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RESUMO  

Considerando a necessidade de valorizar e utilizar os acessos do maxixe coletados no 

Nordeste do Brasil, realizou-se este trabalho, o qual teve por objetivo selecionar plantas 

quanto às características fenotípicas dos frutos. Para isto, foram utilizados cinco 

descritores agronômicos do fruto (peso, número de frutos por planta, comprimento, 

diâmetro e comprimento do pedúnculo. As plantas foram cultivadas em condições de 

campo, na Universidade Estadual do Maranhão, utilizando o delineamento experimental 

em blocos ao acaso com três repetições. O desempenho do acesso foi avaliado pela 

análise univariada (teste Skott – knott) e o método Tocher como técnica de agrupamento. 

Houve formação de três grupos pelo método de agrupamento de Tocher. Por meio da 

análise univariada, foi constatada diferença significativa entre as médias dos acessos 

para todos os descritores analisados, comprovando a existência da variabilidade genética 

entre os acessos estudados, sendo importantes na integração de novas populações para 

o melhoramento do maxixe. Destacaram-se os acessos BAG-58, BAG-68 e BAG-73 pela 

produção e o acesso BAG-68 pela prolificidade que são caracteres agronômicos 

importantes. 
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ABSTRATCT: Agronomic characterization of gerkin varieties from northeastern 

Brazil 

The objectives of this research project were to select phenotypic fruit characteristics, in 

order to better utilize the gerkin accesses northeastern Brazil. Five agronomic 

characteristics of the fruit were investigated: weight, number of fruits per plant, size, 

diameter, and size of the peduncle. The plants were cultivated under field conditions at 

Maranhão State University in a completely randomized block design with three repetitions 

per variety. Varieties were evaluated based on univariate analysis (Skott-knott test) and 

the Tocher grouping method . Univariate analyses indicate significant differences between 

accesses for all variables under investigation, thus demonstrating the existence of genetic 



variability between the accesses, important for breeding programs directed at genetic 

improvement of gherkin. The accesses BAG-58; BAG-68 and BAG-73 were best in 

production and the accesse BAG-68 in prolificity, both of which are key agronomic 

characteristics. 
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INTRODUÇÃO 

As cucurbitáceas cultivadas na agricultura tradicional e em Comunidades Negras Rurais 

no Nordeste brasileiro apresentam grande variabilidade genética e constituem recursos 

genéticos de significativa importância para o melhoramento das espécies.  

As espécies do gênero Citrullus e Cucumis foram aqui introduzidas da África há muitos 

anos tendo sido a costa nordestina brasileira local de várias introduções africanas. Houve 

certa predominância de escravos do grupo banto no Norte do Maranhão e atualmente há 

inúmeras comunidades negras rurais e registro de quilombos do século XIX em diversos 

municípios maranhenses, (Romão, 1996; DLIS, 2003). Provavelmente, os escravos 

introduziram muitas amostras de Citrullus sp e Cucumis sp da África que foram cultivados 

pelos pequenos produtores ao longo dos anos até os dias atuais. 

As ações necessárias para estimular o uso dos recursos genéticos no melhoramento são 

coleta, multiplicação, caracterização, avaliação e conservação (Hawkes, 1982). Assim 

sendo, foi realizada a caracterização agronômica dos acessos do maxixe, procurando 

identificar características importantes para o melhoramento genético da espécie, 

selecionando plantas, principalmente quanto às características fenotípicas do fruto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido durante o período de julho a outubro de 2004, na Escola 

Fazenda da UEMA em São Luís-MA. 

Os tratamentos consistiram de 19 acessos de maxixe (Tabela 1). Foi utilizado o 

delineamento experimental de blocos ao acaso, com três repetições e parcelas de 10 

plantas. O espaçamento utilizado foi de 3m x 1m. Os tratamentos foram avaliados quanto 

ao peso do fruto, número de frutos por planta, comprimento do fruto, diâmetro do fruto e 

comprimento do pedúnculo. As variáveis foram submetidas a análise de variância e as 

médias foram comparadas por meio do teste de Scott & Knott. Os grupos foram formados 

de acordo com o método de Tocher. 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi verificada diferença significativa entre os acessos de maxixe para todas as variáveis, o 

que demonstra a variabilidade dos acessos avaliados (Tabela 1). 

O peso do fruto no ponto de consumo variou de 1,73244g (acesso BAG-58) a  61,67g 

(acesso BAG-79).   

Quanto ao número de frutos por planta, as médias variaram de 92,33 (acesso BAG-68) a 

4,67 (acesso BAG-79). 

Para a característica formato do fruto, os dezenove acessos mostraram-se 

fenotipicamente semelhantes, com formato oval. 

Destacaram-se os acessos BAG-58, BAG-68 e BAG-73 pela produção e o acesso BAG-

68 pela prolificidade que são caracteres agronômicos importantes. 

Com a utilização do método de agrupamento de Tocher houve formação de três grupos. 

No grupo I, houve a aglomeração dos acessos BAG-61, BAG-62, BAG-63, BAG-64, BAG-

66, BAG-68, BAG-69, BAG-70, BAG-71, BAG-72, BAG-75 e BAG-79. No grupo II foram 

alocados os acessos Mx46, BAG-58, BAG-67, BAG-73, BAG-77 e BAG-84 e no grupo III 

ficou apenas o acesso BAG-56. Os acessos avaliados são bastante divergentes e 

apresentam boa variabilidade, com relação aos caracteres morfoagronômicos, sendo 

importantes na integração de novas populações para o melhoramento do maxixe. 
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TABELA 1. Estimativas médias de dezenove acessos de maxixe de cinco descritores agronômicos 

analisados. S. Luís (MA), 2005. 

 

Médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, pertencem a um mesmo grupo, de acordo com o teste 

Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade.  PMF = Peso médio fruto por planta; NFP = número de frutos 

por planta; CF = comprimento do fruto; DF = diâmetro do fruto; CPF = comprimento do pedúnculo do fruto. 

 

 

ACESSO Procedência PMF(g) NFP CF (cm) DF (cm) CPF (cm) 
  Mx 46 Itapecuru Mirim-MA 1.158,08b  37,00e 6,60a 3,93a  13,3b 
BAG 56 Turiaçu-MA    674,73c 32,67f  4,53g 2,63f    5,47f 
BAG 58 Brumado-BA 1.732,44a  60,67b 6,70a 3,10d 10,33f 
BAG 61 Fortaleza dos Nogueiras-MA    185,00d     8,00h 4,53g 2,67f    1,37i 
BAG 62 Brumado-BA 195,00d     8,67h 4,60g 2,70f    1,23j 
BAG 63 Mirindiba-BA 340,00d   11,00h 4,56g 2,70f    1,40i 
BAG 64 Guimarães-MA 376,67d   17,33g 4,83e 3,00e     2,00h 
BAG 66 Queimado-BA 191,67d   10,67h 5,00d 3,00e    2,00h 
BAG 67 Arari-MA 1.294,52b   44,33d 6,60a 3,00e  13,17b 
BAG 68 Ribeira do Pombal-PE 1.592,99a   92,33a 4,73f 2,33g    2,03h 
BAG 69 Ribeira do Pombal-PE    813,94c   33,33f 5,00d 2,33g   1,03k 
BAG 70 Ribeira do Pombal-PE   847,75c   44,00d 4,83e 3,00e  1,40i 
BAG 71 Ribeira do Pombal-PE   861,66c   38,33e 4,90e 3,10e  1,40i 
BAG 72 Ribeira do Pombal-PE   729,03c  33,67f 5,00d 3,60c 1,20j 
BAG 73 Fortuna-MA   1.544,40a  52,00c 5,00d 3,73b 13,50b 
BAG 75 S.L.Gonzaga-MA  595,00c 28,67f 5,00d 2,70f   2,30g 
BAG 77 Brumado-BA 839,91c 32,67f 5,67b 3,00e   12,00d     
BAG 79 Ribeira do Pombal-PE 61,67d   4,67h 4,93d 2,70f   15,00a 
BAG 84 Piauí 630,34c 30,067f    4,96d 2,80f    12,43c     


