in the South region. Thus, it 

shows that the population of S.sclerotiorum in these regions are not genetically structured 

regarding  to a geographical region. The IRAP technique can be used to determine the genetic 

variability within each of these populations, Triângulo Mineiro and South separately. And that 

in these regions, the population of S. sclerotiorum are not genetically structured regarding to a 

geographical origin. Determination of the genetic diversity of this pathogen is important for 

control and management of white mold and an essential piece of information to aid breeding 

programs aiming to develop common bean cultivars resistant to this disease. 
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 Uma ferramenta que pode ser útil para auxiliar nos programas de melhoramento são os 

marcadores moleculares. Com o objetivo de testar combinações híbridas e, portanto, auxiliar 

na escolha de progenitores, foram realizadas hibridações entre algumas variedades/acessos de 

interesse do programa de melhoramento genético do cafeeiro. Como a espécie Coffea arabica 

é autógama, mesmo tomando todos os cuidados durante a hibridação manual, algumas 

sementes podem ser resultantes de autofecundação do genitor feminino. Dessa forma, 

marcadores moleculares SSR foram usados para certificar que as plantas supostamente 

híbridas, eram realmente oriundas de hibridação e não de autofecundação. Para a identificação 

dos híbridos, todos os potenciais progenitores foram genotipados com 12 primers SSR. Para 

cada híbrido, foram selecionados os marcadores polimórficos e informativos entre os seus 

potenciais progenitores. Assim, as amostras F1 que apresentaram as marcas que estavam 

presentes em ambos os progenitores foram considerados híbridos e os indivíduos que 

apresentaram as marcas presentes apenas no progenitor feminino foram considerados 

produtos de autofecundação. Dos 48 indivíduos F1 analisados, 41 foram originados de 

hibridização, ou seja, foi obtido o cruzamento de interesse. Sete indivíduos foram oriundos de 

autofecundação, nesse caso, certamente ocorreu uma falha durante processo de cruzamento. 

As progênies originadas de hibridação foram identificadas e assim continuarão no programa 

de melhoramento genético. As plantas oriundas de autofecundação serão idênticas ao 

progenitor feminino, dessa forma poderão ser mantidas no campo para a realização de outros 

cruzamentos de interesse. Ressaltando que o café é uma cultura perene e de ciclo e período 

juvenil longos, a metodologia de certificação de cruzamentos por meio da utilização de 

marcadores moleculares, pode ser considerada de grande utilidade para o melhoramento 

genético da espécie, já que as plantas híbridas e as plantas originadas de autofecundação 

podem ser identificadas ainda no início do processo de melhoramento resultando em uma 

economia de tempo, recursos financeiros e mão de obra. 
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Em estudos de melhoramento genético, é comum a estrutura de dados apresentar 

observações de um mesmo indivíduo ao longo do tempo, além da estrutura de parentesco 

entre grupos desses indivíduos. Dentre as diversas metodologias utilizadas, os modelos de 

regressão aleatória (MRA), possibilitam a análise de medidas tomadas várias vezes durante a 

vida de um animal. Este trabalho teve por objetivo apresentar um modelo Bayesiano que 

permita estimar parâmetros genéticos para a postura diária de ovos de codornas Coturnix 

coturnix japônica, por meio de MRA. Especificamente, identificar a melhor alternativa para 

modelagem da variância residual para avaliação das trajetórias genéticas da postura de ovos 

de codornas em 90 dias de observação. Foram considerados dentro de um modelo animal 

como efeitos fixos Época de nascimento e Dietas com 2.900 e 2.500 Kcal/kg de energia 

metabolizável, respectivamente, em 163 e 145 aves, provenientes de um experimento 

realizado no setor de Coturnicultura da Fazenda Experimental de Iguatemi, pertencente à 

Universidade Estadual de Maringá, Paraná, Brasil, no período de agosto de 2006 a janeiro de 

2007. Em análises de modelos com efeito linear, quadrático e cúbico, os mesmos 

apresentaram Critério de Informação da Deviance (DIC), respectivamente, 17.212, 13.374 e 

2.596. Desta forma o modelo cúbico foi considerado como o mais indicado para ajustar os 

dados de postura em codornas, em que não se observou efeito de Dieta (p=0,456), entretanto, 

foram significativos os efeitos de Época de nascimento (p=0,003) e da covariável Ocasião de 

postura (p<0,01), além de se verificar tendência cúbica heterogênea decrescente, variando 

aproximadamente 50% em média, para os valores genéticos preditos, ao longo do tempo. 

Observou-se também, uma variância genética aditiva inicialmente decrescente, atingindo seu 

ponto de mínimo, com variação inferior a 1%, aproximadamente aos 100 dias de idade e 

crescente daí por diante. Tal comportamento foi observado de forma análoga para o parâmetro 

herdadilidade, cujos valores, em média, foram aproximadamente de 23%. A heterogeneidade 

genética é observada ao longo do tempo, o que sinaliza uma maior influencia de fatores 

ambientais sobre a produção de ovos após o pico de produção. O modelo de regressão 

aleatória com um polinômio de terceiro grau para o efeito genético foi o que melhor ajustou 

aos dados de postura de codornas. Tais resultados podem fornecer incrementos positivos e de 

grande impacto para o sistema de coturnicultura, em termos produtivos e econômicos. O uso 

de procedimentos Bayesianos possibilitou, além da obtenção de estimativas precisas, 

resultados comparativos entre diferentes estruturas analisadas. 
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A raça Gir apresenta-se como opção leiteira para as condições tropicais, onde o efeito 

ambiental é pronunciado. Características morfológicas são fundamentais para a produção de 

leite em geral, devido à relação intrínseca com produtividade, longevidade, fertilidade e 

eficiência alimentar, tornando-as, atualmente, indispensáveis para seleção e melhoria genética 

da raça. O objetivo deste estudo foi estimar correlações genéticas entre características 

morfológicas avaliadas na raça Gir Leiteiro. Foi analisado um banco de dados contendo o 

total de 4.989 observações para 16 características relacionadas à morfologia e manejo dos 

animais. As características morfológicas avaliadas foram: altura de garupa (AG), ângulo de 

casco (AC), ângulo de garupa (ANG), comprimento de garupa (CG), comprimento de tetos 

posterior (CT), facilidade de ordenha (FO), largura entre ílios (LL), posição de pernas lateral 

(PPL), profundidade de úbere (PU), temperamento (TP), comprimento corporal (CC), 

comprimento de umbigo (CPU), largura de úbere posterior (LUP), largura entre ísquios (LS), 

perímetro torácico (PT), posição de pernas vistas de trás (PPT). Os componentes de variância 

foram estimados utilizando um modelo animal bivariado por abordagem Bayesiana e os 

resultados basearam-se nas distribuições à posteriori dos parâmetros. O modelo proposto para 

as analises contemplou os efeitos fixos de rebanho-ano de nascimento do animal, avaliador, 

idade da vaca (covariável), bem como os efeitos aleatórios de animal, ambiente permanente e 

residual. Foram geradas cadeias de Markov contendo 850.000 amostras, considerando um 

período de burn in de 250.000 amostras e armazenando apenas intervalos de 100 amostras 

(thinning), resultando em distribuições a posteriori contendo 6.000 amostras. As médias à 

posteriori das correlações genéticas de maior relevância encontradas foram: AG- PT (0,80), 

AG-CC (0,77), AG-CG (0,84), AG-LS (0,49), AG-LL (0,71), AG-PU (0,40), AG-CPU (0,34), 

PT-CC (0,44), PT-CG (0,69), PT-LL (0,56), CC-CG (0,55), CC-LS (0,58), CC-LL (0,48), 

CC-PU (-0,73), CC-PPL (-0,42), CC-PPT (-0,42) CC-TP (0,31), CG-LL (0,70), CG-PU 

(0,42), LS-LL (0,50), LS-LUP (0,31), LS-PU (0,33), LS-PPL (-0,59), LS-PPT (-0,47), LL-

LUP (0,54), LL-PPT (0,38), AG-AC (0,61), LUP-PPL (0,63), LUP-PPT (-0,37), PU-PPL 

(0,40), PU-PPT (0,43), CPU-FO (-0,33), AC-PPL (-0,50), PPL-PPT (0,50), PPT-TP (0,41), 

PPT-FO (0,61) e TP-FO (0,93). As demais correlações apresentaram-se de baixa magnitude. 

Foram observados pares de características com correlações genéticas negativas de magnitude 

razoável (CC-PPL, CC-PPT, LS-PPL, LS-PPT e AC-PPL), sugerindo a ocorrência de blocos 

gênicos com efeitos antagônicos sobre características morfológicas na raça Gir Leiteiro. 

Foram também evidenciadas características com correlações genéticas positivas de alta 

magnitude (AG- PT, AG-CC, AG-CG e TP-FO), indicando efeito genético sinérgico entre asd 

mesmas. Nesta situação, a seleção da característica com maior herdabilidade e de fácil 

mensuração, de acordo com o grupo morfológico, devem ser as preferidas. 
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Recently, the two main sources of information for genetic studies via molecular 

markers (LA - linkage analysis and LDA - linkage disequilibrium analysis) have been 

combined (emerging the term "LALDA") for genomic selection (GS) purposes. We aimed to 

propose a Bayesiana LALDA methodology for genomic prediction and to apply the proposed 

model to real data of feed conversion rate (FCR) from an F2 pig population. Firstly, 

significant QTLs were identified for FCR under a LA framework through mixed models 

considering QTL-genotype random effects by means of genotypic IBD (identity by descent) 

matrix. This matrix was calculated at the position of significant QTL (based on LA) in order 

to insert the QTL-genotype effect additionally to SNPs markers (based on LDA) and additive 

polygenic effects in different Bayesian models (Bayesian Ridge Regression – BRR;  Bayes A 

– BA; Bayes B – BB; Bayes C – BC; and Bayesian LASSO - BL). These full models 

combining all mentioned effects were denominated LALDA. Goodness of fit and predictive 

ability analyses were performed to evaluate the efficiency of the proposed models. The 

proposed approach allowed us to include an important region (significant QTL effect) in the 

analyses, which contributed in the improving of the fit. However, in other approaches, this 

region would not be considered directly in the analysis (LDA), since it was not physically in 

the considered SNP positions. The LALDA model via BA showed the best fitting through 

DIC (Deviance Information Criterion) and higher predictive ability. Although slightly, the 

superiority of the LALDA models was verified in comparison to alternative models (treated 

as traditional LDA models for GS). The proposed model was suitable and available to be 

implemented in free software (QXPAK e R). Although a customized low-density SNP panel 

has been used here, the generalization for high-density SNP panel is completely feasible. 

Bayesian LALDA models enable to infer about the nature of LD at specific regions of 

interest, thus implying in new insights on whole genome prediction such as genetic 

architecture information and genomic breeding in crossed populations. 
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 A avicultura vem se destacando no setor produtivo brasileiro, ocasionando o 

crescimento da coturnicultura no cenário industrial. Assim, a atividade, que era vista somente 

como de subsistência, vem sendo gradativamente tecnificada, alcançando resultados 

promissores. Porém, existe a necessidade de mais pesquisas para a obtenção de maior 

conhecimento a respeito da fisiologia e dos aspectos produtivos das codornas. Visto tal 

demanda, as estratégias de melhoramento animal podem proporcionar ao produtor uma 

alternativa para o aumento da eficiência produtiva das codornas por meio da seleção dos 

melhores animais. Nesse sentido, teve-se como objetivo desse trabalho a avaliação do 

comportamento do pico de postura em uma linhagem de codornas de corte selecionada 

fenotipicamente para peso corporal ao longo de cinco gerações. Foram realizadas análises de 

regressão quadrática entre a média de produção semanal de ovos em função da idade da ave 

para cada geração avaliada, identificando-se os pontos de máxima resposta (pico de produção) 

em caso de regressão significativa, assumindo-se nível de significância estatística de 5%, 

permitindo a visualização das idades de máxima postura a cada geração, bem como sua 

duração. Observou-se que a geração 1 apresentou pico de postura na idade de 106 dias, já a 

geração 2 teve seu pico de postura com 146 dias, a geração 3 com 141 dias, a geração 4 com 

159 dias e por fim, a geração 5 obteve seu pico de postura com 148 dias. A partir da avaliação 

das gerações estudadas, selecionadas para peso corporal, observou-se a mudança de 

comportamento do pico produtivo das aves a cada geração de seleção. De maneira geral, o 

ponto de máxima produção se tornou mais tardio nas gerações 2, 3, 4, 5 quando comparado 

com o da geração 1, podendo-se pressupor também que quanto mais tardio o pico de postura, 

mais se prolongará a longevidade produtiva das codornas. Tais diferenças sugerem 

modificações da variabilidade da postura das aves dessa população em função da estratégia de 

seleção adotada. Ainda que em se tratando de codornas de corte, percebe-se a necessidade de 

serem monitorados os efeitos de seleção indireta para crescimento no desempenho 

reprodutivo dos animais. Recomendam-se, portanto, mais estudos sobre a relação entre 

variáveis de crescimento e reprodução em codornas de corte, visando ao estabelecimento de 

estratégias de melhoramento mais adequadas para o retorno econômico da atividade.  
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O algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L.r. latifolium Hutch.) é uma das 

principais culturas de importância econômica no Brasil. A demanda pelos produtores desta 

cultura por novas cultivares altamente produtivas e adaptadas a diferentes condições 

ambientais é cada vez maior. No intuito de suprir essa demanda, os programas de 

melhoramento desta cultura visam desenvolver linhagens e avalia-las por meio de ensaios de 

valor de cultivo e uso em grande número de ambientes, o que permite identificar quais delas 

tem potencial para ser recomendadas aos produtores. A utilização de sistemas de tomada de 

decisão fuzzy associados a métodos consolidados de adaptabilidade e estabilidade auxilia na 

identificação de linhagens com potencial a serem recomendadas a produtores de algodão. 

Portanto, nosso objetivo foi avaliar a adaptabilidade e estabilidade de linhagens de algodão no 

estado do Mato Grosso. Para isso, avaliou-se 16 linhagens de algodão quanto a produtividade 

de fibra em oito ensaios de competição de cultivares de algodoeiro no ano agrícola 2008/2009 

nos municípios: Campo Verde, Campo Novo dos Parecis, Lucas do Rio Verde, Nova Ubiratã, 

Pedra Preta, Primavera do Leste (dois experimentos) e Sapezal. O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos casualizados com quatro repetições. Foi realizada análise conjunta de 

variância e utilizado o sistema de controle fuzzy baseado no método de adaptabilidade e 

estabilidade proposto por Eberhart e Russell com auxílio dos softwares GENES e Matlab. 

Constatou-se que as linhagens apresentaram resposta diferencial frente às variações de 

ambientes de avaliação, uma vez que foi significativo o efeito da interação genótipos por 

ambientes. Assim, justificou-se a utilização do sistema de controle fuzzy para verificar a 

adaptabilidade e estabilidade das linhagens em estudo. Por esta técnica verificou-se que 

metade das linhagens avaliadas (4, 6, 9, 11, 13, 14, 15 e 16) apresentaram adaptabilidade 

geral. Dessas, destaca-se a linhagem 14 por apresentar o maior valor de pertinência (76,5%) 

nessa classe dentre todas as avaliadas, o que indica que ela tem potencial para ser 

recomendada para sistemas pouco ou muito tecnificados. A linhagem 2 foi a única 

classificada como adaptada a ambientes desfavoráveis com pertinência de 52,1%, enquanto 

que a 5 foi a única adaptada em ambientes favoráveis com pertinência de 77%. As demais 

foram consideradas pouco adaptadas. O sistema de controle fuzzy baseado no método 

proposto por Eberhart e Russell possibilitou facilmente identificar as linhagens que mais se 

destacaram em cada classe de adaptabilidade estabilidade fenotípica. 
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Na cultura do morango (Fragaria x ananassa Duch.) há carência de programas de 

melhoramento no Brasil sendo dependente de cultivares importadas principalmente dos 

Estados Unidos e Espanha que não foram desenvolvidas para as condições edafoclimáticas 

brasileiras, no entanto, os agricultores utilizam as cultivares com maior produção de frutos em 

cada ambiente. Neste sentido, objetivou-se avaliar a adaptabilidade e estabilidade de 

cultivares de morangueiro pelo método baseado na Anova proposto por Wricke (1965) em 

três ambientes Lavras-MG, Uberlândia-MG e Guarapuava-PR. Os experimentos foram 

conduzidos no sistema de túnel baixo com fertirrigação no ano agrícola 2015, foram avaliados 

a massa total de frutos (MTF g planta
-1

) e massa de frutos comerciais (MFC g planta
-1

), 

número total de frutos (NTF planta
-1

) e número de frutos comerciais (NFC planta
-1

) de 13 

cultivares de morangueiro em delineamento em blocos com os tratamentos casualizados com 

quatro repetições. O resumo da análise de variância conjunta revelou efeito significativo para 

cultivar, ambientes e interação cultivar x ambientes, para todas as variáveis analisadas, 

evidenciando a ocorrência de variabilidade genética entre as cultivares de morangueiro e 

inconsistência no comportamento dos mesmos frente às oscilações ambientais. Verificou-se 

na análise proposta por Wricke que as cultivares que mais contribuíram para a interação 

genótipo x ambientes, ou seja, as cultivares menos estáveis para MTF foram as cultivares 

Camarosa, Oso Grande e Camino Real (33,74%, 17,26% e 16,53%, respectivamente), MFC 

Oso Grande, Camino Real e Camarosa (33,07%, 21,36% e 19,39%, respectivamente), para 

NTF Dover, Festival e Oso Grande (21,47%, 20,02% e 10,82%, respectivamente) e NFC 

Camino Real, Oso Grande e Tudla (25,71%, 14,45% e 9,07%, respectivamente). Ao contrário, 

com a menor contribuição para interação genótipo x ambientes e portanto maior 

adaptabilidade e estabilidade fenotípica, destacaram para MTF as cultivares Portola, Albion e 

Tudla (0,12%, 0,19% e 0,99%, respectivamente), para MFC Dover, Portola e Tudla (0,18%, 

0,86% e 0,94%, respectivamente), para NTF Portola, Monterey e Palomar (0,20%, 0,90% e 

1,07%, respectivamente) e NFC San Andreas, Festival e Monterey (1,66%, 2,04% e 2,83%, 

respectivamente). A escolha da cultivar de morangueiro pelo produtor vai depender da 

finalidade da produção, se a característica de maior interesse é relacionado a produção de 

frutos in natura. De acordo com método de Wricke destacou pela adaptabilidade e 

estabilidade as cultivares Dover, Portola e Tudla. Se a finalidade é a utilização dos frutos para 

indústria destacaram as cultivares Portola, Albion e Tudla. 
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O feijão caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é cultivado em três regiões do Brasil. 

Identificar o padrão de adaptabilidade fenotípica de linhagens de feijão-caupi é essencial na 

recomendação de novas cultivares. O interesse dos programas de melhoramento desta cultura 

é que a linhagem a ser recomendada apresente elevado potencial produtivo nas regiões de 

cultivo. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a adaptabilidade fenotípica de linhagens 

de feijão-caupi no estado do Mato Grosso do Sul. Para isso, foram avaliadas 20 linhagens 

elite de feijão-caupi quanto a produtividade de grãos (kg ha
-1

) em cinco ambientes nos 

municípios de Aquidauana e Dourados em 2010, 2011 e 2012. Os experimentos foram 

conduzidos em delineamento de blocos casualizados com quatro repetições. Foi realizada a 

análise conjunta de variância e também as análises de adaptabilidade fenotípica pelos métodos 

centroide e clusterização fuzzy com uso dos softwares GENES e Matlab. Pela análise 

conjunta de variância, foi observado efeito significativo da interação linhagens por ambientes, 

ou seja, estas apresentaram resposta diferencial frente as variações ambientais. Portanto, 

análises de adaptabilidade fenotípica foram necessárias para identificar os padrões de resposta 

das linhagens. As classificações das linhagens obtidas por ambos os métodos de 

adaptabilidade foram similares. Entretanto, as pertinências obtidas pela clusterização fuzzy 

foram, de forma geral, superiores, o que propiciou maior distinção entre os padrões de 

adaptabilidade das 20 linhagens. Assim, este método mostrou maior praticidade para realizar 

recomendação de cultivares. Por este método, as linhagens 6, 17 e 20 foram classificadas 

como de ampla adaptabilidade com pertinências de 38,57%, 85,42% e 66,38%, 

respectivamente. Dentre estas, a linhagem 17 foi a que mais se destacou, pois apresentou 

maior valor de pertinência neste cluster, ou seja, tem elevado potencial para ser recomendada. 

As linhagens 4 e 5 apresentaram adaptabilidade a ambientes desfavoráveis com pertinências 

neste cluster de 34,37% e 33,53%, respectivamente. Já as linhagens 8, 11, 12, 13, 18 e 19 

demonstraram adaptabilidade a ambientes favoráveis com pertinências de 33,64%, 49,02%, 

44,70%, 25,41%, 39,24%, 31,25%, respectivamente. Dentre estas, a linhagem 11 foi a que 

apresentou maior potencial para ser recomendada neste tipo de condição, pois a pertinência 

desta foi a maior dentre todas as outras neste cluster. As demais linhagens foram classificadas 

como pouco adaptadas. Dentre todas, a linhagem 17 demonstrou o maior potencial para ser 

recomendada para qualquer condição de cultivo. 
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O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) do grupo comercial vermelho desempenha 

importante função socioeconômica na região da zona da mata de Minas Gerais. Portanto, 

desenvolver novas cultivares deste tipo de grão é de grande utilidade, pois desta forma, os 

produtores desta região poderão usufruir de cultivares altamente produtivas. Para isso, é 

necessário identificar linhagens com elevado desempenho produtivo nas localidades 

representativas do cultivo nessa região. Para recomendar uma nova cultivar, são utilizadas 

análises de adaptabilidade fenotípica que permitam verificar o padrão de resposta destas 

linhagens ao longo dos ambientes avaliados. Metodologias de adaptabilidade fuzzy 

fenotípicas tem sido uma abordagem útil na tomada de decisão de qual linhagem recomendar. 

Portanto, nosso objetivo é verificar a adaptabilidade fuzzy fenotípica de linhagens de feijão do 

grupo comercial vermelho. Para isso, foram avaliadas quanto a produtividade de grãos 23 

linhagens de feijão do grupo vermelho e duas testemunhas, ouro vermelho e vermelhinho, em 

nove experimentos conduzidos na safra da seca de 2009 em Florestal, safras da seca de 2009 e 

2010 e safra das águas de 2013 em Viçosa, e nas safras do inverno de 2009, seca de 2010, 

seca e inverno de 2012 e seca de 2013 em Coimbra. Foi realizada análise de variância 

conjunta e, posteriormente, foi utilizado o método de adaptabilidade fenotípica por 

clusterização fuzzy para identificar o padrão de resposta das linhagens e cultivares nos nove 

ambientes por meio dos softwares GENES e Matlab. Observou-se efeito significativo para a 

interação genótipos por ambientes, ou seja, os genótipos apresentaram resposta diferencial 

frente às variações dos ambientes. Quanto a adaptabilidade fuzzy fenotípica, observou-se que 

as linhagens 12, 15 e 17 apresentaram adaptabilidade geral com pertinências nesta classe de 

54,8%, 32,2% e 29,5%, respectivamente. A maioria das linhagens (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 

20, 21, 23, 24) e a cultivar Ouro Vermelho apresentaram adaptabilidade específica a 

ambientes favoráveis. Dessas, destaca-se a linhagem 2 com valor de pertinência 75%, maior 

valor observado nessa classe. As linhagens 13, 14 e 19 foram classificadas como específicas a 

ambientes desfavoráveis com pertinências 36,1%, 36,4% e 61,5%. As demais linhagens e a 

cultivar Vermelhinho apresentaram desempenho indesejado, ou seja, classificadas como 

pouco adaptadas. Acredita-se que a maioria das linhagens foram classificadas como adaptadas 

a ambientes favoráveis devido ao fato destas serem selecionadas em experimentos que são 

irrigados, adubados e que se realizam controle de pragas e doenças, ou seja, caracterizam-se 

como ambientes de alto nível tecnológico (favoráveis) que possuem médias de produtividade 

de grãos mais elevadas. Dentre todas, a linhagem 12 tem potencial para ser recomendada para 

qualquer condição de ambiente, uma vez que apresentou a maior pertinência (54,8%) na 

classe adaptabilidade geral dentre as linhagens avaliadas. 
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O gênero Capsicum é composto por 31 espécies, sendo cinco domesticadas (C. 

annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens e C. pubescens), e as demais classificadas 

como semidomesticadas e silvestres. A espécie C. annuum é uma das mais cultivadas do 

gênero, compreendendo pimentões, pimentas doces e picantes com ampla divergência 

genética entre eles. O estudo da divergência genética subsidia a seleção de potenciais 

progenitores, que poderão ser utilizados em intercruzamentos com maior probabilidade de 

recuperação de segregantes superiores em futuras gerações. Para a quantificação da 

divergência genética, as técnicas de análises multivariadas têm sido amplamente utilizadas. 

Citam-se análise de agrupamento, análise de variância multivariada, componentes principais e 

outras. O objetivo deste trabalho foi estimar a divergência genética entre 15 acessos de 

Capsicum annuum L.. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no período de 

2016/2017, no setor de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa sob delineamento 

inteiramente casualizado, com quatro repetições. Foram analisados os seguintes caracteres: 

peso do fruto, diâmetro do fruto, espessura do pericarpo, matéria da planta fresca e matéria da 

planta seca. As análises estatísticas adotadas foram: (i) análise de variância multivariada 

(MANOVA) associada aos critérios de Wilks e Pillai para testar a hipótese nula (H0) de 

igualdade dos vetores de médias dos acessos e; (ii) análise de agrupamento pelo método de 

ligação média entre grupos (UPGMA), com base na distância euclidiana padronizada, cuja 

consistência foi avaliada pelo coeficiente de correlação cofenética (ccc). Com base nos 

resultados, os valores obtidos para os critérios de Wilks  e Pillai  nos 

permitiram rejeitar (H0), ou seja, pelo menos um vetor de médias dos acessos diferiu dos 

demais. No agrupamento pelo método UPGMA houve a formação de apenas dois grupos: 

grupo I com oito acessos (1, 2, 3, 4, 7, 8, 14 e 15) e grupo II com sete (5, 6, 9, 10, 11, 12 e 

13). O ccc foi de 0,71 indicando a adequação do método de agrupamento para resumir a 

informação do conjunto de dados. De forma geral, os acessos apresentaram baixa divergência 

genética entre si, logo sugerimos o acréscimo de novos acessos para o incremento da 

divergência genética. 
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A área plantada de sorgo no mundo ocupa cerca de 43 milhões de hectares. Destes 

594,6 mil hectares são de plantações brasileiras, distribuída pelo país principalmente nos 

estados Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. A cultura representa uma importante alternativa, 

para auxiliar no abastecimento do mercado de grãos do país. Embora a produção de sorgo 

tenha apresentado um incremento, para que os volumes de produção sejam alcançados, é 

necessário elevar a produtividade da cultura, que ainda é baixa. Portanto é importante 

desenvolver pesquisas na área de melhoramento para seleção de híbridos mais produtivos. O 

objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade de 25 híbridos, consistindo em 22 

experimentais e três comerciais, como testemunhas. O experimento foi conduzido na Estação 

Experimental da Embrapa, em Gorotuba-GO, utilizando o delineamento em blocos 

casualizados com 25 tratamentos e 3 repetições, as parcelas foram constituídas de duas linhas 

de 5m, espaçadas em 0,5m.  As características avaliadas para determinar a produtividade 

foram; estande e rendimento de grãos da área útil. Para a avaliação estatística foram realizadas 

a análise de variância e teste F com o auxilio do programa GENES, e, para as comparações 

múltiplas de médias o agrupamento de Scott & Knott, a 5% de probabilidade. Houve 

diferença significativa entre os híbridos avaliados (p ≤ 0,01) para produtividade de grãos, com 

valores de 4,35 t/ha, acima da média nacional de 2,9 t/ha que demostra o potencial produtivo 

dos híbridos avaliados. Os genótipos foram divididos em quarto grupamentos, sendo o grupo 

“a” representado pelos mais produtivos, com destaque para os híbridos 1170017 (5,9667 

kg/ha
-1

); 729033 (5,85 kg/ha
-1

); 1238020 (5,37 kg/ha
-1

); 1167017 (5,3433 kg/ha
-1

) e 1168092 

(5,2867 kg/ha
-1

), que obtiveram desempenho superior aos híbridos comerciais DKB 550 (4,84 

kg/ha
-1

); 1G244 (4,62 kg/ha
-1

) e BRS 330 (3,72 kg/ha
-1

), classificados nos grupos inferiores 

de produtividade. Isso mostra que, os híbridos experimentais citados acima, apresentam 

grande potencial para serem lançados como comerciais e recomendados com segurança para 

região, devendo ainda ser avaliados em outros locais.    
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O feijão caupi (Vigna unguiculata) é uma das leguminosas mais importantes na 

alimentação da África, continente no qual se originou. No Brasil, o caupi foi introduzido no 

século XVI e expandiu por todo o país sendo cultivado principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste. O grão contém 25% de proteína tornando-se uma fonte barata para alimentação. O 

grão também é rico em minerais, vitaminas e fibras e é ainda utilizado como forragem para 

gado. A produtividade de caupi pode ser reduzida devido à ocorrência de estresses bióticos e 

abióticos. Por isso, a seleção de genótipos superiores baseado na relação entre caracteres é 

importante no melhoramento desta cultura. Obter informações a respeito da correlação entre 

as características é importante para definir em que grupos de caracteres deve se basear a 

seleção. Assim, a construção de redes de correlações entre caracteres é uma ferramenta 

importante, pois permite caracterizar sistemas complexos criando um modelo gráfico onde é 

possível visualizar as associações par a par dos caracteres. Portanto, o objetivo deste trabalho 

foi construir uma rede de correlação para avaliar a interação entre oito características 

agronômicas de feijão caupi. Foram avaliados 20 genótipos de um experimento realizado em 

Dourados MS no ano de 2006 para os caracteres: valor de cultivo (VC); acamamento 

(ACAM); média do comprimento de cinco vagens (CCV); massa de grãos de cinco vagens 

(MGCV); número de grãos de cinco vagens (NGCV); massa de cinco vagens (MCV); 

produtividade de grãos (PROD). O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso com quatro 

repetições. A matriz de correlação fenotípica foi utilizada para obtenção da rede de 

correlações entre os caracteres, utilizando o software GENES. Com base na análise de 

variância observou variabilidade significativa (p<0,01) para todas as características 

analisadas, exceto para MGCV, que apresentou nível de significância de 0,05 e (MCV), que 

não foi significativo. A magnitude da variância genotípica foi superior que a variância 

ambiental, indicando que o componente genotípico foi o maior contribuinte da variância total, 

exceto paras os caracteres MGCV e MCV (que não apresentaram diferença pelo teste F). Da 

mesma forma, a herdabilidade foi inferior a 60% para esses caracteres. A partir da matriz de 

correlação fenotípica foi gerada a rede de correlações entre caracteres. O corte utilizado foi de 

0,6 em módulo. As características que apresentaram maior correlação com a produtividade foi 

MGCV (0.6438) e NGCV (0.62). A maior correlação observada foi entre MCV e MGCV com 

valor de 0,8608. Essa alta correlação pode ser explicada pelo fato de que sempre que os grãos 

da vagem forem mais pesados, a vagem, como um todo também apresentará um maior peso. 

Não foram observadas correlações negativas significativas. Portanto, o estudo de correlações 

entre caracteres é importante para aumentar a eficiência da seleção indireta. 
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Os estudos de morfologia radicular permitem conhecer a variabilidade genética e 

identificar genótipos mais adaptados a condições de estresse abiótico como, por exemplo, 

baixo teor de fósforo (P). Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi estimar os efeitos diretos 

e indiretos entre os caracteres morfológicos de parte aérea e radicular por meio de análise de 

trilha em linhagens de milho em condições de alto e baixo P. Para isso, um painel de 151 

linhagens endogâmicas de milho do Programa Milho
®
 da Universidade Federal de Viçosa foi 

avaliado em dois experimentos em casa-de-vegetação: um em alto (AP) e outro em baixo P 

(BP). Cada unidade experimental foi constituída de uma planta por vaso de 3,9 L, preenchidos 

com areia lavada. As soluções nutritivas foram aplicadas por 30 dias a partir do 8° dia após a 

semeadura. O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizado no tempo com três 

repetições. A parte aérea e o sistema radicular foram coletados no estádio V6. Os caráteres 

avaliados foram: diâmetro do colmo (DC, mm), crescimento diário (cm dia-1), massa de parte 

aérea seca (MPAS, g), massa de raiz seca (MRS, g), comprimento de raiz total (CRT, cm) e 

diâmetro médio de raiz (DMR, mm). Após a coleta dos dados, foi realizada uma análise de 

variância e diagnóstico de multicolinearidade, posteriormente, as análises de trilha foram 

obtidas considerando o caráter MPAS como principal para as condições de alto e baixo P. Na 

condição de baixo P o efeito direto de DC sobre MPAS foi o maior valor de correlação de 

causa e efeito (0,637). Além disso, o efeito da MRS via DC também teve correlação média 

(0,41), indicando que o caráter DC tem alta correlação com MRS e assim tem um efeito 

indireto afetando a MPAS. O CRT e DMR não tem efeito direto sobre a MPAS. O CD teve 

baixa relação de causa e efeito direto (0,23) sobre MPAS. Em alto P a MRS teve o maior 

efeito direto (0,71) sobre a MPAS, e os efeitos indiretos via CRT (0,57), DMR (0,54) e DC 

(0,58) foram de magnitude média, mostrando a associação linear de causa e efeito existente 

entre MRS e MPAS. O CRT e DMR não apresentaram correlação com MPAS, e o DC 

apresentou baixo efeito direto sobre MPAS. Os coeficientes de determinação foram 0,72 e 

0,89 e os efeitos residuais 0,53 e 0,34 em baixo e alto P, respectivamente. Assim podemos 

concluir que para a condição de baixo P o DC tem efeito direto sobre a MPAS e em alto P a 

MRS tem efeito direto e indireto importante sobre a MPAS. 
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Nos dias de hoje existe uma alta demanda por energia renovável e sustentabilidade no 

Brasil. Diante disso o sorgo sacarino [Sorghum bicolor (L.) Moench] vem como importante 

alternativa para suprir essa demanda, principalmente na produção de etanol, por apresentar 

colmos suculentos com altos teores de açúcares fermentescíveis. O programa de 

melhoramento genético da Embrapa Milho e Sorgo visa à obtenção de variedades e híbridos 

superiores com alto potencial produtivo, e alta qualidade de açúcares no colmo. Como muitas 

características estão relacionadas a esses fatores, o estudo das correlações é essencial na busca 

de um ideótipo. Nesse contexto, a análise de trilha é uma ferramenta útil, pois permite 

entender as causas envolvidas nas associações entre caracteres por meio dos efeitos diretos e 

indiretos de um grupo de caracteres sobre uma variável básica. Dessa forma, objetivou-se com 

este trabalho estimar os coeficientes de correlação e trilha entre caracteres ligados à produção 

de etanol. O experimento foi conduzido na Embrapa Milho e Sorgo no município de Sete 

Lagoas-MG, na safra agrícola de 2016/2017, e foi disposto em blocos casualizados, com três 

repetições. Foram avaliados 18 híbridos experimentais, e sete testemunhas. Avaliaram-se 

cinco características, sendo elas: produção de massa verde, em t ha
-1 

(PMV); florescimento, 

em dias (Flor), altura de plantas, em metros (Alt); sólidos solúveis totais (Brix); e peso do 

caldo, em portagem (Caldo). Com o auxílio do aplicativo computacional GENES, foram 

realizadas as análises de variância e posteriormente estimados os coeficientes de correlação e 

análise de trilha dos caracteres, tendo Brix como variável básica. Pela análise de variância 

observou variabilidade genética para todos os caracteres, sendo possível o estudo das 

correlações. A característica Caldo apresentou correlação média (-0,65) e alto efeito direto (-

0,79) sobre Brix. Dessa forma o incremento Brix pode ser obtido com seleção de materiais 

com menor peso de caldo. Os caracteres Flor, Alt e PMV apresentaram correlação baixa (0,19; 

0,31 e -0,02, respectivamente), e todos apresentaram baixo efeito direto sobre Brix (-0,37; 

0,54 e 0,37, respectivamente). Dessa forma, o peso do caldo (Caldo) pode ser utilizado na 

seleção indireta de cultivares com maior produção de etanol. 

 

Apoio: Embrapa-Milho e Sorgo; Fapemig. 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal. 

 
1
 Graduando em Engenharia Agronômica, UFSJ/Sete Lagoas – MG; luizoctaviosantossousa@hotmail.com 

2 Doutoranda do curso de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento, UFV/Viçosa – MG; 
3
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4 
Pesquisador, Embrapa Milho e Sorgo - Sete Lagoas-MG/Brasil; 

5
 Mestranda do curso de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento, UFV/Viçosa – MG. 
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O sorgo biomassa (Sorghum bicolor (L.) Moench) vem se destacando do mercado dos 

biocombustíveis, podendo ser utilizado na queima direta em caldeiras e na produção de etanol 

de segunda geração. A cultura além de apresentar produtividade média de 60 t ha
-1

 de matéria 

seca possui poder calorífico médio de 4000 kcal kg
-1

 de matéria seca, valores estes 

comparáveis ao eucalipto, matéria prima mais usada na cogeração de energia nos dias atuais. 

Os programas de melhoramento genético visam à obtenção de variedades e híbridos 

superiores com alto potencial produtivo, e alta qualidade para queima. Como muitas 

características estão associadas a esses fatores, o estudo das correlações é eficaz na busca de 

um ideótipo. Nesse contexto, a análise de trilha é um instrumento útil, pois permite entender 

as causas envolvidas nas associações entre caracteres por meio dos efeitos diretos e indiretos 

de um grupo de caracteres sobre uma variável básica. Dessa forma, o objetivo deste trabalho 

foi estimar os coeficientes de correlação e trilha entre caracteres ligados produção de 

biomassa para cogeração de energia. O experimento foi conduzido na Embrapa Milho e Sorgo 

no município de Sete Lagoas-MG, na safra agrícola de 2014/2015. Foram avaliados 36 

híbridos experimentais, 12 linhagens parentais e o híbrido comercial BRS716, como 

testemunha. O experimento foi disposto em blocos casualizados, em três repetições. 

Avaliaram-se cinco características, sendo elas: altura de plantas (Alt); produção de massa 

verde
 
(PMV); teor de matéria seca (MS%); teor de lignina (Lig%) e teor de celulose (Cel%). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e posteriormente estimados os coeficientes 

de correlação e trilha, tendo como variável básica o PMV. Usou-se o programa estatístico 

Genes para realizar essas análises. Pela análise de variância constatou variabilidade genética 

para todos os caracteres, o que possibilita o estudo das correlações. Observou-se alta (0,82) 

correlação entre as características Alt e PMV, e alto efeito direto (1,16). Assim, a seleção de 

materiais mais altos promove a seleção de plantas com maior produção de massa verde, 

consequentemente. As características MS%, Lig% e Cel% apresentaram correlação média 

com a variável básica (0,50; 0,57 e 0,54, respectivamente), mas efeito direto muito baixo (-

0,06; -0,24 e -0,12, respectivamente). Sendo a altura o caractere com maior efeito indireto 

sobre todas estas características (0,81; 0,96 e 0,92, respectivamente). Assim, a característica 

altura de plantas pode ser usada na seleção indireta de cultivares com maior produção de 

biomassa.   

 

Apoio: CNPq; Embrapa-Milho e Sorgo. 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal. 

 
1
 Doutoranda do curso de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento, UFV/Viçosa – MG; 
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2 Mestranda especial do curso de Pós-Graduação em Produção Vegetal, UFSJ-CSL/Sete Lagoas – MG. 
3
 Mestre em Genética e Melhoramento, Viçosa – MG; 

4 
Mestranda do curso de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento, UFV/Viçosa – MG. 

5
 Graduando em Engenharia Agronômica, UFSJ/Sete Lagoas – MG;  

6
 Pesquisador, Embrapa Milho e Sorgo - Sete Lagoas-MG/Brasil; 
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Análise dialélica parcial de linhagens S3 de milho para caracteres 

agronômicos 
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O milho é uma das culturas mais importantes no cenário nacional de produção de 

grãos, o melhoramento vegetal busca novos híbridos para aumentar a produtividade. O uso de 

análises dialélicas são de grande valia para inferir sobre as melhores combinações entre as 

linhagens, estimando-se parâmetros como capacidade geral e especifica de combinação (CGC 

e CEC). O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade geral e especifica de combinação 

de linhagens parcialmente endogâmicas (S3) de milho, para inferir sobre as melhores 

linhagens e seus respectivos híbridos do programa de melhoramento da UNICENTRO para 

caracteres agronômicos. O experimento foi conduzido nas cidades de Guarapuava (GUA) e 

Rio Bonito do Iguaçu (RBI), ambas no Paraná, na safra 2014/15. O delineamento 

experimental utilizado foi blocos casualizados, com três repetições. Os híbridos experimentais 

foram oriundos do cruzamento entre 45 linhagens S3 (provenientes do híbrido comercial 

AS1572) – (Grupo I) com três materiais: AG8025 (H), linhagem elite 70.H26.1 (LE) e 

mistura de linhagens 102 (ML) – (Grupo II), resultando em 135 híbridos experimentais 

avaliados. Os caracteres avaliados foram: altura de planta e de espiga (AP e AE), 

florescimento masculino (FM) e produtividade de grãos (PG). Os dados obtidos foram 

submetidos a análise estatística e dialélica conjunta pelo programa estatístico GENES. 

Verificou-se efeito significativo (p<0,01) CGC para todos os caracteres avaliados, já para 

CEC verificou-se efeito significativo a 5% para AP e a 1% para PG. As interações CGC x 

ambientes e CEC x ambientes apresentaram efeito significativo (p<0,01) para AE, FM e PG. 

Houve dominância de genes de efeitos aditivos para AE, AP e FM, já para PG verificou-se 

equilíbrio entre a contribuição dos genes com efeitos aditivos e não aditivos. Sobressaíram-se 

os híbridos experimentais que apresentaram duas vezes o desvio padrão para cada 

característica, buscando-se valores negativos para AE, AP e FM e incrementos positivos para 

PG. Para CGC da PG destacaram-se 15 e 12 progênies para GUA e RBI, respectivamente, das 

quais quatro híbridos experimentais foram superiores aos demais em ambos os ambientes. 

Selecionou-se as progênies 47.1; 74.4; 88.4 e 90.2 que se destacaram para CGC da 

produtividade de grãos em ambos os locais. Para CGC da AE e FM destacaram-se as 

progênies 15.3 e 22.1 em ambos os ambientes, e a 57.2 para AE, AP e FM nos dois 

ambientes. Em GUA se destacaram para CGC da AE e FM as progênies 71.1 e 88.1, para AP 

e FM a 31.3 e para AE, AP e FM, a 79.2. Em RBI se destacaram para CGC as progênies 1.1 

para AE e FM e 47.1, 57.4 e 88.4 para FM e PG. OS híbridos experimentais LEx1.1, 

LEx52.3, MLx9.1, MLx26.1, MLx59.1, MLx61.2 e MLx90.2 se destacaram quanto à CGC e 

CEC em GUA e os híbridos LEx8.2, MLx21.1, MLx47.1, MLx49.1, MLx74.4 e MLx88.4 se 

sobressaíram quanto a CGC e CEC em RBI, portanto comprovam os valores genéticos das 

respectivas progênies.  

Apoio: Capes, Fundação Araucária e CNPq. 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal. 

1
 Mestrando em Produção Vegetal – UNICENTRO/ Guarapuava - PR, emanuel_gava2@hotmail.com; 
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3
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O nitrogênio (N) é o nutriente mais exigido pelo milho e sua disponibilidade afeta 

diretamente a produtividade de grãos da cultura, porém, o uso excessivo desses fertilizantes 

onera o produtor. Linhagens de milho são utilizadas como genitoras com intuito de explorar a 

heterose para gerar híbridos com alto potencial produtivo. Assim, o objetivo desse trabalho 

foi avaliar onze linhagens de milho, previamente selecionadas para eficiência no uso de N. As 

onze linhagens de milho foram avaliadas em dois experimentos, em alto N (180 kg ha
-1

 de N) 

e em baixo N. Os demais tratos culturais foram os mesmos para os dois experimentos e foram 

usados os recomendados para a cultura na região. Foram avaliados cinco caracteres: dias até 

florescimento masculino (FM, dias) e feminino (FF, dias); altura de planta (AP, cm) e de 

espiga (AE, cm); e produtividade de grãos (PG, kg ha
-1

). Cada parcela foi constituída por uma 

linha de quatro metros de comprimento, espaçadas em 0,8 m. Foi utilizado o delineamento de 

blocos ao acaso com quatro repetições. Após a coleta de dados, eles foram submetidos a 

análise de variância individual e conjunta. Além disso, em cada nível de N, as médias das 

linhagens foram comparadas pelo teste de Tukey (α=0,05). Houve diferença significativa 

(P<0,01) para todos os caracteres avaliados em ambas as doses de N. De acordo com a análise 

conjunta, há interação entre linhagens x doses de N significativa (P<0,05) para PG, ou seja, 

há uma diferença no comportamento relativo das linhagens frente às diferenças de doses de N. 

Em baixo N, os coeficientes de variação variaram de 1,88% a 17,30%, enquanto que, em alto 

N, os coeficientes de variação variaram de 1,80% a 10,98%, o que indica boa precisão 

experimental. As médias gerais dos caracteres FM, FF, AP, AE e PG, em baixo N, foram, 

73,18; 73,61; 130,68; 74,68 e 2468,57 respectivamente. Já em alto N, as médias gerais foram 

75,50; 75,59; 135,12; 68,16 e 2119,73, respectivamente.  Em baixo N, o teste de Tukey 

indicou que a linhagem VML028 foi a mais precoce para FM (70,5) e FF (70,75), a linhagem 

VML009 teve menor AP (99,38) e AE (47,75), a linhagem VML004 teve maior PG 

(3485,29), e a VML086 a menor PG (1395,29). Em alto N, as linhagens VML022, VML028 e 

VML188 foram as mais precoces para FM (73; 72,75 e 72,5, respectivamente) e para FF 

(72,75; 72,75 e 72,5, respectivamente), a linhagem VML009 teve menor AP (109,38), as 

linhagens VML009, VML028 e VML051 as menores AE (47,5; 47,48 e 46,56, 

respectivamente), as linhagens com maior PG foram VML009 (2487,62), VML016 (2447,63), 

VML020 (2447,01) e VML028 (2471,32), e a VML086 a com menor PG (1016,68). Conclui-

se que, devido à interação genótipos x ambientes para PG, a seleção para esse caractere deve 

ser feita separadamente nas diferentes doses de N, e assim, a linhagem com maior PG em 

baixo N foi a VML004 e em alto N foram VML009, VML016, VML020 e VML028. A 

linhagem VML086 apresentou menor PG em ambas as doses de N. 

 

Apoio: CNPq; CAPES; FUNARBE 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal 
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A cultura da cana-de-açúcar (Saccharum spp.) destaca-se pela grande importância 

socioeconômica na produção de açúcar e etanol. Os programas de melhoramento de cana tem 

procurado selecionar materiais que apresentem um aumento da produtividade e melhor 

adaptação às adversidades ambientais. A fenotipagem dentro do melhoramento clássico é uma 

ferramenta importante para predição de genitores, onde o uso de marcadores biológicos 

facilita a caracterização fenotípica. O estudo dos pigmentos e arquitetura foliar possui uma 

relação estreita com a produção de biomassa, por isso são características importantes de se 

avaliar na cultura da cana. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar genótipos de cana-de-

açúcar quanto aos pigmentos e arquitetura foliar, visando a utilização como biomarcadores. 

Foram analisados 96 acessos de cana-de-açúcar pertencentes à coleção nuclear de 

germoplasma da RIDESA/UFRRJ. O experimento foi estruturado em blocos e conduzido na 

área experimental da EMBRAPA Agrobiologia. A extração de pigmentos totais e 

carotenóides foi baseada no extrator DMSO e as leituras feita em espectrofotômetro nos 

comprimentos de ondas 662 nm (clorofila a), 644 (clorofila b) e 470 nm (carotenóides totais) 

da folha +4 em posições base, meio e ponta. Essas leituras foram analisadas juntamente com o 

conteúdo de matéria seca e sólidos solúveis totais por hectare, por meio do teste de 

comparação de médias de Tukey (5%). Tanto clorofila a quanto os carotenoides apresentaram 

diferenças significativas entre os genótipos, com teores crescentes da base para o ápice. 

Apenas a clorofila b não apresentou diferença significativa, assim deve ser melhor trabalhada 

afim de selecionar genótipos com boas concentrações que reflitam em maior produtividade. 

Há uma correlação positiva entre a angulação da folha e os teores de clorofilas. Entretanto, 

esta característica tem sido pouco explorada pelos programas de melhoramento, devido a 

seleção massiva de genótipos com maior área foliar e folhas mais eretas, que contribuem para 

redução dos pigmentos. Em razão disto, recomenda-se a seleção de genótipos com maior 

atenção para angulação foliar, visando incrementar o teor de pigmentos nas folhas que poderá 

refletir em aumento na produtividade. Este estudo evidencia a possibilidade de utilização dos 

teores de clorofila b como biomarcador na seleção de genótipos de cana-de-açúcar. 

 

Apoio: FAPERJ e CNPq 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal 
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Para solucionar problemas simples e complexos, como por exemplo, seleção e 

recomendação de cultivares no melhoramento vegetal o estudo de adaptabilidade e 

estabilidade é de suma importância para obter informações detalhadas do comportamento dos 

genótipos, complementando a informações obtidas com os estudos de interação genótipos por 

ambientes. A utilização de análises baseadas em inteligência computacional pode constituir 

uma boa alternativa para auxiliar e melhorar o programa de melhoramento adotado para assim 

facilitar a tomada de decisão do melhorista. O objetivo deste trabalho foi aplicar a Lógica 

Fuzzy para avaliar o comportamento de genótipos de arroz de várzeas irrigado em diferentes 

ambientes. Foram avaliadas 19 linhagens elites do ensaio comparativo avançado (ECA) e 5 

testemunhas (Rio Grande, Ourominas, Seleta, Predileta e Rubelita) de arroz do programa de 

melhoramento de arroz da EPAMIG, para duas características: produtividade de grãos 

(Kg/ha) e altura (cm), nas localidades de Lambari, Leopoldina e Nova Porteirinha, no ano 

agrícola 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Foi utilizado delineamento em blocos casualizados com 

três repetições. Foram realizadas análises de variância conjunta dos dados, teste de média 

(Tukey) e de adaptabilidade e estabilidade pelos métodos de Eberhart e Russell (1966) e de 

Lin e Binns (1988). Foi utilizado a lógica fuzzy desenvolvido por Carneiro (2015), baseado 

nos de Eberhart e Russell e de Lin e Binns, para avaliar a estabilidade e adaptabilidade dos 

genótipos. Após realizar a análise de variânica conjunta, identificou-se que houve interação 

GxA significativa. Verificado que houve interação GxA, foi realizada análise de 

adaptabilidade e estabilidade método de Eberhart e Russel  e os parâmetros obtidos foram 

submetidos a lógica fuzzy. Utilizando esse sistema, com limiar de 50% como ponto de corte 

para os parâmetros média geral (βo), coeficiente de regressão (β1) e coeficiente de 

determinação (R²) os genótipos BRA 031001, BRA 031006 e as testemunhas Seleta e 

Predileta foram classificados como de ampla adaptabilidade. Apenas a testemunha Rubelita 

foi classificada como de adaptabilidade favorável. Os outros genótipos e testemunhas foram 

classificados como pouco adaptadas. Baseado nas análises, os genótipos BRA 031006 e BRA 

031001 possuem grandes chances de se tornarem cultivares futuramente, já que possuem 

produtividade alta e ainda foram classificadas como ampla adaptabilidade para as 

características avaliadas nos ambientes descritos. 

 

Apoio: FAPEMIG 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal 
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 O tomate (Solanum lycopersicum L.) tem sua representatividade na economia mundial 

podendo ser consumido in natura ou processado e com uma grande contribuição na geração 

de empregos diretos e indiretos, na renda e participação na cadeia do agronegócio, não 

obstante, na safra do ano de 2015 foram colhidos no Brasil 3,68 milhões de toneladas onde, 

desses, 2,2 milhões são tomates de mesa (SEAB, 2016). Com os avanços da biotecnologia e a 

constante exigência por qualidade e produtividade, adentram novos desafios para os 

melhoristas, como a inserção de novidades exigidas pelo mercado consumidor e a necessidade 

de se diminuir o fator tempo, crucial para o avanço, aliando cada vez mais o conhecimento e 

técnicas para dirimir os gargalos observados no campo experimental. Com isso, o objetivo foi 

avaliar aspectos morfo-agronômicos dos frutos oriundos dos cruzamentos entre tomates F1 de 

mesa do tipo caqui e do tipo italiano e seus recíprocos dentro do dialelo de híbridos duplos. 

Foi desenvolvido na Universidade Estadual do Centro Oeste localizada na cidade de 

Guarapuava, Estado do Paraná, entre Dezembro de 2016 e Abril de 2017. Foram 21 híbridos 

duplos originados da hibridação artificial entre híbridos simples comerciais, o delineamento 

foi em blocos casualizados, com 10 plantas por parcela, totalizando 630 plantas. Sistema de 

condução por fitilho com duas hastes por planta. Foram selecionados 6 materiais 

correspondente aos seus recíprocos totalizando 12 materiais dentro desses híbridos duplos 

para as análises de reciprocidade entre os cruzamentos e seus efeitos nos atributos de peso 

médio de fruto (PMF), diâmetro equatorial (DE) e comprimento longitudinal (CL) do fruto. 

Foram colhidos 12 frutos por parcela de modo aleatório e encaminhados para as aferições de 

peso, diâmetro e comprimento com auxílio de balança eletrônica de precisão e paquímetro 

digital. Foram elaboradas as análises genético-estatísticas e utilizou-se análise de variância em 

todas as características avaliadas aplicando o teste de Tukey a 5% de probabilidade. Houve 

diferença estatística significativa em pelo menos dois dos cruzamentos avaliados para as três 

características: PMF, DE e CL, ou seja, como foram selecionados dois grupos de tomate de 

mesa presentes no mercado atual, sendo eles determinados como do tipo caqui e do tipo 

italiano, o cruzamento entre eles teoricamente obteria diferenças dentro dos grupos de 

híbridos duplos, já que atributos de formação do fruto são regidos por vários genes, mas a 

diferença entre os recíprocos para as três características foram quase nula, exceto por um dos 

cruzamentos onde a característica do progenitor para fruto relativamente alongado se destacou 

e a característica de CL entre seus híbridos duplos recíprocos obteve diferença estatística entre 

si com 59,83 mm para os frutos do híbrido progenitor materno e 73,12 mm para o híbrido 

progenitor paterno. 

 

Apoio: Capes e Núcleo de Pesquisas de Hortaliças da UNICENTRO – NUPH.  

Área de concentração: Melhoramento Vegetal. 
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2
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3
 Graduando de Agronomia Faculdades Campo Real/Guarapuava – PR;   

4
 

Professor Doutor do Departamento de Agronomia, UNICENTRO/Guarapuava-PR. 
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A crescente demanda por energia renovável, devido às mudanças climáticas 

impulsiona cada dia a pesquisa e à adoção de fontes alternativas de energia. Neste contexto, o 

sorgo biomassa tem se mostrado promissor na alta produção de biomassa, utilizada como 

matéria prima para a geração de bioeletricidade devido ao seu elevado poder calorífico. 

Apesar de ser uma cultura com potencial de uso para fins energéticos, somente nas últimas 

décadas foram investidos recursos para obtenção de híbridos específicos para esta finalidade. 

Os desempenhos dos genótipos desenvolvidos são testados e avaliados em ensaios de VCU’s 

(Valor de Cultivo e Uso), uma das principais etapas de avaliação e identificação de híbridos 

superiores, com o intuito de aumentar a confiança em se recomendar uma cultivar quando for 

lançada no mercado. O objetivo deste trabalho foi a caracterização agronômica de cultivares 

de sorgo biomassa na região do norte de Minas Gerais visando a produção de bioenergia. O 

experimento foi conduzido no ano agrícola 2015/16 em Nova Porteirinha-MG na estação 

experimental da Embrapa Milho e Sorgo, onde foram avaliados 25 genótipos de sorgo 

biomassa, 23 híbridos experimentais e 2 híbridos comerciais utilizados como testemunhas 

BRS716 e BRS 655. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com 3 

repetições e parcelas constituídas por 4 fileiras de 5 metros cada, espaçadas em 0,7 

centímetros. As características avaliadas foram: produção de massa verde (t ha
-1

) e produção 

de massa seca (t ha
-1

). Foi realizada análise de variância e posteriormente realizada um teste 

de comparação de médias (Scott-Knott) com o auxílio do programa GENES. O resultado da 

análise de variância apresentou efeito significativo, evidenciando a diferença genética entre os 

genótipos avaliados. Para a característica produção de massa verde destacam-se os híbridos 

mais produtivos H2, H17, BRS716, H21 e H18 por apresentarem produtividades acima de 

118 t ha
-1

, onde a média dos híbridos foi de 100 t ha
-1

. Para produção de matéria seca a média 

foi de 14,62 t ha
-1

, destacando-se novamente os híbridos H2, H17, BRS 716, H21 e H18 com 

produção superior a 38 t ha
-1

 de matéria seca. Sendo assim possível detectar híbridos com alta 

produção de biomassa para produção de energia.  

 

 

Apoio: Fapemig e Embrapa Milho e Sorgo 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal 
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2
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4
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Pesquisador Embrapa Milho e Sorgo, Sete lagoas-MG 
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Avaliação da diversidade genética entre linhagens de sorgo sacarino através 
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O sorgo sacarino (Sorghum bicolor (L.) Moench) é uma importante alternativa para a 

produção de bioetanol. Trata-se de uma gramínea de origem africana que se assemelha à cana-

de-açúcar, com armazenamento de açúcares nos colmos que podem ser utilizados para a 

produção de etanol nas mesmas destilarias da cana. Os principais objetivos dos programas de 

melhoramento do sorgo sacarino visando a produção de bioetanol são a melhoria na 

quantidade e qualidade dos açúcares presentes no colmo e o aumento da produtividade de 

biomassa verde. A divergência genética é um dos mais importantes parâmetros para os 

melhoristas de plantas na fase inicial de um programa de melhoramento genético. Essa 

caracterização fornece uma série de informações a respeito da variabilidade genética das 

linhagens estudadas e auxiliam na caracterização de germoplasma, possibilitando grandes 

avanços na descrição da divergência genética entre os acessos. No passado, os melhoristas de 

plantas realizavam a seleção dos materiais apenas com base nas características morfológicas, 

pois são de fácil detecção, facilmente visíveis e possuem alta herdabilidade. O objetivo do 

presente trabalho foi avaliar a diversidade genética entre linhagens de sorgo sacarino através 

da utilização de caracteres morfoagronômicos.  Foram avaliadas 100 linhagens de sorgo 

sacarino pertencentes ao programa de melhoramento genético da Embrapa Milho e Sorgo, 

Sete Lagoas-MG e realizou-se a caracterização morfoagronômica das linhagens. Os caracteres 

morfoagronômicos avaliados foram selecionados de acordo com a lista de descritores do 

Sorghum bicolor para fins de registro de cultivares, com base nas “Instruções Para Execução 

dos Ensaios de Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade de Cultivares de Sorgo. A 

caracterização morfoagronômica mostrou que as cultivares de sorgo sacarino pertencentes ao 

programa de melhoramento genético da Embrapa Milho e Sorgo apresentam grande 

variabilidade entre as linhagens utilizadas, demonstrando grande potencial para seleção de 

melhores genitores. 

 

Apoio: CNPq, CAPES 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal 
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A cultura do arroz (Oryza sativa L.) é de importante contribuição para balança 

comercial do agronegócio do Brasil, bem como para a manutenção da segurança alimentar 

dos cidadãos. O estado de Minas Gerais, na safra 2016/2017, cultivou uma área 

correspondente a 5,3 mil hectares com orizicultura irrigada, com produção total de 14,5 mil 

toneladas e produtividade média de 2740 Kg.hectare
-1

. Dada a relevância da cultura, estudos 

da interação genótipo ambiente é ideal para adotar critérios para interpretação de dados, 

conhecimento da alteração da magnitude das diferenças entre os genótipos ou ordem de 

mérito dos mesmos. Desta forma, este estudo teve como objetivo verificar a existência da 

modificação do comportamento relativo das linhagens em virtude da alteração ambiental, por 

meio do estudo das variâncias dos fatores e da decomposição da interação em suas porções 

simples e complexa. Para realização deste estudo, utilizou-se os dados de ensaios comparativo 

avançados (ECA) do programa de melhoramento genético de arroz irrigado da EPAMIG, 

sendo estes referentes à produtividade de grãos (Kg.hectare
-1

), altura de plantas (cm), peso de 

100 grãos (g), perfilhamento (notas) e relação comprimento/largura. Foram avaliadas 19 

linhagens elites, incluindo 5 testemunhas – Seleta, Rubelita, Rio Grande, Predileta e 

Ourominas - de arroz irrigado, testados nas localidades de Nova Porteirinha-MG e 

Leopoldina-MG nas safras de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Foi utilizado delineamento 

em blocos casualizados com três repetições. Realizou-se Análise de Variância conjunta dos 

dados, onde cada localidade dentro de cada safra foi considerada como um ambiente 

independente, bem como determinação do percentual da porção simples e complexa da 

interação genótipo x ambiente, como proposto por Cruz e Castoldi (1991). A análise de 

variância evidenciou interação genótipo ambiente significativa para os cinco caracteres 

avaliados (p<0.01). Posteriormente, constatou-se que a interação complexa predominou em 

todas as 15 possíveis combinações de ambientes para todas as características avaliadas. Tais 

resultados indicam a existência de mudança de desempenho dos genótipos nos diferentes 

locais avaliados. Portanto, este estudo se mostra útil para planejamento e condução de testes 

comparativos e recomendação de cultivares de forma mais eficiente.  

 

Apoio: CNPq, FAPEMIG 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal 
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A EPAMIG em convênio com a EMBRAPA - Arroz e Feijão, dentro do programa de 

melhoramento genético de arroz irrigado de Minas Gerais realiza inúmeros cruzamentos, 

gerando grande número de linhagens durante o processo de melhoramento. Essas linhagens 

são avaliadas em vários ambientes, e para isso é necessário um investimento em recursos para 

manter o programa. Com o intuito de aproveitamento melhor este recurso podemos estimar o 

número ótimo de ambientes para avaliação de genótipos elites. Com esses dados, pode-se 

inferir sobre quais ambientes poderiam ser excluídos ou mantidos, o que implicaria ao reduzir 

o número de ambientes analisados e observar a consistência da recomendação de genótipos. 

Assim sendo, este trabalho teve como objetivo definir o número ótimo de ambientes 

necessários para avaliação da produtividade de linhagens de arroz irrigado no estado de Minas 

Gerais. Foram avaliadas 14 linhagens elites do ensaio comparativo avançado (ECA) e 5 

testemunhas (Rio Grande, Ourominas, Seleta, Predileta e Rubelita) de arroz do programa de 

melhoramento de arroz da EPAMIG, nas localidades de Lambari, Leopoldina e Nova 

Porteirinha, nos anos agrícolas 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Foi utilizado delineamento em 

blocos casualizados com três repetições e avaliou a produtividade de grãos (Kg ha
-1

) de todos 

os genótipos. As análises estatísticas foram feitas considerando cada local por ano agrícola 

como um ambiente. Um processo de simulação combinando ambientes e utilizando o 

algoritimo de Lin e Binns para classificação do desempenho genotípico foi empregado para 

definição do número ótimo de ambientes em relação à produtividade de grãos, por meio de 

combinações entre os ambientes. Para cada combinação de ambientes foi estimado um 

conjunto de parâmetro Pi representativo da adaptabilidade e estabilidade dos genótipos 

avaliados. Quanto maior o índice do ambiente mais favorável ele é para produtividade de 

grãos. Leopoldina em 2014/15 foi o ambiente que obteve maior índice e Lambari em 2014/15 

foi o ambiente de menor índice. O genótipo MG 0607-1 apresentou o valor máximo de 

produtividade (8265 Kg ha
-1

) e o valor mínimo (2400 Kg ha
-1

), em Leopoldina e em Lambari, 

respectivamente, no ano de 2014/15. Esse resultado pode ser explicado por ataque de 

pássaros/capivara e pela textura e quantidade de matéria orgânica presente nos solos de 

Lambari. Uma correlação de 90% mostra que nenhum ambiente deve ser descartado. Porém 

utilizando uma correlação de 80% mostra que Lambari no ano agrícola de 2014/15 poderia ser 

descartado sem que os resultados experimentais fossem alterados, demandando assim um 

menor custo ao programa. Sendo assim, a escolha da magnitude da correlação define a 

quantidade de ambientes a serem descartados sem alteração dos resultados experimentais e os 

genótipos apresentam produtividades maiores em ambientes mais favoráveis. 

Apoio: FAPEMIG 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal 
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O coeficiente de repetibilidade expressa a proporção da variância devido aos efeitos 

genéticos e de ambiente permanente sob a variação fenotípica total. Desta forma, este 

parâmetro tem sido utilizado na determinação do número de medições a serem realizadas nos 

indivíduos, para se obter uma seleção acurada dos materiais testados. Além disso, a correta 

interpretação deste coeficiente permite estudar a possibilidade de se praticar a seleção precoce 

dos genótipos superiores de Eucalyptus. Valores altos de repetibilidade demonstram que é 

possível efetuar a seleção precoce dos materiais genéticos de forma acurada, diminuindo a 

duração do ciclo de seleção em programas de melhoramento florestal. O presente trabalho 

teve como objetivo analisar o coeficiente de repetibilidade de plantios clonais de Eucalyptus, 

aos 3 e 9 anos, presentes em três diferentes localidades, no estado do Rio Grande do Sul. Os 

experimentos foram conduzidos nas áreas da empresa CMPC Celulose Riograndense, nos 

hortos florestais de Capivara, Fortaleza e São João. Os testes clonais continham um total de 

804 diferentes clones de eucalipto, plantados em espaçamento de 3,5 m × 2,6 m, com 

delineamento de blocos ao acaso, parcela de árvore única e 30 repetições. Como testemunha 

comparativa, foi utilizado o clone comercial 32864. O diâmetro à altura do peito (DAP), a 

altura total das árvores (Ht), a sobrevivência dos indivíduos implantados nos testes, o volume 

(Vol) e o incremento médio anual (IMA) dos testes foram mensurados. A partir dos dados 

coletados nas duas idades, foram realizadas análises genéticas utilizando no software Selegen 

REML/BLUP. As estimações do coeficiente de repetibilidade e da correlação genética entre 

medições, foram feitas a partir do modelo 55. Esta análise foi realizada para constatar a 

capacidade que as populações avaliadas possuem em repetir a expressão dos caracteres de 

interesse em medições realizadas em anos diferentes. A variável utilizada a título de 

comparação foi o IMA dos povoamentos em cada sítio. O local que apresentou alta correlação 

genotípica através das medições foi São João (Rgmed = 0,68). Nos sítios Capivara e Fortaleza 

as correlações foram consideradas baixas, com valores iguais a 0,54 e 0,46, respectivamente. 

Segundo este parâmetro, a seleção precoce aos 3 anos pode ser realizada apenas no 

povoamento localizado em São João, pois o ranqueamento dos melhores clones deste local 

não tende a sofrer mudanças significativas com o passar dos anos. 
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O sorgo representa uma importante alternativa, para auxiliar no abastecimento do 

mercado de grãos do país. A safra 2016/17 está projetando, uma produção mundial da ordem 

de 64,11 milhões de toneladas, o que representa um incremento de 7,01%, em relação ao que 

foi produzido globalmente na safra anterior. Embora a produção de sorgo tenha apresentado 

um incremento, para que os volumes de produção sejam alcançados, é necessário elevar a 

média nacional de produtividade da cultura, que ainda é baixa. Atualmente, nos programas de 

melhoramento de sorgo, tem- se buscado desenvolver cultivares tão ou mais produtivas do 

que as encontradas no mercado.  Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar a 

produtividade de grãos e Stay Green de 99 linhagens do programa de melhoramento genético 

da Embrapa Milho e Sorgo. O experimento foi conduzido na Estação Experimental da 

Embrapa, em Nova Porteirinha - MG, utilizando o delineamento em blocos casualizados com 

99 tratamentos e 2 repetições, as parcelas foram constituídas de duas linhas de 5m, espaçadas 

em 0,5m.  As características avaliadas foram; produtividade de grãos, stay green e obtida a 

Herdabilidade. Para a avaliação estatística foi realizado a análise de variância e teste F com o 

auxilio do programa GENES. Houve diferença significativa entre os híbridos avaliados (p ≤ 

0,01) para ambas as características. A produtividade média de grãos exibiu valores de 

5,11t/ha, acima da média nacional de 2,9 t/ha, que demostra o potencial produtivo das 

linhagens avaliadas. Para a característica Stay Green, 43,5 % dos genótipos exibiram notas 

abaixo ou igual a dois, que significa que possuem a característica. Enquanto que a 

Herdabilidade para Stay Green apresentou uma média de 70,01 %, esses resultados de 

Herdabilidade indicam a possibilidade de sucesso com a seleção fenotípica. Ao relacionar as 

produtividade e Stay Green às linhagens BAZ9504 (8,2 kg/ha
-1

) e Kuyuma (8,85 kg/ha
-1

) 

ambas com nota dois, apresentaram os melhores resultados. Estes resultados provavelmente 

estão ligados ao fato de que plantas com Stay Green, possuem os colmos e as folhas como 

últimas estruturas a secar, possibilitando que os fotoassimilados estejam disponíveis para 

translocação durante toda a fase de enchimento dos grãos, além de as plantas apresentarem 

maior resistência a estresses bióticos e abióticos e menores taxas de acamamento. Isso mostra 

que, as linhagens mencionadas, apresentam grande potencial produtivo e características que 

permitem os avanços nos programas de melhoramento de grãos no país. 
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Entre as pragas que causam danos a cultura do tomateiro, destaca-se a lagarta da 

Helicoverpa armigera, que se alimenta tanto dos órgãos vegetativos como reprodutivos das 

plantas de tomateiro. Atualmente nos programas de melhoramento tem-se buscado incorporar 

ao tomateiro cultivado a resistência a insetos encontrada em acessos de espécies silvestres de 

tomateiro, que consiste na obtenção de resistência genética por meio de cruzamentos 

interespecíficos, com uso de genótipos com altos teores de compostos provenientes do 

metabolismo secundário, entre esses compostos destaca-se o zingibereno (ZGB). Objetivou-se 

com este trabalho avaliar genótipos de tomateiro (F2RC1) selecionados com altos teores de 

ZGB na biologia da lagarta da H. armigera. Para isso foram avaliados genótipos (F2RC1) 

selecionados com altos teores de ZGB obtidos do cruzamento interespecífico entre a cultivar 

Redenção (características para processamento, baixos teores de ZGB e sensível ao ataque de 

pragas) e o acesso silvestre Solanum habrochaites var. hirsutum acesso PI-127826 (com altos 

teores de ZGB nos folíolos e frutos sem valor comercial). O experimento foi conduzido em 

casa-de-vegetação no ano agrícola 2016 em delineamento experimental inteiramente 

casualizado com 10 repetições. As lagartas de H. armigera foram alimentadas com discos 

foliares da parte mediana das plantas de quatro genótipos F2RC1 selecionados com altos 

teores de ZGB mais os parentais (‘Redenção’ e ‘PI-127826’). Foram avaliados porcentagem 

de sobrevivência (PS) da H. armigera e a porcentagem do folíolo atacado (PFA) em 24 e 48 

horas após a exposição a H. armigera. Na PS da H. armigera em 24 e 48 horas não ocorreu 

redução na PS, ou seja a PS foi de 100% na cultivar ‘Redenção’, enquanto no ‘PI-127826’ 

ocorreu redução de 60% e 53%, respectivamente, com destaque aos genótipos F2RC1 117 e 

185 que não diferiram do ‘PI-127826’. Quanto a PFA provocados pela H. armigera em 24 e 

48 horas os maiores valores foram observados em ‘Redenção’ com 2,3 e 3,03% 

respectivamente, enquanto os menores valores foram verificados no ‘PI-127826’ com 1,30 e 

1,38% respectivamente. Destacaram os genótipos F2RC1 117, 185, 335 e 503 que não 

diferiram do ‘PI-127826’. No experimento ficou evidente o importante papel do ZGB na 

redução dos danos causados nos folíolos de tomateiro e na sobrevivência da H. armigera e na 

possibilidade de selecionar linhagens de tomateiro com características comerciais com altos 

teores de ZGB e resistentes a H. armigera por meio de retrocruzamentos. 
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 O Inajazeiro, [Attalea maripa (Aubl.) Mart.] é uma palmeira oleaginosa, monocaule, 

pertencente à família Arecaceae. Sua distribuição natural ocorre desde áreas antropizadas do 

norte do Brasil, sobretudo no estado do Pará, até o Centro-sul. Seus frutos são geralmente 

consumidos in natura ou cozidos, de sua polpa é extraído óleo de excelente qualidade, sendo 

comparado ao óleo do babaçu, fazendo com que o inajazeiro entrasse na lista oficial de 

espécies promissoras ao mercado do biodiesel. Entretanto, ainda são incipientes os estudos 

sobre essa espécie, principalmente os voltados para a avaliação de produtividade de 

genótipos em populações naturais visando à seleção e formação de populações melhoradas. 

Nesse sentido, o estudo objetivou avaliar cachos de matrizes de inajazeiro para subsidiar 

informações para futuros programas de conservação e melhoramento genético da espécie. 

Para tanto, foram selecionadas dez matrizes adultas distantes pelo menos 100 m entre si, 

localizadas em população natural no Município de Oeiras do Pará, PA. De cada matriz foi 

retirado ao acaso um cacho, os quais foram acondicionados em sacos de polietileno, 

marcados e transportados ao laboratório de recursos genéticos da Universidade Federal Rural 

da Amazônia (UFRA). Os cachos foram avaliados por quatro caracteres fenotípicos, quais 

sejam: peso total do cacho (PTC), peso total dos frutos (PTF) expressos em kg; número de 

frutos por cacho (NFC) expresso em unidade e comprimento da ráquis (CR), expresso em 

centímetros. Os dados obtidos foram organizados e analisados por estatística descritiva com 

auxílio do programa Genes. Os cachos de inajazeiro apresentaram peso médio de 19,08 kg, 

com amplitude de 6,09 kg a 43,00 kg, os frutos apresentaram em média 14,84 kg, com 

mínima de 2,43 kg e máximo de 39,74 kg. Pelos resultados é possível inferir que 77,78% do 

peso do cacho é constituído por frutos, os quais encontram-se distribuídos em uma ráquis 

com comprimento médio de 54,4 cm. Das matrizes avaliadas, apenas três se mantiveram 

abaixo da média de rendimento, levando a crer que a população apresenta matrizes com 

potencial para o uso em programa de conservação e melhoramento genético. Em relação ao 

número de frutos a média foi de 730 frutos por cacho, com amplitude variando de 235 a 1587 

frutos. As matrizes de Inajazeiro de Oeiras do Pará, PA avaliadas no estudo, apresentam 

cachos com altos rendimentos e boa produção de fruto por cacho, mostrando serem 

promissoras a programas de conservação e melhoramento genético da espécie. 
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 Em relação a outras culturas, até recentemente, o kiwi era considerado uma planta 

relativamente livre de doenças, no Brasil. Contudo, a expansão dos plantios de kiwi tem 

favorecido a ocorrência de doenças. Entre elas, destaca-se, a murcha-de-Ceratocystis, incitada 

pelo fungo Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted, que tem causado perdas econômicas 

significativas na cultura no sul do Brasil. A enfermidade é caracterizada pela perda de 

turgescência e brilho das folhas, desfolha e morte da planta. No interior do caule, observam-se 

lesões radiais de coloração castanho-avermelhada. Devido ao emprego de enxertos e porta-

enxertos altamente suscetíveis, a mortalidade das plantas tem variado de 10 a 30% ao ano. 

Portanto, a identificação de fontes de resistência à murcha-de-ceratocystis é de suma 

importância para a sobrevivência da kiwicultura no Brasil. Assim, o objetivo deste trabalho 

foi identificar fontes de resistência em cultivares de Actinidia spp. Para isso, isolados 

monoascospóricos do fungo, obtidos de plantas infectadas de kiwi nos estados do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina, foram inoculados na cultivar Monty, visando à seleção de isolados 

mais agressivos a serem utilizados para a avaliação da resistência. A resistência foi testada nas 

cultivares Alisson, Arguta Verde, Arguta Vermelha, Bruno, Chieftain, Hayward e Monty. 

Utilizou-se, para o experimento, o delineamento inteiramente casualizado com sete réplicas 

por cultivar. Para a inoculação, depositaram-se 200 μL de uma suspensão de inóculo, 

preparada a partir da mistura equitativa de isolados pré-selecionados, a 1x10
7
 esporos por mL

-

1
 em um ferimento feito na base do caule das mudas, subsequentemente, as plantas foram 

mantidas em casa de vegetação com temperatura média de 28ºC. A avaliação da intensidade 

da doença foi realizada 45 dias após a inoculação, observando-se a presença e, ou ausência de 

murcha e medindo-se a extensão da lesão no lenho. A severidade da doença foi estimada, 

dividindo-se o comprimento da lesão pela altura das plantas x 100. Todas as cultivares 

avaliadas foram suscetíveis o que denota a importância da doença na kiwicultura atual. Novas 

cultivares e acessos devem ser avaliados na busca de fontes de resistência.  
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A avaliação da diversidade genética entre os acessos de um BAG fornece informações 

sobre potenciais genótipos a serem utilizados em programas de melhoramento permitindo o 

cruzamento orientado com a finalidade de obter genótipos agronomicamente superiores. Entre 

as diversas características que podem ser utilizadas como parâmetro, temos a quantificação da 

vitamina C (ácido ascórbico). Esta vitamina está relacionada ao sistema imune, absorção de 

ferro e ação antioxidante sendo uma alternativa na melhoria do sistema imunológico e 

prevenção de doenças. E possui diversos fatores que causam variações quantitativa e/ou 

qualitativa ligado à variedade, estádio de maturação e condições climáticas e edáficas por isso 

seu estudo se torna importante dentro dos programas de pré-melhoramento. Dessa forma, o 

objetivo do trabalho foi avaliar o teor de vitamina C em pedúnculos de caju de acessos do 

Banco Ativo de Germoplasma de caju (BAG - Caju) localizado no município de Pacajus - 

Ceará para fins de documentação e potencialização de uso do germoplasma conservado 

cajueiro. Foram caracterizados físico-quimicamente quanto à vitamina C pedúnculos de caju 

de 66 acessos de cajueiro. As análises foram realizadas pelo método de Tillmans expresso em 

mg de Vitamina C por 100g de polpa. Foi observada variação de 92,33 a 530,67 mg 100g
-1

 

entre os teores de vitamina C com valor médio de 235,03 mg 100g
-1

. Observou-se que 34,85% 

dos acessos ficaram com os teores de vitamina C abaixo da média, 45,45% dentro da média e 

19,70% acima da média. O desvio padrão (DP) observado foi de +/- 84,51 mg 100g
-1

 e o 

coeficiente de variação (CV) foi de 35,96%. O acesso B1536 destacou-se com o maior teor de 

vitamina C e os acessos B963 e B627 com os menores valores. Existe ampla variabilidade 

para variabilidade genética entre os acessos do Banco Ativo de Germoplasma de cajueiro para 

a característica estudada demonstrando potencial para uso no programa de melhoramento do 

cajueiro. Os acessos apresentando mais que o dobro do teor de vitamina C do que observado 

em clones comerciais disponíveis no mercado assim como do mínimo de 80 mg 100g
-1

 que 

são exigidos na Instrução Normativa n.º 01, de 7 de Janeiro de 2000 do Ministério 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os dados físico-químicos serão documentados na base 

de dados Alelo.  
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Em programas de melhoramento de milho é preciso obter linhagens e caracterizá-las 

de acordo a capacidade combinatória, no intuito de se obterem híbridos como produtos finais. 

Os cruzamentos dialélicos permitem gerar informações sobre o valor genético das linhagens 

quanto à capacidade geral de combinação (CGC) e das combinações híbridas quanto à 

capacidade especifica de combinação (CEC). O objetivo do trabalho foi avaliar a CGC de 

linhagens de milho e a CEC e heterose das combinações híbridas para o caráter produtividade 

de grão (PG). Foram avaliados 30 híbridos obtidos por cruzamento dialélico parcial 6x5, de 

linhagens S5 de milho provenientes de duas populações obtidas de cruzamentos entre híbridos 

comerciais, denominadas pop. 29 (Penta x P30F53) e pop. 30 (P30P70 x Dow8460), 

juntamente com as 11 linhagens genitoras, avaliados em três ambientes Rio Bonito do Iguaçu-

PR safra 2014/15 (AMB 1), Guarapuava-PR safra 2014/15 (AMB 2) e Guarapuava-PR safra 

2015/16 (AMB 3). O delineamento experimental foi de blocos casualizados com três 

repetições, as parcelas foram constituídas de linhas de 5m com 0,80m de distância entre 

linhas. As plantas de cada parcela foram colhidas quando apresentavam maturidade 

fisiológica, sendo a umidade dos grãos corrigida para 13% Os dados obtidos foram 

submetidos à análise dialélica parcial conjunta e calculada a heterose. Foram verificados 

efeitos significativos (p<0,01) da CGC para as linhagens das duas populações e da CEC para 

o caráter PG, o que indica que pelo menos um dos genitores contribui de maneira diferenciada 

nos cruzamentos e que o desempenho dos híbridos diferiu do esperado em relação à CGC dos 

genitores. Observaram-se valores altos da heterose nos três ambientes. Verificaram-se efeitos 

significativos da interação de CGC x ambientes nos dois grupos e da CEC x ambientes, 

mostrando comportamento diferenciado dos genótipos frente as variações ambientais. Em 

cada ambiente diferentes genitores presentaram valores altos positivos, porém as linhagens 

30-122, 29-35 e 29-154 destacam-se por apresentar valores desejados da CGC em dois 

ambientes. Para a CEC em cada ambiente avaliado houve híbridos experimentais com valores 

positivos altos e apresentaram pelo menos um dos genitores com estimativas desejáveis da 

CGC, entretanto ressaltam-se os híbridos 29-35 x 30-122 e 29-35 x 30-160 por apresentar 

estimativas desejáveis para as caraterísticas mencionadas nos três ambientes demostrando 

estabilidade. Estes híbridos experimentais apresentaram valores altos da heterose e foram 

classificados entre os de maior produtividade de grãos. Identificaram-se genótipos superiores 

com caraterísticas desejáveis que devem permanecer no programa de melhoramento genético. 
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A ocorrência de alumínio (Al) em altas concentrações é considerado um dos principais 

limitantes para o desenvolvimento das plantas. Esse elemento em pH baixo assume a forma 

fitotóxica (Al
3+

), podendo limitar as plantas em absorver água e alguns nutrientes  essenciais, 

como fósforo, cálcio e magnésio. As práticas agrícolas podem corrigir a acidez do solo, 

porém podem acarretar em elevação do custo de produção, bem como trazer prejuízos 

ambientais. Mecanismos internos, como desintoxicação e quelação pelos ácidos orgânicos, 

podem explicar a tolerância de determinados genótipos ao Al. O objetivo desse trabalho foi  

caracterizar linhagens de milho-pipoca quanto à tolerância ao alumínio pela quantificação dos 

teores de malato e fumarato em raiz. Foram avaliadas duas linhagens (S8) de milho-pipoca 

(11-60 e 11-133, suscetível e tolerante ao alumínio, respectivamente) em delineamento 

inteiramente casualizado, com três repetições, em câmara de crescimento, sob sistema 

hidropônico. As sementes das duas linhagens foram posicionadas em papel de germinação e 

umedecidas por um período de sete dias em germinador. Posteriormente, as plântulas das duas 

linhagens foram transferidas para vasos contendo 250 ml de solução nutritiva completa, com e 

sem alumínio, conforme descrita por Magnavaca et al. (1987). Após 7 dias na solução, foram 

determinados os teores de malato e fumarato na raiz, utilizando protocolo de extração descrito 

por Nunes-Nesi et al.(2007) e as leituras foram quantificadas em microplacas pelo leitor de 

ELISA. Por fim, os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de tukey, 

utilizando o software SAS 9.2. A anova evidenciou diferença significativa (p< 0.10) entre os 

genótipos, com e sem Al, apenas para o teor de malato na raiz. O genótipo tolerante, em 

presença de Al, apresentou maior média para concentração de malato (6.55 nmol.mg
-1

 de 

raiz), sendo 11% superior ao genótipo suscetível nessa mesma condição. As duas linhagens 

apresentaram maiores concentrações de malato na condição de Al. Para fumarato, sob a 

presença e ausência do Al, não houve diferenças pelo teste de tukey (p< 0.10). Conclui-se que 

o ácido orgânico malato se mostrou relevante na distinção das linhagens quanto à tolerância 

ao Al, ao contrário do fumarato, na condição de estresse imposto. 
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A cultura do sorgo tem apresentado um crescente aumento em produtividade no 

Brasil. O sorgo granífero tem incrementado sua produtividade média em decorrência do 

melhoramento genético, que tem proporcionado a disposição novas cultivares no mercado. O 

objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade de 25 híbridos de sorgo granífero, sendo 22 

deles provenientes do programa de melhoramento genético da Embrapa Milho e Sorgo e 3 

cultivares comerciais (BRS330, 1G244 e DKB550).  O ensaio foi conduzido no delineamento 

de blocos casualizados, com três repetições e parcelas de quatro linhas de 5 metros cada, e 

espaçadas por 0.5m entre linhas, na Estação Experimental da Embrapa Milho e Sorgo, em 

Sete Lagoas-MG. Para análise dos dados foi utilizado o programa GENES e o agrupamento 

de médias entre os genótipos foi feito através do método de Scott & Knott a 5% de 

probabilidade de erro. A característica de produtividade apresentou 28,41% de herdabilidade. 

Este valor encontrado é baixo para esta característica, pois a mesma possui diversos genes 

associados, que podem ser resultado de várias outras características, e estas interferem na 

expressão da produtividade. A produtividade mínima de grãos obtida foi de 2240 kg ha
-1

 e a 

máxima de grãos 6300 kg ha
-1

, em que a média geral para tal característica foi de 4350 kg ha
-

1
, que é superior à média nacional de 2967 kg ha

-1
. Todos os híbridos avaliados produziram 

acima da média nacional. Os híbridos 1170017, 0729033, BRS 330 e 1167053 não diferiram 

estatisticamente entre si, sendo os que obtiveram maiores valores de produtividade 

comparados com os demais híbridos avaliados neste experimento. Os híbridos 1167017, 

1168092, 1238020, 1169092, 0843009, 1239020, 1G244, 1168093, 1105661, DKB 550, 

1167048, 1170093, 1169054 e 1167093 apresentaram estatisticamente a mesma média de 

produtividade, os híbridos 1421045, 1167092, 1099044, 1236020, 1099034 e 1096019 

também apresentaram estatisticamente a mesma média entre si. Somente o híbrido 1236043 

apresentou média estatisticamente diferente de todos os demais grupos. Há materiais com alto 

potencial produtivo, que precisam ser avaliados em diferentes regiões do país para avaliação 

de adaptabilidade e estabilidade. Os híbridos avaliados tem potencial para se tornarem 

híbridos comerciais que somarão muito para o mercado de grãos. 
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Os métodos de agrupamento destacam-se, pois apresentam como objetivo reunir, por 

algum critério de classificação, os genitores em grupos, de tal forma que exista 

homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre os grupos, sendo adequada para 

identificar os genótipos divergentes e com maior probabilidade de sucesso nos cruzamentos. 

O objetivo deste trabalho foi estimar a divergência genética de 17 acessos de duas espécies de 

pimenta (Capsicum frutescens e C. chinense) do Banco de Germoplasma de Hortaliças da 

Universidade Federal de Viçosa (BGH/UFV) e comparar quatro métodos de agrupamento. O 

experimento foi conduzido no período de 2016/2017 no setor de Fitotecnia da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV) em delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições. 

Foram analisados doze caracteres, são eles: peso do fruto maturo, comprimento do fruto, 

espessura do pericarpo, sementes por fruto, diâmetro do fruto, matéria do fruto seca, matéria 

do fruto fresca, altura da planta, diâmetro da copa, longitude do caule, diâmetro do caule e 

diâmetro da corola. As análises estatísticas adotaram os métodos de otimização (Tocher e 

Tocher modificado) e os métodos hierárquicos (UPGMA e Ward), baseado na dissimilaridade 

expressa pela distância euclidiana padronizada. Observou-se formação de sete grupos pelo 

método de Tocher: o grupo I composto de cinco acessos, o grupo II de cinco acessos, o grupo 

III com dois acessos, os grupo IV com dois acessos e os grupo V, VI e VII com um acesso. 

Para o método Tocher modificado houve a formação de cinco grupos, sendo que mantiveram-

se os grupos I, II e IV obtidos pelo método anterior. No método UPGMA observou-se a 

formação de quatro grupos: o grupo I com dois acessos, o grupo II com três, o grupo III com 

dois e o grupo IV com dez acessos. No método Ward houve a formação de apenas dois grupos 

compostos por dez e sete acessos cada. Os resultados mostraram que o método de Tocher 

mostrou-se mais discriminatório, em relação aos outros. Verifica-se também a existência de 

diversidade genética entre os acessos, indicando que os mesmos têm potencial para serem 

utilizados como progenitores em futuros cruzamentos para obtenção de progênies. 
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Os programas de melhoramento genético florestal baseiam-se na seleção e 

recombinação de materiais genéticos superiores. Para determinar quais são os clones de 

eucalipto mais adaptados a diferentes ambientes, são necessárias avaliações periódicas da 

produtividade dos materiais genéticos em regiões distintas de plantio da rede experimental. 

Assim como avaliar o desempenho dos genótipos ao longo do tempo, é relevante considerar 

as condições ambientais diversificadas em que estes estão estabelecidos, uma vez que os 

ambientes influenciam no comportamento diferencial dos genótipos. Havendo interação G × 

A na rede experimental, os melhores clones em um ambiente não apresentarão bom 

desenvolvimento em outro. Desta maneira, avaliar a existência de interação G × A é 

fundamental para a maximização de ganhos genéticos com seleção no melhoramento. O 

presente trabalho teve como objetivo determinar o padrão de interação G × A de plantios 

clonais de Eucalyptus, aos 3 e 9 anos, presentes em três diferentes localidades, no estado do 

Rio Grande do Sul. Os experimentos foram conduzidos nas áreas da empresa CMPC Celulose 

Riograndense, nos hortos florestais de Capivara, Fortaleza e São João. Os testes clonais 

continham um total de 804 diferentes clones de eucalipto, plantados em espaçamento de 3,5 m 

× 2,6 m, com delineamento de blocos ao acaso, parcela de árvore única e 30 repetições. Como 

testemunha comparativa, foi utilizado o clone comercial 32864. O diâmetro à altura do peito 

(DAP), a altura total das árvores (Ht), a sobrevivência dos indivíduos implantados nos testes, 

o volume (Vol) e o incremento médio anual (IMA) dos testes foram mensurados. A partir dos 

dados coletados nas duas idades, foram realizadas análises genéticas utilizando no software 

Selegen REML/BLUP. Foi possível constatar que o padrão de interação G × A modificou dos 

3 para os 9 anos para a variável IMA, devido à uniformização do desempenho dos clones e à 

melhor adaptação destes às variações ambientais. Esta maior uniformidade foi expressa pelo 

aumento das correlações genotípicas entre os locais nas diferentes idades. Aos 3 anos foram 

encontradas três zonas de melhoramento, representadas por cada sítio, enquanto que aos 9 

formaram-se duas zonas, sendo estas São João-Fortaleza e Capivara. A partir do ordenamento 

dos materiais genéticos superiores nos ambientes, para o caráter IMA, constatou-se que os 

cinco melhores clones apresentaram desempenho superior em relação à testemunha, com 

ganho acumulado de 21% para u+g, e em relação à média geral da população. O clone 39416 

apresentou o melhor desempenho, de acordo com a perspectiva de ganhos genéticos e com a 

consideração simultânea de produtividade, adaptabilidade e estabilidade. 
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 O arroz, considerado um dos alimentos com melhor balanceamento nutricional, é uma 

cultura que apresenta ampla estabilidade a diferentes condições de solo e clima, sendo a 

espécie com maior potencial de aumento de produção e pode contribuir decisivamente para a 

melhoria da nutrição e qualidade de vida da população. O programa de melhoramento 

genético de arroz irrigado em Minas Gerais é uma parceria entre a EPAMIG e a EMBRAPA 

Arroz e Feijão, que visa identificar genótipos com alto potencial produtivo e uma ótima 

estabilidade, sob diferentes condições ambientais, para serem lançados como novas cultivares. 

O ensaio de Valor de Cultivo e Uso (VCU) é a última etapa do programa de melhoramento 

antes do lançamento de novas cultivares. Os VCU’s foram conduzidos com 25 genótipos, 

incluindo cinco testemunhas: Rio Grande, Ourominas, Seleta, Predileta e Rubelita. Estes 

foram implantados, em novembro de 2015, em condições de solos de várzeas irrigados por 

inundação contínua, em dois locais: Campo Experimental de Gorutuba (CEGR), no município 

de Nova Porteirinha e no Campo Experimental de Leopoldina (CELP). Utilizou-se o 

delineamento de blocos ao acaso, com três repetições, cujas parcelas foram constituídas de 

cinco fileiras de plantas de 5 m de comprimento, espaçadas de 30 cm entre si. Como área útil 

da parcela, colheram-se os quatro metros centrais das três fileiras internas, totalizando 3,60m
2
. 

A adubação foi realizada de acordo com a análise do solo e exigência da cultura. As 

características agronômicas avaliadas foram: produtividade de grãos (kg ha
-1

), floração (dias), 

altura de plantas (cm), peso de 100 grãos (g), dimensões de grãos, rendimento de grãos 

inteiros e perfilhamento. De acordo com as análises de variância individuais e conjunta 

observadas nas localidades onde se implantaram os ensaios, não se constatou diferenças entre 

os ambientes suficientes para discriminar a produtividade de grãos, porém, para altura de 

plantas as diferenças foram significativas. Para produtividade de grãos, a média geral dos 

ensaios situou-se em 6.416 kg/ha. Quanto à floração, a média foi de 103 dias, já para o porte 

de plantas, a média foi de 100 cm. No que concerne ao rendimento de grãos inteiros, a média 

dos ensaios foi de 61,00%. De acordo com os resultados obtidos nas safras anteriores e com 

os apresentados na atual safra, as linhagens elites com maiores chances de serem lançadas 

como cultivares num futuro próximo são: CNAi 9091, BRA 02691 e BRA 031006. Neste 

sentido, a linhagem BRA 02691 foi lançada como nova cultivar de arroz irrigado para Minas 

Gerais em março de 2017 com o nome de BRSMG Alterosa. 
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Apresentando-se como uma das opções de fonte alternativa para produção de 

bioenergia, o sorgo biomassa [Sorghum bicolor (L.) Moench] surge como uma cultura 

promissora para a complementação da produção energética do país, através da queima da 

biomassa visando a produção de bioeletricidade. As estimativas de correlações auxiliam na 

predição de respostas aos ganhos, correlacionado com o desenvolvimento de estratégias mais 

eficientes de melhoramento genético. Portanto, o objetivo do trabalho foi estudar a associação 

entre as características agronômicas de híbridos de sorgo biomassa em ensaio de Valor de 

Cultivo e Uso (VCU). O ensaio foi conduzido no município de Sete Lagoas, na unidade de 

pesquisa da Embrapa Milho e Sorgo durante a safra 2015/16. O delineamento experimental 

utilizado foi de blocos casualizados, com três repetições. Foram avaliados 25 genótipos de 

sorgo biomassa, nos quais 23 eram híbridos experimentais e 2 híbridos comerciais foram 

utilizados como testemunhas BRS716 e BRS 655. As parcelas foram constituídas por 4 

fileiras de 5 metros cada, espaçadas em 0,7 metros. As características avaliadas foram: altura 

de plantas (metros), população de plantas (número de plantas), produção de massa verde (t ha
-

1
) e produção de massa seca (t há

-1
). Para verificar a existência de associação entre as 

variáveis analisadas, foi realizada a análise de variância e posteriormente estimado os 

coeficientes de correlação de Pearson com o aporte do programa GENES. Os resultados 

obtidos para as características agronômicas altura, produção de massa verde e produção de 

massa seca apresentaram correlação positiva acima de 0,55 e significativa, ou seja, os 

genótipos de maior altura apresentam maior produção de massa verde e seca. Com relação a 

população de plantas apresentou correlação alta e positiva com produção de massa verde e 

seca, no entanto apresentou correlação baixa com altura de plantas. Ressalva-se que as 

variáveis produção de massa verde e produção de massa seca apresentaram correlação 

positiva e alta entre si (0,96). Com isso, o incremento em um dos caracteres agronômicos 

avaliados neste trabalho, promoverá o incremento nos demais. Dessa forma, foi possível 

concluir por meio do estudo de correlações, que há associação entre características 

agronômicas, mostrando ser possível obter híbridos com alta produção de biomassa e matéria 

seca para produção de etanol de segunda geração e cogeração de energia. 
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A soja frequentemente é cultivada em solos com restrição de fósforo, um 

macronutriente essencial. Por isso, a disponibilidade de fósforo é um dos grandes limitantes 

de sua produtividade. Uma alternativa para minimizar esse problema é o desenvolvimento de 

cultivares responsivas ao uso desse nutriente. Nos programas de melhoramento com esse 

objetivo, é importante definir caracteres correlacionados com a responsividade ao fósforo para 

facilitar o processo de seleção. O objetivo deste trabalho foi avaliar correlações entre 

eficiência de resposta à disponibilidade do fósforo e caracteres morfofisiológicos do período 

reprodutivo da soja. Foi realizado, em 2015, um experimento em casa de vegetação na 

Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa – MG. O delineamento foi o de blocos ao acaso, 

com quatro repetições. O experimento foi instalado em esquema fatorial 4 x 2. O primeiro 

fator foi composto por quatro cultivares de soja, com diferentes níveis de eficiência e 

responsividade ao uso de fósforo. O segundo fator foi composto por dois níveis de adubação 

fosfatada. No nível baixo de fósforo houve fornecimento de 30 mg dm
-3 

de P2O5 (equivalente 

a 60 kg ha
-1

), e no nível alto de 300 mg dm
-3 

de P2O5 (equivalente a 600 kg ha
-1

). Avaliaram-

se cinco caracteres morfofisiológicos no estádio R4 da cultura e 16 caracteres no estádio R8. 

Além disso, em R8 avaliou-se também a eficiência de resposta das cultivares à disponibilidade 

do fósforo (ER). A ER foi calculada a partir da razão entre a diferença de produtividade nos 

dois níveis de fósforo e a diferença entre as doses de fósforo nesses dois níveis. A correlação 

entre a ER e os demais caracteres foi avaliada por meio de rede de correlação, com corte de 

0,8 (correlações acima de 0,8 foram destacadas), com base nas correlações de Pearson. Foram 

criadas duas redes de correlação, uma com os dados obtidos no fator baixo fósforo e outra 

com os dados obtidos no fator alto fósforo. No nível baixo de fósforo, os caracteres altamente 

correlacionados com ER foram ciclo, massa seca de raiz (MSR) e massa seca de parte aérea 

(MSPA) no estádio R4 e ciclo, MSPA, número de nós, número de grãos por planta e massa de 

100 grãos no estádio R8. No nível alto de fósforo, os caracteres altamente correlacionados 

com ER foram ciclo, MSR e MSPA no estádio R4 e ciclo, MSR e número de vagens com três 

grãos no estádio R8. No período reprodutivo da cultura da soja, há muitos caracteres 

morfofisiológicos altamente correlacionados com ER, principalmente quando avaliados em 

condições de restrição de fósforo, os quais podem ser úteis para seleção indireta de cultivares 

eficientes na resposta à disponibilidade de fósforo. 
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O fósforo é um dos principais limitantes à produtividade da cultura da soja no Brasil. 

Por isso, é fundamental aprimorar o manejo da adubação fosfatada e, adicionalmente, 

desenvolver cultivares responsivas ao uso de fósforo. A utilização de caracteres auxiliares 

correlacionados com essa eficiência pode facilitar o processo de seleção nos programas de 

melhoramento de soja. O objetivo deste trabalho foi avaliar correlações entre eficiência de 

resposta à disponibilidade do fósforo e caracteres morfofisiológicos avaliados no período 

vegetativo da cultura da soja visando seleção indireta para essa eficiência. Foi realizado, em 

2015, um experimento em casa de vegetação na Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa – 

MG. O delineamento foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições. O experimento foi 

instalado em esquema fatorial 4 x 2. O primeiro fator foi composto por quatro cultivares de 

soja, com diferentes níveis de eficiência e responsividade ao uso de fósforo. O segundo fator 

foi composto por dois níveis de adubação fosfatada. No nível baixo de fósforo houve 

fornecimento de 30 mg dm
-3 

de P2O5 (equivalente a 60 kg ha
-1

) e no nível alto de 300 mg dm
-3 

de P2O5 (equivalente a 600 kg ha
-1

). Nos estádios V2 e V6 avaliaram-se os seguintes 

caracteres: ciclo, altura de planta (ALT), massa seca de raiz (MSR), massa seca de parte aérea 

(MSPA), fósforo na raiz (FR), fósforo na parte aérea (FA) e fósforo no solo (FR). Além disso, 

no estádio R8 avaliou-se a eficiência de resposta das cultivares à disponibilidade do fósforo 

(ER). A ER foi calculada a partir da razão entre a diferença de produtividade nos dois níveis 

de fósforo e a diferença entre as doses de fósforo nesses dois níveis. Calcularam-se as 

correlações entre a ER e os demais caracteres por meio de rede de correlação, com corte de 

0,8 (correlações acima de 0,8 foram destacadas), com base nas correlações de Pearson. Foram 

criadas duas redes de correlação, uma com os dados obtidos no fator baixo fósforo e outra 

com os dados obtidos no fator alto fósforo. No nível baixo de fósforo, o único caractere 

altamente correlacionado com ER foi FA, tanto em V2 (0,92) quanto em V6 (-0,80). No nível 

alto de fósforo, os caracteres altamente correlacionados com ER foram FR no estádio V2 

(0,97) e FS no estádio V6 (0,93). Há poucos caracteres avaliados no período vegetativo na 

cultura da soja altamente correlacionados com a eficiência de resposta à disponibilidade do 

fósforo. Desse modo, é necessário buscar outros caracteres, no período vegetativo ou 

reprodutivo, para viabilizar a seleção indireta visando essa eficiência de resposta. 
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Apresentando excelente desempenho produtivo, a soja está entre os principais 

produtos agrícolas brasileiros. Atualmente o Brasil ocupa a posição de segundo maior 

produtor mundial, entretanto, há crescente custo de produção. Esse custo envolve 

investimentos em unidades de beneficiamentos, utilização de fertilizantes e defensivos. Ao 

considerar o quesito fertilizante, devemos considerar que o cultivo da soja frequentemente 

ocorre em solos com restrição de fósforo, um macronutriente essencial.  Pelo fósforo ser um 

dos grandes limitantes da produtividade da soja, os programas de melhoramento minimizam 

esse problema com o desenvolvimento de cultivares eficientes no uso de fósforo. Assim o 

processo de seleção pode ser otimizado por meio da utilização de informações de caracteres 

auxiliares altamente correlacionados com a eficiência no uso do fósforo. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar correlações entre eficiência no uso do fósforo e caracteres 

morfofisiológicos avaliados no período reprodutivo da cultura da soja visando seleção indireta 

para essa eficiência. Foram feitos dois experimentos em casa de vegetação, no ano de 2015, 

na Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG. Os experimentos foram instalados segundo o 

delineamento em blocos casualizados com quatro repetições. Um foi conduzido sob baixa 

disponibilidade de fósforo (30 mg dm
-3

 de P2O5), enquanto o outro sob alta disponibilidade 

(300 mg dm
-3

 de P2O5). Os tratamentos foram compostos por quatro cultivares de soja com 

diferentes níveis de eficiência e responsividade ao uso de fósforo. Avaliaram-se nove 

caracteres morfofisiológicos no estádio R4 da cultura e 21 caracteres no estádio R8. Além 

disso, em R8 avaliou-se também a eficiência no uso de fósforo pelas cultivares (EU). A 

correlação entre a EU e os demais caracteres foi avaliada por meio correlação de Pearson e 

representadas por meio do diagrama de rede de correlações, com corte de 0,8 (correlações 

acima de 0,8 foram destacadas na representação gráfica). Foram criadas duas redes de 

correlação, uma com os dados obtidos no experimento com baixo fósforo e outra com os 

dados obtidos no experimento com alto fósforo. No nível baixo de fósforo, os caracteres 

altamente correlacionados com EU foram fósforo no solo, fósforo na vagem, número de 

vagens com um grão, número de grãos por vagem e massa total de grãos no estádio R8 e 

nenhum no estádio R4. No nível alto de fósforo, os caracteres altamente correlacionados com 

EU foram ciclo, massa seca de raiz, massa seca da parte aérea e altura de planta no estádio R4 

e no estádio R8 foram altura de planta, massa seca de parte aérea, número de nós, número de 

grãos por vagem e número de vagens com um, dois e três grãos no estádio R8. No período 

reprodutivo da cultura da soja, há muitos caracteres morfofisiológicos altamente 

correlacionados com EU, principalmente quando avaliados em condições de restrição de 

fósforo, os quais podem ser úteis para seleção indireta de cultivares eficientes no uso de 

fósforo.  
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A deficiência de fósforo é um dos principais estresses abióticos que limita a produtividade das 

culturas, ocorrendo em 30 a 40% das terras aráveis e cultiváveis do mundo. A fim de 

minimizar tal deficiência, grandes quantidades de fertilizantes fosfatados são aplicadas nos 

solos, porém menos de 20% deste fica disponível às raízes das plantas. Desta forma, o 

desenvolvimento de cultivares eficientes na utilização deste mineral torna-se imprescindível. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a correlação entre eficiência no uso de fósforo e 

caracteres vegetativos na cultura da soja para seleção indireta de cultivares. Foram feitos dois 

experimentos em casa de vegetação, no ano de 2015, na Universidade Federal de Viçosa, 

Viçosa-MG. Os experimentos foram instalados segundo o delineamento em blocos 

casualizados, com quatro repetições. Um foi conduzido sob baixa disponibilidade de fósforo 

(30 mg dm
-3

 de P2O5), enquanto o outro sob alta disponibilidade (300 mg dm
-3

 de P2O5). Os 

tratamentos foram compostos por quatro cultivares de soja com diferentes níveis de eficiência 

e responsividade ao uso de fósforo. Foi avaliada a correlação entre eficiência no uso de 

fósforo (EU) e as seguintes características: ciclo, altura de planta (ALT), massa seca de raiz 

(MSR), massa seca da parte aérea (MSPA), fósforo no solo (FS), fósforo na raiz (FR) e 

fósforo na parte aérea (FA). As características mencionadas foram avaliadas em dois estádios 

fenológicos, V2 e V6. A EU foi calculada pela razão entre a massa de grão e a quantidade de 

fósforo fornecida. Foi gerada a matriz de correlação de Pearson, que foi utilizada para 

produzir uma rede de correlações, com corte de 0,8. Sob baixa disponibilidade de fósforo as 

características altamente correlacionadas com EU foram MSR, no estádio V2, e FR, no estádio 

V6, apresentando correlação de -0,82 e -0,99 respectivamente. Já sob alta disponibilidade as 

características altamente correlacionadas com EU foram FA e FR, ambas no estádio V6, 

apresentando correlação de 0,99 e -0,87 respectivamente. No período vegetativo da cultura da 

soja há poucos caracteres altamente correlacionados com a eficiência no uso de fósforo, o que 

dificulta a seleção indireta precoce. 
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O conhecimento das relações existentes entre os caracteres agronômicos é de suma 

importância para o estabelecimento de estratégias de melhoramento que maximizem o ganho 

de seleção. A correlação canônica permite identificar a relação existente entre dois grupos de 

caracteres e determinar uma combinação linear para cada grupo que maximize a correlação 

entre esses. Assim, o objetivo desse trabalho foi estimar as correlações canônicas e verificar 

as associações entre os componentes primários e secundários de produção de grãos em 

híbridos comerciais de milho. Para isso, 31 híbridos comerciais de milho foram avaliados, na 

safra 2014/15, na Estação Experimental Diogo Alves de Mello, Universidade Federal de 

Viçosa, Departamento de Fitotecnia, Viçosa, MG. O delineamento experimental utilizado foi 

o de blocos ao acaso com duas repetições. Cada parcela foi constituída de duas linhas de 

cinco metros de comprimentos, espaçadas em 0,80 m. O grupo I (componentes primários) foi 

constituído por: comprimento de espiga (CE, cm), diâmetro de espiga (DE, mm), número de 

fileiras por espiga (NF), peso de 1000 grãos (P1000) e o grupo II (componentes secundários): 

florescimento masculino (FM, dias) e feminino (FF, dias), altura de planta (AP, cm) e espiga 

(AE, cm), número de nós abaixo da espiga (NNBE), número de nós acima da espiga (NNAE), 

diâmetro de colmo (DC, mm), área foliar (AF) e prolificidade (PRL). Os dados foram 

submetidos à análise de variância e, posteriormente, as correlações canônicas foram estimadas 

entre os grupos de caracteres. Houve variação genética entre os híbridos para todos os 

caracteres avaliados (p < 0,05). A matriz de correlação de caracteres apresentou 

multicolinearidade fraca para os dois grupos (número de condição de 10,24 e 40,07 para o 

grupo I e grupo II, respectivamente) e, portanto, não constituiu problema para a realização da 

análise canônica com todos os caracteres. A correlação canônica entre os componentes 

primários e secundários não foi significativa (P > 0,5) para nenhum dos quatro pares 

canônicos pelo teste qui-quadrado e, portanto, não há evidencia de dependência entre os 

caracteres do grupo I e II. Conclui-se que, para o conjunto de híbridos comerciais de milho 

avaliados, os dois grupos de caracteres considerados não são dependentes e, logo, não há 

caracteres no grupo II com influência em caracteres do grupo I. 
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O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é de fundamental importância para a economia 

das regiões Norte e Nordeste do Brasil, constituindo-se em principal fonte proteica e 

energética da população rural. Suas sementes são fontes de proteínas, aminoácidos 

indispensáveis e de fibras dietéticas. O feijão-caupi apresenta ampla variabilidade genética 

para praticamente todos os caracteres de interesse agronômico. O estudo objetivou- estimar as 

correlações entre uma população de feijão-caupi com base em caracteres de interesse 

agronômico e verificar quais caracteres podem ser utilizados para seleção de genótipos 

superiores. O experimento foi conduzido na safra de 2005 no município de Chapadão do Sul-

MS. Foram avaliados 20 genótipos de feijão-caupi de porte semi-prostrado. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro repetições. Na unidade 

experimental, foram mensurados os caracteres: comprimento de cinco vagens (CCV, em cm); 

peso de cinco vagens (PCV, em g); peso de grãos de cinco vagens (PGCV, em g); número de 

grãos de cinco vagens (NGCV); acamamento (AC), suscetibilidade a oídio (SO) e 

produtividade de grãos (PROD, em t ha
–1

). Os dados foram submetidos à análise de variância 

e ao agrupamento de médias por Skott-Knott a 5% de probabilidade. Posteriormente, foi 

realizada análise de correlação de Pearson, e estimados os coeficientes de correlação 

fenotípica, genotípica e ambiental. Para expressar graficamente a relação funcional entre as 

estimativas dos coeficientes de correlações entre os ambientes foi utilizada a rede de 

correlações, em que a proximidade entre os nós (traços) é proporcional ao valor absoluto da 

correlação entre esses nós. A espessura das bordas foi controlada por aplicação de um valor 

de corte igual 0,60, e as correlações positivas foram destacadas na cor verde, enquanto as 

negativas foram representadas em vermelho. Todas as análises estatísticas foram realizadas 

utilizando o software Genes. Para os caracteres VC, SO, CCV e PROD houve diferença 

significativa entre os genótipos (p<0,05) da população, evidenciando a variabilidade genética 

entre estes caracteres. De acordo com o quociente b, programas de melhoramento genético 

podem realizar a seleção baseada no caráter CCV. O coeficiente de variação genotípico para o 

caráter PROD indica que entre todas as características estudadas, esta apresenta maior 

variabilidade, sendo promissora para a realização da seleção. Houve correlações fenotípicas 

(rF) positivas significativas e de alta magnitude entre os pares de caracteres CCVxPCV, 

PGCVxPCV e CCVxNGC. Os genótipos TE96-290-12G, MNC99-510G-8, TE97-304G-4 e 

TE97-304G-12 apresentaram desempenho superior para as características associadas à 

produtividade de grãos.  
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O estudo das correlações é uma etapa importante na escolha de caracteres para uso em 

programas de melhoramento e para abordagens interdisciplinares de fenotipagem. As relações 

significativas entre caracteres de interesse podem auxiliar no ganho de seleção para múltiplas 

características, ou explicar possíveis interferências que o melhoramento de um determinado 

caractere de interesse pode sofrer. O Euterpe edulis (palmeira juçara) vem ganhando destaque 

quanto a exploração sustentável para a produção de polpa de juçaí, sendo uma espécie nativa 

da Mata Atlântica e adaptada as condições ambienteis da região costeira do Brasil. Entretanto, 

são necessários estudos de melhoramento visando obter genótipos superiores quanto a 

produção de frutos de qualidade e identificar matrizes para a produção de mudas vigorosas. 

Objetivou-se, com este estudo, investigar as correlações entre caracteres físicos de frutos e 

caracteres bioquímicos de sementes de E. edulis. O estudo foi realizado com plantas adultas e 

em estádio reprodutivo, de uma área de cultivo manejada com a finalidade de produção e 

beneficiamento de polpa de juçaí, na região Sul do Estado do Espírito Santo. Os propágulos 

(frutos e sementes) foram coletados entre os meses de abril e setembro de 2015, sendo 

avaliadas a massa fresca, o diâmetro equatorial, a umidade e o croma dos frutos, e os teores de 

açúcares solúveis, amido, lipídeos, proteínas, fibras e cinzas das sementes. Os dados foram 

padronizados e foram obtidos os coeficientes de correlação de Pearson. Entre as relações 

significativas observadas, verificou-se alta correlação positiva (0,94
**

) entre a massa fresca e 

o diâmetro dos frutos e entre os teores de fibras e de proteínas das sementes (0,67
**

). 

Verificou-se correlação negativa do teor de lipídeos com a massa fresca (-0,27
**

), com o 

diâmetro (-025
**

), e com os teores de açúcares solúveis (-0,45
**

). Outras relações observadas 

foram a correlação negativa entre o teor de cinzas e a umidade (-0,22
*
), assim como 

correlação positiva entre o croma e o teor de açúcares (0,20
*
). Evidenciou-se, portanto, que os 

caracteres de tamanho dos frutos têm alta correlação entre si. Os propágulos de maior 

tamanho apresentam menor teor de lipídios. Menor teor de lipídio, por sua vez, implica em 

maior conteúdo de açúcares solúveis. Relação positiva entre o croma, caractere que infere 

sobre a maturação dos frutos, e o teor de açúcares das sementes seria esperada uma vez que 

frutos maduros apresentam sementes em estádio de maturidade fisiológica os quais, 

geralmente, acumulam açúcares. A menor umidade confere maior teor de cinzas, a qual 

representa uma inferência sobre o conteúdo mineral. Assim, foi possível identificar 

importantes relações entre o tamanho dos propágulos com a composição bioquímica das 

sementes, assim como desta composição com a maturação dos frutos.  
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O gênero Coffea apresenta 104 espécies, das quais a espécie Coffea arabica é a mais 

importante economicamente. Essa espécie se destaca pela qualidade superior de bebida e por 

apresentar cerca de 70% da produção mundial de café. No entanto, a maioria das cultivares 

comerciais são suscetíveis as principais pragas e doenças dessa cultura. A base genética de C. 

arabica é estreita, assim, têm-se buscado introgressão de C. canephora em C. arabica. 

Cafeeiros Híbridos de Timor, híbrido natural entre as espécies C. arabica e C. canephora, têm 

sido utilizados pelo programa de melhoramento da EPAMIG/UFV no desenvolvimento de 

cultivares. A seleção das progênies superiores é realizada observando criteriosamente diversas 

características de importância agronômica. Contudo, é sabido que pode haver correlações 

genéticas entre as mesmas, e, uma vez identificadas, ao selecionar uma característica é 

possível obter ganhos com seleção em outra. Esse procedimento facilita a seleção e a torna 

menos dispendiosa. O procedimento REML/BLUP possibilita estimativas acuradas de 

parâmetros genéticos e, por meio destes, a estimação das correlações genéticas existentes 

entre as características em estudo. Assim, o objetivo foi estimar as correlações genéticas 

existentes entre 14 características agronômicas a partir de um conjunto de progênies oriundas 

de cruzamentos entre Catuaí e Híbrido de Timor. As características agronômicas foram 

avaliadas em 228 genótipos de cafeeiros arábica, sendo estes pertencentes a 13 progênies 

promissoras e a duas cultivares comerciais, Catuaí Vermelho IAC 44 e Oeiras MG 6851, 

utilizadas como progênies testemunhas. Os maiores valores, em módulo, de correlações 

genéticas foram observados entre as características largura e comprimento de folhas (0,83), 

vigor vegetativo e ciclo de maturação (0,80) e produção e vigor vegetativo (0,76). A alta e 

positiva correlação genética observada entre a largura e o comprimento de folhas nos permite 

obter ganhos simultâneos para essas duas características e, dessa forma, aumentar a área 

foliar. A característica vigor vegetativo, por ter sido positiva e altamente correlacionada 

geneticamente com as características ciclo de maturação e produção, pode ser utilizada para 

seleção de progênies mais produtivas e tardias. A característica vigor vegetativo apresentou 

maior estimativa de herdabilidade que a característica produção, apresenta maior facilidade de 

ser avaliada e pode ser avaliada precocemente, desde o início do desenvolvimento das mudas. 

Assim, por esses resultados, a seleção de plantas vigoras vegetativamente permitirá a 

obtenção de progênies mais produtivas. O conhecimento das magnitudes das correlações 

genéticas é potencialmente útil para os melhoristas nos processos de tomada de decisões, 

possibilitam a obtenção de ganhos indiretos e a otimização dos recursos financeiros e tempo, 

sendo, portanto, indispensável aos programas de melhoramento. 
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A cultura do café possui grande relevância econômica e histórica na agricultura 

brasileira. A produção de café arábica em 2016, ano de bienalidade positiva, foi de 43 mil 

sacas beneficiadas, apresentando um aumento de 35% em relação à safra anterior. Essa 

produção só é garantida com variedades de alta qualidade genética, apropriadas ao sistema de 

cultivo utilizado. Diante disso, esse trabalho teve como objetivo avaliar cultivares de café 

arábica no sistema convencional a pleno sol. O experimento foi instalado no Campo 

Experimental Vale do Piranga da EPAMIG, no município de Oratórios, MG, em 

delineamento de blocos casualizados com 22 cultivares e três repetições. As parcelas foram 

constituídas de sete plantas, com espaçamento de 0,7 x 3,6m, entre plantas e fileiras, 

respectivamente. As adubações foram realizadas com base nas análises de solo de acordo com 

a necessidade da cultura, utilizando adubos químicos de alta solubilidade. Foram avaliadas em 

2017 as seguintes características: vigor vegetativo, com notas de 1 a 10; severidade de 

ferrugem (Hemilea vastatrix), com notas de 1 a 5; severidade de cercosporiose (Cercospora 

caffeicola), com notas de 1 a 5; intensidade de seca de ponteiro, com notas de 1 a 4; 

produtividade, em sacas de 60kg de café beneficiado ha
-1

 (scs ha
-1

) e percentagem de frutos 

com lojas vazias. Os dados foram analisados utilizando o programa SAEG e as médias 

comparadas pelo teste de agrupamento de Scott-Knott à 5% de probabilidade. As cultivares 

apresentaram diferença significativa para a severidade de ferrugem e foram classificadas em 

dois grupos, o primeiro composto pela maioria das cultivares, apresentou ausência de 

sintomas da doença. O segundo grupo, com maior severidade, compreendeu as cultivares 

geneticamente susceptíveis ao patógeno. Não foram observadas diferenças entre as cultivares 

para a intensidade de seca de ponteiro, severidades de cercosporiose e do ataque de bicho 

mineiro, que apresentaram médias de 2,38, 2,01 e 2,0, respectivamente, correspondendo a 

leves sintomas dessas doenças e praga. Quanto ao vigor vegetativo novamente as cultivares 

não diferiram e a média geral foi de aproximadamente 7,0. As variedades foram divididas em 

dois grupos quanto a percentagem de frutos com lojas vazias, o grupo composto por 68% 

dessas, apresentou valor menor que 10%, limite aceitável. Embora não tenham sido 

constatadas diferenças entre as cultivares para a produtividade, houve variações de 4,82 a 

28,38, scs ha
-1

, valores observados para as cultivares Siriema e Araponga, respectivamente. A 

média geral dessa característica foi de 16 scs ha
-1

, que pode ser atribuída ao ano de 

bienalidade negativa. Há variabilidade entre as cultivares para algumas características que 

pode ser explorada em programas de melhoramento genético. Considerando as avaliações 

iniciais as cultivares Catucaí Amarelo 2SL, Catucaí Vermelho 785/15, Oeiras MG 6851 e 

Catuai Vermelho IAC 15 apresentam potencial para o cultivo convencional a pleno sol. 
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No Brasil, a maioria das lavouras do café robusta pertence ao cultivar Conilon (Coffea 

canephora), que representa 20% da produção brasileira de café, destacando-se o estado do 

Espírito Santo como o maior produtor nacional desta espécie. Em termos globais, o Brasil 

ocupa a posição de segundo maior produtor deste tipo de café, que se destina basicamente a 

três mercados: o da exportação de grãos, da indústria de café solúvel e na produção de 

“blends” com o café arábica. Embora o estado de Minas Gerais apresente também potencial 

para o cultivo desse café, a área de plantio ainda é muito restrita, e vários fatores podem 

contribuir para a expansão dessas lavouras, como a utilização de matérias genéticos 

adequados. Neste sentido, avaliaram-se diferentes clones de café colinon na Zona da 

Mata/MG visando identificar os mais promissores para a região. O experimento foi instalado 

no Campo Experimental de Leopoldina da EPAMIG Sudeste, em delineamento de blocos 

casualizados, com 9 clones da variedade Emcapa 8141 (Robustão Capixaba), oriundos do 

Incaper e 4 repetições. As parcelas foram constituídas de 8 plantas, com o espaçamento de 1,0 

x 3,0 m entre plantas e fileiras, respectivamente. Em 2017, foram avaliadas as características: 

vigor vegetativo, com notas de 1 a 10; severidade de ferrugem (Hemilea vastatrix), com notas 

de 1 a 5; severidade de cercosporiose (Cercospora caffeicola), com notas de 1 a 5; intensidade 

de seca de ponteiro, com notas de 1 a 4; maturação do fruto com notas de 1 a 3; porte da 

planta, com notas de 1 a 3; produtividade, em sacas de 60kg de café beneficiado ha
-1

 (scs ha
-1

) 

e a percentagem de frutos com lojas vazias. Os dados foram submetidos à análise da variância 

e as médias agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% probabilidade. Os clones apresentaram 

razoável vigor vegetativo, com média geral de 7,0. Com relação à severidade de ferrugem, 

não houve diferença significativa entre os clones, que apresentaram ausência de sintomas da 

doença. A maioria dos clones apresentou folhas com leves sintomas de severidade de 

cercosporiose e de intensidade de seca de ponteiros. Quanto ao porte, seis clones 

apresentaram porte baixo. A maior variabilidade entre os clones foi para a maturação dos 

frutos, sendo possível classificá-los em três grupos: o primeiro formado pelo clone 17, que 

apresentou ciclo precoce e maturação desuniforme, o segundo pelos clones 14, 18, 19, 21 e 

22, com ciclo tardio e maturação uniforme, e, por fim, o terceiro grupo composto pelos clones 

15, 16 e 23, que apresentou ciclo tardio e maturação desuniforme. A produtividade variou de 

16.74 a 73.00 scs ha
-1

, sendo que o clone 18 foi o mais produtivo, muito acima da média 

brasileira (25,41scs ha
-1

) estimada para 2017. Há variabilidade genética entre os cafeeiros 

conilon que pode ser exploradas em programas de melhoramento genético. Com base na safra 

de 2017, o clone 18 apresenta potencial para o cultivo na região.  

 

Apoio: Consórcio Pesquisa Café e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais (FAPEMIG). 
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 O uso de cultivares melhoradas constitui a tecnologia de menor custo aos orizicultores. 

Dentro do programa de melhoramento os Ensaios Comparativos Preliminares (ECP’s) que 

compõem a etapa intermediária do mesmo, tem como objetivo básico selecionar linhagens 

promissoras a serem testadas, posteriormente, nos Ensaios de Valor de Cultivo e Uso 

(VCU’s). O ECP do ano agrícola 2015/2016 foi implantado em condições de solos de várzeas 

irrigado por inundação contínua no Campo Experimental da EPAMIG em Leopoldina, em 

outubro de 2015. Este ensaio foi conduzido com 32 linhagens, além de quatro cultivares 

testemunhas: Jequitibá, Rio Grande, Ourominas e Seleta. Utilizou-se o delineamento 

experimental Látice Triplo, com três repetições, cujas parcelas foram constituídas de quatro 

fileiras de plantas de 5 m de comprimento, espaçadas de 30 cm entre si, sendo a área total da 

parcela de 6 m². Como área útil da parcela, colheram-se os quatro metros centrais das duas 

fileiras internas, totalizando-se 2,4 m
2
. Foram avaliadas as seguintes características 

agronômicas: produtividade de grãos (kg.ha
-1

), floração (dias), altura de plantas (cm), 

perfilhamento, acamamento, peso de 100 grãos (g), dimensões de grãos e rendimento de grãos 

inteiros. Aproximadamente 70% dos materiais avaliados, apresentaram produtividades 

superiores a 5.000 kg.ha
-1

. Dentre as testemunhas, a cultivar Seleta foi a que mais se destacou, 

com produtividade média de grãos de 5.463 kg.ha
-1

. Quanto à floração, não houve diferença 

significativa entre os genótipos, sendo que a média do ensaio foi de 104 dias. Já para a altura 

de plantas, a média do ensaio situou-se em 99 cm. Em geral, as plantas exibiram um bom 

perfilhamento, além de apresentarem boa tolerância ao acamamento. No que concerne ao 

parâmetro peso de 100 grãos, a média das testemunhas se igualou a média geral do ensaio, em 

cerca de 2,55 g. Para o caráter relação Comprimento/Largura a média geral do ensaio foi de 

3,51, enquadrando os grãos na categoria longo-finos (agulhinha), os quais são preferidos 

pelos consumidores. Estes genótipos apresentaram um excelente comportamento em relação 

ao rendimento de grãos inteiros no beneficiamento, com média do ensaio de 58,34%. De 

acordo com os resultados obtidos, mas focando principalmente na produtividade de grãos 

registradas no ensaio, três linhagens (MGI 0904-15,CNAx17361-B-5-B-B-9 e CNAx17384-

B-9-B-B-7), que superaram em valores absolutos a testemunha mais produtiva, a Seleta, serão 

selecionadas para comporem o ensaio VCU, no próximo ano agrícola de 2016/2017. 

 

Apoio: FAPEMIG e EMBRAPA Arroz e Feijão 

Área de concentração: Melhoramento vegetal 
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O sorgo sacarino é uma cultura com potencial para ser utilizada na cadeia produtiva do 

bioetanol de modo a complementar a cana-de-açúcar. É uma cultura que possui o colmo rico 

em açúcares fermentáveis que são capazes de produzir etanol através do processo da 

fermentação desses açúcares, utilizando enzimas responsáveis pela hidrólise da sacarose. A 

seleção de progênies superiores em programas de melhoramento genético não é tarefa fácil, 

pois os caracteres de importância, em sua maioria quantitativos, apresentam comportamento 

complexo, são altamente influenciados pelo ambiente e podem estar inter-relacionados. O 

objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho de híbridos experimentais de sorgo 

sacarino pertencentes ao programa de melhoramento de plantas da Embrapa Milho e Sorgo e 

identificar híbridos promissores para a produção de bioetanol. O trabalho foi conduzido na 

área experimental da Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, Minas Gerais. Foram 

avaliados 36 genótipos de sorgo sacarino, sendo 28 híbridos experimentais pertencentes ao 

programa de melhoramento genético da Embrapa Milho e Sorgo e 8 testemunhas, sendo seis 

variedades e dois híbridos comerciais. Os caracteres agronômicos avaliados foram: 

Florescimento (FLOR), altura de planta (AP), produção de massa verde (PMV), sólidos 

solúveis totais (SST) e toneladas de brix por hectare (TBH). Em relação às análises 

estatísticas, foram realizadas análises de variância individual, além do emprego dos índices de 

seleção de sugerido por Mulamba & Mock. Os resultados demonstram a existência da 

variabilidade genética entre os acessos de sorgo sacarino estudados, evidenciando a 

possibilidade de se obter genótipos de alto desempenho através do melhoramento genético do 

sorgo sacarino. Houve interação significativa entre os genótipos de sorgo sacarino para a 

maioria das características avaliadas. E o índice de seleção empregados foi eficiente na 

seleção de híbridos de sorgo sacarino com desempenho agroindustrial superior as variedades. 
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A produção de sorgo granífero tem obtido crescimento considerável nos últimos anos, 

devido principalmente à sua capacidade de alta produtividade e qualidade de grãos, em 

condições de estresse hídrico. Isto pode ser explicado em parte, por características xerófilas, e 

metabolismo C4, que expressam maior eficiência no aproveitamento e conversão de 

fotoassimilados em energia, para funções metabólicas e enchimento de grãos. Dessa forma, o 

sorgo exibe um grande potencial a ser explorado para cultivos em regiões e épocas 

predispostas ao déficit hídrico. Devido às características supracitadas, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o desempenho e selecionar cultivares superiores, que indicam tolerância à 

seca e boa resposta produtiva, mesmo nessas condições. Foram avaliadas 99 linhagens 

pertencentes ao programa de melhoramento genético da Embrapa Milho e Sorgo. O 

delineamento utilizado foi em látice 2 x 99, sob as condições de irrigação plena, e estresse 

hídrico, em que a irrigação foi cortada aos 45 dias após semeadura, que coincide com o 

começo da fase de formação das estruturas reprodutivas. A semeadura foi realizada em março 

de 2012, em Janaúba – MG, e a característica avaliada foi produtividade de grãos (kg.ha
-1

), 

obtida através do número de plantas e rendimento de grãos por parcela, em 2.5m
2
 de área útil, 

extrapolada para kg por hectare. Para todas as análises foi utilizado o recurso computacional 

do programa GENES. Os resultados da análise de variância conjunta revelaram que houve 

interação significativa (P≤0,05) entre linhagens x ambientes para as características avaliadas, 

o que mostra o comportamento diferenciado destas quando submetidas ao estresse. O 

rendimento médio de grãos foi de 800 a 8000 kg ha
-1

 sob estresse hídrico, e variou de 1500 e 

10700 kg ha
-1

 no ambiente sem restrição hídrica, indicando uma redução média de 23% 

comparando as condições. A produtividade de grãos deve ser destacada quanto às linhagens 

SC175, SC1319, SC441, SC498 e R.Tx2783 que foram estatisticamente superiores às demais, 

com 7000, 7400, 7500, 8000 e 7200 kg.ha
-1

, respectivamente, e superiores a 6000 kg.ha
-1

 para 

as duas condições contrastantes. Porém, em geral os cultivares responderam à melhoria na 

disponibilidade hídrica, com produtividades maiores, na condição ótima de irrigação plena. 

Nos dois ambientes, com e sem estresse hídrico, mais de 90% das linhagens apresentou 

produtividade superior à média nacional, que está em 2900 kg.ha
-1

. O estresse hídrico reduziu 

o rendimento de grãos em 23%, mas, contudo foi possível encontrar linhagens com alto 

rendimento de grãos em ambos os ambientes, sendo consideradas tolerantes à seca. 

 

Apoio: UFSJ, FAPEMIG, CNPq e EMBRAPA Milho e Sorgo. 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal. 
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Dialelos são ferramentas muito utilizadas no melhoramento, pois permitem obter 

estimativas da capacidade geral de combinação (CGC) relacionado ao desempenho médio de 

um genitor quando cruzado com outro e a capacidade específica de combinação (CEC) que 

corresponde desvio do comportamento dos híbridos, auxiliando a seleção dos genótipos. O 

objetivo do trabalho foi avaliar a CGC de linhagens S5 de milho e a CEC dos híbridos quanto 

às características produtivas e bromatológicas da forragem. Na obtenção dos cruzamentos 

dialélicos foram utilizadas seis linhagens do grupo 1 (provenientes do cruzamento entre os 

híbridos P30P70 e Dow8460) e 6 linhagens do grupo 2 (obtidas a partir do híbrido Penta), 

obtendo 36 híbridos simples, avaliados junto com as 12 linhagens genitoras.Os experimentos 

foram conduzidos e avaliados em três ambientes, Rio Bonito do Iguaçu-PR na safra 

2014/2015 (AMB1), Guarapuava-PR na safra 2014/2015 (AMB 2) e Guarapuava-PR na safra 

2015/2016 (AMB3), no delineamento experimental em blocos casualizados, com 3 repetições. 

As parcelas foram constituídas de uma linha de 5m de comprimento com espaçamento de 

0,80m, com estande final de 70.000 plantas ha
-1

. Foram avaliados a produtividade de massa 

seca da forragem (PMS), teor de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente 

ácido (FDA), e digestibilidadein situ da forragem (DIG) avaliados no ponto da silagem. Os 

dados foram submetidos à análise dialélica parcial. Foram verificados efeitos significativos da 

CGC das linhagens do grupo 1 para as caraterísticas FDA, FDN, DIG, e para as linhagens do 

grupo 2 verificou-se diferença significativa para PMS e DIG. Com relação à CEC 

constataram-se efeitos significativos para as características FDN, PMS e DIG. Para os 

caráteres FDN e FDA são desejadas estimativas negativas da CGC e da CEC, com o intuito 

de obter genótipos com baixos teores de fibras não digestíveis; nesse sentido para a FDN se 

destacam as linhagens 30-77 e 31-97 e para a FDA as linhagens 30-77 e 31-20, com 

estimativas desejáveis da CGC em todos os ambientes. Para PMS e DIG são desejáveis 

estimativas positivas altas, com o intuito de obter genótipos com alta produtividade de massa 

e boa digestibilidade. As linhagens 30-122 e 31-82 se destacaram por apresentarem valores 

altos positivos para a PMS; com relação à DIG as linhagens 30-77, 30-122 e 31-20 se 

distinguiram com CGC positivas nos ambientes avaliados. Para todos os caráteres, nos 

ambientes avaliados se observaram híbridos com estimativas desejáveis da CEC, com 

destaque para os híbridos 31-71 x 30-122 e 31-82 x 30-08, com valores positivos altos e por 

ter genitores com valor desejado da CGC. Entre os genótipos avaliados existem materiais com 

estimativas desejáveis da CGC e da CEC o que indica que podem ser selecionados para a 

obtenção de híbridos promissores e que devem permanecer no programa de melhoramento. 

 

Apoio: CNPq e Fundação Araucária 

Área de concentração:Melhoramento Vegetal 
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 A cultura da soja apresenta grande importância socioeconômica mundial. O 

melhoramento genético tem sido uma das principais ferramentas que auxiliam no aumento da 

produtividade e adaptação da soja em diversas regiões do Brasil. O estudo de diversidade 

genética permite a melhor utilização dos materiais genéticos adequados à obtenção de 

populações híbridas que proporcionem a formação de uma população-base para a seleção. 

Nesse sentido, objetivou-se avaliar a diversidade genética entre 12 cultivares de soja por meio 

de técnicas de análise multivariada baseada em 12 características agronômicas. Para tanto, 

utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso com 12 tratamentos e sete 

repetições. O experimento foi semeado em vasos com capacidade de 2,5 L, contendo 

substrato e conduzidos em casa de vegetação na Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 

MG. Os tratamentos foram constituídos pelos cultivares: BMX TORNADO RR, BMX 

NETUNO RR, BMX POTENCIA RR, TMG127 RR, ANTA82 RR, TMG1174 RR, 

TMG1175 RR, TMG1179 RR, UFV 18, UFVS 2002, UFVS 2011 e UFV 16. As 

características avaliadas foram número de dias para o florescimento, números de dias para a 

maturidade, altura de planta no florescimento, altura de plantas na maturidade, altura da 

primeira vagem, número de nós, número de hastes laterais, número de grãos por vagem, 

número de vagem por planta, número de grãos por planta, massa de grãos por planta, massa 

de cem grãos. A diversidade genética foi avaliada pela distância generalizada de Mahalanobis 

e pelos métodos de agrupamento da ligação média entre grupos (UPGMA) e de otimização de 

Tocher. As características que mais contribuíram para a dissimilaridade genética entre as 

cultivares foram altura de planta no florescimento (31,11%), número de dias para o 

florescimento (20,54%) e número de grãos por planta (8,95%). Por ambos os métodos de 

agrupamento utilizados formormaram-se quatro grupos, o primeiro composto pelas cultivares: 

BMX TORNADO RR, BMX NETUNO RR, BMX POTENCIA RR, ANTA82 RR, TMG127 

RR, TMG1175 RR; o segundo pelas cultivares TGM1174 RR, TMG1179 RR; o terceiro pelas 

cultivares UFVS 2011, UFV 16, UFV 18; e o quarto pela cultivar UFVS 2002. Portanto, é 

possível concluir que as cultivares apresentam variabilidade genética entre si. 
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O Attalea maripa (Aubl.) Mart., popularmente conhecido como inajazeiro é uma 

espécie perene, pertencente á família das palmeiras (Arecaceae), comumente encontrado em 

áreas antropizadas, com forte ocorrência na região Amazônica, sobretudo no estado do Pará, 

onde são encontradas extensas populações. Trata-se de uma espécie monocaule, com estipe 

ereto alcançando até 20 metros de altura na fase adulta. Por apresentar características 

semelhantes ao óleo do babaçu, nos últimos anos, seus frutos foram apontados como 

promissores ao mercado do biodiesel. Entretanto, ainda são incipientes os estudos sobre esta 

palmeira, especialmente os relacionados à seleção de indivíduos para compor programas de 

hibridação visando à formação de cultivos em escala comercial com populações melhoradas, 

fazendo com que seu consumo seja realizado apenas na forma extrativista. Com isso, o 

estudo objetivou avaliar a dissimilaridade genética entre matrizes de inajazeiro em população 

natural por caracteres de cacho. A pesquisa foi desenvolvida no município de Oeiras do Pará 

- PA com dez matrizes distantes pelo menos 100 metros entre si, diminuindo a probabilidade 

da seleção de indivíduos aparentados. De cada matriz foi retirado um cacho, os quais 

passaram pelas seguintes avaliações fenotípicas: massa total do cacho (MTC) e massa total 

dos frutos (MTF), expressos em kg; número de frutos por cacho (NFC), expresso em 

unidade; comprimento da ráquis (CRC), expresso em cm e rendimento de fruto por cacho 

obtido pela diferença entre MTC e MTF, expresso em porcentagem. Os dados foram 

organizados e submetidos ás análises multivariadas para a obtenção da dissimilaridade 

genética entre as matrizes, com auxilio da distância Euclidiana. Para a formação dos grupos, 

utilizaram-se os métodos de agrupamento UPMGA e Tocher, ambos realizados no programa 

Genes. As distâncias genéticas entre as matrizes variaram de 0,28 a 2,66 com média de 1,29 

permitindo a formação de quatro grupos distintos pelo método UPGMA, sendo as matrizes 2 

e 5 as mais divergentes. Entretanto, pelo método de Tocher foi possível observar a formação 

de cinco grupos distintos, entre os quais, um deles foi composto por 50% dos genótipos 

(grupo I). As matrizes 6, 5 e 2 formaram grupos isolados, levando a crer que tais indivíduos 

compõem o grupo de genitores adequados para o cruzamento visando à obtenção de híbridos 

de maiores efeitos heterótico. Os caracteres que mais contribuíram para a divergência foram 

massa total do cacho e massa total do fruto que juntos, foram responsáveis por mais de 89% 

da variação. As matrizes avaliadas apresentam ampla divergência genética para os caracteres 

de cacho e formam pelo menos quatro grupos distintos, permitindo inferir que o cruzamento 

entre os indivíduos mais divergentes de cada grupo possibilitariam a formação de híbridos 

com maior valor heterótico. 
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As correlações entre parâmetros genéticos são de grande valia em programas de 

melhoramento devido a permitirem quantificar ganhos de caracteres correlacionados e 

também comprovar a existência ou não de relações entre valores de dissimilaridade e ganhos 

relacionados à heterose e desempenho médio. O objetivo deste trabalho foi verificar a 

dissimilaridade genética entre progênies S3 de milho e seus respectivos testadores em 

cruzamentos topcrosses e a correlação existente entre dissimilaridade, heterose e desempenho. 

O experimento foi conduzido na safra 2016/17, no campus CEDETEG da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, em Guarapuava-PR, no delineamento blocos 

casualizados, com três repetições. Foram avaliados 185 genótipos, sendo 30 progênies S3 

(obtidas a partir do híbrido comercial SG6015), 5 testadores (os híbridos AG8025 e P30B39, 

as progênies 60.H23.1 e 70.H26.1 e a mistura de progênies MLP102) e os respectivos 150 

híbridos topcrosses. Foi avaliado altura de planta (AP) e espiga (AE), produtividade de grãos 

(PG), produtividade de massa seca da forragem (PMS), teores de fibra em detergente neutro 

(FDN) e de fibra em detergente ácido (FDA) e digestibilidade in situ da forragem (DIG). Para 

cada variável foi realizado o teste de normalidade e análise de variância, comprovando a 

existência de efeito significativo. A contribuição relativa dos caracteres para divergência foi 

estimada segundo modelo proposto por Singh. As variáveis PG, AP, PMS e DIG foram, nessa 

ordem, as que mais contribuíram para a dissimilaridade genética com valores de 41,97%, 

33,27%, 11,24% e 5,87% respectivamente. Foi determinada a matriz de coeficientes de 

correlação genotípica e realizado o diagnóstico de multicolinearidade e a matriz de 

dissimilaridade entre os genótipos por meio da distância generalizada de Mahalanobis (D
2
), 

realizando o agrupamento pelo método UPGMA e validado por meio do coeficiente de 

correlação cofenética (0,9452). Foi obtida a correlação de Person entre dissimilaridade e 

heterose. Verificou-se dois grupos divergentes entre si, em que os testadores AG8025 e 

P30B39 compuseram o grupo divergente em relação às progênies. A maior amplitude foi 

apresentada pela progênie 24.4 em relação ao testador P30B39 e a menor pela progênie 205.2 

em relação ao testador MLP102 com valores de 226,28 e 0,83 respectivamente. As maiores 

médias não foram apresentadas pelos topcrosses com genitores de maior dissimilaridade entre 

si e nem com maior heterose. As correlações entre dissimilaridade e heterose no geral 

permaneceram baixas, não associando altos valores de dissimilaridade a alta heterose tão 

pouco a médias elevadas. Altas estimativas de dissimilaridade genética não implicam em altas 

estimativas de médias e não se correlacionam com os maiores valores de heterose. Altos 

valores de heterose não refletiram em alto desempenho geral. 
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As combinações híbridas de maior efeito heterótico são identificadas por diferentes 

técnicas biométricas, e a avaliação da divergência genética é quantificada pela diferença nas 

frequências alélicas entre um grupo de indivíduos. Esta é uma análise preditiva que integra as 

múltiplas informações de um conjunto de caracteres pela estatística multivariada, técnica 

amplamente utilizada na quantificação da divergência genética entre genótipos, uma vez que 

oferece maior oportunidade de escolha de genitores divergentes em programas de 

melhoramento. Na literatura há poucos estudos sobre a divergência genética para a espécie 

Coffea canephora, desta forma, este trabalho objetivou avaliar a diversidade genética entre 

clones de café conilon, cultivados no Município de Leopoldina, na Zona da Mata Mineira. As 

adubações de plantio e de cobertura foram realizadas com base nas análises de solo conforme 

a necessidade da cultura. O delineamento foi em blocos casualizados com três repetições e 23 

clones de café conilon. Em 2016, estimou-se a divergência genética entre os clones por meio 

da distância generalizada de Mahalanobis considerando as características: vigor vegetativo, 

severidade de ferrugem, severidade de cercosporiose, intensidade de seca de ponteiro, 

porcentagem de frutos com lojas vazias e produtividade. Também foi feito o agrupamento dos 

clones pelo teste de aglomerado de Tocher, com base na matriz de dissimilaridade genética 

pela distância generalizada de Mahalanobis. As medidas de dissimilaridade genética, 

estimadas pela distância generalizada de Mahalanobis (D
2

ii’) entre os pares de clones 

estudados, variaram de 0,3 a 38,3 (clones 21 com 23 e 8 com 15, respectivamente), o que 

indica ampla diversidade genética entre os mesmos. Os dez pares de clones mais dissimilares, 

ou seja, os que apresentaram maior distância entre si foram os clones: 8 e 15 (38,3), 2 e 8 

(37,4), 3 e 8 (36,9), 8 e 16 (35,4), 5 e 8 (34,2), 8 e 10 (33,1), 8 e 13 (31,3), 8 e 21 (30,5), 3 e 

17 (30,3), 2 e 17 (26,9), 8 e 19 (26,8). Observou-se que o clone 8 foi o que apresentou maior 

dissimilaridade com os demais. Por outro lado, os clones mais similares e que apresentaram a 

menor distância entre si foram: 21 e 23 (0,3), 1 e 10 (0,7), 9 e 21 (0,7), 9 e 16 (0,8), 11 e 14 

(0,8), 4 e 20 (0,9), 10 e 11 (0,9), 9 e 23 (1,0), 19 e 23 (1,0), 10 e 20 (1,1), 10 e 14 (1,3). Pela 

análise de agrupamento de Tocher, foi possível classificar os clones em quatro grupos, sendo 

que 19 clones (82,6%) constituíram o grupo 1. O grupo 2 foi formado por dois clones. Por 

outro lado, os clones 6 e 3 ficaram isolados nos grupos 3 e 4, respectivamente, evidenciando 

sua dissimilaridade em relação aos demais. Os clones de café conilon apresentam ampla 

diversidade genética entre si. Os clones 6 e 3 apresentam maior dissimilaridade em relação 

aos demais clones. 
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Os pomares de goiabeiras (Psidium guajava) vêm sofrendo um declínio produtivo 

causado por nematoides, trazendo grandes prejuízos econômicos a cultura. As estratégias de 

manejo existentes contra esta doença não se mostram eficientes, portanto uma alternativa 

viável é o emprego de genótipos com potencial de resistência genética. Sendo assim, o estudo 

da divergência genética é muito útil na identificação de biotipos geneticamente divergentes 

que possuam alguma característica desejada, além de possuírem compatibilidade 

interespecífica, possibilitando a obtenção de híbridos resistentes. Os cruzamentos entre goiaba 

x araçá (Psidium sp.) para utilização como porta-enxerto, e/ou para cruzamentos com os 

genitores recorrentes de goiabeiras comuns, possibilita a obtenção de genótipos resistentes 

com características comerciais. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi identificar a 

variabilidade genética em híbridos oriundos do cruzamento entre Psidium guineense 

(suscetível) x P. cattleyanum (resistente). O experimento foi conduzido em casa de vegetação 

na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes-RJ, 

em 2015. Foram avaliadas 253 genótipos oriundos do cruzamento de P. guineense x P. 

cattleyanum. As seguintes variáveis foram avaliadas: fator de reprodução, número de folhas, 

altura da planta, massa da parte aérea, massa de raiz e volume de raiz. Foram realizadas 

análises de dissimilaridade genética com base na Distância Euclidiana, e os genótipos 

agrupados pelo método de agrupamento de Tocher. As análises foram processadas no 

software Genes e a árvore filogenética processada no software R. O método de agrupamento 

de Tocher formou 4 grupos divergentes. Foi observada uma relativa falta de diversidade entre 

os genótipos pois, aproximadamente 93% dos indivíduos foram agrupados em um único 

grupo. Seria possível reduzir consideravelmente o número de indivíduos para constituir um 

banco de germoplasma mantendo 10% dos indivíduos do grupo maior (24 genótipos) e os 

indivíduos dos outros grupos, mantendo assim um total de 40 indivíduos, agilizando os 

trabalhos do programa de melhoramento. Os resultados obtidos permitiram discriminar 

genótipos para serem estrategicamente utilizados em hibridações artificiais dirigidas, 

cruzando-se indivíduos de grupos distintos. 
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A produção de café com elevada qualidade de bebida depende de uma série de fatores, desde 

o material genético, ambiente de plantio e manejos culturais, até a forma de processamento e 

armazenamento dos grãos. Atualmente, existem diversas cultivares com potencial para 

produção de cafés especiais. No entanto, ainda são necessários mais estudos para 

caracterização dos genótipos em relação à qualidade final do produto considerando a resposta 

das cultivares e as interações com os demais fatores que influenciam na qualidade da bebida. 

Objetivou-se avaliar a diversidade genética de 11 cultivares de café Arábica por meio de 

atributos sensoriais da bebida obtidos a partir de dois métodos de processamentos pós-

colheita. Foram avaliadas as cultivares Araponga MG1, Catiguá MG1, Catiguá MG2, Catiguá 

MG3, Oeiras MG6851, Paraíso MGH419-1, Pau-Brasil MG1, Sacramento MG1, Catucaí 

Amarelo 24/137 e Catuaí Vermelho IAC144 e a linhagem elite H419-3-3-7-16-4-1. A coleta 

de amostras de frutos do tipo cereja foi realizada entre os meses de maio a agosto de 2016. Os 

frutos foram submetidos ao processamento pós-colheita por via úmida (café despolpado) e por 

via seca (café natural) e posterior avaliação das características sensoriais da bebida segundo o 

protocolo da “Specialty Coffee Association of America” (SCAA). Os dados foram submetidos 

a análise de variância e, posteriormente, foi calculada a matriz de distância de Mahalanobis. 

Esta matriz fui utilizada em procedimento de agrupamento de otimização, por meio do 

método de Tocher, e em projeção 2D que permitiu a identificação do padrão de 

dissimilaridade entre indivíduos. Para comparação da diversidade genética formada pelos dois 

tratamentos, foi avaliado a correlação entre as matrizes e a análise de Procrustes, utilizando a 

dispersão por componentes principais. As análises foram realizadas pelo Portal Genes em 

integração com o programa Matlab Pelo método de Tocher, foram formados nove grupos, 

sendo observada uma tendência de agrupamento separando os cafés naturais dos despolpados. 

Apenas o primeiro grupo apresentou genótipos dos dois tratamentos, formado por dois 

genótipos processados por via seca e sete processados por via úmida. A cultivar Paraíso MG 

H 419-1 foi a única que pertenceu a um mesmo grupo tanto no processamento via úmida 

como despolpado, sendo assim, as notas para os atributos sensoriais foram equivalentes nos 

dois processamentos pós-colheita. Os genótipos apresentaram interação com a forma de 

processamento, uma vez que a correlação entre as matrizes dos diferentes tratamentos foi de 

0,0296 e a disparidade entre os componentes principais apresentou M² igual a 0.933, 

considerado muito elevado. Assim, a diversidade entre os genótipos, considerando a análise 

multivariada, foi diferente para as diferentes formas de processamento. Conclui-se que a 

diversidade genética de cultivares de café Arábica em função de atributos sensoriais da bebida 

é influenciada pelo método de processamento pós-colheita. 
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 O arroz de terras altas e de várzeas úmidas respondem por cerca de 80 % da produção 

mineira. Nos programas de melhoramento de arroz são avaliadas uma série de características 

que servem para discriminar os genótipos para fins de recomenda-los para condições 

específicas ou conduzir populações segregantes. Algumas destas variáveis podem ter baixo 

poder de discriminação, ser redundantes, imprecisas ou instáveis e, portanto, a utilização de 

técnica que possibilita a diminuição do número de variáveis avaliadas é de suma importância 

pois proporcionará redução na mão-de-obra, no tempo e no custo da experimentação. 

Objetivou-se avaliar a possibilidade de descarte de variáveis avaliadas no programa de 

melhoramento de arroz a partir da análise de componentes principais. Foram utilizados dados 

de floração, perfilhamento, acamamento, produtividade, peso de 100 grãos e altura de 25 

genótipos de arroz, avaliados em Leopoldina/MG, no ano agrícola 2016/2017. O ensaio foi 

conduzido em delineamento em blocos casualizados com três repetições. Todas as análises 

foram realizadas com o auxílio do software GENES. Foi possível observar que os três 

primeiros componentes principais conseguiram absorver 79,14% da variação dos dados. Além 

disso, observou-se que os caracteres de menor contribuição para a diversidade são aqueles que 

exibem maiores elementos nos autovetores associados aos componentes de menor autovalor. 

Quando avaliados os três últimos componentes principais associados a autovalores menores 

que 0,7, conforme recomendação de Jolliffe (1972), constou-se que os caracteres que menos 

contribuíram para a variação total, foram produtividade de grãos, floração e peso de 100 

grãos. Em relação aos três primeiros componentes, de maior poder discriminatório, 

destacaram os caracteres produtividade, peso de 100 grãos e acamamento. O fato da 

característica produtividade ser destacável no primeiro, realçando sua importância, e no 

último componente, realçando sua redundância, não é raro e informa que uma avaliação mais 

criteriosa sobre redundância deva ser feita. Assim, considera-se que, a princípio, apenas 

floração possa ser a característica que, no estádio atual do programa, tenha sido fixada e, 

portando, de menor poder discriminatório. 
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O gênero Capsicum possui grande diversidade genética, fomentando o comércio de 

pimenteiras e estimulando os programas de melhoramento, cujos principais objetivos são: 

obtenção de novas variedades com atributos de interesse, qualidade de frutos, resistência a 

pragas e doenças, entre outros. Para estimar a diversidade genética, algumas técnicas 

multivariadas são bastante utilizadas, por exemplo, análise de agrupamento, componentes 

principais e variáveis canônicas. Essas técnicas permitem uma avaliação do conjunto de 

caracteres que combinam as múltiplas informações contidas no material genético e 

possibilitam a seleção de materiais mais promissores. Os objetivos deste trabalho foram: (i) 

estimar a diversidade genética entre 15 acessos de Capsicum annuum L. e; (ii) identificar os 

caracteres de maior contribuição relativa para esta diversidade. O experimento foi conduzido 

em casa de vegetação entre 2016/2017, no setor de Fitotecnia da Universidade Federal de 

Viçosa em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. Foram analisados 

sete caracteres, são eles, peso total do fruto (PF), diâmetro do fruto (DF), espessura do 

pericarpo (EP), matéria da planta fresca (MF) e matéria da planta seca (MS). Os dados foram 

submetidos à análise de agrupamento pelo método hierárquico Ward, adotando como métrica 

a distância euclidiana padronizada com a definição do número de grupos pelo método de 

Mojena; e pelo método não hierárquico K-means, cujo número de grupos foi pré-definido de 

acordo com o resultado do método Ward. Posteriormente, considerando a metodologia de 

Singh foi avaliada a importância relativa dos caracteres. Para o método Ward houve a 

formação de dois grupos: o grupo I composto pelos acessos 2, 3, 4, 7, 8, 14 e 15 e o grupo II 

pelos acessos 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13. Resultado concordante foi obtido pelo método de K-

means. Observamos que os acessos do grupo I possuem os maiores valores médios para todos 

os caracteres com destaque para: MS (em média  g), MF (em média  g) 

e PF (em média  g). Estes caracteres contribuíram com, 21,2%, 15,9% e 15,6%, 

respectivamente, para a diversidade genética. Logo, observou-se reduzida diversidade 

genética entre os acessos. Os caracteres de maior importância para a diversidade genética 

foram: MS, MF e PF. 

 

Apoio: CAPES, CNPq e Fapemig 

Área de concentração: Melhoramento vegetal 

1
 Doutoranda do curso de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria, UFV/Viçosa - MG, 

ana.oliveira8@ufv.br; 
2
 Professor Titular do Departamento de Estatística, UFV/Viçosa - MG; 

3
 Professor 

Associado do Departamento de  Estatística, UFV/Viçosa - MG; 
4
 Doutorando do curso de Pós-Graduação em 

Estatística Aplicada e Biometria, UFV/Viçosa – MG; 
5 

Professor Titular do Departamento de Fitotecnia, 

UFV/Viçosa – MG. 

 

 

 



VIII SIGM | 138 

 

Diversidade genética entre progênies de meios-irmãos da população de 

milho UFVM200 e UFVM200(HS)C1 

 

Wemerson Mendonça Rezende
1
; Rafael Adler Souza Primo

2
; Iara Cristina Lopes Rodrigues

2
; 

Felipe Ruan Marinheiro Silva
2
; Maria Eduarda Jardim Silva

2
; Rodrigo Oliveira  de Lima

3
 

 

A população de milho UFVM200 vem sendo melhorada pelo método de seleção 

recorrente intrapopulacional através de progênies de meios-irmãos (MIM). E ganhos de 

seleção a longo prazo estão condicionados à manutenção da variabilidade genética na 

população. Assim, é importante investigar a diversidade genética (DG) entre as progênies dos 

diferentes ciclos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a DG entre progênies da 

população UFVM200 e de sua versão melhorada após um ciclo de seleção, a população 

UFVM200(HS)C1. A UFVM200(HS)C1 foi obtida pela recombinação de 12 progênies mais 

produtivas selecionadas do ciclo 1. Para isso, foram usados dados de avaliação de 121 

progênies de MIM da população UFVM200 (C0) e dados de 168 progênies da 

UFVM200(HS)C1. Elas foram avaliadas em três locais de MG, na safra 2014/15, e 2016/17, 

respectivamente. O delineamento experimental utilizado foi alfa látice, com duas repetições. 

Cada unidade experimental foi constituída de uma parcela de 4 m². Os caracteres avaliados 

foram: dias até o florescimento feminino (FF, dias) e masculino (FM, dias), altura de planta 

(AP, cm) e espiga (AE, cm), prolificidade (PRL, espigas planta
-1

) e produtividade de grãos 

(PG, kg ha
-1

). As análises estatísticas foram feitas com o emprego da metodologia de modelos 

mistos, pelo método de REML/BLUP, sobre a média dos três locais. Em cada ciclo, a 

distância genética entre as progênies foi estimada pelo método de distância Euclidiana média 

e o dendograma foi gerado pelo método UPGMA (Unweitghted Pairgroup Method with 

Arithmetical averages). O coeficiente de correlação cofenética para o ciclo C0 e C1 foi de 

0,61 e 0,67 respectivamente, o que indica que houve uma boa consistência do agrupamento 

das progênies O método do UPGMA agrupou as progênies do C0 em 15 grupos (ponto de 

corte = 1,01) e as progênies do C1 em 20 grupos (ponto de corte = 0,99). Para o ciclo CO, o 

valor médio da distância genética foi de 1,31. A maior distância (3,92) foi obtida entre as 

progênies UFVM200-35 e UFVM200-113, enquanto a distância mais curta (0,13) foi obtida 

entre as progênies UFVM200-5 e UFVM200-55. Dos 15 grupos do ciclo C0, três grupos 

apresentaram apenas uma progênie. As progênies que foram selecionadas para a obtenção da 

UFVM200(HS)C1 foram agrupadas em três grupos distintos, em que 60% das progênies 

pertenciam a apenas um grupo. Para o ciclo C1, o valor médio da distância genética foi de 

1,32. A maior distância (3,49) foi obtida entre as progênies UFVM200(HS)C1-12 e 

UFVM200(HS)C1-157, enquanto a distância mais curta (0,085) estava entre as progênies 

UFVM200(HS)C1-120 e UFVM200(HS)C1-81. Dos 20 grupos do ciclo C1, quatro grupos 

apresentaram apenas uma progênie. As progênies que foram selecionadas no ciclo C1 para 

obtenção da UFVM200(HS)C2 foram agrupadas em seis grupos distintos, em que 55% das 

progênies eram de um mesmo grupo. Conclui-se que a diversidade genética entre as progênies 

da população UFVM200 não foi alterada pelo ciclo de seleção recorrente. 
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 Ao longo dos anos o plantio de variedades de polinização aberta (VPA) para fins de 

produção tem diminuído gradativamente, porém essa classe de cultivar ainda apresenta 

relevância para pequenos produtores e principalmente para programas de melhoramento, onde 

são usadas como de fonte de variabilidade genética para extração de linhagens. Os estudos de 

diversidade genética entre populações de milho são muito importantes para estabelecer 

estratégias de como esse material pode ser usado no programa de melhoramento com focos 

em obtenção de híbridos produtivos. Assim, o objetivo desse trabalho foi estudar a 

diversidade genética entre 36 cultivares de milho (35 VPA e um híbrido, o BRS1055) 

avaliadas em Coimbra-MG, na safra 2016/17. Os 36 cultivares foram avaliados para os 

seguintes caracteres: florescimento masculino (FM, dias), florescimento feminino (FF, dias), 

altura de planta (AP, cm), altura de espiga (AE, cm), prolificidade (PRL, espiga planta
-1

) e 

produtividade de grãos (PG, kg ha
-1

). O delineamento experimental utilizado foi látice 6x6, 

com duas repetições. Cada parcela foi constituída por duas linhas de 4m, espaçadas em 0,8m. 

Os tratos culturais seguiram as recomendações técnicas para a cultura do milho na região. A 

distância generalizada de Mahalanobis foi utilizada para estimar a distância genética entre as 

variedades e o UPGMA (Agrupamento com Média Aritmética Não Ponderada) foi utilizado 

para agrupar os cultivares. Todos os caracteres avaliados apresentaram diferença significativa 

(P<0,05) e, portanto, as variedades apresentam variação genética para todos os caracteres. A 

contribuição de cada caractere para a divergência foi de 22% em FM, 13,4% em FF, 9,9% em 

AP, 25,85% em AE, 18% em PRL e 10,85% em PG.  A distância média entre variedades foi 

de 40,04, a maior distância foi 203,15 (BRS1055 e MC20) e a menor de 0,81 

(HI(717xHTMV1) e HI(707xHTMV1)).Os 36 cultivares foram agrupados em quatro grupos, 

de dois (CAPO e BRS Gorutuba), três (MC50, MC20 e HIV2564260), quatro (AL3013, 

AL2015, HTC717 e BRS1055) e os demais 27 (75%), quase todos variedades experimentais, 

a exceção de AL Avaré, foram agrupados no grupo VI. Conclui-se que há divergência 

genética entre as variedades avaliadas, mas a maioria das variedades experimentais de milho 

foram agrupadas em um único grupo e, logo, elas apresentam base genética estreita.               
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 The sugarcane stalk borer Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae) is the most 

important pest of sugarcane in Brazil, which justifies the selection of resistant clones by 

breeding programs. Selection for borer resistance in early selection stages would enable the 

elimination of genotypes highly susceptible to this pest, allowing saving money and resources 

(e.g. land, labor). However, the lack of propagation material (stalks) for planting experiments 

with proper plot size and replicates number usually hinders the early selection for quantitative 

traits in sugarcane breeding programs. Therefore, this study aimed to estimate genetic 

parameters and select sugarcane clones for borer resistance in the first clonal selection stage 

of a sugarcane breeding program (T2) by using mini plots. The experiment was conducted in 

the experimental field of Universidade Federal de Viçosa in the municipality of Capinópolis, 

Minas Gerais state. Sixty-four clones selected in first selection stage (T1) and 16 clones of 

final test stage (FE) were used in this experiment. The experiment was planted in 

March/2016. The experiment was performed in a randomized block design with five 

replicates. The mini plots were composed by one furrow of one meter. Spacing between plots 

was one meter. Two artificial infestations were performed in November/2016 and 

February/2017 by releasing three 4
th

 instar larvae (from laboratory mass rearing) per plot. The 

borer resistance was assessed in July/2017. The borer infestation index for each plot was 

estimated by the percentage of bored internodes in four plants per plot. The data were 

analyzed by using mixed models in Selegen REML/BLUP software. The genetic parameters 

were estimated by REML and the genotypic values of the clones were estimated by BLUP. 

The analysis of deviance was used to analyze the significance of genotypic variance. The 

genotypic values of the clones (BLUP’s) for infestation index ranged from 7.36 to 17.00 and 

the mean population was 11.61% of bored internodes. The genotypic variance was significant 

(σ²g = 9.04, LRT = 23.01), the heritability was moderately elevated (h² = 0.55) and the 

genetic gain (selection intensity = 20%) was considerably high (25.56%). The results from 

this study indicate that early selection of sugarcane clones for borer resistance using mini 

plots is efficient. This strategy would enable the elimination of high susceptible clones, 

reducing the clone number in the following selection stages, and saving resources. 
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O melhoramento genético do azevém anual (Lolium multiflorum) vem desenvolvendo 

materiais superiores, adaptáveis ao ambiente de cultivo garantindo uma boa produtividade e 

qualidade como forrageira. A fim de encontrar cultivares que otimizem a utilização de 

recursos hídricos, o objetivo do presente estudo foi avaliar o desempenho do genótipo F-25 de 

azevém anual submetido às condições de estresse osmótico. O aporte hídrico das plântulas se 

deu por solução nutritiva em Hoagland ½ força na presença de três níveis de polietileno glicol 

de massa molecular 8000 (PEG 8000), em 0 (testemunha), 100 e 200g L
-1

, representando, 

respectivamente, potencias osmóticos de -0,08, -0,15 e -0,51MPa. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, com oito repetições. Após 30 dias de crescimento, 

as plântulas foram colhidas e avaliadas quanto aos indicadores fisiológicos (taxa 

transpiratória, área foliar, comprimento médio das folhas, relação da área foliar e 

comprimento da parte aérea, número de folhas, peso fresco e seco de folhas e raízes e teor de 

matéria seca da raiz). Os resultados demostraram que o genótipo F-25 é sensível 

significativamente ao estresse osmótico, na presença de 200g L
-1

 de PEG 8000 em 

comparação à testemunha, apresentando menores médias em todas as variáveis analisadas, 

exceto no peso fresco da raiz. Para algumas variáveis analisadas com 100g L
-1

 de PEG 8000, 

o genótipo apresentou comportamento estatisticamente semelhante à testemunha, sugerindo 

possuir tolerância aos níveis moderados de estresse hídrico, considerando as variáveis: taxa 

transpiratória, número de folhas, peso seco e fresco de raiz e teor de matéria seca na raiz. As 

variáveis de fácil mensuração, relacionadas à parte aérea da plântula (área foliar, 

comprimento médio das folhas, relação área foliar/comprimento da parte aérea e pesos fresco 

e seco das folhas) mostraram ser afetadas pelos dois níveis de estresse estudados. Conclui-se 

que o genótipo F-25 é sensível ao nível de estresse osmótico aplicado, na maioria dos 

indicadores fisiológicos avaliados. Todavia, a integridade do sistema radicular é preservada 

até o nível de -0,15MPa. 
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 O nitrogênio (N) em Poaceas, está presente nas mais diversas funções no metabolismo 

das plantas e é o nutriente que mais limita a produção vegetal. Considerando a grande 

importância da adubação nitrogenada em trigo, estudos têm sido realizados com o objetivo de 

maximizar a eficiência do uso de N da planta, através da fixação biológica de nitrogênio 

(FBN), destacando-se a associação com as Bactérias Promotoras do Crescimento Vegetal 

(BPCV). Neste sentido, os objetivos deste trabalhado foram avaliar o efeito da inoculação 

com Azospirillum brasilense sobre as características agronômicas de genótipos melhorados de 

trigo. O experimento foi instalado na Fazenda Escola “Capão da Onça” da UEPG em Ponta 

Grossa – PR na safra de 2015. O delineamento utilizado foi o de blocos aleatorizados com 3 

repetições, sendo os tratamentos arranjados em esquema de parcela subdividida. Na parcela 

principal estudou-se o efeito da inoculação com A. brasilense (inoculado com a estirpe AbV5 

e não inoculado) e nas subparcelas o efeito de genótipos de trigo (18 linhagens melhoradas e 2 

cultivares comerciais, Safira
®

 e Quartzo
®
). O isolado da estirpe AbV5 foi crescido em meio 

de cultura líquido DYGS. A concentração do inóculo foi determinada por diluição seriada e 

contagem das Unidades Formadoras de Colônia (UFCs) em meio RC (Rojo Congo). As 

sementes foram inoculadas antecedendo o período de semeadura em 24 horas, com a 

suspensão de bactéria na concentração de 108
 UFCs mL

-1
, seguindo as recomendações técnicas 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A adubação nitrogenada foi realizada 

na semeadura e em cobertura, totalizando 117 kg ha
 -1 

N. As avaliações fenotípicas dos 

genótipos de trigo foram realizadas cronologicamente para as características: altura de 

plantas, número médio de perfilhos planta
-1

, ciclo vegetativo em dias, ciclo reprodutivo em 

dias, número de espigas viáveis por m², massa de mil grãos em gramas, peso do hectolitro em 

kg hl
-1

, rendimento de grãos em kg ha
-1

 e o teor de proteína bruta dos grãos. Os resultados da 

análise de variância demonstraram diferença altamente significativa entre as linhagens de 

trigo para a maioria das variáveis estudadas, exceto para o número médio de perfilhos por 

planta. Para a interação inoculação x genótipos, os resultados foram significativos para o peso 

do hectolitro e teor de proteína bruta dos grãos. As linhagens L3 e L6 inoculadas 

apresentaram incremento médio de peso do hectolitro de 1,66 kg hl
-1

 em relação as não 

inoculadas. Para o teor de proteína bruta dos grãos quatro linhagens inoculadas evidenciaram 

aumento no teor de proteína com máximo de 20,9 %, sendo até 5,2 % superior na linhagem 

L2. Desta forma, pode-se concluir que a inoculação das linhagens de trigo com a estirpe 

AbV5 foi eficiente para o peso do hectolitro e teor de proteína bruta dos grãos. Possivelmente, 

o uso de BPCV em Poaceas associado a menor dose de N poderia promover efeitos mais 

promissores para as características agronômicas avaliadas. 

 

Apoio: UEPG - CAPES/CNPq                  

Área de concentração: Melhoramento Vegetal 

 
¹Mestranda do curso de Pós-Graduação em Agronomia, UEPG/Ponta Grossa – PR; 

2
Pós Doutoranda do curso de 

Pós Graduação em Agronomia, UEPG/Ponta Grossa – PR
 
; 

3
 Professora do Curso de Pós-Graduação em Biologia 

Evolutiva, UEPG/Ponta Grossa – PR; 
4, 5 

Professores do Curso de Pós Graduação em Agronomia, UEPG/Ponta 

Grossa – PR. 

 

 

 



VIII SIGM | 143 

 

Effect of genotype x environment interaction for sugarcane resistance to 

sugarcane borer 

 

Adriano Cirino Tomaz
1
, José Pedro Carneiro

2
; Cleiton Antônio Wartha

3
; Mateus Teles Vital 

Gonçalves
4
; Uilian Stefanello de Mello

5
; Márcio Henrique Pereira Barbosa

6 

 

 The sugarcane stalk borer Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae) is the most 

important pest of sugarcane in Brazil, which justifies the selection of resistant clones by 

breeding programs. As the sugarcane resistance to sugarcane borer is a quantitative trait, the 

knowledge of the genotype x environment (e.g. location, year) interaction is essential for 

determining the most efficient selection strategy. This study aimed to investigate the effect of 

genotype x year x location (G x Y x L) interaction and determine genetic parameters for 

sugarcane resistance to sugarcane borer. A group of 35 sugarcane clones corresponding to the 

final test stage of sugarcane breeding program of Universidade Federal de Viçosa in 

partnership with RIDESA were used for this study. These clones were planted in April-

May/2013 in five municipalities of Minas Gerais state (Iturama, Ituiutaba, Itapagipe, 

Tupaciguara and Capinópolis). The experiments were carried out in randomized block design 

with 4-5 replicates and 18-24 clones. All clones were planted in at least two locations. The 

infestation index by sugarcane borer (percentage of bored internodes in 20 plants per plot) 

was assessed in July of 2015, 2016 and 2017. The data were analyzed by using mixed models 

in the Selegen REML/BLUP software. The genetic parameters were estimated by REML and 

the genotypic values of the clones were estimated by BLUP. The deviance analysis was used 

to analyze the significance of the effects. There were no significant effects of genotype x year 

x location (σ²gyl = 0.52, LRT = 0.41), genotype x year (σ²gy = 0.22, LRT = 0.32) and 

genotype x location interactions (σ²gl = 1.29, LRT = 1.9). The genotypic variance was 

significant (σ²g = 1.75, LRT = 10.66) and the heritability was elevated (h² = 0.83). The results 

from this study show that G x Y x L, G x Y or G x L interactions do not affect resistance of 

sugarcane clones to sugarcane borer. Therefore, the selection of sugarcane for borer resistance 

in a single experiment during one year is enough, as the selected clones would be the most 

resistant in any location or year.  However, in practical sugarcane breeding programs is not 

always possible to plant all clones in the whole experimental net due to the lack of 

propagation material (stalks) or availability of experimental area. In this case, clones can be 

selected by their means in several locations. In addition, the presence of genetic variability 

and elevated heritability for borer resistance in this sugarcane population indicates that 

considerable genetic advance for borer resistance may be achieved by selecting more resistant 

sugarcane clones. 
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A utilização das Redes Neurais Artificiais (RNAs) pode ser útil para otimizar a seleção 

simultânea de caracteres, que tem sido a estratégia mais utilizada no melhoramento da alfafa. 

Entretanto, a eficiência de generalização das RNAs é dependente da qualidade do conjunto de 

dados para treinamento e validação. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar eficiência das 

redes neurais treinadas a partir de dados ampliados de poucos cortes de alfafa para 

classificação de um novo conjunto de dados, bem como inferir sobre a importância do 

tamanho e diversidade do conjunto de dados de treinamento para generalização de 

informações. Os 77 genótipos avaliados foram previamente classificados segundo os escores 

do índice de Taí para os caracteres de produção e valor nutritivo. Assim, foram estabelecidas 

diferentes topologias de redes para cada grupo de caracteres, que foram treinadas com dados 

ampliados de três cortes e posteriormente, utilizadas para classificar dados reais de um novo 

corte. Considerando a classificação dos genótipos quanto aos caracteres de produção, 

observou-se altas taxas de erro aparente tanto no treinamento quanto na validação. Para o 

grupo de caracteres de valor nutritivo foram observadas pequenas taxas de erro tanto no 

treinamento quanto na validação. Entretanto as baixas taxas de erro não se mantiveram na 

utilização com um novo conjunto de dados, indicando a perda da habilidade de generalização, 

possivelmente pelo overfitting que pode ter ocorrido. O baixo desempenho das redes pode ser 

explicado uma vez que os limites mínimos das variáveis no conjunto de treinamento estão 

bem aquém daqueles encontrados no conjunto de teste e por isso, atribuir o insucesso de 

generalização por deficiência da modelagem pode ser um engano, pois não se deve esperar 

aprendizado em analogia ao cérebro humano, de situações tão díspares. Dessa forma, conclui-

se que o uso de redes neurais será mais difundido à medida que haja mudança no paradigma 

da experimentação em que as decisões passarão a ser tomadas em bancos de dados, 

construídos ao longo do tempo de um programa de melhoramento, que constituirão de base 

para o processamento de dados. 
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O mapeamento de QTL (Quantitative Trait Loci) tem sido um dos mais importantes 

métodos da genética quantitativa, empregado nos programas de melhoramento animal e 

vegetal visando o estudo genético de caracteres complexos. Desde o advento das tecnologias 

de genotipagem e sequenciamento de alto rendimento a densidade de marcadores utilizados 

tem aumentado. Os conhecimentos sobre a eficiência do mapeamento de QTL vem de estudos 

com base em simulação, assumindo geralmente uma densidade de marcadores entre 5 e 20 

cM e uma herdabilidade de QTL de intermediária a alta. O mapeamento de QTL numa 

geração F2 pode ser uma alternativa para encontrar genes candidatos de efeitos reduzidos 

devido ao maior desequilíbrio de ligação. Este estudo avaliou a eficiência dos métodos dos 

mínimos quadrados, da máxima verossimilhança e bayesiano para o mapeamento de QTL 

assumindo alta densidade de SNP e baixa herdabilidade do QTL. Foi utilizado o software 

REALbreeding para simular as linhagens parentais, a F1 e os genótipos e fenótipos da F2. 

Foram distribuídos ao longo dos dez cromossomos 12 QTLs de efeito maior, 88 genes de 

efeito menor e 1000 marcadores SNPs. Foram simuladas 50 amostras de 400 indivíduos F2, 

genotipados para 1000 SNPs (densidade média de um SNP/cM) e fenotipadas para três 

características - rendimento de grãos, capacidade de expansão e dias até a maturidade. As 

herdabilidades dos QTLs variaram aproximadamente de 1 a 2% e os tamanhos amostrais 

foram de 200 e 400. O poder de detecção de QTLs de baixa herdabilidade variou 

aproximadamente entre 30 e 60% e a taxa de falsa descoberta (FDR) variou apenas de 0,5 a 

1,2%. A precisão do mapeamento variou de aproximadamente 4 a 6 cM. O mapeamento de 

QTLs não foi influenciado pelo grau de dominância e as abordagens estatísticas foram 

comparáveis em relação a FDR. Os métodos de mapeamento por intervalo simples e com base 

em regressão apresentaram poder de detecção e precisão de mapeaento equivalentes. Em 

comparação ao mapeamento por intervalo, o mapeamento por intervalo composto inclusivo 

proporcionou poder de detecção de QTL e precisão de mapeamento ligeiramente maiores 

apenas para QTLs de herdabilidade intermediária e alta. A abordagem Bayesiana 

proporcionou maior poder de detecção de QTLs maximizando o número a priori de QTLs. 
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Informações sobre controle genético dos caracteres auxiliam os melhoristas na tomada 

de decisão, e para os caracteres quantitativos, essas informações podem ser obtidas utilizando 

componentes de média ou de variância. A vantagem dos componentes da variância é que os 

efeitos genéticos não são anulados, como pode ocorrer com as médias, o que possibilita 

estimar a herdabilidade e o ganho esperado com a seleção. Diante do exposto, este trabalho 

objetivou estimar os parâmetros genéticos de caraterísticas avaliadas em clones de Coffea 

canephora cultivados no Município de Leopoldina, na Zona da Mata Mineira. A adubação de 

plantio e condução foi realizada com base nas análises de solo conforme a necessidade da 

cultura. O delineamento foi em blocos casualizados com três repetições e 23 clones de café 

conilon. Em 2016, estimou-se as variâncias genética, fenotípica e ambiental, coeficiente de 

determinação genotípico, coeficientes de variações genético e o índice de variação para as 

características: vigor vegetativo, severidade de ferrugem, severidade de cercosporiose, 

intensidade de seca de ponteiro, porcentagem de frutos com lojas vazias e produtividade. A 

constituição da variância fenotípica, para a maioria das características avaliadas, apresentou 

maior contribuição da variância genética em relação à variância ambiental. Quanto maior a 

magnitude da variância genética, mais heterogêneos são os genótipos e maior a possibilidade 

de selecionar materiais genéticos superiores. Para a maioria das características, o coeficiente 

de variação genético (CVg) foi também superior ao ambiental, corroborando a predominância 

dos componentes genéticos em relação aos ambientais. Esse parâmetro pode ser utilizado para 

comparar a variabilidade genética entre as características analisadas. A percentagem de frutos 

com lojas vazias (PFLV) e a produtividade (PROD) apresentaram as maiores variabilidades, 

indicando serem apropriadas a seleção de genótipos mais promissores. Em relação ao 

coeficiente de determinação genotípico (H
2
) foram observadas variações de 49,21 a 77,77%, 

entretanto os maiores valores foram constatados novamente para PFLV e PROD, 

acompanhado dos maiores índices de variação (Iv). Elevadas estimativas de H
2
 demonstram a 

confiabilidade de como os valores fenotípicos representam os valores genotípicos dos 

materiais genéticos. Assim, as características percentagem de frutos com lojas vazias e a 

produtividade podem ser utilizadas no processo de seleção visando a obtenção de ganhos 

genéticos para o café conilon. 
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A cafeicultura é uma das atividades agrícolas de maior importância no mercado 

internacional, com o Brasil se destacando como o maior produtor e exportador mundial. 

Dentro do gênero Coffea, as duas espécies cultivadas de importância comercial são Coffea 

arabica e Coffea canephora. A espécie C. canephora pode ser dividida em dois grupos 

heteróticos denominados café Conilon e café Robusta. Os cafeeiros Conilon se destacam por 

serem mais tolerantes a seca e estarem presentes nas principais variedades desenvolvidas no 

Brasil. Nos programas de melhoramento, estratégias de seleção de plantas, cada vez mais 

eficientes, que permitam identificar genótipos superiores são imprescindíveis. Nesse sentido, 

a avaliação criteriosa de características de importância agronômica é de suma importância. No 

entanto, pode haver correlações genéticas entre essas características, as quais podem ser 

vantajosas para os programas de melhoramento. A correlação genotípica mede o grau de 

associação de natureza genética entre duas variáveis. O objetivo desse trabalho foi estimar as 

correlações genéticas entre oito características agronômicas avaliadas em 71 genótipos 

Conilon. Os maiores valores de correlação genotípica negativa foram observados entre as 

variáveis vigor vegetativo e incidência de cercosporiose (-0,55) e entre as variáveis produção 

por planta e incidência de cercosporiose (-0,57). Levando-se em consideração o sentido e a 

magnitude dessas correlações, a seleção para essas variáveis seria vantajosa nos programas de 

melhoramento do cafeeiro, uma vez que se busca obter plantas com menor incidência de 

cercosporiose e que consequentemente, isso resulte em plantas mais vigorosas e mais 

produtivas. Os maiores valores de correlação genotípica positiva foram observados entre as 

variáveis vigor vegetativo e altura da planta (0,58), vigor vegetativo e diâmetro da projeção da 

copa (0,69), incidência à ferrugem do cafeeiro e incidência de cercosporiose (0,57) e entre 

altura da planta e diâmetro da projeção da copa (0,68). Visto que o objetivo dos programas de 

melhoramento de C. canephora é obter plantas mais vigorosas e com maior diâmetro da 

projeção da copa, a seleção de uma dessas variáveis promoveria alterações positivas na outra 

correlacionada, por meio da seleção indireta. O mesmo é verificado para as variáveis 

incidência à ferrugem do cafeeiro e incidência de cercosporiose, uma vez que é interessante e 

vantajoso plantas com menores níveis de incidência dessas doenças. O estudo de correlações 

genéticas permite obter rápidos progressos nos programas de melhoramento genético, via 

seleção indireta, por permitir a seleção de características que possuem herança complexa, de 

difícil mensuração e até mesmo a seleção precoce em espécies perenes, por meio de outra 

característica correlacionada e que seja de mais fácil mensuração. 
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Em um programa de melhoramento é imprescindível a variabilidade entre os materiais 

genéticos utilizados nos cruzamentos e no processo de seleção. Os ganhos registrados 

fenotipicamente, devem ser, em sua maior parte, oriundos de fatores genéticos. Para mensurar 

o quanto da variação fenotípica é devido a ação dos genes, utiliza-se a estatística 

herdabilidade. Este trabalho teve como objetivo a determinação da herdabilidade de algumas 

características relevantes nos programas de melhoramento genético do cafeeiro. Para esse 

estudo, um ensaio de competição de genótipos de cafeeiros Arábica foi instalado em área 

experimental da Universidade Federal de Viçosa. O experimento foi montado no 

delineamento experimental de blocos ao acaso, com 32 tratamentos, quatro repetições e 

parcelas de seis plantas. Os tratamentos foram compostos de 25 cultivares e sete progênies 

elites portadoras de fatores resistentes à ferrugem. O espaçamento adotado para o plantio do 

experimento foi de 3,0 x 0,80 m. Durante o período de maturação dos frutos, foram avaliadas 

as seguintes características: vigor vegetativo, pela atribuição de notas de 1 (planta totalmente 

depauperada) a 10 (plantas consideradas com o máximo de vigor); ciclo de maturação dos 

frutos, em que as notas 1, 2 e 3 designaram, respectivamente, maturações precoce, média e 

tardia; uniformidade de maturação dos frutos, com a nota 1 para maturação uniforme, 2 para 

medianamente uniforme e 3 para desuniforme; tamanho dos frutos maduros, avaliado por 

meio das notas 1, 2 e 3, para caracterizar os frutos de tamanho pequeno, médio e grande, 

respectivamente; incidência de ferrugem; e produtividade, estimada em sacas de 60 kg de café 

beneficiado por hectare (sc/ha). As herdabilidades no sentido amplo foram estimadas pela 

fórmula h
2
 = ϭ

2
 g

 
/ ϭ

2
f , em que, ϭ

2
 g = variância genotípica, sendo, ϭ

2
 g = (QMR/r ), em que, 

QMR= quadrado médio do resíduo e r= repetições; já ϭ
2

f  = variância fenotípica, sendo obtido 

por ϭ
2

f  = QMP/r, onde, r= repetições e QMP= quadrado médio das progênies. Os resultados 

evidenciaram que algumas características apresentaram alto valor de herdabilidade, como por 

exemplo, o vigor vegetativo apresentou (88,7%) e a incidência de ferrugem (93,5%). A 

produtividade apresentou valor mediano (62,2%) de herdabilidade. Por outro lado, as 

características Ciclo de Maturação dos Frutos e Tamanho de Frutos Maduros apresentaram 

baixos valores de herdabilidade, correspondendo à 39,2% e 42,6%, respectivamente. O 

coeficiente de herdabilidade estimado para o caractere Uniformidade de Maturação foi de 

apenas 2,7%. O baixo valor de herdabilidade observado para essa característica pode ser 

explicado pela irregularidade de precipitação em Viçosa-MG, em 2013, o que resultou em 

várias floradas. Apesar de valores expressivos na herdabilidade para algumas características, 

como a incidência de Ferrugem. Apesar dar imperfeições, a herdabilidade foi importante para 

nortear cruzamentos futuros no programa de melhoramento do cafeeiro. 
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O melhoramento genético é uma estratégia eficaz para o incremento de produtividade 

das florestas plantadas e tem possibilitado a obtenção de ganhos significativos para a indústria 

florestal. Presente dentro dos programas de melhoramento, o teste de progênies de irmãos 

completos é um método executado, na maioria das vezes, por meio do processo de hibridação 

artificial e possui o propósito de avaliar o desempenho dos progenitores femininos, 

masculinos e das famílias, além de permitir afirmar sobre o mérito genético dos indivíduos. A 

utilização de indivíduos híbridos superiores em novos cruzamentos é recomendada, uma vez 

que a superioridade apresentada pelos indivíduos tem mérito genético. Assim, os ganhos são 

maximizados e os genótipos superiores desses testes são selecionados para os plantios clonais. 

Em razão disso, o estudo foi realizado no intuito de estimar os parâmetros genéticos e 

selecionar as melhores famílias e indivíduos de um teste de progênies de irmãos completos de 

Eucalyptus, em áreas próximas do município de Sabinópolis-MG. O experimento foi 

composto por 7261 indivíduos, delineamento experimental de blocos incompletos, contendo 

75 repetições, 1800 blocos casualizados dentro das repetições e com parcela de árvore única. 

Como controle, 388 clones elites de E. urophylla × E. grandis foram utilizados. Os caracteres 

avaliados foram diâmetro a altura do peito (DAP), altura total (ALT), volume da árvore 

(VOL), incremento médio anual (IMA) e sobrevivência (SOB). Todas as análises foram 

realizadas utilizando o modelo 147 do software Selegen-REML/BLUP. As herdabilidades 

individuais no sentido restrito (h
2
a) e herdabilidades da média de progênies (h

2
mp) 

apresentaram valores de alta magnitude. Foram obtidos valores de 0,5461, 0,4978, 0,5141, 

0,5141 e 0,8885 de h
2
a e 0,8601, 0,8502, 0,8528, 0,8528 e 0,9374 de h

2
mp, respectivamente, 

para os caracteres DAP, ALT, VOL, IMA e SOB, indicando alto controle genético para essas 

variáveis. O coeficiente de determinação dos efeitos ambientais entre parcelas (c
2
parc), 

parâmetro que quantifica a variabilidade das parcelas dentro dos blocos, apresentou valores 

baixos (inferiores a 6%) e a acurácia foi acima de 90% para todos os caracteres avaliados. De 

acordo com estes resultados pode-se inferir que a variabilidade dentro de blocos foi baixa, que 

o delineamento experimental, a blocagem e o número de repetições utilizados no experimento 

foram adequados. A família que apresentou o maior valor genético predito foi oriunda de um 

cruzamento triplo de (E. dunnii × E. grandis) × E. urophylla. Provavelmente, a superioridade 

da família é resultado da complementaridade genética, em que a introdução de um terceiro 

conjunto gênico pode criar melhores condições adaptativas às condições ambientais variáveis. 

Os parâmetros genéticos estimados para as progênies de Eucalyptus indicam condições 

favoráveis à seleção, resultando na possibilidade de transformação do experimento em futuros 

pomares de sementes por mudas. 
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 O melhoramento de plantas constitui-se de uma potente ferramenta para a agricultura 

moderna. Sua contribuição é numerosa para o ganho de produtividade, porém o forte 

estreitamento da base genética tem levado a incrementos decrescentes e estagnando este 

ganho. Os cultivares de soja plantados no Brasil apresentam em sua constituição genética 

poucos ancestrais em comum, este fato implica em uma base genética estreita que justifica os 

incrementos decrescentes de produtividade para a cultura. Objetivou-se com este trabalho 

realizar o estudo de diversidade genética de um dialelo entre cultivares adaptados à região Sul 

(com alta produtividade) e cultivares adaptados à região Centro-Oeste (com auto teor de óleo 

nos grãos). As plantas F1 foram conduzidas em casa de vegetação em delineamento de blocos 

ao acaso com 5 repetições e as parcelas foram constituídas de dois vasos com duas plantas por 

vaso. O plantio foi realizado em fevereiro de 2016, logo fez-se necessário o uso de iluminação 

artificial para simular o fotoperíodo. A caracterização dos indivíduos foi realizada tomando 

como base 12 variáveis: dias para florescimento (DPF), altura no florescimento (AF), dias 

para maturação (DPM), diâmetro do hipocótilo (DHP), altura na maturação (AM), número de 

vagens (NV), número de nós (NN), número de hastes (NH), número de grãos (NG), 

produtividade de grãos (PG), teor de óleo nos grãos (OL) e proteína nos grãos (PT). 

Procedeu-se com os dados uma análise de variância e obtenção da distância generalizada de 

Mahalanobis, com posterior agrupamento pelo método do vizinho mais distante. 

Posteriormente foi obtida a contribuição relativa das variáveis através da metodologia 

proposta por SINGH (1981) com o auxílio do software Genes (CRUZ, 1997). Foi encontrada 

diferença significativa entre as médias dos tratamentos em todas as variáveis, o que denota a 

existência de variabilidade genética entre as populações. Foi adotado como critério  de corte 

do dendrograma o critério de Mojena com valor de k=1,25 sendo assim formado dois grandes 

grupos. O grupo 1 (G1) formado pelos genitores adaptados à região Sul e o grupo 2 (G2) 

formado pelos genitores adaptados à região Centro-Oeste e a população oriunda do dialelo. A 

maior proximidade entre a população e os genitores do Centro-Oeste permite inferir que há 

maior concentração de alelos dominantes nos genitores tardios para as características de maior 

importância no trabalho em questão. Dentre as 12 variáveis estudadas a que mais contribuiu 

para a diversidade genética foi (NN) e a que menos contribuiu foi (DHP) com 

respectivamente 18,56% e 0,24% da contribuição relativa via SINGH baseado em D
2
 de 

Mahalanobis. Podemos concluir que a escolha dos grupos de genitores foi correta para 

compor este dialelo, pois formaram grupos dissimilares. Portanto, espera-se alta variabilidade 

genética nas gerações segregantes. 
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 As pimentas do gênero Capsicum têm como centro de diversidade o Brasil, sendo 

conhecidas mais de 20 espécies do gênero. O cultivo de pimentas tem crescido no País e 

ocorre em todas as regiões, havendo uma demanda por variedades com qualidade genética, ou 

seja, produtividade, resistência a pragas e doenças, características organolépticas, entre outras. 

Além disso, o agronegócio desta cultura possui uma função social, pois requer muita mão-de-

obra, principalmente durante a colheita. Os estudos de diversidade genética são de grande 

importância na diferenciação de populações e acessos de bancos de germoplasma, assim como 

na identificação de genitores adequados à obtenção de híbridos, com maior efeito heterótico e 

que proporcionem maior segregação em recombinações. Os objetivos deste trabalho foram: 

analisar a diversidade genética entre 17 acessos que incluem pimentas de duas espécies 

(Capsicum frutescens e C. chinense) do Banco de Germoplasma de Hortaliças da 

Universidade Federal de Viçosa (BGH/UFV) e identificar as características de maior 

contribuição para a diversidade. O experimento foi conduzido no setor de Fitotecnia da 

Universidade Federal de Viçosa em delineamento inteiramente casualizado, com cinco 

repetições. Foram analisadas doze características quantitativas, são elas: peso total do fruto, 

comprimento do fruto, diâmetro do fruto, espessura do pericarpo, matéria total do fruto 

fresco, matéria total do fruto seco, número de sementes por fruto, altura da planta, diâmetro da 

copa, longitude do caule, diâmetro do caule e diâmetro da corola. Os resultados foram 

submetidos às análises de Singh e de componentes principais. Na análise de Singh, das doze 

características as que mais contribuíram para a diversidade genética foram: diâmetro do caule 

(11,37%), matéria total do fruto seco (10,31%) e peso total do fruto (10,17%). Na análise de 

componentes principais, os três primeiros componentes, explicaram cerca de 74,91% da 

variância total. O primeiro componente principal (CP1) absorveu 43,73% da variação obtida, 

tendo sido as características com maior contribuição as mencionadas acima pelo método de 

Singh e as características que menos contribuíram, a matéria total do fruto fresco e o diâmetro 

da corola. Os CP2 e CP3 absorveram 19,23% e 11,94% da variação entre os acessos, 

respectivamente. A dispersão gráfica no espaço tridimensional dos 17 genótipos, utilizando-se 

os CP1, CP2 e CP3 permitiu a separação dos acessos em grupos, podendo ser utilizada como 

uma estratégia para selecionar acessos divergentes em cruzamentos futuros. Logo, existe 

diversidade genética entre os acessos estudados e a característica diâmetro do caule foi a que 

mais contribuiu para essa diversidade. 
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O manejo dos frutos da palmeira juçara (E. edulis) para a produção de polpa 

representa uma alternativa sustentável à extração ilegal do palmito, proporcionando geração 

de renda de forma contínua e permanente. O incentivo à produção de polpa aumenta o 

interesse pela implantação de cultivos de caráter agroecológico. O estabelecimento de cultivos 

comerciais, se estrategicamente realizado, pode auxiliar na conservação, além de gerar 

avanços no melhoramento genético da espécie. Neste sentido, objetivou-se, com este estudo, 

caracterizar a estrutura de uma população de E. edulis em área de cultivo comercial a fim de 

estabelecer estratégias de manejo e de pré-melhoramento. O estudo foi realizado em uma área 

de cultivo de aproximadamente 20 hectares e cerca de 30 mil plantas (1500 plantas hec
1
), 

manejadas com a finalidade de produção e beneficiamento de polpa de juçaí, na região Sul do 

Estado do Espírito Santo. Na área de cultivo foram estabelecidas 20 parcelas para 

amostragem, cobrindo toda a amplitude da área, sendo coletadas 10 plantas por parcela, das 

quais foram coletados fragmentos de estipe para a extração do DNA genômico. A 

genotipagem dos indivíduos foi realizada com o uso de nove loci microssatélites 

desenvolvidos para a espécie e de alto conteúdo de informação polimórfica. Foram estimadas 

a diferenciação genética entre e dentro das parcelas pela análise de variância molecular 

(AMOVA) com dois níveis hierárquicos. A análise da estrutura populacional foi realizada 

pela inferência dos grupos genéticos pela abordagem Bayesiana MCMC (Monte Carlo 

Markov Chain) implementada no software Structure v 2.2. Foi detectada maior parte da 

variação genética entre os indivíduos dentro das parcelas (91,64%), sendo que a variação 

entre as parcelas (9,36%) foi cerca de dez vezes menor, com estimativa do índice de fixação 

FST = 0,093, significativo a 1%. Na análise de estrutura populacional obteve-se K = 2 como o 

mais provável. A parcela 20 apresentou indivíduos mais homogêneos entre si, formando um 

cluster. Para as demais parcelas amostradas, a definição de clusters não ficou evidente, uma 

vez que seus indivíduos compartilham muitos alelos. Assim, a exceção da parcela 20, a não 

estruturação definida desta população de melhoramento permite a adoção de estratégias de 

manejo, conservação e melhoramento similares para a área de cultivo. 
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O sorgo granífero (Sorghum bicolor (L) Moench) é um dos principais cereais que 

compõe a dieta animal, com crescente demanda de mercado para alimentação humana. Isto 

porque, além de apresentar boa qualidade nutricional dos grãos, e boas produtividades nos 

cultivos de safrinha, esta merece destaque por possuir mecanismos que conferem maior 

tolerância às condições adversas, como períodos longos de estiagem, do que outras culturas, 

com possibilidade de recomendação desta para diversas regiões do país. Desse modo, os 

programas de melhoramento genético da Embrapa Milho e Sorgo, têm concentrado estudos 

para desenvolvimento de híbridos com características superiores, como alta produtividade de 

grãos, em diversos ambientes. Portanto, o presente estudo teve por objetivo a avaliação da 

adaptabilidade e estabilidade de diferentes genótipos de sorgo granífero, pelos métodos de 

Annicchiarico e Lin & Binns. Os experimentos foram conduzidos em Sete Lagoas (MG) e 

Goiânia (GO), com 25 genótipos, sendo 22 híbridos experimentais e 3 comerciais. O 

delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com três repetições, e parcelas 

constituídas de duas linhas de 5m cada, espaçadas por 0,5m. A semeadura foi realizada em 

março de 2015, e os tratos culturais foram recomendados de acordo com as necessidades de 

manejo de solo para cada local. A característica avaliada foi produtividade de grãos (kg/ha). 

Para todas as análises foi utilizado o recurso computacional do programa GENES. Pelas 

análises de variância foi constatada diferença significativa (P≤0,01) entre genótipos, 

ambientes e interação G/A, que foi significativa para produtividade de grãos, mostrando que 

os genótipos apresentaram comportamentos distintos nos dois ambientes, para a característica 

em análise.  Quanto ao estudo da adaptabilidade e estabilidade, os genótipos foram avaliados 

pelo método Annicchiarico, que avalia genótipos com Wi superior a 100% como mais seguros 

para recomendação. Assim, os híbridos que se mostraram mais adaptados a ambos locais para 

produtividade de grãos foram: 1167048, DKB 550, 1169092, 1239020 e 1167093. Com a 

metodologia Lin & Binns, é feita a seleção de genótipos mais adaptados pelo índice Pi, 

considerando os genótipos que expressam valores mais próximo de zero, e para tal análise 

foram destacados os mesmos materiais determinados pelo método Annicchiarico. Nas duas 

metodologias, os mesmos híbridos foram selecionados, e se destacaram quanto à 

produtividade de grãos em Sete Lagoas e Goiânia. Isso confirma a superioridade e 

estabilidade dos híbridos, que mantiveram produtividades acima de 3500 kg/ha, superior à 

média nacional (2900 kg/ha), e que podem ser lançados como comerciais e recomendados, 

com garantia de bom desempenho agronômico destes para as duas regiões.  
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Neste trabalho analisou-se as séries históricas da média mensal da temperatura 

máxima e mínima da cidade de Viçosa – MG que possui registros desde janeiro de 1968. Os 

dados foram coletados até julho de 2016 para serem modelados e analisado por meio de séries 

temporais. O objetivo ao realizar um estudo acerca das temperaturas foi identificar possíveis 

alterações ao longo do tempo estudado, além de realizar previsão para os 12 meses seguintes, 

que podem ser uteis para diversas áreas do conhecimento, inclusive o melhoramento de 

plantas e animas que são impactados pela temperatura. A verificação da tendência 

determinística e estocástica dos dados foi realizada por meio do teste de Dickey Fuller 

aumentado e o fator sazonal foi detectado por meio do periodograma, vale ressaltar que ambas 

as séries apresentaram tendência e sazonalidade. A série histórica foi modelada por meio do 

processo de Box e Jenkins e a seleção dos modelos se deu por meio do critério de informação 

bayesiano - BIC, em que comparou-se diversos modelos e o (1,1,2) (0,1,1)SARIMA   foi 

selecionado para as duas séries em estudo. Após selecionar os modelos e estimar seus 

parâmetros pelo método da máxima verossimilhança condicional, ocorreu a etapa de 

verificação dos modelos, realizada por meio do teste de Ljung-Box, aplicado aos resíduos 

para verificar se a autocorrelação da série foi bem ajustada pelo modelo. O mesmo teste foi 

aplicado também aos resíduos elevados ao quadrado para verificar se a variância do modelo 

ajustado é homocedástica. O modelo ajustado para a série temporal das temperaturas máximas 

se mostrou bem ajustado e atendeu aos pressupostos da modelagem, enquanto que o modelo 

ajustado para a série das temperaturas mínimas não atendeu a um dos pressupostos, 

apresentando variância heterogênea. Para solucionar tal problema ajustou-se um modelo para 

os resíduos da série que apresentou variância heterogênea. O modelo para a variância foi 

ajustado de forma similar ao modelo anterior, criando diversos concorrentes e selecionando 

aquele que apresentou menor valor para o critério BIC, o modelo escolhido para tal foi o 

(2)ARCH . Após ajustar os modelos foi realizada uma previsão para os 12 meses seguintes, 

de agosto de 2016 à julho de 2017, em que obteve resultados satisfatórios, prevendo valores 

bem próximos aos ocorridos. Conclui-se com este trabalho que os modelos de séries 

temporais foram eficientes no processo de modelagem das séries das temperaturas, conclui-se 

ainda que a cidade de Viçosa-MG vem sofrendo aquecimento nas suas temperaturas ao longo 

dos anos, visto que foi detectada uma elevação acima de 1º C na média das temperaturas 

máximas e mínimas nos últimos 50 anos estudados. Tal elevação da temperatura pode 

influenciar diversos experimentos e pesquisas desenvolvidas pela Universidade, devendo 

deixar em alerta s pesquisadores, para que voltem o olhar para espécies que se adaptam 

melhor a temperaturas mais elevadas. 
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O sorgo granífero (Sorghum bicolor (L) Moench) é um dos principais cereais que 

compõe a dieta animal, com crescente demanda de mercado para alimentação humana. Isto 

porque, além de apresentar boa qualidade nutricional dos grãos, e boas produtividades nos 

cultivos de safrinha, esta merece destaque por possuir mecanismos que conferem maior 

tolerância às condições adversas, como períodos longos de estiagem, do que outras culturas, 

com possibilidade de recomendação desta para diversas regiões do país. Desse modo, os 

programas de melhoramento genético da Embrapa Milho e Sorgo, têm concentrado estudos 

para desenvolvimento de híbridos com características superiores, como alta produtividade de 

grãos, em diversos ambientes. Portanto, o presente estudo teve por objetivo a avaliação da 

adaptabilidade e estabilidade de diferentes genótipos de sorgo granífero, pelos métodos de 

Annicchiarico e Lin & Binns. Os experimentos foram conduzidos em Sete Lagoas (MG) e 

Goiânia (GO), com 25 genótipos, sendo 22 híbridos experimentais e 3 comerciais. O 

delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com três repetições, e parcelas 

constituídas de duas linhas de 5m cada, espaçadas por 0,5m. A semeadura foi realizada em 

março de 2015, e os tratos culturais foram recomendados de acordo com as necessidades de 

manejo de solo para cada local. A característica avaliada foi produtividade de grãos (kg/ha). 

Para todas as análises foi utilizado o recurso computacional do programa GENES. Pelas 

análises de variância foi constatada diferença significativa (P≤0,01) entre genótipos, 

ambientes e interação G/A, que foi significativa para produtividade de grãos, mostrando que 

os genótipos apresentaram comportamentos distintos nos dois ambientes, para a característica 

em análise.  Quanto ao estudo da adaptabilidade e estabilidade, os genótipos foram avaliados 

pelo método Annicchiarico, que avalia genótipos com Wi superior a 100% como mais seguros 

para recomendação. Assim, os híbridos que se mostraram mais adaptados a ambos locais para 

produtividade de grãos foram: 1167048, DKB 550, 1169092, 1239020 e 1167093. Com a 

metodologia Lin & Binns, é feita a seleção de genótipos mais adaptados pelo índice Pi, 

considerando os genótipos que expressam valores mais próximo de zero, e para tal análise 

foram destacados os mesmos materiais determinados pelo método Annicchiarico. Nas duas 

metodologias, os mesmos híbridos foram selecionados, e se destacaram quanto à 

produtividade de grãos em Sete Lagoas e Goiânia. Isso confirma a superioridade e 

estabilidade dos híbridos, que mantiveram produtividades acima de 3500 kg/ha, superior à 

média nacional (2900 kg/ha), e que podem ser lançados como comerciais e recomendados, 

com garantia de bom desempenho agronômico destes para as duas regiões.  
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Capsicum peppers are among one of the oldest cultivated plants in the Americas and 

represent an important role in the Brazilian economy and agriculture as a raw material for the 

food, cosmetics and pharmaceutical industries. Capsicum fruits are important sources of three 

types of antioxidants: vitamins C and E; and carotenoids. The objective of this work was to 

perform the morphological analysis of 40 Capsicum accessions from the germplasm bank of 

the Instituto Federal do Espírito Santo - Campus de Alegre with the essential descriptors of 

the International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) for Capsicum. The experiment 

was conducted under field conditions in the Ifes - Campus de Alegre Olericultura’s Sector 

from January to May 2017 and the experimental design was randomized with 40 treatments 

and four replications, totaling 160 plants. The leaves and fruits were collected for 

characterization in the months of April and May. It was observed that the morphoagronomic 

characterization was efficient to estimate the diversity among the accessions of Capsicum 

evaluated, evidencing significant differences between them, indicating high genetic variability 

of the accessions. The importance of this tool for the knowledge of the genetic diversity of the 

Ifes - Campus de Alegre germplasm bank is highlighted. Among the descriptors used, the 

qualitative ones were more efficient for the estimation of the variability between the accesses, 

having formed six by the Tocher grouping method, while the quantitative ones collected the 

accesses in only four groups. Based on the qualitative data, the accesses with the highest 

variability are 3, 28, 36 and 38. In relation to the quantitative data, the most divergent 

accesses are 21 and 39, each having a group. In addition, it was observed that, for 

characterization with quantitative descriptors, the best are width and length of the fruit. 

Considering the results obtained with this work, it is possible that in future studies for genetic 

improvement of Capsicum, we obtain more genetically divergent accesses, allowing a gain in 

the genotypic variability of peppers in the region in which this work was developed. 
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 Sugarcane breeding programs perform several experiments in different sites and crop 

seasons in the final stages of the breeding program aiming to compare the performance of the 

clones with the check varieties. This context allows to study the genotype x environment 

interaction, which influences the selection of clones with greater performance. Moreover, the 

harmonic mean of relative performance of genotypic values method (MHPRVG) considers 

the yield along with stability and adaptability and is an alternative to select genotypes when 

GxE interaction occurs. The objective of this study was to evaluate yield, adaptability, and 

stability of sugarcane genotypes using the harmonic mean of relative performance of 

genotypic values method (MHPRVG) and determine genetic parameters for sugar content of 

sugarcane genotypes. A group of 31 sugarcane clones corresponding to the final test stage of 

sugarcane breeding program of Federal University of Viçosa in partnership with RIDESA and 

four check varieties were used in this study. Sugarcane genotypes were planted in April-

May/2013 in four municipalities of Minas Gerais state (Iturama, Ituiutaba, Itapagipe, and 

Tupaciguara). The experimental design was randomized blocks with four replicates and 18-24 

sugarcane genotypes per experiment. The sugar content was assessed by the trait total 

recoverable sugar (TRS) in July of 2014, 2015, 2016 and 2017. The data were analyzed by 

using mixed models in the Selegen REML/BLUP software. The genetic parameters were 

estimated by REML and the genotypic values of the genotypes were estimated by MHPRVG 

method. The deviance analysis was used to analyze the significance of the effects. There was 

significant effects of genotype x year x location (σ²gyl = 14.55, LRT = 6.34). The genotypic 

correlation across locations was of 0.75, indicating high level of complex interaction and 

demonstrating that the genotype classification across the locations may not be the same. 

According to the stability and adaptability of genetic values of the MHPRVG method, the 

genotypes with greater TRS values were RB057230, CTC-9, RB047055, and RB047412 with 

values respectively of 152.68, 151.25, 149.69, and 149.50. Further, the genotypes with lower 

TRS values were RB047249, RB047413, RB047212, and RB047226 with genotypic values 

respectively of 128.22, 129.33, 135.94, and 137.44. These results demonstrate that there is the 

possibility to select genotypes with greater TRS values. 
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A espécie Coffea canephora destaca-se por apresentar populações com expressiva 

variabilidade genética, as quais podem ser divididas em dois grupos heteróticos denominados 

café Conilon e café Robusta. Para o sucesso dos programas de melhoramento genético dessa 

espécie, os grupos heteróticos podem ser explorados separadamente, promovendo o 

melhoramento genético de cada população, ou hibridizado, explorando os benefícios dos 

desvios de dominância. No entanto, estratégias mais eficientes de melhoramento e seleção de 

plantas são imprescindíveis para identificar os genótipos superiores. A metodologia de 

modelos mistos (REML/BLUP) permite a estimação acurada dos parâmetros genéticos e, a 

partir desses, a seleção de genótipos superiores. O objetivo desse estudo foi quantificar os 

ganhos com a seleção de genótipos do grupo varietal Conilon, utilizando a metodologia de 

modelos mistos (REML/BLUP). Oito características agronômicas foram avaliadas em 71 

genótipos. As análises foram realizadas pelo software Selegen REML/BLUP. O índice de 

seleção foi realizado com base na média de ranks, proposto por Mulamba e Mock em 1978. 

Essa seleção é baseada em análise multivariada, o que resulta em ganhos simultâneos para as 

características em análises. Os resultados do índice de seleção com intensidade de seleção de 

21% evidenciaram a possibilidade de ganhos de 54,84% em relação a população original. Isso 

indica que é possível promover o aumento simultâneo da concentração de alelos favoráveis 

que governam as características agronômicas na população. O genótipo UFV 3628-2 se 

destacou pelo maior ganho simultâneo (136,07%), considerando as oito características 

avaliadas. Esse alto desempenho pode estar relacionado ao fato desse genótipo ser um 

possível híbrido entre os dois grupos varietais, Conilon e Robusta. Além disso, esse genótipo 

se destacou pela sua produtividade, resistência à ferrugem e precocidade. Aumento de 

produtividade pode ser resultante de vigor híbrido, e genótipos Conilon são normalmente 

suscetíveis à ferrugem. Dessa forma, a resistência a essa doença normalmente é obtida de 

alelos presentes em genótipos de cafeeiros Robusta. Os genótipos que se destacaram pela 

análise do índice de seleção poderão ser intercruzados para obter cultivares dentro do grupo 

varietal Conilon. Além disso, podem ser utilizados como genitores em cruzamentos 

interpopulacionais para obtenção de híbridos. 
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 Genetic divergence is helpful in sugarcane breeding programs providing information 

on genetic variability and directing the recombination of divergent progenitors with higher 

genetic values. The objective of this study was to evaluate the genetic divergence among 

sugarcane clones through cluster analysis based on borer resistance, yield, and quality traits. 

The experiment was implemented in an area of high natural infestation of sugarcane borer in a 

farm in the municipality of Iturama – MG during the 2013 agricultural year. The experimental 

design was randomized blocks with 18 sugarcane clones arranged with four replicates. Each 

plot was composed by five furrows of five meters long with spacing of 1.4 m between 

furrows. The following traits: sugarcane borer infestation index (II), soluble solids content in 

juice (Brix), fiber content in stalks (FCS), sucrose content in cane (Pol), reducing sugars in 

cane (RSC), number of stalks per furrow (NSF), mean weight of stalk (MWS), total 

recoverable sugar (TRS), tons of cane per hectare (TCH), and tons of Pol per hectare (TPH) 

were evaluated in 2015 during the plant cane. Data were submitted to analysis of variance and 

analysis of relative contribution of Singh was performed for each trait. The matrix of 

generalized distance of Mahalanobis (D
2
) was used as genetic dissimilarity measure, the 

unweighted pair group method with arithmetic mean (UPGMA) was used for group 

delimitation, and the cophenetic correlation coefficient was calculated. There was significant 

differences (p≤0.05) among clones for all evaluated traits, indicating genetic variability 

among them. Traits that most contributed to genetic divergence were TRS, Pol, MWS, and 

Brix with relative contribution respectively of 44.04%, 42.95%, 6.13%, and 2.01%. Three 

distinct groups were formed using 50% of genetic divergence as the group definition criteria. 

Group I was composed by the clones: RB057145, RB057249, RB057267, RB057243, 

RB047055, CTC-9, RB047025, RB057270, RB047050, RB057231, RB047016, and 

RB047226; group II by: RB047201, RB047409, and RB047002; and group III by: RB047248, 

RB867515, and RB047258. The cophenetic correlation coefficient was 0.7548 (p≤0.01), 

exhibiting proper dendrogram reliability. Thus, the results demonstrated existence of genetic 

variability among sugarcane clones and this information can be used in the choice of 

progenitors for future crossings. 

 

Financial support: Capes, CNPq, and Ridesa 

Concentration area: Plant Breeding 

 
1
 Master degree student of the Plant Science Graduate Program, UFV/Viçosa – MG cleiton.wartha@ufv.br; 

2
Doctor degree student of the Plant Science Graduate Program, UFV/Viçosa - MG; 

3
Master degree student of the 

Genetics and Breeding Graduate Program, UFV/Viçosa – MG; 
1
 Master degree student of the Plant Science 

Graduate Program, UFV/Viçosa – MG; 
4 
Undergraduate student, UFV/Viçosa-MG; 

5 
Associate professor of the 

Plant Science Department, UFV/Viçosa - MG. 

 

 

 

 

 

mailto:cleiton.wartha@ufv.br


VIII SIGM | 160 

 

Genomic Selection in Coffea canephora 

 

Fernanda de Araújo Carneiro
1
; Pierre Marraccini

2
; Marcio Balestre

3
; Dario Grattapaglia

4
; 

Alan Carvalho Andrade
5
 

Coffee is one of the most heavily globally traded commodities and its production is 

based on Coffea arabica and Coffea canephora and Brazil being the world's largest coffee 

producer. It is believed that all this production will be affected due to climatic changes, with 

low flower viability, fruit development, yield and beverage quality. An alternative to assist in 

obtaining coffee plants more adapted to future climatic conditions would be genomic 

selection (GS). The implementation of these programs requires a lot of genetic markers, 

which are more readily discovered now after the reference genome of C. canephora became 

available. Another important factor is the high genetic variability of C. canephora, due to its 

level of allogamy, being of great importance for breeding programs of coffee. Most of the 

traits which are economically important are quantitative and complex in nature and require 

whole genome coverage of markers thus, GS, through the calculation of genomic estimated 

breeding values (GEBVs), are becoming important and effective tools for plant breeding In 

the case of GS, these markers are used to build a predictive model using individuals with 

known genotypic and phenotypic information. With this model, GEBVs for the desired trait 

can be calculated and used to rank the individuals with unknown phenotype for subsequent 

selection. GS is a new approach in coffee breeding that enable early selection of elite 

materials, maximizing genetic gains over generations. For this purpose, in this work, a large 

number of individuals and markers were selected to assess GS applicability in terms of 

selection response of the targeted traits and prediction accuracy in a population of C. 

canephora. Approximately 1,300 individuals of C. canephora from a breeding population 

located at Embrapa Cerrados (Planaltina, DF, Brazil) were selected and evaluated for 

characteristics such as productivity, fruit precocity, grain size, cherry fruit size and weight of 

100 grains. DNA of each of the 1,300 individuals selected from the breeding population was 

extracted and the genotypic data were obtained with the 26K Axiom SNP array developed for 

C. canephora. The sampled population performed two functions at the same time, estimation 

and validation of the GS model. Prediction equations of GEBVs were constructed for each 

character of interest, predicted by RR-BLUP. Although GS studies have not yet been able to 

explain the total phenotypic variation, they have identified essential genomic regions, and for 

perennial species such as coffee, the use of GS can greatly increase selection efficiency, thus 

reducing the time to introduction of characteristics of interest.  
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O alumínio trivalente (Al
3+

) é altamente tóxico em solução do solo, sendo um dos 

principais fatores de estresse para as culturas agrícolas. Estudos tem evidenciado a exsudação 

de ácidos orgânicos (Malato e Citrato) pelas raízes como mecanismo à tolerância ao alumínio. 

Ainda, nas raízes, podem ser identificadas outras alterações fisiológicas e bioquímicas 

relacionadas à tolerância ao Al, como as atividades dos açúcares redutores e não redutores, 

bem como síntese de aminoácidos. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a 

importância dos açúcares e aminoácidos na raiz quanto à tolerância ao Al, em plantas de 

milho-pipoca. Foram avaliadas duas linhagens de milho-pipoca (11-60 e 11-133), 

previamente identificadas como suscetível e tolerante ao alumínio respectivamente, em 

delineamento inteiramente casualizado, com três repetições, sob sistema hidropônico. Após a 

germinação das duas linhagens em germinador, as plântulas foram transferidas e acomodadas 

em vasos de PVC de 250ml contendo solução nutritiva, com e sem a presença do Al, na forma 

de AlCl3 (160 μM Al
3+

), conforme descrito por Magnavaca et al. (1987). O experimento foi 

mantido até os sete dias em câmara de crescimento, em seguida foram extraídos aminoácidos 

e os seguintes açúcares: glicose e frutose, através do protocolo proposto por Fernie et al. 

(2000). Houve diferença significativa para todos os caracteres avaliados, exceto para os teores 

de frutose. Os teores de glicose e aminoácidos, que apresentaram diferenças significativas, 

foram avaliados pelo teste Tukey à 5%.  A linhagem 11-133 apresentou maiores teores de 

glicose do que a 11-60 em ambas as situações. Na ausência do Al3+, ambas linhagens 

apresentaram os teores de aminoácidos semelhantes, porém, na presença de Al
3+

, a linhagem 

tolerante apresentou um aumento considerável nesse valor, esse comportamento não foi 

observado na suscetível. O comportamento dos teores de glicose e aminoácido nas raízes 

indicam uma relação dos mesmos com os mecanismos de tolerância ao Al
3+

. Diante dos 

resultados, pode-se concluir que os teores de glicose e aminoácidos nas raízes podem ser 

caracteres interessantes na identificação de genótipos tolerantes ao Al
3+

. 
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 A soja (Glicine max L. Merril) é caracterizada pela sua grande importância na balança 

comercial brasileira e mundial, e consequentemente tornou-se alvo de vários estudos referentes ao 

melhoramento genético, devido ao seu rico valor nutricional e também a gama de subprodutos 

oriundos do grão. Por estes e outros motivos, existe uma crescente demanda por variedades com 

características especificas, de alta qualidade e valor agregado. Neste sentido, levando em 

consideração o dispêndio de tempo e recursos durante um programa de melhoramento, a seleção 

de cruzamentos potenciais torna-se fundamental para o sucesso do programa, o qual pode ser 

obtida por meio da utilização de cruzamentos dialélicos. Assim, o presente trabalho teve como 

objetivo indicar cruzamentos potenciais para as principais características agronômicas em soja. O 

experimento foi conduzido em dialelo parcial 3 x 4, em casa de vegetação, na Universidade 

Federal de Viçosa. Foi utilizado o delineamento de blocos casualizados com 3 repetições. Dois 

grupos de genótipos foram formados, o Grupo I composto pelos genitores: BMXPonta 7166RSF 

IPRO (1), DM 6563 IPRO (2), SYN 13671 IPRO (3), e Grupo II, composto pelos genitores; 

BMXPrisma 8075RSF IPRO (1), BMXBônus 8579RSF IPRO (2) e BMXFlecha,6266RSF IPRO 

(3). Foram avaliadas oito características, sendo elas: dias para maturação (MAT), altura da 

floração (ATFL), altura da maturação (AM), número de vagens (NV), número de nós por planta 

(NNP), número de hastes laterais (NHL), número de grãos por plantas (NGP), número de grãos 

por vagem (NGV) .A partir da análise de variância foi observado que a variância genética foi 

significativa para MAT,  ATFL, AM, NV, NHL, NGP e não significativa para NNP e NGV, 

indicando que os cruzamentos avaliados possui potencial para o programa de melhoramento. 

Além disso, o coeficiente de variação variou de 9,81 e 39,69%, demonstrando boa qualidade 

experimental. Posteriormente os dados foram submetidos a análise dialélica. Para os cinco 

caracteres com variância significativa, foram encontrados efeitos de capacidade geral (CGC) e 

específica (CEC) de combinação significativos, o que sugere que estas variáveis são controladas 

por efeitos aditivos e não aditivos, e esses efeitos podem ser passados dos genitores para suas 

progênies e, assim, originarão populações de elevado potencial para o melhoramento. Foi 

observado elevados valores de CGC para os caracteres, assim como também a predominância de 

valores altos negativamente para a CEC dos progenitores com eles mesmos, uma evidência de 

desvios de dominância unidirecionais. Combinações híbridas potenciais para um programa de 

melhoramento, deverão apresentar pelo menos um genitor de alta CGC e o híbrido com elevada 

CEC, para as características estudadas. Deste modo, são indicados os seguintes cruzamentos com 

base nos caracteres avaliados: 1 x 1 e 1 x 2 para NV e NGP, 1x 3 para MAT, 1 x 4 para ATFL, 

AM, NV e NGP; 2 x 1 para NV e NGP; 2 X 2 e 2 X 4 para MAT; 3 x 1 para AM.  
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Visando fornecer matéria prima de qualidade para abastecer o setor sucroenergético, 

na entressafra da cana-de-açúcar, o sorgo sacarino se apresenta como alternativa promissora, 

de forma a aumentar a produção de etanol no Brasil. A cultura apresenta colmos suculentos 

com açúcares diretamente fermentáveis, totalmente mecanizável, e ainda aproveita a mesma 

infraestrutura utilizada para o processamento da cana-de-açúcar. Os programas de 

melhoramento buscam a obtenção de híbridos com alto potencial produtivo e de boa 

qualidade de açúcares no colmo. Para o auxílio na seleção desses genótipos superiores, o 

estudo de correlações, onde se é possível encontrar as relações existentes entre caracteres, é 

essencial. Nesse contexto, a análise de trilha permite medir a influência direta de uma 

variável, independente das demais, a partir do desdobramento das relações existentes entre 

caracteres. Assim, o objetivo do trabalho foi estimar os coeficientes de correlação e trilha, 

entre características agroindustriais de sorgo sacarino ligadas ao índice multiplicativo TBH. O 

experimento foi conduzido na safra agrícola de 2015/2016 em Sete Lagoas-MG, disposto em 

blocos casualizados, com três repetições. Foram avaliados 25 genótipos de sorgo sacarino, 

sendo 20 híbridos, 2 variedades experimentais e 3 híbridos comercias. Foram avaliadas cinco 

características: florescimento (Flor); Altura de plantas (Alt); produção de massa verde 

(PMV); teor de sólidos solúveis totais (Brix), e toneladas de brix por hectare (TBH). Com o 

auxílio do software GENES, foram realizadas as análises de variância e posteriormente 

estimados os coeficientes de correlação e análise de trilha dos caracteres, tendo TBH como 

variável básica. A análise da variância mostrou diferenças significativas entre os genótipos 

para os cinco características avaliadas, exceto para altura de plantas, evidenciando assim, a 

presença de variabilidade entre tratamentos. Na análise de trilha, o caracter principal 

considerado foi o índice TBH, comparado com os demais caracteres para a determinação dos 

efeitos diretos e indiretos. Os valores que apresentam correlação positiva, também 

expressaram efeito direto sobre a variável TBH. A característica PMV apresentou o maior 

coeficiente de trilha (1,075), seguido de BRIX (0,489). Entretanto a variável altura apresentou 

correlação positiva, porém não apresentando efeito direto sobre TBH. Como conclusão, 

através desse estudo foi possível determinar que o índice TBH, pode ser utilizado na seleção 

de genótipos com alto potencial produtivo e de qualidade.  
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Entre as pragas que causam danos a cultura do tomateiro, destaca-se a lagarta da 

Helicoverpa armigera, que se alimenta tanto dos órgãos vegetativos como reprodutivos das 

plantas de tomateiro. Nos programas de melhoramento tem-se buscado incorporar ao 

tomateiro a resistência a insetos por meio de cruzamentos interespecíficos entre o genótipo 

cultivado com espécies silvestres, com o objetivo de inserir compostos provenientes do 

metabolismo secundário em cultivares de tomateiro cultivado, entre esses compostos destaca-

se o zingibereno (ZGB) para reduzir aplicação de inseticidas. Objetivou-se com a pesquisa 

avaliar a distância percorrida de larvas de H. armigera em discos foliares de genótipos de 

tomateiro. Para isso foram selecionados genótipos (F2RC1) com altos teores de ZGB obtidos 

do cruzamento interespecífico entre a cultivar Redenção (características para processamento, 

baixos teores de ZGB e sensível ao ataque de H. armigera) e o acesso silvestre Solanum 

habrochaites var. hirsutum acesso PI-127826 (com altos teores de ZGB nos folíolos e frutos 

sem valor comercial). O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação no ano agrícola 

2016 em delineamento experimental inteiramente casualizado com 10 repetições, foram 

avaliados quatro genótipos F2RC1 com altos teores de ZGB mais os parentais (‘Redenção’ e 

‘PI-127826’). Foram montadas ‘arenas’ e inserido um disco foliar de cada tratamento com 

uma larva de H. armigera e foi avaliado a distância percorrida (em mm) pela larva em 20, 40 e 

60 minutos. As maiores distancias percorridas pela H. armigera aos 20, 40 e 60 minutos foi 

verificado na cultivar ‘Redenção’ (12,0; 14,0 e 15,0 mm, respectivamente), enquanto no 

acesso ‘PI-127826’ as menores distancias (3,6; 5,4 e 7,2 mm, respectivamente), destacaram os 

genótipos F2RC1 117; 185 e 503 que não diferiram do ‘PI-127826’. No experimento ficou 

evidente a função do ZGB na redução da distância percorrida das larvas de H. armigera e na 

possibilidade de selecionar linhagens de tomateiro com características comerciais com altos 

teores de ZGB e resistentes a H. armigera por meio de retrocruzamentos. 
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 The phytotoxic aluminum is the main abiotic stress limiting agricultural productivity 

in acid soils (pH < 5.0). In low pH condition, it is solubilized and remains in Al
3+

 form 

inhibiting the growth and development of the roots, altering the absorption of water and 

nutrients and consequently reducing the plant development. The determination of metabolic 

patterns expressed in different stress conditions to this ion may provide information necessary 

for understanding the pathways involved in tolerance and resistance mechanisms. This 

research aimed analyze the metabolic pattern involved in resistance mechanism in different 

contrasting popcorn lines subjected to aluminum stress. Seeds from two contrasting lines from 

the germplasm bank of the Popcorn Breeding Program of Federal University of Viçosa, L133 

(Al tolerant) and L60 (Al sensitive) were previously germinated in growth chamber for seven 

days. The seedlings were transferred to plastic containers containing nutritive solution with 

constant aeration where were acclimated for 24 hours and then the treatments submitted to 

aluminum stress with 540 µM de AlCl3 (160 μM Al3
+
) The seedlings were maintained in 

growth chamber at 25ºC with 12 hours of photoperiod. The roots and leaves were collected 

after 72 hours of stress. The samples were submitted to serial ethanol extraction and 

determinate content of chlorophyll (chl a, chl b, total chl and chl a/b ratio), malate, fumarate, 

total soluble proteins, amino acids and sugars (glucose, fructose and sucrose). Only the malate 

and fumarate contents were statistically different by Tukey test at 5% significance in root 

samples, which were apparently higher in the tolerant genotype since the control condition (-

Al) and treatment (+Al) were evidenced accumulation of malate (12.07 and 13.21 nmol 

mgMF
-1

, respectively) and only in (-Al) condition for fumarate (11.48 nmol mgMF
-1

). This 

results corroborate with the exclusion mechanism of organic acids propose by several authors 

with maize in which the average amount of malate and citrate exudates are higher in tolerant 

genotypes and with the fumarate participation in the same mechanism reducing the Al 

absorption. 
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 Milho safrinha é definido como o milho de sequeiro cultivado extemporaneamente, de 

janeiro a abril, quase sempre depois da soja, na região Centro-Sul brasileira. Para esta 

condição de cultivo, é fundamental a seleção de cultivares mais adaptadas e de alto potencial 

produtivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de híbridos de 

milho em três ambientes de safrinha via modelos mistos. Para tanto, na safrinha de 2016, 63 

híbridos de milho (51 híbridos experimentais e 12 testemunhas) foram avaliados em três 

locais: Sete Lagoas, em Minas Gerais; Sinop, em Mato Grosso e Londrina, no Paraná. O 

delineamento experimental adotado em todos os locais foi o de blocos aumentados, com 

testemunhas comuns em todos os locais. A parcela experimental foi composta por duas linhas 

de 4,2m, espaçadas de 0,7m, com plantio de 5 sementes/metro linear. O plantio foi feito de 

forma mecanizada, e os tratos culturais e a condução do experimento seguiram todas as 

recomendações para a cultura do milho em cada local. A colheita foi efetuada com o uso de 

colheitadeira de parcelas, com aferição de peso e umidade. Para análise estatística dos dados, 

converteu-se o peso de grãos por parcela para kg/ha a 13% de umidade. Todas as análises 

foram efetuadas com auxílio do Selegen- Reml-Blup, procedendo-se a estimativa dos valores 

genéticos preditos (VG), da média fenotípica e do intervalo de confiança para todos os 

híbridos em avaliação. A testemunha DKB 310VTPRO2 foi a que apresentou maior valor 

genotípico, contudo, dentre os híbridos experimentais identificou-se genótipos de bom 

desempenho, se destacando os tratamentos 91501762 e 91501759, os quais apresentaram 

magnitude elevada de VG e produtividade dentro do intervalo de confiança estabelecido para 

a testemunha DKB 310VTPRO2, denotando equivalência desses materiais com a melhor 

testemunha. Conclui-se que a metodologia de modelos mistos foi eficiente para comparação 

do desempenho dos genótipos nos ambientes de avaliação e da ocorrência de híbridos 

superiores para seleção no conjunto de genótipos avaliado. 
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O coeficiente de repetibilidade, utilizado no melhoramento de plantas, é definido 

como a correlação entre as medidas em um mesmo indivíduos, cujas avaliações foram 

repetidas no tempo ou no espaço. Assim, espera-se que um bom genótipo, ou seja, aquele que 

apresente menores médias de intensidade de doença, mantenha sua superioridade ao longo de 

sua existência. Dentre as doenças incidentes na cultura do mamoeiro, destaca-se a pinta-preta 

(Asperisporium caricae), como uma das mais importantes. No entanto, a cultura ainda 

necessita de informações de base para nortear o melhoramento visando resistência a essa 

doença, tal como a definição do número de avaliações necessárias para comparar os genótipos 

em avaliação. Dado o exposto, conduziu-se este estudo com o objetivo de definir o número 

mínimo de avaliações sucessivas necessárias para estimar de forma confiável a severidade de 

pinta-preta em folhas de mamoeiro. Para tal, conduziu-se experimento em delineamento em 

blocos casualizados, com quatro repetições, na fazenda Água Limpa, em Mimoso do Sul, ES. 

Os dados de severidade de doença utilizados neste estudo foram obtidos através de avaliações 

mensais (entre os meses de março e setembro), de seis genótipos de mamoeiro: ‘Golden’, 

‘Sunrise Solo PT’, ‘Maradol’, ‘STZ-03’, ‘STA-04’, ‘STA-10’. A partir dos dados referentes 

às sete avaliações, foram estimados o coeficiente de repetibilidade e o número mínimo de 

medições necessárias para se estimar a severidade de pinta-preta. Para a estimativa destes 

parâmetros, foram utilizados quatro métodos distintos: métodos baseados na análise de 

variância (ANOVA), componentes principais com base na matriz de correlações (CPMCO) e 

na matriz de covariâncias (CPMCV) e análise estrutural com base na matriz de correlações 

(AEMCO). As estimativas do coeficiente de repetibilidade variaram de 0,50 (para ANOVA) a 

0,87 (CPMCO) e uma precisão de 87,8 ≤ R² ≤ 97,9 %, respectivamente para ANOVA e 

CPMCO. O número mínimo de avaliações requerido para obter R
2
 = 90% variou de duas a 

nove, dependendo do método de estimação. De pose dos resultados obtidos, é possível afirmar 

que com poucas avaliações o desempenho do genótipo é exposto com grande confiabilidade. 

Contudo, o presente estudo ocorreu em época de favorabilidade climática para o patógeno, 

recomenda-se então, conduzir novos estudos em diferentes épocas do ano visando confirmar o 

observado. 

 

Apoio: UENF, CAPES 

Área de concentração: Fenômica 

1
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento, UENF/Campos dos Goytacazes - RJ; 

ramon2271@hotmail.com 
2
Professor Associado do Laboratóriode Engenharia Agrícola, UENF/Campos dos Goytacazes - RJ; 

3
Graduando em Ciências Biológicas, UENF/Campos dos Goytacazes – RJ; 

4
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento, UENF/Campos dos Goytacazes - 

RJ; 
5
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, UENF/Campos dos Goytacazes - RJ; 

6
Professor Associado do Laboratóriode Melhoramento Vegetal, UENF/Campos dos Goytacazes – RJ. 

 

 

 

 

 



VIII SIGM | 168 

 

Parâmetros genéticos de genótipos de feijão-de-vagem em processo de 

melhoramento na região Norte e Noroeste Fluminense 

 

Ramon de Moraes
1
, Derivaldo Pureza da Cruz

2
, Tâmara Rebecca Albuquerque de Oliveira

3
, 

Camila Queiroz da Silva
4
, Marcelo Vivas

5
, Geraldo de Amaral Gravina

6
 

 

A produção de hortaliças no estado do Rio de Janeiro tem sua maior expressão na 

Região Serrana. No Norte e Noroeste, a tradição de se cultivar cana-de-açúcar, torna o volume 

de produção de hortaliças pequeno, porém não menos importante. Para as Regiões Norte e 

Noroeste Fluminense, a importância da produção de feijão-de-vagem, torna-se evidente por 

ser uma cultura com boa adaptação a climas quentes e amenos. Entretanto ainda se procura 

uma cultivar totalmente adaptada. O melhoramento genético da cultura está associado à sua 

grande importância socioeconômica, por ser cultivado por pequenos e médios produtores, 

tendo em vista a facilidade de cultivo, baixo custo de produção e importante fonte nutricional. 

O presente trabalho teve por objetivo, estimar os parâmetros genéticos, herdabilidade e 

variância genotípica, de linhagens de feijão-de-vagem em processo de melhoramento na 

região Norte Fluminense. O experimento foi instalado em uma área experimental do Instituto 

Federal Fluminense, Campus Bom Jesus do Itabapoana, RJ. Utilizou-se o delineamento 

experimental de blocos ao acaso com três repetições, sendo avaliadas plantas individuais 

dentro de cada repetição (bloco). A parcela experimental foi constituída por dez plantas, no 

espaçamento de 1,0 x 0,5m, sendo analisadas as oito plantas centrais da fileira. As 

características avaliadas foram o peso total de vagens e o número total de vagens de 10 

linhagens F3, provenientes do banco de germoplasma do programa de melhoramento genético 

de feijão-de-vagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Os dados experimentais 

foram analisados com o auxílio do software GENES 2006. A análise de variância demonstrou 

que houve diferenças significativas para as duas características analisadas. Constatou-se 

também, diferenças significativas para plantas dentro de família ao nível de 1% de 

significância, exceto para a característica número total de vagem, planta/família 5. Os 

resultados indicam que há variabilidade genética entre os genótipos avaliados suficiente para 

a continuidade e sucesso do programa de melhoramento genético de feijão-de-vagem da 

UENF. 
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 Em programas de melhoramento de milho, comumente faz-se a extração de linhagens 

endogâmicas a partir de populações de base genética ampla, obtidas da recombinação de 

populações de polinização aberta. Essas são melhoradas através do método de seleção 

recorrente, qual tem como objetivo aumentar a frequência de alelos na população com a 

recombinação de progênies superiores. O emprego de modelos genéticos-estáticos 

aprimorados na etapa de seleção, como a metodologia dos modelos mistos, permite ao 

melhorista selecionar genótipos superiores com uma maior acurácia, mesmo com os dados 

experimentais desbalanceados. Desse modo, o objetivo desse trabalho foi estimar os ganhos 

por seleção e selecionar progênies superiores na população de milho UFVM200(HS)C1, com 

base no método da máxima verossimilhança restrita/ melhor predição linear não-viesada 

(REML/BLUP). Para isso, 168 progênies de meios-irmãos maternos da população de milho 

UFVM200(HS)C1 foram avaliados em três locais de Minas Gerais, na safra 2016/2017. Em 

cada local, foi utilizado o delineamento experimental alfa-látice 14x12, com duas repetições. 

A parcela foi constituída por uma linha de cinco metros de comprimento, espaçadas a 0,80 m. 

Foram avaliados os seguintes caracteres: florescimento masculino (FM, dias) e feminino (FF, 

dias), altura de planta (AP, cm) e espiga (AE, cm) e produtividade de grãos (PG, kg ha
-1

). Os 

dados obtidos foram submetidos à análise de modelos mistos com emprego da metodologia 

REML/BLUP. Houve diferença significativa (P<0,01) para todos os caracteres avaliados entre 

as progênies de meios-irmãos e, portanto, há variabilidade genética na população que pode ser 

explorada com alguma técnica seletiva. Não houve interação significativa progênies x locais 

(P>0,05) para quase todos os caracteres, a exceção de FM. Além disso, PG apresentou 

correlação significativa (P <0,01) apenas com AP (0,49) e AE (0,34), porém ambas de baixa 

magnitude.  Assim, a seleção das 20 progênies superiores foi realizada com base na média de 

locais e truncada para PG. A média da população UFVM200(HS)C1, com base na avaliação 

das progênies, foi de 70,6 dias, 70,8 dias, 233,3 cm, 139,3 cm e 8480 kg ha
-1

 para FM, FF, 

AP, AE e PG, respectivamente. O coeficiente de variação experimental variou de 2,31 a 11%, 

para FF e PG, respectivamente, e são considerados baixos. As estimativas de herdabilidade 

( ), para todos os caracteres avaliados, foram superiores a 0,60, e PG apresentou  de 0,62. 

O ganho por seleção para PG foi estimado em 700 kg ha
-1 

(8,3%) com resposta 

correlacionada, de 4,5 cm e 3,0 cm para AP e AE, respectivamente. E a média da 

UFVM200(HS)C2, população melhorada obtida com recombinação das 20 progênies 

selecionadas, foi estimada em 9190 kg ha
-1

. Conclui-se que há variabilidade genética da 

população de milho UFVM200(HS)C1 e o emprego da seleção de progênies superiores 

permite a obtenção de ganhos satisfatórios para PG e o a possibilidade de extração de 

linhagens endogâmicas. 
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A seleção recorrente é um dos métodos de melhoramento mais utilizados para a 

cultura do milho. Ela possibilita ganhos genéticos satisfatórios com a manutenção da 

variabilidade genética para futuros ciclos de seleção.  Assim, o objetivo deste trabalho foi 

estimar os ganhos genéticos para três caracteres na população de milho UFVM200(HS)C1, 

em três locais da Zona da Mata de Minas Gerais. Para isso, 168 progênies de meios-irmãos da 

população de milho UFVM200(HS)C1 foram avaliadas, na safra de 2016/2017, em três locais 

de MG: Estação Experimental de Coimbra (Coimbra, MG), Aeroporto e Horta Nova (Viçosa, 

MG). Todas as áreas pertencem ao Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 

Viçosa. Em cada local, o delineamento experimental utilizado foi alfa-látice 14x12, com duas 

repetições. Cada unidade experimental foi constituída de uma linha de cinco metros, 

espaçadas em 0,80 m. Foram realizados todos os tratos culturais recomendados para cultura 

do milho na região. Os caracteres avaliados foram: altura de plantas (AP, cm), florescimento 

feminino (FF, dias) e produtividade grãos (PG, kg ha
-1

). Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de modelos mistos com emprego da metodologia REML/BLUP em cada local. Houve 

diferença significativa entre as progênies para todos os caracteres avaliados, em cada local, e, 

logo, há variabilidade genética na população. Assim, em cada local, foram selecionadas 20 

progênies superiores com base na seleção truncada para PG, pois em todos os locais a 

correlação entre PG e FF e entre PG e AP foi não significativa e significativa, mas de baixa 

magnitude, respectivamente. Com base na avaliação das progênies, a média para FF, AP E PG 

foi de, respectivamente, 70,59 dias; 236,21 cm e 8593,21 kg ha
-1

 para a área experimental de 

Coimbra; 67,57 dias; 247,88 cm e 6926,97 kg ha
-1 

para o Aeroporto e 68,48 dias, 241,07 cm e 

7216,81 kg ha
-1

 para a área experimental da Horta Nova. O coeficiente de variação dos 

experimentos variou de 7% a 14%, nos três locais. Os ganhos de seleção em FF e AP foram 

de 1,13% e 7,14% para Coimbra; 2,60% e 7,89% para o Aeroporto e 1,91% e 9,91% para a 

Horta Nova, considerados satisfatórios. Para PG, os ganhos estimados foram de 608,58 kg ha
-

1
; 743,84 kg ha

-1 
e 671,66 kg ha

-1
. A recombinação das 20 progênies superiores permitirá a 

obter uma população melhorada com médias estimadas de 9807,52 kg ha
-1

; 7670,81 kg ha
-1

 e 

7888,47 kg ha
-1

. Conclui-se que há variabilidade na população UFVM200(HS)C1, nos três 

locais da Zona da Mata, e a recombinação das 20 progênies superiores possibilitará ganhos de 

seleção de aproximadamente 7% para Horta Nova e Coimbra e 11% para o Aeroporto.  
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 O arroz (Oryza sativa) é considerado a terceira maior cultura cerealífera do mundo, 

sendo responsável pela alimentação de metade da população mundial. Dessa forma, o objetivo 

deste trabalho é estimar o progresso genético quanto a produtividade de grãos alcançado pelo 

programa de melhoramento de arroz de irrigado. Foram avaliadas 210 linhagens em ensaios 

conduzidos em solos de várzeas, sob irrigação por inundação contínua, em Janaúba, 

Leopoldina e Lambari entre os anos de 1993/1994 a 2015/2016. Os experimentos foram 

conduzidos em delineamento de blocos ao acaso com número de repetições variando de três a 

quatro.  O ganho genético durante o período de 1993 a 2016 foi muito discrepante entre os 

locais avaliados. Em Lambari, obteve-se maior ganho em relação aos outros locais, que foi de 

53,1 kg ha
-1

 ano
-1

, significando aumento de 1,46% ao ano, já em Janaúba o ganho genético 

consistiu em 8,68 kg ha
-1 

ano
-1

, que representa ganho de 0,14% ao ano. Em Leopoldina, o 

acréscimo em produtividade foi de 6,65 kg ha
-1

 ano
-1

, que corresponde a 0,11% de ganho ao 

ano resultado considerado muito baixo para a cultura utilizando a metodologia de 

Vencovskyet al., 1986.  Utilizando-se a metodologia de Breseghelloet al., 1995, o ganho 

genético médio anual de 167,62 kg ha
-1

 ano
-1

, correspondendo a 0,23% ao ano em Lambari. 

Para Janaúba, este ganho foi de 57,88 kg ha
-1

 ano
-1

, que representa 0,04% ao ano. Já em 

Leopoldina, foram divididos os anos agrícola de 1999/2000 a 2015/16, com ganho genético 

obtido nesse período de 93,93 kg.ha
-1

.ano
-1

, que corresponde a 0,1 % ao ano. Neste local, no 

ano agrícola de 1993/94 a 1998/99, o ganho foi -685 kg ha
-1

 ano
-1

, que representa perda de -

2,37 ao ano. As metodologias de Breseghello e a Tradicional foram eficientes para quantificar 

o ganho obtido e a dinâmica do programa de melhoramento genético do arroz irrigado no 

estado de Minas Gerais, quanto à produtividade.  
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A interação genótipos por ambientes é o principal fator que influencia a resposta de 

genótipos avaliados em várias localidades. Além de estudos a respeito da natureza desta 

interação, métodos de adaptabilidade fenotípica são fundamentais para compreender o 

desempenho dos genótipos em uma região de cultivo. Metodologias baseadas em ideotipos, 

como o método centroide, tem sido amplamente empregadas na identificação do padrão de 

adaptabilidade fenotípica de linhagens de feijão comum. A técnica fuzzy c-means é uma 

metodologia com potencial para auxiliar também nesta identificação, pois permite identificar, 

por meio de pertinências, o quanto cada observação pertence a cada grupo estabelecido a 

priori pelo usuário. Isto se torna muito útil para recomendação de cultivares, pois o interesse é 

recomendar genótipos que pertençam a grupos de elevado desempenho produtivo. Portanto, 

nosso objetivo foi propor o método de clusterização fuzzy para identificar de padrões de 

adaptabilidade fenotípica de linhagens e cultivares de feijão do tipo comercial preto. Para isso, 

18 linhagens e duas cultivares (Ouro Negro e Valente) de feijão do grupo comercial preto 

foram avaliadas quanto a produtividade de grãos em 12 experimentos localizados no estado 

de Minas Gerais nos municípios de Viçosa, Coimbra, Ponte Nova, Leopoldina, Florestal e 

Capinópolis. Estes foram realizados nas safras das águas e de inverno em 2002; e da seca e de 

inverno de 2003. Utilizou-se delineamento de blocos casualizados com três repetições. As 

análises de variância conjunta e de adaptabilidade fenotípica, conforme os métodos de 

adaptabilidade fenotípica por clusterização fuzzy e centroide, foram realizadas com auxílio 

dos softwares GENES e Matlab. Verificou-se que houve efeito da interação genótipos por 

ambientes, o que indicou que as linhagens e cultivares responderam de forma diferenciada às 

variações dos ambientes. Os métodos fuzzy c-means e centróide apresentaram a mesma 

classificação quanto aos padrões de adaptabilidade fenotípica das linhagens e cultivares de 

feijão. Dentre estas, a cultivar Ouro Negro e as linhagens VP 1 e VP 7 se destacaram dentre 

os genótipos de adaptabilidade geral e de adaptabilidade fenotípica específica a ambientes 

favoráveis e desfavoráveis, respectivamente. O método adaptabilidade fenotípica por 

clusterização fuzzy foi eficaz na identificação dos padrões de adaptabilidade fenotípica das 

linhagens de feijão preto. Além disso, constatou-se que o uso das pertinências obtidas por este 

método torna mais prática e fácil a recomendação de cultivares. 
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Em programas de melhoramento de milho, uma estratégia para acelerar a obtenção de 

linhagens endogâmicas é a tecnologia de linhagens duplo-haploides, que se baseia na geração 

de plantas haploides (n=10) e posterior tratamento das mesmas com inibidores de mitose, para 

duplicação dos cromossomos e restauração da fertilidade das plantas. Todos os genótipos 

indutores de haploidia derivam de progenitores de origem temperada, o que tem levado 

programas de melhoramento a adaptar indutores via retrocruzamento com genótipos tropicais. 

Assim, supõe-se que exista diferença na qualidade fisiológica de sementes de indutores de 

haploidia em função das características genéticas e de sua adaptabilidade ao ambiente 

tropical. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade fisiológica em sementes de 

indutores de haploidia de diferentes tipos e origens. Para tanto, no Laboratório de Análise de 

Sementes da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas-MG, de janeiro a março de 2016, 

foram avaliados os indutores temperados Stock 6 (gimnogenético) e W23 (androgenético); os 

indutores gimnogenéticos tropicalizados Tail P1 e Tail P2; o híbrido Tail P1 x Tail P2 e os 

indutores androgenéticos tropicalizados 90109, 91202 e 91207. Avaliou-se: porcentagem de 

germinação, com quatro rolos com 50 sementes de cada material em germinador com 

temperatura, umidade e luminosidade controladas; e envelhecimento acelerado, em caixa 

gerbox com solução de NaCl, à temperatura de 42˚C em BOD por 96 horas, seguindo-se a 

montagem de um teste de germinação com quatro repetições de 20 sementes em rolo de papel, 

com contagem de plântulas normais aos quatro dias após plantio. As análises se deram em 

delineamento inteiramente casualizado, com comparação de médias pelo teste de Scott Knott. 

Houve diferenças significativas entre genótipos para as características avaliadas, com 93,4% 

de germinação para o indutor Stock 6 e 67% para o indutor W23. Já para o teste de 

envelhecimento acelerado, o melhor desempenho se deu para os indutores Tail P1 x Tail P2, 

90109, 91202 e 91207, com porcentagens de germinação após estresse variando entre 43,3% e 

35,0%. Com base nestes resultados, conclui-se que existe diferença na qualidade fisiológica 

de sementes de indutores de haploidia em função do tipo de indutor e de seu grau de 

adaptabilidade ao ambiente tropical, o que abre possibilidade para o melhoramento de 

indutores visando incremento na qualidade fisiológica de suas sementes. 
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A soja é uma cultura de importância na economia mundial. Um dos problemas enfrentados 

pelos agricultores é a baixa disponibilidade de genótipos tolerantes ao estresse hídrico, o que 

limita a produtividade em certas regiões do país. O estresse hídrico compromete a fotossíntese 

e o rendimento da massa de grãos e, consequentemente, a produção. Diante do exposto, o 

presente estudo, teve como objetivo avaliar o desempenho de genótipos sob condição de 

estresse hídrico. O trabalho foi conduzido na casa de vegetação no campo experimental Diogo 

Alves de Melo, na Universidade Federal de Viçosa. O experimento foi delineado em blocos 

casualizados (DBC), com três blocos, quinze genótipos e dois tratamentos baseados na 

capacidade de campo: controle (-10 kPa) e estresse (-900 kPa). Os tratamentos foram 

aplicados durante 15 dias no estádio R5. Foram coletados discos foliares para avaliação da 

clorofila a, b e carotenoides pelo método destrutivo e ao término do ciclo, foi avaliada a 

massa de grãos. As análises de variância e o agrupamento de média (Scott-Knott a 5% de 

significância) foram realizadas utilizando o software R versão 3.4.0. Dentre as variáveis 

avaliadas, somente apresentou interação significativa entre tratamento e genótipo para a 

variável massa de sementes e, os genótipos que diferiram foram DMARIO 70i, BRS 246 RR, 

M 7211 RR, CD 224, BRS 243 RR, TMG 1067 RR, P98Y11, FT GUAÍRA, CD 235 RR, CD 

2800 e RA 518. No tratamento controle os genótipos DMARIO 70i, CD 235 RR e TMG 1067 

RR apresentaram as maiores médias para o tratamento sem estresse com 35.82 g, 31.58 g, 

30.39 g, respectivamente. No tratamento com estresse não foi observado diferença 

significativa. Para as demais variáveis não foi verificado significância sendo realizado o 

agrupamento Scott-Knott. Os genótipos DMARIO 70i e RA 518, evidenciaram as maiores 

médias no tratamento sem estresse com 43.09 e 40.22 µg cm⁻² para clorofila a, 

respectivamente. Na clorofila b, os mesmos genótipos, DMARIO 70i e RA 518, apresentaram 

média de 15.59 e 14.50 µg cm⁻² e, para a variável carotenoides, com as médias de 8.01 e 7.69 

µg cm⁻², na devida ordem. Através das variáveis estudadas, é possível verificar o desempenho 

dos genótipos, juntamente com os tratamentos de capacidade de campo, sendo as mesmas 

afetadas pelas condições de estresse. Devido a isso, é possível a seleção de genótipos nas 

condições de estudadas. 
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Uma das principais etapas para realizar o melhoramento de morangueiro é a obtenção 

de seedlings, apesar de ser aparentemente simples, é um dos maiores obstáculos a serem 

superados.  O aquênio tem dormência tegumentar, a qual reduz a percentagem de germinação 

e pode acarretar a perda de genótipos potencialmente valiosos. Considerando as informações 

supracitadas, o objetivou-se com o trabalho foi avaliar o uso de ácido Sulfúrico (H2SO4) para 

a quebra de dormência dos aquênios. Para a realização do experimento foram usados aquênios 

da cultivar Albion, que foram extraídos com auxilio de um liquidificador adaptado para 

extração de sementes, em seguida procedeu-se a secagem dos mesmos e armazenados em 

câmara fria temperatura (5°C). Os tratamentos foram, imersão em H2SO4 (concentração de 

98%) por 40 minutos e sem H2SO4 (padrão), em diferentes datas de armazenamento dos 

aquênios 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 dias após a extração. O teste de germinação foi realizado em 

delineamento inteiramente casualizado com duas repetições. Cada unidade amostral constou 

de uma caixa de acrílico, tipo gerbox, duas folhas de papel Germitest®, sobrepostas e 

umedecidas, 50 aquênios acondicionados na face superior das folhas. Os aquênios 

permaneceram em câmara de germinação, tipo BOD, com temperatura de 25 ºC (± 2ºC) e 

fotoperíodo de 16 horas. A avaliação da germinação foi realizada diariamente durante o 

período de 15 dias. Foram considerados germinados os aquênios que apresentavam a 

protrusão da radícula com ± 1 mm de comprimento. Os resultados foram submetidos a teste 

de Tukey a nível de 5% de probabilidade. A imersão dos aquênios em H2SO4 em 0 dias 

proporcionou a maior germinação 67%, enquanto a germinação sem H2SO4 (padrão) 0 dias 

apenas 10% dos aquênios germinaram. A germinação foi reduzindo gradativamente com o 

avanço do tempo de armazenamento aos 90 dias com H2SO4 46% germinaram e 1% em 

solução padrão. Com tudo a escarificação com H2SO4 por 40 minutos e um método eficiente 

podendo auxiliar nos programas de melhoramento genético para a obtenção de maior 

quantidade de seedlings. Contatou-se que o armazenamento de aquênios de morango reduz a 

germinação das sementes por elas serem recalcitrantes.  
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Crambe (Crambe abyssinica Hochst) é uma planta oleaginosa de grande importância 

na produção de biodiesel e outros produtos, devido ao alto teor de óleo (34 a 38%) de suas 

sementes, elevada produtividade de grãos e outros atributos agronômicos e tecnológicos 

favoráveis. O conhecimento das associações entre caracteres, estimado pelas correlações, é 

essencial para o melhoramento da espécie. A análise de rede de correlações possibilita o 

agrupamento de informações em gráfico de dispersão. Nesta pesquisa determinaram-se as 

correlações genotípicas entre caracteres por meio de redes de correlações, as estruturas de 

ligação entre esses caracteres e avaliou-se a viabilidade do uso dessas redes no melhoramento 

de crambe. Os dados foram coletados de sete experimentos conduzidos em sete cidades do 

Mato Grosso do Sul e Goiás, em 2014 e 2015. Foram analisadas seis características 

agronômicas, de sete genótipos, sendo mensurados: produtividade de grãos (PRO), altura de 

plantas (ALT), diâmetro do caule (DC), altura do primeiro ramo produtivo (ARP), peso de 

mil sementes (PMS) e número de ramos (NR). Em seguida, foram divididos em três 

componentes agronômicos, Produção (PRO e PMS), Vegetativo (ALT e DC) e Crescimento 

(ARP e NR). Os padrões de correlação foram facilmente identificados com a técnica de rede 

de correlações. Inicialmente, observou-se agrupamento com altas correlações para PRO. Com 

exceção ARP, todas as características apresentaram fortes correlações genotípicas. A 

característica ARP apresentou correlação acima de 0,6 apenas ALT. Não foi observada 

correlação negativa entre os componentes agronômicos avaliados. Assim, o uso de rede de 

correlações pode elevar a eficácia da seleção no melhoramento de crambe, uma vez que, 

permite com rapidez identificar os pares de caraterísticas que apresentam correlações de 

maior magnitude, determinar quais grupos de variáveis que influenciam de maneira mais 

expressiva os caracteres mais importantes para o programa de melhoramento e identificar os 

grupos de variáveis correlacionadas.  
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A seleção simultânea de caracteres na cultura da alfafa pode ser facilitada pela 

utilização de técnicas de inteligência computacional, como por exemplo, as Redes Neurais 

Artificiais (RNAs). Estas podem ser treinadas para identificar e ponderar pesos dos caracteres 

tal qual é feito em um índice de seleção, além de generalizar informações para novos 

conjuntos de dados. Assim, o objetivo desse trabalho foi propor RNAs para serem utilizadas 

na seleção de genótipos de alfafa. Foram utilizados dados de quatro cortes da forrageira feitos 

ao longo das diferentes estações do ano, com 77 genótipos cada. Os caracteres avaliados 

quanto à produção e valor nutritivo, foram subdivididos em quatro classes segundo os escores 

do índice de Taí. Para garantir a capacidade de generalização das RNAs, os dados dos grupos 

produção e valor nutritivo, foram ampliados de modo que os dados originais de cada classe do 

índice gerassem 50 novas observações. As redes foram treinadas e validadas com os dados 

ampliados e posteriormente foram utilizadas para classificar os dados reais dos quatro cortes. 

As taxas de erro das redes de produção e valor nutritivo atingiram valores de no máximo 

15%. Além disso, a rede foi mais eficiente para classificar genótipos quanto ao valor nutritivo 

do que quanto à produção, fato justificável uma vez que os caracteres de valor nutritivo pouco 

variam ao longo do ano. De modo geral, houve altas taxas de concordância com o índice 

quanto a classificação dos genótipos em cada grupo de caracteres. Mesmo nos cortes onde a 

rede apresentou pior desempenho foi possível observar a potencialidade da mesma para 

classificação de genótipos de alfafa, já que as classificações erradas foram alocadas em 

classes próximas às corretas. Para as redes obtidas neste trabalho, o treinamento ocorreu a 

partir do fornecimento de exemplos de cortes obtidos em diferentes épocas do ano e isso foi 

suficiente para que a rede conseguisse ótimo desempenho em todos os cortes. Assim, estas 

poderão ser utilizadas em futuros cortes realizados pela Embrapa Pecuária Sudeste para 

classificação de genótipos do programa de melhoramento da cultura, quanto à produção e 

valor nutritivo, auxiliando os pesquisadores na tomada de decisão. 

. 
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 A helmintosporiose (Bipolaris maydis) é uma das principais doenças da cultura do 

milho, sendo ainda mais importante no milho-pipoca. A resistência genética, apresenta-se 

como a medida de controle eficaz, no entanto, poucos estudos são relatados para esse 

patossistema, notadamente os associados a procura de fontes de resistência. Dado o exposto, o 

presente trabalho teve por objetivo investigar a performance de acessos de milho-pipoca 

provenientes do CIMMYT (ARZM-05083, ARZM-07049, ARZM-13050, BOYA-462, 

BOZM-260, CHZM-13134, PARA-172, URUG-298-A, URUG-298-R) quanto a resistência a 

B. maydis. O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação no delineamento de blocos 

casualizados, com quatro repetições, sendo avaliados 10 genótipos (nove acessos do 

CIMMYT) e um híbrido do Instituto Agronômico de Campinas (IAC-125). Os genótipos 

foram cultivados em vasos plásticos contendo 5 L. Após a emergência realizou-se o desbaste, 

permanecendo duas plântulas por recipiente. Quanto as plantas apresentavam entre quatro e 

seis folhas completamente expandidas, estas foram inoculadas com uma suspensão de 10
4
 

conídios/mL, utilizando-se um atomizador manual. Sete dias após a inoculação, avaliou-se a 

severidade de B. maydis em folha. Duas novas avaliações foram conduzidas com intervalos de 

7 dias. Com a média das avaliações, efetuou-se a análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste de agrupamento de Scott-Knott (0,05 de probabilidade). Houve efeito 

significativo de genótipo, indicando que a variabilidade entre os acessos para resistência a 

doença em estudo. Observou-se a formação de dois grupos, sendo PARA-172, URUG-298-A, 

ARZM-05083 e BOZM-260 os acessos que apresentaram os maiores níveis de resistência. 

Acredita-se que linhagens provenientes destes acessos poderão contribuir para incremento da 

variabilidade genética. Tal afirmativa reforça-se no fato de estudos moleculares, conduzidos 

por outros autores, alocaram os quatro acessos em destaque em três grupos distintos, a saber: 

URUG-298-A (primeiro grupo), ARZM-05083 (segundo grupo), PARA-172 e BOZM-260 

(terceiro grupo). A variação observada para severidade de B. maydis entre as cultivares de 

milho-pipoca pode indicar a existência de diferentes genes atuando na resistência ao 

patógeno, necessitando de estudos mais aprofundados para explicar essa hipótese. 

 

Apoio: FAPERJ, UENF 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal 

 
1 

Mestranda do curso de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, UENF/ Campos dos 

Goytacazes – RJ, iriisdutra@gmail.com; 
2
 Professor Associado ao Laboratório de Engenharia Agrícola, UENF/ 

Campos dos Goytacazes - RJ; 
3
Mestrando do curso de Pós-Graduação em Produção Vegetal, UENF/ Campos 

dos Goytacazes - RJ; 
4
Graduanda do curso de Graduação em Ciências Biológicas, UENF/ Campos dos 

Goytacazes - RJ; 
5
Doutorando do curso de Pós-Graduação em genética e Melhoramento de Plantas, UENF/ 

Campos dos Goytacazes - RJ 

 

 

 



VIII SIGM | 179 

 

Resistência de acessos de milho-pipoca a múltiplas doenças em condições de 

campo 

 

Julio Cesar Gradice Saluci
1
; Marcelo Vivas

2
; Íris Petronilia Dutra

3
; Juliana Saltires Santos

4
; 

Ariane Cardoso Costa
1
; Antonio Teixeira do Amaral Júnior

2 

 

 As doenças estão entre os fatores que reduzem a produtividade na cultura do milho, 

sendo ainda mais expressivas no milho-pipoca. Neste sentido a resistência genética aparece 

como uma das principais medidas de controle. Entretanto, estudos sobre fontes de resistência 

às principais doenças da cultura do milho-pipoca ainda são restritos. Dado o exposto, o 

presente trabalho teve por objetivo investigar a performance de acessos de milho-pipoca 

provenientes do CIMMYT quanto a resistência a Fusarium sp., Bipolaris maydis e 

Exserohilum turcicum. O experimento foi conduzido em campo no delineamento de blocos 

casualizados, com quatro repetições, sendo nove acessos do CIMMYT: ARZM-05083, 

ARZM-07049, ARZM-13050, BOYA-462, BOZM-260, CHZM-13134, PARA-172, URUG-

298-A, URUG-298-R. As unidades experimentais foram compostas por linhas simples de 3,0 

m, contendo 16 plantas por linha. O semeio foi realizado manualmente com espaçamento de 

0,20 m entre plantas e 0,90 m entre linhas. Avaliou-se em seis plantas por parcela, a 

incidência e severidade de B. maydis e E. turcicum em folha. Após a colheita avaliou-se a 

incidência de espigas com podridão por Fusarium spp. e a severidade de espigas com 

podridão por Fusarim spp, considerando todas as espigas colhidas na parcela, sendo, 

posteriormente obtida uma média. Os dados foram submetidas à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey (0,05). O acesso PARA-172, apresentou a menor 

média, tanto para B. maydis quanto E. turcicum. Considerando as duas doenças foliares, 

observa-se um grupo intermediário formado por ARZM-05083, ARZM-07049, BOYA-462 e 

URUG-298-A. Já para Fusarium spp, destacam-se os acessos ARZM-05083, BOZM-260, 

PARA-172, URUG-298-A e URUG-298-R. Considerando a resistência aos três patógenos, 

além de PARA-172, destacam-se os acesso ARZM-05083 e URUG-298-A. Dentre os acessos 

estudados foi possível identificar materiais genéticos promissores, portanto, recomenda-se, a 

extração de linhagens provenientes destes acessos para incremento da variabilidade genética 

atuante no controle genético das doenças estudadas. 
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A murcha-bacteriana causada por Ralstonia solanacearum se caracteriza pela murcha 

das folhas jovens no período mais quente do dia, podendo se recuperar durante a noite. O 

sintoma de murcha é resultante do entupimento do xilema, devido ao acúmulo de 

polissacarídeos produzidos pela bactéria, que se multiplica dentro do vaso condutor. 

Conforme a severidade da doença, toda a planta pode murchar de forma irreversível, 

ocorrendo a sua morte. Visando à identificação de genótipos resistentes à murcha-bacteriana 

para fins de utilização em melhoramento genético, avaliou-se a resistência de quatro acessos 

de tomate cereja que em campo naturalmente infestado com R. solanacearum foram 

considerados como resistentes ou moderante resistentes à murcha-bacteriana. O porta-enxerto 

híbrido guardião e a cultiva Santa Cruz Kada foram utilizadas como testemunhas resistente e 

suscetível, respectivamente. O experimento foi realizado no ano de 2014, em casa-de-

vegetação no Núcleo de Pesquisa em Hortaliças do Departamento de Agronomia da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. O experimento foi instalado sobre 

bancada, em delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições, 

constituída cada repetição de quatro plantas. No momento do transplantio das mudas, as 

mesmas foram inoculadas com R. solanacearum (raça 1, biovar 1), por meio da imersão do 

sistema radicular podado no terço inferior em suspensão bacteriana contendo 

aproximadamente 5x107 ufc/ml. Vinte e um dias após o transplantio das mudas foram 

avaliados os acessos e as testemunha quanto à atribuição de resistência à murcha bacteriana, 

por meio da porcentagem de plantas murchas (PM) (> 50% de folhas murchas). Em base dos 

resultados observou-se que nenhum dos acessos teve grau de resistência superior ao da 

testemunha resistente (15% de PM). No entanto, os acessos de tomate cereja RVTC-20 (50% 

de PM), RVTC-54 (45% de PM) e RVTC-66 (25% de PM), pertencentes ao Banco de 

Germoplasma de Hortaliças da UNICENTRO e 6889-50 (40% de PM), pertencente ao Banco 

de Germoplasma de Hortaliças da Universidade Federal de Viçosa, demonstraram maior 

resistência que a testemunha suscetível (100% de PM). 

 

Apoio: CAPES e CNPq 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal 

1
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Produção Vegetal, UNICENTRO/Guarapuava – PR; 
4 

Mestrando do curso de Pós-Graduação em Produção 

Vegetal, UNICENTRO/Guarapuava – PR; 
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Iniciação Científica do curso de Agronomia, 
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Dentre as diversas formas de manejo, o uso de cultivares com níveis satisfatórios de 

resistência são de grande valia para facilitar o manejo integrado e a redução de produtos 

fitossanitários. Neste sentido, o objetivo com o trabalho foi estimar o nível de resistência à 

traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) em espécies silvestres de tomateiro e na cultivar Redenção 

e em seus respectivos híbridos interespecíficos F1. Avaliaram-se os acessos silvestres 

Solanum pimpinellifolium 'AF 26970', S. galapagense 'LA-1401', S. peruvianum 'AF 19684', 

S. habrochaites var. hirsutum 'PI-127826', S. habrochaites var. glabratum 'PI-134417' e S. 

pennellii 'LA-716' e a cultivar Redenção (Solanum lycopersicum), além dos respectivos 

híbridos interespecíficos. O delineamento experimental utilizado foi em blocos com os 

tratamentos distribuídos ao acaso e com três repetições. Os danos causados pelas lagartas 

foram avaliados por meio de duas metodologias, sendo uma de avaliação visual por escala de 

notas e a outra caracterizada pela estimativa da porcentagem de área foliar danificada. 

Adicionalmente, foi avaliado o crescimento populacional baseado na contagem do número de 

lagartas presentes nos folíolos. Os dados foram analisados no programa SISVAR e seus 

grupos de média agrupados pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. O método de 

avaliação da severidade dos danos causados pela traça-do-tomateiro por meio da estimativa da 

porcentagem de área foliar consumida foi altamente correlacionado com o método 

convencional de avaliação visual por escala de notas, atestando a viabilidade das duas 

metodologias para a avaliação dos danos provocados pela praga. Os acessos silvestres 'LA-

1401' e 'LA-716' foram os que apresentaram menor crescimento populacional (zero lagartas). 

Os acessos 'LA-1401', 'PI-127826', 'PI-134417' e 'LA-716' e os respectivos híbridos 

interespecíficos com Redenção foram menos danificados pela traça-do-tomateiro em 

comparação com os demais genótipos. 

 

Apoio: CNPq 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal 
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Lippia alba é uma planta arbustiva muito utilizada na medicina tradicional como 

analgésica e calmante, amplamente distribuída pela América do Sul. Há, também, o interesse 

comercial na espécie, pois alguns cosméticos e chás industrializados utilizam-na em sua 

composição. Assim, torna-se clara a necessidade de se estudar como essa espécie responde a 

diferentes condições de cultivo, principalmente em relação à água, recurso escasso em muitas 

regiões e diretamente impactado pelas mudanças climáticas globais. O objetivo deste trabalho 

foi verificar como acessos autopoliploides diploide, tetraploide e hexaploide de L. alba 

respondem fisiologicamente à desidratação. Para tanto, plantas de um acesso de cada ploidia 

foram estabelecidas por estaquia em vasos preenchidos com substratos, para a obtenção de 

clones. O design experimental utilizado foi em blocos completamente casualizados em arranjo 

fatorial 3x4, com quatro repetições (uma planta por vaso) por tratamento, totalizando 48 

parcelas. Os tratamentos foram compostos por cada ploidia, que foram submetidas a 0; 5; 10 

ou 15 dias sem irrigação em casa de vegetação. No período experimental, a temperatura 

variou de 14 a 20°C, com média de 17°C; e a umidade relativa do ar variou de 73 a 97%, com 

média de 86%. Foram avaliados os parâmetros de conteúdo relativo de água, fotossíntese, 

condutância estomática, concentração interna de carbono, transpiração, eficiência intrínseca 

do uso da água, eficiência instantânea do uso da água, eficiência de carboxilação e acúmulo 

de prolina nas folhas. Os dados obtidos foram submetidos a Análise de Componentes 

Principais com uma matriz de correlação. Os dois primeiros componentes explicaram 87% da 

variação total dos dados e foram os únicos que apresentaram seus autovalores acima de 0,7. 

Para estes componentes, as variáveis transpiração e eficiência instantânea do uso da água 

foram as de maior peso, respectivamente. Vale ressaltar que a eficiência instantânea do uso da 

água leva em consideração a fotossíntese, tornando-a uma variável também importante. As 

demais variáveis têm importância para a elucidação do impacto do déficit hídrico em partes 

específicas do metabolismo vegetal a elas associadas. Com o gráfico score plot, foi possível 

verificar que o tempo de desidratação influenciou na variação das respostas fisiológicas, mas 

a poliploidia não. Acredita-se que plantas autopoliploides nem sempre possuam performances 

ecofisiológicas superiores às diploides, ao contrário do que se preconiza para espécimes 

alopoliploides. Nas condições estudadas, somente após 15 dias sem irrigação foram 

verificadas alterações na fisiologia das plantas de L. alba, independentemente do nível de 

ploidia dos acessos. Ressalta-se que mais estudos com outros acessos de cada ploidia e em 

diferentes condições climáticas são necessários para que os efeitos fisiológicos da baixa 

disponibilidade de água sejam melhor compreendidos em L. alba, servindo de base para o seu 

melhoramento genético e produção. 

 

Apoio: CAPES; Fapemig.  
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As mudanças climáticas dos últimos anos têm tornado algumas regiões cafeeiras 

inaptas ao cultivo do café arábica, e o conilon tem sido apontado como uma alternativa viável 

para substituí-lo. Em Minas Gerais, o conilon representa cerca de 1% da produção estadual de 

café, tendo potencial de crescimento em diversas áreas do estado, como por exemplo, na Zona 

da Mata Mineira, que possui vários municípios com características edafoclimáticas favoráveis 

ao cultivo dessa espécie. Entretanto, são necessárias pesquisas voltadas para a identificação de 

variedades adaptadas à região. Assim, esse trabalho teve como objetivo avaliar clones de café 

conilon visando selecionar os mais promissores para o cultivo na Zona da Mata Mineira. O 

experimento foi instalado no Campo Experimental da EPAMIG Sudeste, em Leopoldina, MG. 

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com mudas clonais da variedade Vitória 

provenientes do INCAPER e quatro repetições. As parcelas foram constituídas de oito 

plantas, com espaçamento de 1,0 x 3,0 metros, entre plantas e entre fileiras, respectivamente. 

Em 2017, foram avaliadas as seguintes características: vigor vegetativo - com notas de 1 a 10; 

severidade de ferrugem (Hemileia vastatrix), com notas de 1 a 5; severidade de cercosporiose 

(Cercospora coffeicola), com notas de 1 a 5; porcentagem de frutos com lojas vazias, obtida 

pela contagem dos frutos sobrenadantes, e produtividade, em litros e convertida em sacas de 

60 kg de café beneficiado ha
-1

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

agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. A média geral do vigor vegetativo 

foi de 7,27, sendo os clones divididos em dois grupos, mais (média 7,83) e menos vigorosos 

(média 6,78). Os clones C3, C4, C5, C12, C6, C7, C9 e C13 apresentaram ausência de 

ferrugem e os demais poucos sintomas. Quanto a cercosporiose, a maioria dos clones 

manifestaram leves sintomas, e os C10 e o C1 foram os mais atacados, com moderados 

sintomas da doença. A média geral da percentagem de frutos com lojas vazias foi de 3,15%, 

valor considerado satisfatório, por ser inferior a 10%. Para a produtividade houve 

variabilidade entre os clones, que permitiu a classificação em três grupos. O grupo mais 

produtivo com média de 91,2 scs benef ha
-1

, composto pelos clones C3 e C6, o intermediário 

com média de 69,06 scs benef ha
-1

, composto pelos clones C5, C4 e C2, e o menos produtivo, 

com média de 40,09 scs benef ha
-1

, formado pela maioria dos clones. Constatou-se que clones 

com maior produtividade foram também os mais vigorosos, com menor incidência de 

ferrugem e cercosporiose e com baixa porcentagem de frutos com lojas vazias. Os clones 

apresentam variabilidade para todas as características avaliadas, que podem ser exploradas em 

programas de melhoramento genético. Os clones C3 e C6 apresentam potencial para o cultivo 

na Zona da Mata Mineira. 

 

Apoio: Consórcio Pesquisa Café e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais (FAPEMIG) 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal 
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Na seleção de genótipos em um programa de melhoramento de milho com finalidade 

forrageira é preciso levar em consideração diversas características de forma simultânea, com 

intuito de selecionar genótipos superiores com qualidades nutricionais e produtivas, o que é 

possível com o auxílio de índices de seleção. O trabalho teve por objetivo selecionar 

genótipos de milho com elevada qualidade e produtividade forrageira utilizando o índice Z. 

Foram avaliados 36 híbridos experimentais, obtidos em dialelo parcial entre seis linhagens do 

grupo 1 (pop.30, gerada do cruzamento P30P70xDow 8460) com seis linhagens do grupo 2 

(pop.31, gerada do híbrido Penta), as 12 linhagens genitoras e um híbrido comercial 

(P30F53). Foram avaliados em três ambientes, Rio Bonito do Iguaçu-PR na safra 2014/15 

(AMB 1), Guarapuava-PR nas safras 2014/15 (AMB 2) e 2015/16 (AMB 3), sendo avaliados 

em blocos ao acaso com três repetições. Os caráteres avaliados foram digestibilidade da 

forragem (DIG), teores de fibra em detergente neutro (FDN) e ácido (FDA), massa seca (MS) 

e produtividade de massa seca (PMS) da forragem no ponto de silagem. Para FDN e FDA 

(cujas menores valores são desejáveis) os valores padronizados foram multiplicados por -1, 

com o intuito de inverter a ordem e facilitar a interpretação do índice, na sequencia foi 

somado o valor 3 para cada valor padronizado para evitar a ocorrência de valores negativos. O 

índice Z foi considerado como uma variável que foi submetida à análise de variância conjunta 

e análise dialélica parcial conjunta e o agrupamento de médias pelo teste de Scott Knott a 5% 

de probabilidade. Verificou-se efeito significativo entre os genótipos e para a interação 

genótipo x ambiente. No AMB 1 destacou-se o híbrido 31-71x30-122 isolado no grupo de 

maior valor de índice Z, diferindo significativamente dos demais, apresentando índice Z 

acima da média para todos os caracteres. No AMB 2 os híbridos 31-71x30-18, 31-97x30-18, 

31-213x30-122, 31-213x30-139, 31-20x30-160, 31-213x30-160 e o híbrido P30F53 foram 

classificados no grupo de médias superiores. No AMB 3 se destacaram os híbridos 31-82x30-

18, 31-213x30-77 e 31-213x30-160, cujos valores de Z diferiram significativamente dos 

demais genótipos. Considerando o conjunto de ambientes, os híbridos 31-213x30-77, 31-

213x30-160, 31-213x30-122, 31-82x30-122 e 31-71x30-122 apresentaram os maiores valores 

de índice Z com destaque para as linhagens 31-213 e 30-122, que participam como genitoras 

comuns nesses híbridos. Com base no índice Z a partir da capacidade de combinação a 

linhagem 30-122 (CGC) e o híbrido experimental 31-213x30-160 (CEC) demonstraram ser 

mais favoráveis considerando o conjunto de caracteres da forragem nos três ambientes. A 

partir do índice Z é possível selecionar linhagens e híbridos superiores, considerando 

simultaneamente todos os caracteres avaliados, sendo selecionado os genitores 31-213 e 30-

122 e o hibrido experimental 31-213x30-160 para prosseguirem no programa de 

melhoramento da UNICENTRO. 

Apoio: CAPES, Fundação Araucária e CNPQ. 

Área de concentração: Melhoramento Vegetal. 
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Com intenção de reduzir problemas fitossanitários na cultura do tomateiro em especial 

aos relacionados a doenças de solo, algumas técnicas de cultivo necessitam ser aprimoradas, 

com isso recorremos ao melhoramento genético visando que as variedades melhoradas 

expressam alelos de resistência. A murcha bacteriana causada pela Rasltonia solanacearum, é 

uma doença limitante ao cultivo do tomateiro Solanum lycopersicum, especialmente em 

regiões quentes e úmidas, pois se tratando de uma bactéria sistêmica, suas consequências são 

decorrentes da ação mecânica, ocasionando o “entupimento” dos vasos condutores de seiva ou 

por ação de metabólitos. Objetivou-se com este trabalho avaliar por meio de triagem em 

campo naturalmente infestado com R. solanacearum, selecionar plantas F2 de tomateiro com 

resistência a doença. Os genótipos F1 foram obtidos a partir de cruzamentos interespecíficos 

entre uma linhagem I6 (Solanum lycopersicum, com características para processamento, 

pertencente ao Banco de Germoplasma do Núcleo de Pesquisa em Hortaliças da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, suscetíveis a R. solanacearum) x espécie silvestre Solanum 

pimpinellifolium. O experimento foi conduzido em ambiente representativo a nível de campo 

localizado no município de Barra do Rio Azul – RS, na safra agrícola de 2016.  O método de 

seleção de genótipos resistentes é o mesmo que é adotado pelo Programa de Melhoramento 

Genético do tomateiro do INPA, em área de campo infestada por R. solanacearum. Utilizou-

se os genótipos da população F2 e duas testemunhas, sendo utilizado a linhagem “Hawaii 

7996” (padrão internacional de resistência a R. solanacearum, da Universidade do Hawai, 

E.U.A.) e o Solanum pimpinellifolium. Foram utilizadas dez plantas de cada padrão de 

referência e 200 plantas da população F2. Destacaram os genótipos da geração F2 obtidos do 

cruzamento [(‘I6’ x ‘Solanum pimpinellifolium’) #RVTR 06, #RVTR 31, #RVTR 62, #RVTR 

92, #RVTR 141, #RVTR 144, #RVTR 171, #RVTR 182 e #RVTR 189]. Podemos concluir 

que estes materiais obtidos são promissores para avanços na obtenção de linhagens com 

background para processamento, resistentes a Rasltonia solanacearum.  
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Com intenção de reduzir problemas fitossanitários na cultura do tomateiro em especial 

aos relacionados a doenças de solo, algumas técnicas de cultivo necessitam ser aprimoradas, 

com isso recorremos ao melhoramento genético visando que as variedades melhoradas 

expressam alelos de resistência. A murcha bacteriana causada Rasltonia solanacearum é uma 

doença limitante ao cultivo do tomateiro Solanum lycopersicum, especialmente em regiões 

quentes e úmidas, pois se tratando de uma bactéria sistêmica, suas consequências são 

decorrentes da ação mecânica, ocasionando o “entupimento” dos vasos condutores de seiva ou 

por ação de metabólitos. Objetivou-se com estes trabalho avaliar por meio de triagem em 

campo naturalmente infestado com R. solanacearum selecionar plantas F2 de tomateiro com 

resistência a doença.. Os genótipos F1 foram obtidos a partir de cruzamentos interespecíficos 

entre uma linhagem I6 (Solanum lycopersicum, com características para processamento, 

pertencente ao Banco de Germoplasma do Núcleo de Pesquisa em Hortaliças da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, suscetíveis a R. solanacearum) x espécie silvestre Solanum 

pimpinellifolium. O experimento foi conduzido numa área de um produtor de tomate 

localizado no município de Barra do Rio Azul – RS, na safra agrícola de 2016.  O método de 

seleção de genótipos resistentes é o mesmo que é adotado pelo Programa de Melhoramento 

Genético do tomateiro do INPA, em área de campo infestada por R. solanacearum, utilizou-se 

os genótipos da população F2, e dois como testemunhas sendo utilizado a linhagem “Hawaii 

7996” (padrão internacional de resistência a R. solanacearum, da Universidade do Hawai, 

E.U.A.) e o Solanum pimpinellifolium. Foram utilizadas dez plantas de cada padrão de 

referência e 200 plantas da população F2.. Destacaram os genótipos da geração F2 obtidos do 

cruzamento [(‘I6’ x ‘Solanum pimpinellifolium’) #RVTR 06, #RVTR 31, #RVTR 62, #RVTR 

92, #RVTR 141, #RVTR 144, #RVTR 171, #RVTR 182 e #RVTR 189] são promissores para 

avanços na obtenção de linhagens com background para processamento, resistentes a 

Rasltonia solanacearum.  
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A doença foliar helmintosporiose é uma das principais doenças que afetam a cultura 

do sorgo. Causada pelo fungo Exserohilum turcicum, pode ocorrer um intenso 

comprometimento na atividade fotossintética, quando incide no período inicial do 

florescimento e enchimento dos grãos, o que acarreta em perdas na produtividade da cultura. 

Os principais sintomas da doença são lesões necróticas elípticas, que medem entre 2,5 e 15cm 

de comprimento. O patógeno é facilmente disseminado pelo vento, restos culturais, chuva e 

sementes contaminadas. Temperaturas entre 15 e 30ºC são favoráveis ao desenvolvimento 

deste, coincidindo com o período de safrinha, em que é realizado a maior parte dos cultivos de 

sorgo granífero no país. Desse modo, o objetivo do trabalho foi selecionar híbridos resistentes 

a helmintosporiose, sendo o nível de suscetibilidade e resistência classificado por notas na 

escada de 1 (resistente) à 5 (suscetível). O experimento foi realizado na Estação Experimental 

da Embrapa Milho e Sorgo, localizada na cidade de Sete Lagoas – MG. Foram utilizados 144 

híbridos, sendo 142 experimentais e 2 híbridos comerciais (DKB550 e 1G244). A estatística 

foi adquirida através do programa GENES. A produtividade média dos 144 híbridos testados 

não se diferiu estatisticamente entre eles. Para o agrupamento das médias de tratamento foi 

utilizado o Scott & Knott à 5% de probabilidade. Os híbridos 1323036, 1322209, 1324036, 

1324151 e 1323281 ocupam as posições mais altas em valores de produtividade e estes 

obtiveram nota máxima de 2 (dois) na avaliação da presença da helmintosporiose. O que 

demonstra que materiais com menor incidência de doença apresentaram altos valores de 

produtividade. Foi obtida alta herdabilidade (82,13%), fato importante pois a característica de 

resistência é qualitativa, envolvendo poucos genes e assim sua capacidade de transferência 

aos descendentes pode ser transferida sem grandes dificuldades. Foram encontrados materiais 

resistentes, mas esta é uma característica que se perde devido à evolução das raças de 

patógenos que é mais rápida que o desenvolvimento de cultivares resistentes. Então, é preciso 

que haja constantes estudos sobre resistência para que sejam identificados mais rapidamente, 

genótipos resistentes para que assim sejam minimizados os efeitos das perdas de produção.  

 

Apoio: UFSJ, FAPEMIG, CNPq e EMBRAPA Milho e Sorgo. 
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população 
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O melhoramento da cultura da soja [Glycinemax (L.) Merrill] vem sendo de grande 

valia para sua expansão. Em programas de melhoramento de autógamas, os melhoristas focam 

na seleção daquelas que acumulem maior quantidade de alelos favoráveis associados a 

maiores valores genéticos. O uso da metodologia de modelos mistos tem apresentado 

resultados genéticos-estatísticos mais refinados em comparação com outros métodos. Ao se 

utilizar a distribuição da variância genética dentro e entre populações, e ponderando os 

tratamentos pelos seus respectivos pesos, observa-se que as melhores progênies vêm das 

melhores populações, assim podendo ser considerado na elaboração do modelo genético-

estatístico. Objetivou-se maximizar a eficiência de seleção de progênies via modelos mistos, 

utilizando os efeitos entre e dentro de populações a fim de maximizar a acurácia seletiva para 

a seleção de progênies com alto rendimento de grãos. Foram utilizadas 204 progênies, 

oriundas de 3 populações com genitores de alta performance para as características massa de 

cem sementes (MCS) e produtividade de grãos por planta (PROD), ambas significativas ao se 

realizar a análise de variância a 1% de significância, apresentando assim variabilidade 

desejada para seleção. Foi avaliado em dois ambientes com três repetições cada, em 

delineamento experimental de blocos incompleto. Os dados experimentais foram analisados 

via software Selegen REML/BLUP. Após obter os valores genotípicos preditos, construiu-se 

um índice de seleção via índice aditivo genético para ranquear as melhores progênies com 

maior peso de grãos e maior produção de grãos por planta, utilizando 15% de intensidade de 

seleção, considerando os pesos dos caracteres via matriz de correlações genéticas. Encontrou-

se para as duas variáveis porcentagens de contribuição da população acima de 81%, e para 

contribuição da progênie valores em torno de 18%, o que já era esperado por ser uma 

população com índice de heterozigose significativo. A acurácia para seleção da população 

encontrada para as duas variáveis, considerando os efeitos de população no modelo 

estatístico, como já esperado, foi alta acima de 0,81. Já para a acurácia de seleção das 

progênies para a variável MCS obtiveram-se valores acima de 0,72 e, para PROD 0,46, o que 

já se esperava por ser uma característica fortemente quantitativa. Utilizando o indice aditivo 

genético para as variáveis MCS e PROD, houve um ganho de 5,28% na seleção dos melhores 

indivíduos. Logo, ao se utilizar os pesos das populações para seleção, no início do programa 

de melhoramento em plantas autógamas, percebe-se que a metodologia fornece uma 

ferramenta desejável ao melhorista, pois ao se utilizar os efeitos de populações no índice de 

seleção, pode-se obter uma metodologia para aferir com maior exatidão, principalmente para 

a seleção da população.  
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Em um programa de melhoramento de milho com propósito forrageiro é necessária a 

avaliação de características especificas da forragem, com o objetivo da obtenção de novos 

híbridos com melhoria nos valores nutricionais, além da produtividade. O objetivo do trabalho 

foi selecionar as melhores progênies do programa de melhoramento da UNICENTRO com 

base na produtividade e qualidade bromatológica da forragem, a partir do índice Z. Os 

experimentos foram conduzidos em Rio Bonito do Iguaçu-PR (RBI) e Guarapuava-PR 

(GUA), na safra 2014/15. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três 

repetições. Os híbridos topcrosses avaliados foram obtidos a partir do cruzamento entre 45 

progênies S3 (provenientes do híbrido comercial AS1572) com três testados: AG8025 (T1), 

linhagem elite 70.H26.1 (T2) e mistura de linhagens 102 - MLP102 (T3), resultando em 135 

híbridos topcrosses. Os carácteres avaliados foram stay green (SG, número de folhas secas), 

fibra em detergente neutro (FDN %) e ácido (FDA %), digestibilidade in situ da forragem 

(DIG %), ciclo do florescimento ao corte da forragem no ponto de silagem (CS dias), 

produtividade da massa seca da forragem (PMS t ha
-1

) e índice Z (considerado uma variável 

obtida a partir da soma de valores padronizados dos caracteres avaliados). Para SG, FDA, 

FDN e CS (cujas menores valores são desejáveis) os valores padronizados foram 

multiplicados por -1, com o intuito de inverter a ordem e facilitar a interpretação do índice, na 

sequencia foi somado o valor 3 para cada valor padronizado para evitar a ocorrência de 

valores negativos. Foram obtidas estimativas da capacidade de combinação do índice Z em 

dialelo parcial envolvendo as progênies (grupo 1) e testadores (grupo 2). Em relação à CGC 

do índice Z se destacam 15 progênies em cada um dos ambientes, e sete progênies se 

destacaram em ambos os ambientes. Quanto à CEC do índice Z, os híbridos topcrosses 45-

1xT1, 62-2xT2 e 88-4xT2 se sobressaíram em relação aos demais. Dentre as progênies 

selecionadas pela CGC do índice Z em GUA, se destacaram 21-1 e 29-1 para FDN, FDA e 

DIG; a progênie 65-5 se destacou para PMS, FDN e FDA; já a progênie 79-1 para PMS e 

DIG e, por fim, a progênie 31-3 se destacou para PMS, CS e SG. Em RBI, das progênies 

selecionadas com base na CGC do índice Z, se destacaram 24-1 e 51-1 para FDN e DIG, as 

progênies 47-1 e 57-2 para DIG e CS, a progênie 4-1 para PMS e DIG e as progênies 15-3, 

39-1 e 90-2 para PMS, FDN e FDA. Considerando ambos os locais, as progênies 3-1 e 62-2 

foram favoráveis para a qualidade de fibra e DIG, a progênie 17-2 aliou qualidade 

bromatológica e PMS. As progênies destacadas apresentaram alto valor genético em boa parte 

dos caracteres avaliados, portanto são promissoras e vão prosseguir no programa de 

melhoramento do milho forrageiro da UNICENTRO. 
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Na seleção de genótipos em um programa de melhoramento de milho com finalidade 

forrageira é preciso levar em consideração diversas características de forma simultânea, com 

intuito de selecionar genótipos superiores com qualidades nutricionais e produtivas, o que é 

possível com o auxílio de índices de seleção. O trabalho teve por objetivo selecionar 

genótipos de milho com elevada qualidade e produtividade forrageira utilizando o índice Z. 

Foram avaliados 36 híbridos experimentais, obtidos em dialelo parcial entre seis linhagens do 

grupo 1 (pop.30, gerada do cruzamento P30P70xDow 8460) com seis linhagens do grupo 2 

(pop.31, gerada do híbrido Penta), as 12 linhagens genitoras e um híbrido comercial 

(P30F53). Foram avaliados em três ambientes, Rio Bonito do Iguaçu-PR na safra 2014/15 

(AMB 1), Guarapuava-PR nas safras 2014/15 (AMB 2) e 2015/16 (AMB 3), sendo avaliados 

em blocos ao acaso com três repetições. Os caráteres avaliados foram digestibilidade da 

forragem (DIG), teores de fibra em detergente neutro (FDN) e ácido (FDA), massa seca (MS) 

e produtividade de massa seca (PMS) da forragem no ponto de silagem. Para FDN e FDA 

(cujas menores valores são desejáveis) os valores padronizados foram multiplicados por -1, 

com o intuito de inverter a ordem e facilitar a interpretação do índice, na sequencia foi 

somado o valor 3 para cada valor padronizado para evitar a ocorrência de valores negativos. O 

índice Z foi considerado como uma variável que foi submetida à análise de variância conjunta 

e análise dialélica parcial conjunta e o agrupamento de médias pelo teste de Scott Knott a 5% 

de probabilidade. Verificou-se efeito significativo entre os genótipos e para a interação 

genótipo x ambiente. No AMB 1 destacou-se o híbrido 31-71x30-122 isolado no grupo de 

maior valor de índice Z, diferindo significativamente dos demais, apresentando índice Z 

acima da média para todos os caracteres. No AMB 2 os híbridos 31-71x30-18, 31-97x30-18, 

31-213x30-122, 31-213x30-139, 31-20x30-160, 31-213x30-160 e o híbrido P30F53 foram 

classificados no grupo de médias superiores. No AMB 3 se destacaram os híbridos 31-82x30-

18, 31-213x30-77 e 31-213x30-160, cujos valores de Z diferiram significativamente dos 

demais genótipos. Considerando o conjunto de ambientes, os híbridos 31-213x30-77, 31-

213x30-160, 31-213x30-122, 31-82x30-122 e 31-71x30-122 apresentaram os maiores valores 

de índice Z com destaque para as linhagens 31-213 e 30-122, que participam como genitoras 

comuns nesses híbridos. Com base no índice Z a partir da capacidade de combinação a 

linhagem 30-122 (CGC) e o híbrido experimental 31-213x30-160 (CEC) demonstraram ser 

mais favoráveis considerando o conjunto de caracteres da forragem nos três ambientes. A 

partir do índice Z é possível selecionar linhagens e híbridos superiores, considerando 

simultaneamente todos os caracteres avaliados, sendo selecionado os genitores 31-213 e 30-

122 e o hibrido experimental 31-213x30-160 para prosseguirem no programa de 

melhoramento da UNICENTRO. 
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Atualmente, há um aumento significativo na demanda por energias renováveis e 

sustentáveis no mundo. O Sorgo sacarino [Sorghum bicolor (L.) Moench] tem se mostrado 

uma alternativa promissora neste mercado, pois além de fornecer matéria prima de alta 

qualidade para a produção de etanol, também vêm apresentando altas produções de biomassa. 

Assim, os programas de melhoramento de sorgo vêm buscando cada vez mais a seleção de 

híbridos com alta produtividade e alta qualidade de açúcares fermentescíveis no colmo. Uma 

das ferramentas mais utilizadas no melhoramento para seleção de genótipos superiores são os 

índices de seleção, através deles é possível selecionar simultaneamente vários caracteres de 

interesse agronômico e estimar os ganhos obtidos com a seleção destes genótipos. Dessa 

forma, objetivou-se com este trabalho estimar o ganho por seleção em cinco caracteres através 

da utilização do índice de Smith e Hazel (clássico) e identificar híbridos promissores de sorgo 

sacarino. O experimento foi conduzido na Embrapa Milho e Sorgo no município de Sete 

Lagoas-MG, na safra agrícola de 16/17. Foram avaliados 44 híbridos experimentais e cinco 

testemunhas, dispostos em blocos casualizados, em três repetições. Avaliaram-se seis 

características, sendo elas: produção de massa verde (PMV); altura de plantas (Alt); sólidos 

solúveis totais (Brix°); teor de matéria seca (MS%); extração de caldo (Ext.) e produção de 

álcool por hectare (PA). Os dados foram submetidos à análise de variância e posteriormente 

estimado o índice de seleção clássico, de SMITH (1936) e HAZEL (1943), utilizando 

intensidade de seleção de 10% através do programa estatístico Genes (CRUZ, 2007). Pela 

análise de variância observou variabilidade genética para todos os caracteres, o que torna 

possível o uso do índice de seleção para obtenção de híbridos promissores. O índice clássico 

de seleção foi eficiente na predição de ganhos totais, resultando em ganho de 117,25%. Os 

ganhos percentuais preditos permitiram a obtenção de ganhos positivos em todos os 

caracteres. A característica que obteve maior ganho real foi PA (39,36%) e as de menor ganho 

foram Alt e MS% (10,64 e 10,61%, respectivamente). Os materiais selecionados pelo índice 

foram os híbridos experimentais 3, 10, 27 e 40, e a testemunha BRS716. A partir do 

agrupamento de médias pode-se observar que a testemunha BRS716 foi estatisticamente 

inferior aos híbridos selecionados para a característica produção de etanol por hectare, 

mostrando a superioridade dos novos genótipos para produção de etanol. Pode-se destacar 

ainda o híbrido 40, que produziu em média 10000L de etanol por hectare. Assim, o uso do 

índice de seleção clássico permitiu a seleção de híbridos experimentais superiores, resultando 

em ganhos significativos para os componentes da produção de etanol, podendo aumentar a 

chance de sucesso em programas de melhoramento de sorgo sacarino. 
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As principais cultivares comerciais de Coffea arabica são pertencentes ao grupo 

Catuaí, as quais são suscetíveis as principais pragas e doenças dessa cultura. Para contornar 

essa deficiência, a partir de progênies oriundas de cruzamentos utilizando Híbridos de Timor, 

novas cultivares têm sido obtidas e genes de interesse, presentes em C. canephora, são 

introgredidos em C. arabica. A seleção das progênies superiores deve ser criteriosa e acurada, 

exigindo, dessa forma, métodos seletivos eficientes. O procedimento REML/BLUP possibilita 

estimativas acuradas de parâmetros genéticos e, por meio destes, a seleção dos melhores 

indivíduos nos programas de melhoramento. Assim, o objetivo foi selecionar as progênies 

superiores por meio do índice de seleção estimado a partir de um conjunto de progênies 

oriundas de cruzamentos entre Catuaí e Híbrido de Timor para as principais características de 

interesse agronômico dessa cultura. Foram avaliadas 14 características agronômicas em 228 

genótipos de cafeeiros arábica, sendo estes pertencentes a 13 progênies promissoras e a duas 

cultivares comerciais, Catuaí Vermelho IAC 44 e Oeiras MG 6851, utilizadas como progênies 

testemunhas. O índice de seleção foi realizado pelo programa Selegen-REML/BLUP 

utilizando a metodologia do índice de rank proposta por Mulamba e Mock em 1978. 

Observou-se a presença de variabilidade genética significativa, segundo o teste de razão da 

verossimilhança, para algumas características agronômicas entre as progênies avaliadas. Isso 

possibilitou, por meio da análise do índice de seleção com intensidade seletiva de 30%, 

selecionar as cinco progênies (10, 3, 11, 12 e 5) com melhores desempenhos, as quais 

apresentaram os melhores ranks-médio e possibilitaram ganhos com seleção superior a 32% 

em relação a população de cafeeiros original. Esse resultado demonstra a importância da 

metodologia estatística utilizada (BLUP) a qual corrige os dados para os efeitos ambientais e 

prediz de maneira precisa e não viciada os valores genotípicos, conduzindo à maximização do 

ganho genético com a seleção. As progênies de cafeeiros selecionadas se mostraram 

superiores às cultivares comerciais utilizadas como progênies testemunhas, evidenciando a 

potencialidade dessas progênies. Essas progênies demonstraram promissoras ao programa de 

melhoramento genético e, portanto, devem ser utilizadas no desenvolvimento de novas 

cultivares. 
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O estudo da viabilidade polínica se constitui em um dos fatores de suma importância 

no melhoramento vegetal, pois através dele é possível verificar a potencialidade do gameta 

masculino na eficiência da fecundação e posterior fertilização. Por meio dos dados de 

viabilidade do pólen, é possível selecionar materiais genéticos e fazer inferências sobre a 

eficiência de cruzamentos. O objetivo desse estudo foi caracterizar a taxa de viabilidade 

de grãos de pólen de dois híbridos de maracujazeiro desenvolvidos pela Embrapa 

Cerrados, por meio de testes colorimétricos. Para tanto foram utilizados grãos de 

pólen dos híbridos de maracujá BRS Gigante Amarelo (GA) e BRS Rubi do Cerrado 

(RC), coletados no município de Ibitirama, no Espírito Santo. Para avaliar a taxa de 

viabilidade polínica, grãos de pólen dos híbridos foram corados com lugol e orceína 

acética a 2%. Lâminas foram preparadas pelo método de esmagamento e analisadas 

em microscópio óptico, sendo que os grãos de pólen foram classificados como viáveis 

ou inviáveis por meio da diferenciação de tamanho ou coloração. Para esta estimativa, 

foram contabilizados 1000 grãos de pólen por lâmina, com 3 repetições. O corante 

orceína acética a 2% promoveu o maior percentual de viabilidade de grãos de pólen dos 

dois híbridos. Grãos de pólen do híbrido RC apresentaram os melhores resultados de 

viabilidade: 96,70% (lugol) e 98,80% (orceína). Os grãos de pólen do híbrido GA 

apresentaram viabilidade de 92,10% para o lugol, sendo este o tratamento que diferiu 

estatisticamente dos demais; e 98,47% para a orceína. Os dois híbridos apresentaram 

alta taxa de pólens viáveis, acima de 70%. O comportamento dos grãos de pólen em 

qualquer espécie vegetal é de fundamental importância para o estudo e detalhamento genético 

da planta, a fim de estudar o comportamento reprodutivo para melhor entendimento da 

dispersão dos gametas masculinos da espécie, assim como para a aplicação prática no 

melhoramento genético. Informações sobre a viabilidade do pólen são essenciais para a 

conservação e caracterização de germoplasma, assim como para a compreensão dos 

resultados de vários cruzamentos visando o melhoramento de plantas. 
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Alteração no perfil proteômico está associado com a perda da competência 

morfogenética durante a embriogênese somática em cana-de-açúcar 
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 Embriogênese somática é uma ferramenta biotecnológica com alto potencial para 

propagação in vitro e regeneração de plantas transgênicas de espécies de interesse econômico, 

como a cana-de-açúcar. Entretanto, um dos gargalos da aplicação em larga escala da 

embriogênese somática está na perda da capacidade embriogênica nos calos embriogênicos, 

observada ao longo dos subcultivos. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho foi 

identificar proteínas diferencialmente abundantes associadas com a perda da competência 

morfogenética ao longo de sucessivos subcultivos na fase de multiplicação. Para isso, os calos 

embriogênicos foram induzidos a partir de tecido foliar jovem e mantidos em multiplicação, 

em intervalos de 21 dias, por 8 subcultivos (S1-S8). Os calos foram multiplicados na ausência 

ou presença de 10 µM da auxina 2,4-diclofenoxiacético (2,4D). A cada ciclo de repicagem os 

calos foram submetidos ao processo de maturação, em que foi realizada a contagem do 

número de embriões somáticos. Na análise proteômica comparativa foram utilizados calos do 

primeiro (S1) e sexto ciclo de repicagem multiplicados em meio de cultura com ou sem 2,4D 

(S6(+) e S6(-)). Como resultado, foi possível observar que nos calos multiplicados na 

presença do 2,4D, a competência morfogenética é mantida até o quarto subcultivo (S4), 

apresentando média de 25 embriões somáticos por calo. Após este período, a competência é 

perdida gradativamente, resultando em média 3 embriões somáticos formados do S6 ao S8. Já 

nos calos mantidos na ausência do 2,4D, a competência morfogenética não foi alterada, 

resultando na formação de uma média de 26 embriões por calo até o oitavo subcultivo (S8). 

Na análise proteômica foi possível identificar 881 proteínas, sendo que 870 foram 

identificadas em todos os tratamentos. Destas, 68 proteínas foram diferencialmente reguladas 

de forma semelhante nos calos com competência morfogenética quando comparados os 

contrastes S1xS6(+) e S6(-)xS6(+). De acordo com a função biológica, essas 68 proteínas 

foram divididas nas seguintes funções: Resposta a estímulos/estresse (31,34%), metabolismo 

de proteínas (20,90%), metabolismo de carboidratos (8,96%), crescimento e desenvolvimento 

(8,96%), metabolismo de lipídeos (5,97%), metabolismo energético (2,99%) e outras funções 

(20,90%). Dentre essas, destacamos as funções de crescimento e desenvolvimento e 

metabolismo de lipídeos, em especial as proteínas LEA (late embryogenesis abundant), 

oleosina 18kDa e caleosina que têm sido relatadas como candidatas a biomarcadores de 

embriogênese somática. A regulação diferencial destas proteínas nos diferentes tratamentos, 

indica que estas podem ser consideradas candidatas a atuarem diretamente nos processos de 

aquisição e perda da competência morfogenética em calos embriogênicos durante o processo 

de embriogênese somática. 
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Dentre os fatores ambientais, a seca é uma das principais causas na limitação da 

produção agrícola. Alguns fatores, como indicadores de expansão da área de plantio e 

alterações climáticas, evidenciam a necessidade de desenvolvimento de genótipos mais 

tolerantes. Nosso grupo de pesquisa do Laboratório de Biologia Molecular de Plantas, 

BIOAGRO-UFV, tem analisado genótipos de soja tolerantes a estresses bióticos e abióticos, 

avaliando seus mecanismos fisiológicos e moleculares da resposta contrastante. A análise da 

categorização funcional entre perfis de expressão de metabólitos e proteínas dos genótipos 

tolerante (EMBRAPA48) e sensível (BR16) sob condições de estresse por déficit hídrico, foi 

realizada com o objetivo de apresentar os principais ajustes do metabolismo capazes de 

diferenciar as respostas dos cultivares EMBRAPA48 e BR16 à condição de escassez hídrica. 

Desta forma, foi realizado a identificação e quantificação de proteínas, metabólitos e fito-

hormônios responsivos ao estresse por seca através da Eletroforese Bidimensional, 

Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas (LC-MS) e Cromatografia 

Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (GC-MS). Por plataformas de análises 

estatísticas e computacionais, os dados do metaboloma foram interpretados e o mapeamento 

de proteínas responsivas foi realizado para a investigação dos principais processos 

metabólicos afetados pelo estresse causado pela seca. A correlação entre a metabolômica e 

proteômica evidenciou os principais processos e vias metabólicas responsivos e, alguns deles, 

como a fotossíntese, metabolismo de aminoácidos, metabolismo de carboidratos e ciclo do 

ácido cítrico foram identificados como os principais processos afetados em ambas as 

cultivares submetidas à desidratação. Além disso, a caracterização dos perfis de resposta à 

seca dos genótipos EMBRAPA48 e BR16 foram suficientes para determinar que ambos os 

cultivares possuem mecanismos bioquímicos similares de resposta à condição de escassez 

hídrica porém, diferenças sutis foram observadas. Uma visão integrativa dos dados 

proteômicos, metabolômicos e fisiológicos indicaram que, mesmo em condições de seca, o 

genótipo EMBRAPA48 mantem uma condição de equilíbrio fisiológico favorável para 

suportar períodos de baixo suprimento de água no solo devido a sua maior condutância 

estomática, transpiração, taxa fotossintética e eficiência no uso de água, bem como um menor 

ajuste metabólico responsável por favorecer o equilíbrio homeostático. 
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As Cigarrinha-das-pastagens são consideradas pragas limitantes para a produtividade 

de gramíneas. Dentre as espécies que ocorrem no Brasil, a Mahanarva spectabilis (Distant) 

(Hemiptera: Cercopidae) compromete principalmente as pastagens, tornando-as impalatáveis 

ao gado. Os fatores climáticos têm grande influência na dinâmica populacional dessa praga, 

visto que a baixa temperatura, pouca umidade e fotoperíodo influenciaram diretamente do 

ciclo de vida e número de picos populacionais. O principal dano causado pelo inseto adulto é 

o amarelamento das folhas, redução da capacidade fotossintética e morte das plantas pela 

injeção de toxinas presentes na saliva. A cigarrinha-das-pastagens desenvolveu o mecanismo 

de diapausa, que ocorre durante o segundo estágio embrionário, permitindo ao inseto 

vantagem adaptativa, sobrevivência em ambientes sazonais e sincronização do ciclo de vida 

com períodos adequados para crescimento. O mecanismo molecular envolvido na geração, 

manutenção e na ruptura da diapausa é complexo e permanece desconhecido. Ferramentas de 

diferentes omicas têm sido empregadas na tentativa de elucidar este processo. Diante disso, o 

objetivo foi identificar e caracterizar proteínas expressas em ovos diapáusicos e não-

diapáusicos de M spectabilis através da metodologia de Shotgun LC-MS/MS combinado com 

análise de bioinformática KOG (Clusters of Orthologous Groups). A análise de categorização 

funcional das proteínas apresentou a identificação total de 1 e 10 proteínas em ovos 

diapáusicos e não-dipáusicos respectivamente. Sendo que 54,54% dos ovos estão envolvidos 

no estoque de energia e processo, 18,18% em processo celular e sinalização, 18,18% estão 

envolvidos no metabolismo e 9,1% são proteínas pouco caracterizadas. Estas informações são 

valiosas para a caracterização das proteínas envolvidas no processo diapáusico, além do 

desenvolvimento de técnicas envolvidas na modulação da diapausa para que haja maior 

controle desta praga. Deste modo, a dessincronização as populações de pragas e alteração o 

momento da diapausa, força o inseto ser ativo durante uma época do ano em que as condições 

climáticas são desfavoráveis, provocando um suicídio ecológico. 
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Os hormônios vegetais têm um papel essencial na integração de estímulos ambientais 

e de desenvolvimento em uma rede de sinalização elaborada, que não só molda a arquitetura 

da planta, mas, também a prepara para responder, apropriadamente, aos potenciais estresses. 

Estudos com plantas transgênicas de soja superexpressando BiP (Binding protein), chaperona 

com atividade associada à via UPR (unfolded protein response) e à modulação de PCD 

(programmed cell death), comprovam que estas são mais tolerantes a estresses ambientais por 

apresentar manutenção da homeostase celular e retardo do acionamento da PCD. A resistência 

induzida é baseada na resposta da planta, que ao ser atacada, modifica o perfil de expressão de 

um conjunto de proteínas e o conteúdo de fito-hormônios que irão desencadear cascatas 

regulatórias de sinalização para ativação dos mecanismos de defesa. Diante disso, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o comportamento hormonal e a reprogramação proteica envolvida na 

reação de hipersensibilidade no genótipo de soja superexpressando BiP em resposta a  

inoculação com Pseudomonas syringae pv. tomato. Duas variedades de soja, WT 

(convensional) e C9 (transgênica BiP), pós atingirem o estagio V4 foram inoculadas com uma 

solução contendo bactérias (CI) e as restantes foram inoculadas com solução autoclavada 

(falso-inoculadas, SI). Os fito-hormônios foram quantificados por Cromatografia acoplado à 

Espectrometria de Massas do tipo LC-MS QqQ e o perfil proteico foi avaliado por 

Eletroforese Bidimensional. Os dados obtidos foram analisados no software Skyline e 

imageMaster2DPlatium7, respectivamente. A análise entre os genótipos sensível (WT) e 

tolerante (C9), apresentou níveis mais elevados de Auxina, Ácido Jasmônico e Ácido 

Salicílico no genótipo C9 após 36 horas de infecção. Enquanto que os níveis de Ácido 

Abscísico foram maiores no genótipo WT. Este perfil de resposta hormonal em plantas C9, 

está de acordo com a observação que a superepressão de BiP atrasa a via de PCD no genótipo 

transgênico. A sobreposição, por analise de perfil proteico comparativo, revelou uma maior 

reprogramação de proteínas no genótipo WT, apresentando uma maior alteração de spots no 

gel quando comparado com genótipo C9 após infecção, podendo essa variação estar 

relacionado com a tolerância desse genótipo. Em conjunto, esses resultados indicam que 

plantas superexpressando BiP  apresentaram maior tolerância ao estresse, por promover a 

manutenção da homeostase celular, necessitando de uma menor reorganização proteica. 

Assim, para obter um melhor esclarecimento de quais processos moleculares e fisiológicos 

estão sendo realmente alterada frente ao estresse imposto a identificação das proteínas 

diferenciais é de grande importância e o próximo passo dos nossos estudos. 
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A soja [Glycine max (L.) Merr.] é uma das mais importantes culturas em todo o 

mundo, muito utilizada pela agroindústria (produção de óleo vegetal e rações para 

alimentação animal), indústria química e de alimentos. Diante dessa versatilidade, existem 

grandes esforços para aumentar sua produção, uma vez que esse cultivar é muito sensível às 

condições ambientais, sendo a seca é uma das principais causas na limitação da produção 

agrícola. Assim, estudos sobre os potenciais mecanismos moleculares relacionados à resposta 

ao déficit hídrico no sentido de obter cultivares tolerantes ao estresse tornam-se importantes. 

Nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal de Viçosa identificou que a chaperona 

molecular Binding protein (BiP) atua em respostas a estresses no retículo endoplasmático e 

osmótico, conferindo uma maior tolerância à seca. Desta forma, nosso objetivo foi 

caracterizar os perfis proteômicos e metabólicos de plantas de soja superexpressando BiP  e 

sua isolinha convencional por Eletroforese Bidimensional e Cromatografia Gasosa acopladas 

à Espectrometria de Massas, respectivamente. Análises de fito-hormônios foram realizadas 

por Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas. Os dados foram 

interpretados utilizando plataformas computacionais que propiciaram uma visão integrativa 

entre proteoma e metaboloma. Observou-se uma maior abundância relativa de proteínas 

relacionadas à fotossíntese em plantas superexpressando BiP, o que sustenta a hipótese que 

estão predispostas geneticamente e fisiologicamente para suportar períodos de seca. Ao 

contrário do genótipo convencional, plantas superexpressando BiP não apresentaram 

mudanças significativas em proteínas relacionadas à glicólise, respiração e estresse oxidativo, 

o que evidencia uma menor percepção do estresse pelo genótipo geneticamente modificado e 

uma manutenção da homeostase celular por um período de tempo maior. O acúmulo 

intracelular de solutos osmoticamente ativos parece ser o mecanismo responsável pela 

manutenção da turgescência celular adotado por essas plantas, através do acúmulo de 

aminoácidos como observado pelos perfis metabólicos. O ácido salicílico apresenta 

considerável importância em induzir efeitos de proteção nas plantas superexpressando BiP 

submetidas ao estresse atenuando senescência celular por sua possível ação antagonista ao 

ácido jasmônico. Por fim, conclui-se que esses mecanismos protetores possibilitam que a 

fotossíntese e outras atividades fisiológicas sejam mais operantes em condições de seca em 

plantas superexpressando BiP. 
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 Em vias de defesa de plantas a estresses bióticos e abióticos, a modulação da 

transcrição gênica é etapa fundamental na ativação de mecanismos de defesa. A 

reprogramação da expressão gênica é regulada por fatores de transcrição (FT), dentre os 

quais, estão os da família basic leucine zipper motif (bZIP). Interações dos FT bZIP com 

outras proteínas modulam a atividade destes transfatores por diversos mecanismos, afetando 

vias de transdução de sinais. O GmbZIPE2 (Glyma05g168100.1) tem sua expressão alterada 

em resposta à infecção por patógenos e ao tratamento com fito hormônios de defesa, 

sugerindo que possa estar envolvido em vias de sinalização de interação planta-patógeno. O 

objetivo deste trabalho foi identificar parceiros de interações do GmbZIPE2. Para tal objetivo, 

a sequência codificadora do GmbZIPE2 foi clonada no vetor pDEST32, em que a sequência 

do GmbZIPE2 está fusionada ao domínio de ligação ao DNA (BD) do Gal4p. Para a 

varredura pelo duplo híbrido de leveduras foi utilizada como isca a construção pBD-

GmbZIPE2 e como presa uma biblioteca de cDNA de soja, construída com o vetor pEXP-

AD502, que permite a produção da proteína fusionada ao domínio de ativação (AD) de Gal4p. 

As leveduras AH109 foram transformadas utilizando o método do acetato de 

lítio/polietilenoglicol. As sequências dos plasmídeos presas obtidas foram amplificadas e os 

produtos de PCR foram sequenciados. As interações obtidas foram caracterizadas quanto à 

ativação de dois genes repórteres, HIS3 e LacZ. As sequências foram analisadas por busca de 

similaridade no Phytozome e NCBI para identificação das proteínas correspondentes. 

Identificou-se que a proteína GmbZIPE2 foi capaz de interagir com duas proteínas do 

cloroplasto, RbcX (Chaperonin-like Rbcx Protein - Glyma08g335500) e LPA2 (low PSII 

accumulation - Glyma09g232600.1). Ambas as proteínas-presas estão envolvidas com a 

fotossíntese e podem atuar como moléculas sinalizadoras do estado fotossintético da célula. A 

análise da sequência aminoacídica do GmbZIPE2 em algoritmos de predição de sequências 

sinais indicaram a possível presença de um peptídeo de trânsito de cloroplasto (cTP) e a 

possível localização dessa proteína no plastídio. A localização de proteínas em diferentes 

compartimentos subcelulares pode ser uma forma de controle e comunicação entre os 

compartimentos celulares. Assim, ao interagir com proteínas do cloroplasto, GmbZIPE2 pode 

estar relacionado à transmissão de sinais do cloroplasto para o núcleo, coordenando a 

expressão de genes nucleares, não só de genes relacionados com a fotossíntese como também 

de resposta a diversos estresses. 
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As células estomáticas controlam o fluxo de vapor d’água e dióxido de carbono (CO2) 

entre a folha e o ambiente, desempenhando papel importante na determinação das taxas de 

fixação de CO2 e perda de água pelas plantas. O transporte de solutos através das membranas 

afeta a pressão de turgescência das células-guarda, sendo determinante para o movimento 

estomático. O transportador ABCB14 (ATP-binding cassete B14) é responsável pelo 

transporte de malato do apoplasto para às células-guarda. Em condições ótimas de 

crescimento, foi demonstrado que plantas perdendo funcionalmente essa proteína não alteram 

drasticamente a abertura estomática. Entretanto, se há alterações no metabolismo dessas 

plantas e qual a extensão dessas modificações é ainda uma questão não esclarecida. Assim, 

foram utilizadas duas linhas mutantes de Arabidopsis thaliana do ecotipo Columbia-0, as 

quais possuem inserção de T-DNA no gene que codifica para o transportador ABCB14 

(abcb14-1 e abcb14-2). As duas linhas mutantes e plantas do tipo selvagem (WT) foram 

crescidas em condições de dia curto (8 h / 16 h luz/escuro), irradiância de 150 µmol m
2
 s

-1
, 

temperatura de 22/20 ºC dia/noite e 60% de umidade relativa. As análises de amido, malato, 

fumarato e aminoácidos foram realizadas após 0h, 4h, 8h, 16h e 24h do início do fotoperíodo, 

enquanto o conteúdo de clorofilas e proteínas foram determinadas apenas no tempo 4h. Os 

dados foram submetidos a análise de variância e a comparação de médias das linhas mutantes 

com o WT foram realizadas utilizando o teste t Student’s a 5% de significância. Os níveis de 

clorofila a e b nas duas linhas mutantes  não apresentaram diferenças significativas em 

relação ao WT, embora a razão clorofila a/b tenha sido reduzida significativamente. O 

acúmulo de amido foi maior ao longo de todo período de luz/escuro em ambas as linhas, com 

diferenças significativas no início e no final do dia quando comparadas ao WT. Reduções nos 

níveis de malato foram observadas nas linhas mutantes ao longo do período, com valores 

significativamente menores nas plantas plantas abcb14-1 ao final do dia. Os mutantes 

acumularam niveis menores de aminoácidos no meio e final do dia. No entanto, o conteúdo de 

proteínas foi relativamente maior na linha abcb14-1. Tomados em conjunto,os resultados 

observados indicam que a ausência funcional de ABCB14 parece afetar, em condições ótimas 

de crescimento, o metabolismo celular, principalmente, alterando a síntese e degradação de 

reservas de carbono. 
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 A família gênica DRM1/ARP é exclusiva e conservada em plantas. Os genes 

DRM1/ARP são expressos em resposta a estresse abiótico e biótico e em algumas espécies 

são reprimidos por auxina. Nesse trabalho, realizou-se análise comparativa das sequências de 

genes da família DRM1/ARP em quatro espécies de leguminosas: Glycine max (Gm), 

Medicago truncatula (Mt), Phaseolus vulgaris (Pv) e Trifolium pratense (Tp). Além disso, 

metodologia de agrupamento in silico de sequências foram aplicados para identificar 

potenciais subfamílias de DRM1/ARP e o perfil de expressão destes subgrupos foram 

avaliados em tecidos/órgãos e sob tratamento com o fito hormônio auxina em plantas de soja. 

Inicialmente, para identificar potenciais DRM1/ARP codificadas no genoma de leguminosas, 

a sequência de aminoácidos da proteína AtDRM1 (At1g28330) de Arabidopsis thaliana foi 

utilizada no blastp contra os proteomas de Gm, Mt, Pv e Tp depositados no banco de dados 

Phytozome. As sequências de proteínas obtidas foram analisadas no banco de dados Pfam 

para confirmar a presença do domínio dormancy/auxin associated. A partir das sequencias de 

proteínas realizou-se uma análise de agrupamento baseada em similaridade utilizando o 

método de K-means, e três subgrupos foram identificados. Avaliou-se o perfil de expressão de 

cada subgrupo em folha, caule e raiz de soja, bem como em folhas tratadas com 100µM de 

ácido indol-3-acético (AIA), por meio de PCR quantitativo em tempo real. Através de 

análises de similaridade de sequências e pesquisas de domínio identificou-se 27 sequências de 

proteínas em Gm, 12 em Mt, 8 em Pv e 5 em Tp. Sendo que o maior número de proteínas é 

em soja, que corresponde aos transcritos de 8 genes. Observou-se que as proteínas das 4 

leguminosas agrupam-se em 3 três subgrupos, sugerindo que a sequência-específica da 

família surgiu antes da especiação das leguminosas. Analisou-se o perfil de expressão dos 3 

subgrupos em soja, e observou-se que todo os subgrupos são mais expressos em raízes e 

caule. Esse resultado é similar ao identificado em outras espécies, onde observa-se maior 

expressão de genes desta família em tecidos maduros ou que o crescimento tenha cessado, 

enquanto que tecidos em crescimento ativo apresentam repressão destes genes. Em relação a 

resposta ao tratamento com AIA, observou-se que ocorre a indução da expressão de genes de 

todos os subgrupos após 12h de tratamento com 100 μM de AIA, o que sugere que esses 

genes apresentam resposta tardia e pode representar uma atenuação do sinal de auxina. 

Estudos de resposta a estresse realizados com esta família de proteínas sugerem que elas 

possam ser o ponto de comunicação entre vias de resposta a estresse e o crescimento 

vegetativo em plantas. Se nossos estudos comprovarem este papel para esta família de 

proteínas eles podem contribuir para obtenção de variedades capazes de manter o crescimento 

mesmo em condições de estresse. 
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 Fatores de transcrição são determinantes para a modulação da expressão gênica em 

plantas. Membros da família bZIP podem regular diferentes processos em plantas, como 

maturação de sementes, desenvolvimento de flores, resposta a estresse abióticos e defesa 

contra patógenos. A família bZIP em soja é subdividida em grupos (A-I e S). Membros de 

diferentes grupos já foram caracterizados quanto a sua função biológica. O GmbZIPE2 

(Glyma05g168100.1) é um membro do grupo E em soja e se desconhece qualquer função 

relacionada a esse grupo especificamente. O objetivo desse estudo foi identificar genes 

diferencialmente expressos em protoplastos de soja superexpressando GmbZIPE2. Os 

protoplastos foram produzidos a partir de folhas de soja (cultivar CD206) tratadas com uma 

solução enzimática. Posteriormente as folhas foram lavadas com tampão de lavagem e toda a 

solução foi filtrada em uma peneira de 65 µm. O filtrado foi centrifugado e o pellet lavado 

duas vezes com tampão de eletroporação e deixado no gelo por 60 minutos. Os protoplastos 

foram transformados por eletroporação com a construção YFP-bZIPE2 ou YFP vazio como 

controle. As células foram mantidas por 15 minutos no gelo e em seguida adicionadas à 

solução MS soja e Manitol. As células foram incubadas por 36 horas, centrifugadas e os 

protoplastos coletados. O RNA dos protoplastos foi extraído utilizando TRIzol
®
. Após a 

síntese do cDNA, PCR quantitativo foi realizado para a confirmação da superexpressão de 

GmbZIPE2. A construção das bibliotecas (em duplicata) foi realizada de acordo com o 

manual TruSeq® Stranded Total RNA Sample Preparation Guide da Illumina e o 

sequenciamento foi realizado no aparelho HiSeq 2500 da Illumina. O controle de qualidade 

das sequências obtidas foi feito utilizando o FastQc e a eliminação de sequências de baixa 

qualidade foi realizada pelo programa Trimmomatic. O Bowtie foi utilizado para alinhar as 

reads ao transcriptoma de soja (Wm82.a2.v1) e o Kallisto foi utilizando para avaliar a 

diferença de expressão. Como resultado, 670 genes foram Up regulados e 46 genes foram 

Down regulados. A análise da função biológica dos genes Up regulados anotados demonstra 

uma relação desses genes com a fotossíntese (35%) e transdução de sinais (16%). Para 

confirmar essa relação serão selecionados alguns desses genes para futura análise através de 

PCR quantitativo. Saber quais mudanças transcricionais ocorrem durante a superexpressão de 

GmbZIPE2 é de extrema importância para a inferência da função do gene GmbZIPE2 em 

soja. 
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Soybean - Glycine max - represent an important aspect of the Brazilian economy, 

being one of the main sources of proteins in the human diet. The increase in the production of 

this leguminous plant has been the subject of several researches. Since the first report of 

miRNAs as regulators of gene expression, they have been related to several developmental 

processes, including meristem formation and organ separation, development and foliar 

polarity, lateral root formation and transition from the vegetative phase to the flowering 

phase. Recent studies indicate that the stages of plant development are related to the 

expression of several miRNAs, suggesting that they may be good targets for genetic 

manipulation related to growth. Recently, one study have shown that primary transcripts of 

miRNAs encode micropeptides (miPEPs) capable of specifically increase the transcription of 

their associated miRNA. The group showed that the addition of synthetic micropeptides in 

plants led to increased expression of the associated miRNAs and the cleavage of their target 

genes. Thus, the goal of the current work is to characterize micropeptides derived from ORFs 

of precursor miRNA genes in the soybean. The methodology involved the use of 

computational analyzes for the identification of miPEPs related to miRNAs in the genome of 

this legume. First, we selected the miR171b mature miRNA from Medicago truncatula - mtr. 

This sequence was aligned against soybean mature miRNAs on miRBase database. Four 

miR171 isoforms with better alignment were selected – miR171m, miR171n, miR171p and 

miR171t. The genomic region of 1000 bp containing the precursor of each isoform was 

obtained on Phytozome. These regions were submitted to ORF prediction with default 

parameters at ORFfinder on NCBI. The precursor closest ORFs predicted were selected for 

translation of peptide. The number of predicted ORFs ranged from one for miR171n,p,t to 

three for miR171m. The translated peptides from each ORF were aligned with the mtr-

miR171b using M-coffee software. Using WebLogo, we observed two conserved amino acids 

residues - leucine and lysine – at specific positions on miR171 ORFs from soybean and mtr-

miR171b. Further analysis will be conducted to identify ORFs encoding miPEPs on different 

miRNA families in soybean. The identification of miPEPs possibly involved with the 

enhancement of miRNAs expression will contribute to the design of an alternative strategy to 

increase the production of legumes with great agronomic value. 
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O etanol é o principal biocombustível utilizado no mundo, sendo produzido a partir de 

fontes renováveis de energia que substituem a utilização dos combustíveis fosseis como 

matéria-prima. Esse biocombustível é produzido através da fermentação de açúcares por 

leveduras, sendo a Saccharomyces cerevisiae o principal microrganismo utilizado para este 

fim em escala industrial. A produção de etanol enfrenta dificuldades em diferentes etapas do 

processo, sendo que uma delas é a incapacidade das leveduras em tolerar elevadas 

concentrações de etanol. Estudos demonstraram que a deleção do gene APJ1 em diferentes 

linhagens de S. cerevisiae implicou no aumento da tolerância ao etanol. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da deleção de APJ1 no transcriptoma de S. cerevisiae 

sob condição de estresse por etanol através da ferramenta RNAseq. Para isso, as linhagens de 

S. cerevisiae BY4741 (wild type) e Y02999 (Δapj1) foram cultivadas em meio YPD (2% 

glicose m/v) por 16 horas, seguido de um novo inóculo em YPD na presença do estresse de 

8% de etanol (v/v) por duas horas. Em seguida, foi feita a extração de RNA total das duas 

linhagens em duplicata utilizando o protocolo hot phenol, e construção e validação das 

bibliotecas de cDNA com kits específicos para plataforma Illumina. As amostras foram 

sequenciadas no Illumina Hiseq2500. Para analisar a qualidade das reads obtidas no 

sequenciamento foi utilizado o programa FastQC. As sequências de baixa qualidade foram 

eliminadas utilizando o programa Trimmomatic. A montagem do transcriptoma foi feita com 

o programa Bowtie, utilizando o genoma de S. cerevisiae S288c como referência. Para 

transformar os dados de alinhamento em dados quantitativos, foi feita a contagem de reads 

que alinharam em cada gene utilizando o programa Cufflinks. O cálculo de diferença de 

expressão (Fold Change, FC) foi feito dividindo o valor de expressão de cada gene da 

linhagem Y02999 pelos valores de expressão da linhagem BY4741. Para linearização dos 

valores de diferença de expressão foi calculado o log2 FC. Como resultado, foram 

encontrados 70 genes com valor de log2 FC maior que 1,5 (genes up-regulados) e 104 genes 

com valor de log2 FC menor que -1,5 (genes down-regulados). Seis genes relacionados a 

tolerância ao etanol, já descritos na literatura, foram selecionados, sendo quatro up-regulados 

(ARG3, VAR1, BTN2, OLE1) e dois down-regulados (GMC2 e COS12). Além destes, três 

outros genes (HSP104, UBC9 e SIZ1) com log2 FC inferior a 1,5 foram selecionados devido 

ao seu envolvimento com o processo de sumoilação, mecanismo no qual APJ1 está 

potencialmente envolvida. Estes nove alvos serão avaliados por qPCR em concentrações 

crescentes de etanol para confirmação dos dados observados no RNAseq e avaliação do 

envolvimento de APJ1 com outros genes na promoção da tolerância ao etanol. 
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 The family of MATE transporters perform the efflux of different compounds in 

various parts of the plant, among them the transport of citrate to the rhizosphere in acid soils. 

Approximately 50% of the world's potentially arable land has acidic characteristics and about 

60% of acid soils are located at tropical and subtropical regions. The aluminum present in the 

acid soils inhibit the root elongation and consequently alters the water uptake efficiency. 

Several studies have demonstrated that root architecture is directly related to drought stress, 

however, citrate transport is related to several other metabolic routes. The objective of this 

work was to evaluate the expression of the MATE family genes that transport citrate in 

relation to lack of water conditions. For this, a BLASTp was performed using as query genes 

from the MATE family in varied species that had been proven related to the transport of 

organic acids against the P. trichocarpa protein database. A selection criterion was identity > 

50% and e-value <1E-5. Sequence alignment was performed using the ClustalW algorithm 

and the construction of the phylogenetic tree using the Neighbor-joining method, using 

substitution mode with p-distance and bootstrap of 1000 replicates. Expression libraries are 

available at http://popgenie.org/ and normalization of gene expression was performed for each 

library. Four candidate genes for citrate transport were found in P. trichocarpa, in which all 

presented differential expression in water stress related libraries. The Potri.009G053700 gene 

was the one that presented the highest expression in all the libraries, being the unique one that 

presented an increase of the expression in the water stress, specifically. The gene 

Potri.009G061100 showed a high expression in leaf expansion libraries of recent leaves and, 

in the root, the gene that presented increase in the expression was the Potri.001G266900. The 

Potri.016G053600 gene has high expression in flower dormancy-related libraries. Therefore, 

it is possible to observe that the genes of the MATE family involved in the transport of citrate 

present differential expression in libraries related to water stress, justifying further studies of 

this family both to increase knowledge and to the use in the process of improving populus or 

other species. 
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 DNA methylation is an important epigenetic mark conserved in eukaryotes. Many 

studies have shown that DNA methylation plays central roles in genome organization, 

imprinting, transposon silencing and gene expression. In plants and animals, a set of proteins 

containing the methyl-CpG binding domain are capable of recognizing and specifically 

binding to the methylated DNA. Epigenetic regulation in eukaryotic cells is performed by a 

complex set of connections and signaling between small RNA and by chromatin remodeling. 

An evolutionarily conserved protein family with methyl-CpG binding domain (MBD) 

recognizes the DNA methylation pattern. Arabidopsis thaliana genome contains 13 genes 

encoding possible MBD proteins. Whereas knowledge about MBD in G. max is still scarce. 

This study aims to identify and characterize proteins with methyl-CpG binding domain in G. 

max, as well as to evaluate the importance of these proteins in different tissues of the plant. 

Twenty-one proteins with methyl-CpG binding domain (MBD) were identified in the G. max 

genome. Subsequent analyzes made it possible to understand the frequency of each amino 

acid present in the MBD domain and its function in the methyl-CpG binding. To understand 

the evolutionary relationship between MBD proteins in G. max, we constructed a 

phylogenetic tree based on the amino acid alignments present in the MBD of the 21 proteins. 

Subsequent analyzes of the alignment of the Glycine max MBD protein domains imply a 

small number of conserved and seemingly essential amino acids within the domain. 

Subsequently, we identified that the MBD9 a and b proteins present several domains believed 

to be involved in gene regulation mediated by chromatin remodeling. These include PHD-

finger domains (plant homeodomain) found in proteins that participate in chromatin 

remodeling complexes and a bromodomain, an acetyl lysine binding domain found in 

chromatin-associated proteins and in almost all histone acetyltransferases involved in 

activation transcriptional. We also identified MBD 8 and MBD 7 proteins involved in the 

control of flowering time in ecotype C24 and MBD7 in the regulation of active demerit of 

DNA, respectively. The expression profile of the MBD genes in soybean seeds revealed that 

during the initial germination hours there is greater expression of MBD4b in comparison to 

the other MBDs, possibly involved in the repair of DNA. The data obtained to date help to 

clarify and define better the functional role played in the organization of chromatin and 

regulation of transcription in Glycine max. 

 

Apoio: CAPES, FAPERJ, UENF 

Área de concentração: Transcriptômica e epigenética  

1 
Mestranda(o) do curso de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia, UENF/Campos dos Goytacazes – 

RJ, fernandacoelho@hotmail.com.br; 
2
Professor Associado I do Departamento de Química e Funções de 

Proteínas e Peptídeos, UENF/ Campos dos Goytacazes – RJ; 
3
Professor Associado do Departamento de Química 

e Funções de Proteínas e Peptídeos, UENF/ Campos dos Goytacazes – RJ
3
. 

 

 

 

 

 



VIII SIGM | 209 

 

Identification of cell wall invertase genes involved in the storage of sucrose 

in sugarcane  

 

Juliana Lopes Moraes
1
; Paulo Cavalcanti Gomes Ferreira

2
; Clícia Grativol

3
. 

 Invertase is an enzyme family that catalyzes the hydrolysis of sucrose to glucose and 

fructose. The cell wall invertases act in the transportation and regulation of sucrose intake in 

plant cells. The sugarcane has the capacity to store large amounts of sucrose in its stalks. 

However, some aspects of sucrose transport have not been fully elucidated in this species. The 

aim of this study is to characterize the cell wall invertase genes involved in sucrose storage 

process in sugarcane. For this purpose, we selected four Arabidopsis thaliana genes described 

as plant cell wall invertase (IPCV) according to CAZY database. The protein sequences 

encoded by these genes were used as reference for annotation of homologous invertase 

proteins in Sorghum bicolor. Five proteins of sorghum were classified as IPCV. The 

phylogenetic relationship between the sorghum and Arabidopsis protein sequences was found 

through the tool available at -http://phylogeny.lirmm.fr/. The sorghum proteins were used as a 

reference for the annotation of sugarcane IPCVs using the BLAST tool in 

lbmp.bioqmed.ufrj.br. The scaffolds that better aligned with the sorghum IPCV proteins were 

separated and subjected to a characterization of the gene structure in the FGENESH program. 

Five candidate scaffolds were identified as IPCVs. The identification of mRNAs and proteins 

encoded by the scaffolds showed similarities between IPCV genes from sugarcane, sorghum 

and Arabidopsis. Three scaffolds showed the complete protein sequences of IPCVs and two 

scaffolds with partial protein sequences. To determine whether the mRNA sequences of these 

scaffolds are present on SUCEST database, a BLAST search was performed. In this analysis 

two transcripts were found. Another BLAST was done using transcriptome with sugarcane 

grow crops the SP70-1143.  Two loci were found containing four transcripts.  The global 

alignment identified the nucleotide similarity of the transcripts and confirmed that one 

transcript from locus 29263 of SP70-1143 transcriptome is transcribed from scaffold 

149/size957. Analyzes using the transcriptome data of S. officinarum, S.spontaneum, 

RB867515 and RB72454 were performed to select isoforms with similarity to the predicted 

protein sequences from scaffold. The most successful isoforms were then analyzed to identify 

the similarity between wild species and cultivars, similarities between cultivar isoforms were 

identified. Sorghum domain analyzes, IPCVs and isoforms were performed and showed a 

great conservation among the proteins. The prediction of the structures of IPCV proteins of 

sugarcane and sorghum was performed to verify the structural and functional similarity. 

Further analyzes will be conducted in order to characterize the role of IPCVs in sucrose 

storage in sugarcane. 
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 Epigenetics is an important area of genomics, which involve the study of changes in 

the DNA molecule that does not alter the nucleotide sequence. Currently, mechanisms of 

DNA methylation, histone modifications and small RNAs (sRNAs) have been increasingly 

explored with the intention of understanding how these epigenetic modifications can act in the 

regulation of gene and repeating regions. However, studies involving the characterization of 

gene families related to epigenetic mechanisms are scarce in sugarcane. The goal of this work 

is to characterize the genes involved in DNA methylation and sRNA pathways in sugarcane. 

First we selected proteins from Arabidopsis thaliana and Sorghum bicolor previously 

annotated in these pathways that could serve as reference for the annotation of genes in 

sugarcane. Four proteins related to DNA methylation in Arabidopsis (MET1, CMT3, DRM2 

and DME) were selected. For the sRNA pathway, two RDR2 proteins, four Dicer type 

proteins and six Argonaut proteins were selected from sorghum. Three databases were 

consulted to obtain the sequences: TAIR, Plaza and Phytozome. The alignments obtained 

from tBLASTn with sorghum and Arabidopsis proteins selected against the sugarcane 

genome (available at link lbmp.bioqmed.ufrj.br) showed 20 scaffolds as best hits. These 

scaffolds were submitted to the FGENESH program for prediction of structure. We also 

performed alignments between sorghum proteins and sugarcane transcriptome banks. This 

analysis revealed the presence of a DRM2 transcript; two transcripts of MET1, CMT3, DME, 

RDR2 and AGO4; and four AGO1 and DCL transcripts in the sugarcane cultivar SP70-1143. 

The Expasy translation tool was used to predict the amino acid sequences of these transcripts. 

Phylogenetic analysis of the methylation genes and the small RNA pathways from 

Arabidopsis, sorghum and sugarcane, showed a great similarity between the proteins of the 

same families. Other analyzes will be performed to identify mutant and conserved regions in 

wild sugarcane varieties. These results may contribute to the knowledge of the structure and 

evolution of genes related to DNA methylation and small pathways of RNAs in the genome 

of sugarcane.  
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 The main goal of this research is evaluated the differential expression genes in two 

contrasting lines for aluminum tolerance in popcorn. Seeds from Popcorn Breeding Program 

germplasm bank from Federal University of Viçosa, L133 (Al tolerant) and L60 (Al sensitive) 

were previously germinated in growth chamber during seven days. The seedlings were 

transferred to plastic containers containing nutritive solution with constant aeration to 

acclimated for 24 hours and then submitted to aluminum treatments with 540 µM of AlCl3 

(160 μM Al3
+
). The seedlings were maintained in growth chamber at 25º C with 12 hours 

photoperiod and the roots harvested and immediately frozen in liquid nitrogen after 72 hours. 

Roots total RNA was isolated with Trizol reagent (Invitrogen, USA) according to the 

manufacturer’s protocol. The transcriptome sequencing library was generated using Truseq 

stranded mRNA Library Prep Kit performed according to the Illumina RNA-Seq protocol. 

101bp paired-end reads were generated using Illumina HiSeq 2500 (Macrogen, Korea). Reads 

were preprocessed and mapped to the maize reference genome (PH207 v1.1 Phytozome) 

using Kallisto. DeSeq2 package in R with a p-value adjusted < 0.001 was used to identified 

differentially expressed genes between control (-Al) and treatment (+Al) samples. We found a 

total of 188 and 760 genes up- and down-regulated, respectively for the tolerant genotype and 

230 and 502 genes up- and down-regulated, respectively for the sensitive genotype. From this 

set, we noted that an amine oxidase precursor was common up-regulated in both genotypes, 

and studies on plant polyamine research discovered the involvement of this gene in abiotic 

stress tolerance. Also, eight genes were down-regulated in both cases, and it is important to 

mention the inorganic phosphate transporter (a phosphate uptake in the roots) and abscisic 

stress-ripening (phytohormone critical for plant growth and development). Moreover, genes 

and transcription factors involved in abiotic stress and defense responses in plants were 

overexpressed in tolerant genotype like MYB family transcription factor, ABC-transporter 

and genes involved in membrane transport. This preliminary study, together with the 

metabolic profile being developed will allow us to understand the Al-tolerance mechanism 

and in the future to select resistance genes. 
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Actinobacillus pleuropneumoniae (App) is a Gram-negative, facultative anaerobic 

bacteria, belonging to the family Pasteurellaceae and causative agent of porcine 

pleuropneumonia, a highly contagious disease responsible for considerable losses in the swine 

industry. Brazil is the fourth largest producer of pork in the world and App is present in the 

production chain, yet. App virulence is regulated by several factors and it has already been 

shown that the chaperone of RNAs - Hfq, is involved in the regulation of this virulence. Hfq 

participates in the regulation of gene expression by facilitating the interaction of small RNAs 

(trans-RNAs) with target mRNAs. Recently, our research group described the presence of 

several trans-sRNAs in App, which were identified by RNA seq. The aim of this work was to 

evaluate the role of a trans-sRNA named Arrc14 in virulence of Actinobacillus 

pleuropneumoniae (App). For this, knockout mutants for Arrc14 were developed from wild-

type (WT) or mutant Hfq ( hfq) strains, which were named hfq:: Arrc14, 

respectively.  The putative mRNAs targets for Arrc14 were identified using TargetRNA2. The 

parental and mutants strains obtained were analyzed in aerobiosis or anaerobiosis growth 

conditions and their biofilm production and virulence were analyzed.  In silico analysis of the 

targets indicated that Arrc14 interacts with two mRNAs associated with App adhesion to the 

substrate: tadE, which encodes for an adhesin; and tadD, which encodes a protein involved in 

the assembly of bacterial pilus. In the analysis of biofilm formation in polystyrene plates, the 

Arrc14 mutant showed higher adhesion (OD600 = 4.34) when compared to WT (OD600 = 

hfq hfq  The 

virulence analyzes in G. mellonella showed that App knockout for the Arrc14 sRNA 

increased mortality from 7% (WT and double mutant) to 67% with 24 hours incubation. After 

96 hours, the mortality caused by the Arrc14 mutant was 90%, whereas the WT parental 

caused 75% mortality. These data suggest that regulation of virulence in App by  Arrc14 is 

related to the biofilm formation process, probably through the mRNA regulation of the tadD 

and tadE genes. These results also indicate that this regulation is dependent of the chaperone 

Hfq. 
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 In recent years, Coffea ssp. has become subject of increasing research in gene 

expression analysis, in the quest to find genetic factors associated to abiotic stress responses 

with special attention to transcription factors such as the DREB family. This focus was due to 

their involvement in the regulation of many stress-related genes that play an important role in 

cascading a response to an environmental stimuli. RNA-seq analysis, creates the possibility to 

s study the transcriptome and to identify differentially expressed genes upon an abiotic stress 

or any important agronomic trait. The main objectives of this work were to obtain an 

overview of the transcriptionally active genes in Arabica coffee leaves when subjected to 

several abiotic stresses and to analyze specific highly expressed candidate genes for 

environmental-stresses tolerance. After a 3 h exposure period under the different stresses 

(drought (low relative humidity – 9%), cold 5°C, heat 40°C, photo-oxidative 200 μM m
-2

 s
-1

 

and 10
-5

 M abscisic acid (ABA)), leaves were collected for RNA extraction. The preparation 

of the mRNA library was done via the TruSeq Stranded mRNA Sample Preparation Kit from 

Illumina. Sequencing was performed on the HiSeq 2500 platform (Illumina) through the SBS 

(Synthesis By Sequencing) technique by MGX - Montpellier Genomix. Differential 

expression analysis was performed from the raw read counts using the DESeq2 package. 

Results presented a total of 17.399 differentially expressed genes between all stresses tested, 

being 2.217, 812, 4.263, 8.008 and 2.099 for ABA treatment, Cold, Drought, Heat and Photo 

Oxidative, respectively. Using these data, four candidate genes under the stress conditions 

tested were selected and their differential expression profiles were confirmed by RT-qPCR 

experiments. Through the in silico and in vivo analyzes presented in this work it was possible 

to identify several candidate genes, responsive to the different stresses applied to coffee, 

which may help to advance our understanding of the genetic determinism of abiotic stress 

tolerance in coffee. Furthermore, this work will open new avenues for studies into specific 

genes and pathways in this species, especially related to abiotic stress, and our data might 

have a potential value in assisted breeding applications. 
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