
IOdos os seus ruveis tem-se sobressaído
COI~~~:oci·as do melhoramento genético das
esta que incorre em exigências comerciais

de grIos.. maior (sapota, mapati, maçã, pela) e
i) do fruto. ou dentro de uniformidade
). coIoraçAo convidativa. entre outros atributos

• popu1açio brasileira muito mais que parâmetros visuais,
de origem vegetal com maiores teores vitamínicos,
. raros. A introdução de bortaliças não convencionais

c ~~;:~~ podem funcionar como poderoso recurso para amenizar
;J aviwninose que acometem as populações brasileiras. em

de baixa renda.. Visando contribuir para a solução deste
IjlI<tlIIõlIIlCIõJL o Laboratório de Genética (UFU), vem, há tempos, distribuindo

de várias hortaliças, procurando difundir a importância destas
Da dieta alimentar, bem como ensinando práticas de manejo,
de sementes e de melhoramento que poderão ser utilizadas pelos

lI"OJÓlIS coo.sumidores. Distribuímos sementes na região de Lençois-BA.
. do Jequitinhonha-MG, Itaim-SE, Floriano-Pl, Triângulo Mineiro-MG,
Si!> Lms do Maranhao-MA. As hortaliças distribuldas foram: alface, couve

Malásia, couve da Eti6pia, feijbde-asa, cubiu, espinafre africano,
moringa e vinagreira. Este trabalho que é uma das metas sociais de nosso
1aboraIório, faz parte de sua prestação de contas junto ao povo brasileiro.

Auxilio Financeiro: CNPq, FAPEMIG. CAPES, Fundação Bco. do Brasil e
Universidade Federal de Ubcrlândia.
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AYALIAÇÃODOCOMPORTAMENTODETR~S CLONESDE HfBRIDOS
DE Penn/setum purpureum SOB CONDIÇOESIRRIGADAS.Mmi.a !k
S2lID ~ KarIna ~ ~ !k SIluWa Sri1t2. Bolsista
(PIBIC) CNPql IPA, Reclfe-PE. MIrIa li!! ÇarmQ SmIiM lIl!I ~-
Pesquisadora do IPA, Reclf.PE, .lW H11lIl!IiII2U- Pesquisador do
IPAe.Bolsista do CNPq.

O capim elefante ( Pennlsetum purpureum Schum.) apresenta-se
como a mais importante fOmlgeira tropical em função da sua grande
diversidade genética. Desta forma, a presente pesquisa objetiva
selecionar hlbrldos de capim elefante x mllheto adaptados as
condlçOes do seml árido de Pemambuco. Além disto visa também a
obtençlo de elevados rendimentos, estabilidade de produção e
elevada eficiência de uso de água. O experimento foi conduzido sob
condlçOes de casa de vegetaçlo ria sede da Empresa Pemambucana
de Pesquisas Agropecuárla- IPA, foram avaliados três clones
hlbrldos de capim elefante x mllheto advindos do programa de
melhoramento do IPA. O experimento foi dividido em duas fases de
28 dias, a primeira caracterizada pelo suprimento hldrlco e cujos
dados serão comentados nesta ocasião, quanto a segunda fase esta
foi submetida a condição de estresse hldrlco. O delineamento
experimental utilizado na primeira fase foi o Inteiramente casualizado
constltuldo pelos hlbrldos HY- 204, HY- 296, HY- 400 e quatro
repetlçOes. O experimento utilizou doze vasos de polletlleno
sobrepostos em bacias de plástico de forma a permitir que a cada
irrlgaçlo fosse posslvel quantlficar o volume de água consumida.
Nas condlçOes em que foi conduzlda esta fase do experimento não
evldenclou-se diferenças significativas ao nlvel de S·/o de
probabilidade para os parAmetros produçlo de matéria seca, altura
de planta e eficiência do uso de égua. Todavia, os dados médios
demonstraram que o hlbrldo HY- 296 apresentou respactivamente
uma tendência a maior produção de matéria seca e a maior altura de
planta (1,16g1vaso e 61,Scm), enquanto que o hlbrldo HY-400
apresentou uma tendência a maior eficiência de uso de água
requerendo apenas 448g de égualg de matéria seca produzida.

Apoio flnanulro: FACEPEIIPA
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CARACfERIZAÇÃO DE UMA AMOSTRA DE BOVINOS DA
RAÇA GUZERÁ (Bos taurus indicus L.), .4JRAVÉS DA trrILIZA-
çÃO DO POLIMORFISMO DAS TRANSFERRINAS. Luciano
Ricardo Marcondes da Silva, Leopoldo Andrade de Figueiredo,
Alexander George Rarook, Laércio José Paccola, Wanderley Lima
Y!.llili. Instituto de Zootecnia, SP / Universidade de Taubaté, SP

A amostra estudada é constituída de bovinos da raça Guzerâ (80S
taurus indicus L.), pertencentes à Estação Experimental de Zootecnia
de Sertãozinho, SP, e que foi submetida a um teste de performance,
com duração de 154 dias, tendo os animais ao inicio do teste, em tomo
de 8 meses de idade. A amostra foi dividida em 2 grupos (seleção e
tradicional) que eram manejados de modo diferente. Os bovinos foram
identificados de acordo com o seu tipo de transferrina, determinada
através de método especifico. As freqüências alélicas estimadas na amos-

tra analisada foram: TFA=O,29; TFD=O,32 e TFE=O,39. Quando sepa-
rada em grupos, as freqüências estimadas foram as seguintes: TFA=O,34;

TFD=O,22 e TFE=O,44 (grupo de seleção) e TFA=O,19; TFD=O,50 e
TFE=O,31 (grupo tradicional). Verificou-se que as freqüências dos alelos
transfeninicos estimadas na amostra estudada como um todo, e nos
grupos de seleção e tradicional, estão em equilíbrio de Castle-Hardy-
Weinberg. Notou-se entretanto, uma certa tendência do alelo TFA e
TFE serem mais freqüêntes e o alelo TFD menos freqüênte, no grupo
de seleção, quando comparado ao grupo tradicional. As freqüências
estimadas para os alelos no grupo tradicional, se assemelham mais às

estimadas em outros rebanhos dessa raça, e verificadas na literatura
consultada.

EFEITOS DIRETOS E INDIRETOS DE CARACfERES
AGRONÔMICOS NA PRODUÇÃO DE FRUTOS DE AÇAIZEIRO
(eut~ OIt!TDatI Mart.). Maria do Socorro Padilha de Oliveira.
EMBRAPA. Belém,PA; Margarida Agostinho Lemos. UFRPE e Venésio
Fe!ipe dos Santos. IPA. Recife,PE.
Objetivando uma interpretação pormenorizada das correlações obtidas entre

seis caracteres agronômicos e a produção de frutos de açaizeiro, furam
estimados seus efeitos diretos e indiretos. Tais caracteres furam avaliados em
100 progênies de po1inização livre em plena produção, pertencentes a coleção
de germop1asma, da ~resa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA) - Amazâria Oriental, Belém-PA. As correlações furam
desdobradas pela análise do coeficiente de caminhamento. Para isso,
estabelec::eu-se um diagrama causal, mostrando as interrelações entre as
variáveis envolvidas, com as setas unidirecimais e bidirecionais indicando a
influência dirda e indireta, respectivamente de cada variável sobre a produção
de frutosIp1anta (PFP). As variáveis ceesideradas como principais
componentes da produção furam: número de cachos/planta (NCP), peso do
cacho (PC), peso de ftutosIcacho (PF), peso médio do fruto (PMF),
rendimento de frutOsIélcho (RFC) e número de frutos/cacho (NFC). Os
caracteres NCP e PF·~erceram os maiores efeitos diretos com a produção de
frutos, sendo os úniços positivos, como também tiveram influências marcantes
nos efeitoS' ~diretos das demais variáveis. O oposto fui constatado nos
caracteres PMF, RFC e NFC que exibiram valores negativos e inexpressivos
para os efeitos diretos e quase todos os indiretos, dando indicios que tais
variáveis devam exercer pouca influência em trabalhos de seleção para
maximização da produção de frutos. O caráter PC apresentou o maior efeito
direto negativo com essa produção, tendo exercido também, efeitos indiretos
negativos na maioria dos caracteres. Pelo fato da estimativa do coeficiente de
determinação ter sido furte, ocasionou um efeito direto fraco para o
compa:teote residual, demoostrado que as variáveis NCP e PF explicaram em
92,42% a produção de frutos/planta, podendo-se então concluir que tais
caracteres devam ser considerados como principais componentes na avaliação
de genótipos superiores para frutos.
Auxilio Financ:eiro: CAPES
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