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A perda de variedades tradicionais e crioulas de maxixe, em detrimento da substituição por 

variedades melhoradas, demanda resgate, caracterização e avaliação, multiplicação e 

conservação de germoplasma da agricultura tradicional no Vale do Rio Gurguéia, microrregião 

onde esta inserido o município de Bom Jesus, estado do Piauí. O objetivo deste trabalho foi 

estimar parâmetros genéticos utilizando acessos de maxixe a fim de investigar a presença de 

variabilidade em caráteres de interesse para o melhoramento genético da espécie. Para tanto foi 

realizado um experimento em delineamento inteiramente ao acaso com três tratamentos e cinco 

repetições. Os tratamentos avaliados foram três acessos (A1; A2 e A3) coletados na feira-livre do 

município de Bom Jesus. A unidade experimental foi composta por uma planta por vaso 

contendo 5 kg de solo de textura média. As mudas foram produzidas em bandejas de poliestireno 

expandido de 128 células. O transplantio das mudas foi realizado no décimo quarto dia após a 

semeadura. As variáveis avaliadas foram massa média (MR), diâmetro longitudinal (DL), 

diâmetro transversal (DT), índice formato (IF), diâmetro longitudinal da cavidade interna (DLC), 

diâmetro transversal da cavidade interna (DTC) e espessura de polpa de frutos (EP). Os 

parâmetros estimados foram a herdabilidade h (%) e o coeficiente de variação genético CVgen 

(%). O processamento analítico de dados foi realizado com o programa Genes versão 2013.5.1. 

Foi verificada diferença estatística significativa (p < 0,01) entre genótipos apenas para DL e 

DLC. A3 apresentou o menor DL médio, contrastando com A1 e A2 estatisticamente iguais. A2 

e A3 não diferiram estatisticamente para DLC, com menor média observada em A1. A variação 

genética para DL e DLC foi evidenciada pelos estimadores h (%) e CVgen (%), respectivamente, 

86,82 e 0,92 e 0,53 e 9,02. O elevado valor da herdabilidade para DL destaca a importância deste 

descritor para a caracterização de germoplasma de maxixe. Contrastando, o CVgen (%) tendeu a 

zero, reafirmando a hipótese da necessidade de resgate e avalição de um maior número de 

acessos no município. Valores próximos de zero também foram verificados para h(%) e CVgen 

(%) para o caráter DLC. Concluindo, foi verificada variabilidade genética no germoplasma da 

agricultura tradicional de Bom Jesus para os caracteres quantitativos DL e DLC. 
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