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O tripes-do-prateamento, Enneothrips flavens (Thysanoptera: Thripidae), é considerado praga-

chave da cultura do amendoim (Arachis hypogaea L.) Assim, a busca de cultivares resistentes a 

esta praga se faz de extrema importância, para um manejo de melhor qualidade na cultura. 

Espécies silvestres do gênero Arachis apresentam ampla variabilidade genética e constituem uma 

interessante fonte de genes para características de importância agronômica, tal como a resistência 

a pragas. Uma alternativa para a transferência de genes de resistência para o amendoim cultivado 

pode ser a hibridação envolvendo anfidiploides sintéticos, obtidos a partir de espécies silvestres. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho constituiu em avaliar a infestação e os sintomas 

causados pelo tripes, assim como a diversidade genética de caracteres agronômicos, em 

genótipos segregantes interespecíficos de amendoim. O experimento foi conduzido no ano 

agrícola 2013/14 na Apta Pólo Regional Centro Norte, em Pindorama, SP, sem controle químico 

do tripes. O material genético foi composto por 51 famílias em geração F3 derivadas do 

cruzamento do cultivar comercial IAC 503 com um anfidiploide sintético (A. magna x A. 

cardenasii)
4x

 e 6 testemunhas (IAC 886, IAC 503, L.335, A. magna, A.cardenasii e (A. magna x 

A. cardenasii)
4x

) no esquema de blocos aumentados. Para se determinar o número de insetos e os 

sintomas visuais de ataque, foram realizadas seis avaliações durante o ciclo da cultura em 5 

folíolos jovens, ainda fechados, amostrados ao acaso por planta e, a aplicação de escala de notas 

de sintomas visuais em 5 folhas recém-abertas, também amostradas ao acaso. Além disso, foi 

realizada caracterização fenotípica das plantas por meio dos caracteres agromorfológicos: altura 

de haste principal, número de ramos primários, comprimento de ramo médio, número de nós, 

porcentagem de vagens com 2 loci e número de sementes. Os valores de número e sintomas 

foram submetidos a análise de variância pelo teste F e as médias agrupadas pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade. A diversidade genética foi estimada utilizando-se matriz de 

distância Euclidiana e o método de agrupamento hierárquico de Ward. Os resultados indicaram 

variabilidade genética entre os genótipos avaliados pelo método de Ward. De acordo com o 

observado no teste de médias, o genótipo 44 destacou-se com o menor número de insetos e as 

menores notas de sintomas visuais. Pelo dendrograma, o genótipo 46 apresentou tanto 

características agronômicas desejáveis ou próximas às do grupo dos A. hypogaea, como também 

baixa infestação do tripes, fato constatado pelo teste de médias. Assim, conclui-se que tais 

genótipos podem ser considerados de interesse para permanecerem no programa de 

melhoramento da espécie, utilizando-os em retrocruzamentos com cultivares elite de A. 

hypogaea. 
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