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A formação de grãos sem casca em aveia está associada com a formação de espiguetas 

multiflora. Grãos de aveia sem casca apresentam a pálea e a lema pouco lignificadas, sendo 

facilmente expostos durante o processo de trilha. Espiguetas multiflora são caracterizadas por 

possuir pelo menos quatro inflorescências por espigueta. No entanto, os mecanismos de herança 

genética destas características não estão completamente elucidados. O objetivo deste trabalho foi 

caracterizar fenotipicamente uma população de linhagens recombinantes derivada do cruzamento 

entre genitores contrastantes para o caráter espiguetas multiflora e determinar o número de genes 

que controla este caráter em aveia hexaplóide. Os experimentos foram conduzidos na Estação 

Experimental Agronômica da UFRGS, situada em Eldorado do Sul, RS, no ano de 2014. O 

delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com duas repetições. Um total de 92 

linhagens de aveia oriundas do cruzamento entre URS Taura (espigueta normal) e UFRGS 

017004-2 (espigueta multiflora) foi analisado. Os caracteres avaliados foram: espiguetas normais 

(até três inflorescências por espigueta), espiguetas multiflora, espiguetas mosaico (número 

variável de inflorescências, algumas com casca), dias da emergência à floração, estatura de 

plantas, comprimento da panícula, peso da panícula e peso de grãos por panícula. A partir dos 

resultados obtidos para o caráter espigueta multiflora, a hipótese de um gene foi testada. Como 

as linhagens encontravam-se em gerações avançadas de autofecundação (elevada homozigose), a 

proporção de 1:1 (normal:multiflora/mosaico) era esperada entre as linhagens. Uma ampla 

variação fenotípica foi observada na população estudada para todos os caracteres. Para o caráter 

espiguetas multiflora, o genótipo parental ‘URS Taura’ apresentou espiguetas 100% normais, 

enquanto que ‘UFRGS 017004-2’ apresentou 2 e 98% de espiguetas normais e multiflora, 

respectivamente. Das linhagens avaliadas, 56 apresentaram espiguetas 100% normais e 36 

linhagens apresentaram expressividade variável para o caráter, com espiguetas normais, 

multiflora e/ou mosaico em uma mesma panícula. A hipótese de um gene envolvido no controle 

do caráter espigueta multiflora não pode ser rejeitada (χ
2
 = 1,087). A variação fenotípica 

observada para o caráter espigueta multiflora e demais caracteres avaliados neste estudo, será 

fundamental para a identificação e mapeamento molecular de QTL (Quantitative Trait Loci), 

associados com estes caracteres em estudos futuros.  
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