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O florescimento exerce grande efeito para o sucesso reprodutivo e adaptativo das plantas. A 

resposta a sinais ambientais de fotoperíodo e vernalização é uma estratégia reprodutiva utilizada 

pela aveia (Avena sativa L.), e outros cereais, para garantir que o florescimento ocorra na sua 

época mais favorável. O objetivo deste trabalho foi avaliar o florescimento em diferentes 

condições de fotoperíodo e vernalização em linhagens recombinantes de aveia haxaplóide. Os 

experimentos foram conduzidos na Estação Experimental Agronômica da UFRGS, localizada em 

Eldorado do Sul, RS nos anos de 2013 e 2014. Foram utilizadas 108 linhagens recombinantes, 

derivadas do cruzamento entre os genitores UFRGS 8 (insensível ao fotoperíodo e vernalização) 

e UFRGS 930605 (sensível ao fotoperíodo e vernalização). A população foi semeada no dia 4 de 

junho (cedo), e no dia 20 de agosto (tarde) nos dois anos de avaliação. O delineamento 

experimental de blocos casualisados, com duas repetições foi empregado. O número de dias da 

emergência ao florescimento (NDEF) foi avaliado. A resposta à semeadura no cedo (RSC) foi 

estimada pela diferença do NDEF entre a semeadura do tarde e do cedo. Os dados de NDEF e 

RSC foram submetidos à análise de variância, e à análise de comparação de médias pelo teste 

Tukey, a 5% de probabilidade. Foram realizadas análises de regressões entre NDEF de diferentes 

épocas de semeadura do mesmo ano, assim como, entre a RSC e NDEF. O NDEF permitiu 

distinguir três grupos de linhagens, de acordo com a duração do ciclo vegetativo: precoces, 

intermediárias e tardias. Esta relação entre NDEF das linhagens manteve-se igual entre as épocas 

de semeadura no cedo e tarde para os dois anos. A RSC apresentou valores negativos para todas 

as linhagens recombinantes nos dois anos de avaliação, e apresentou associação negativa com o 

NDEF. Na época de semeadura do cedo, a diferença do NDEF entre as linhagens pode ser 

atribuído principalmente às condições de fotoperíodo não-indutivo; enquanto que na época de 

semeadura do tarde, à ausência de temperaturas efetivas de vernalização. Genótipos insensíveis 

às variações destes sinais apresentam menor NDEF, levando a um ciclo vegetativo precoce, 

enquanto que genótipos sensíveis apresentam ciclo tardio. A duração do ciclo das linhagens 

precoces (menor NDEF) apresentou menor variação entre as épocas de semeadura (RSC mais 

próximo a zero), o que indica também menor sensibilidade a variações ambientais. A variação 

fenotípica observada na população de estudo também foi empregada para identificar QTL 

(Quantitative Trait Loci) associados com o florescimento em aveia. O entendimento dos fatores 

ambientais, genéticos e moleculares envolvidos na regulação do florescimento permitirá aos 

programas de melhoramento o desenvolvimento de cultivares de aveia melhores adaptadas às 

diferentes regiões de cultivo e com maior potencial de rendimento. 
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