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RESUMO 

Este trabalho caracterizou e avaliou treze variedades de abóboras crioulas (VACs) originárias 

de diferentes locais da região do Alto Solimões, no estado do Amazonas. O experimento foi 

conduzido na Estação Experimental de Hortaliças do INPA, em Manaus, solo Argissolo 

Vermelho Amarelo. Utilizou-se um delineamento experimental de blocos casualizados, com 

treze tratamentos (as VACs de abóboras) com quatro repetições. Foram realizadas 

identificações das espécies, caracterizações fenológicas, morfológicas e agronômicas das 

VACs. Sobre os dados quantitativos gerados procederam-se análises de variância pelo teste F 

e comparação das médias pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). Das treze VACs doze foram 

identificadas como Cucurbita moschata e uma Cucurbita máxima. Entre as VACs mais 

precoces a maturação dos frutos de formas arredondadas (30%), globulares (30%), bojudas 

(23%), alongadas (8%) e globular-achatadas (8%) aconteceu aos 68 dias, após a semeadura. 

Em função do diâmetro e comprimento os frutos, variando de 9,80 a 20,55 cm e de 9,03 a 

28,69, respectivamente, são considerados pequenos. A variabilidade fenotípica detectada nos 

frutos das treze VACs permite a seleção de vários materiais genéticos, que podem ser 

utilizados imediatamente para fins comerciais, e em programas de melhoramento genético de 

abóboras para a adaptação às condições edafoclimáticas do município de Manaus. 

PALAVRAS-CHAVE: Cucurbitáceas, recursos genéticos, variação fenotípica. 

ABSTRACT 

Morphological and agronomic characterization of cultivated landraces of squash in 

Amazonas state, Brazil 

This study characterized 13 traditional landraces of squash, 12 of Cucurbita moschata and 1 

of C. maxima, collected along the upper Amazon River (Amazonas state, Brazil). The 

evaluation trial was conducted in an Ultisol at the Vegetable Experiment Station of the 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, in Manaus, Amazonas. A randomized complete 

block design with 13 treatments (landraces) and four replications was used. Standard 

phenological, morphological and agronomic characteristics of squash were measured and 

means were compared with the Scott-Knott test (P < 0.05) after variance analysis. 
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Considering only the early landraces (maturity 68 days after sowing), 30% were round, 30% 

globular, 23% bulging, 8% elongated and 8% globular-elongated. The fruits were considered 

small, because the diameter and length varied from 9.80 to 20.55 and 9.03 to 28.69, 

respectively. The phenotypic variation evaluated allows immediate use for commercial 

purposes, as well as in breeding programs for adaptation to the edapho-climatic conditions of 

Manaus. 

KEYWORDS: Cucurbitaceae, genetics resource, phenotypic variation. 

 

 A abóbora (Curcubita spp.) é uma espécie americana com significativa participação na 

alimentação humana em muitos países do mundo. Ela está distribuída no sudeste do México, 

América Central, Colômbia e Peru. Em todas as regiões brasileiras existe ampla variabilidade 

genética de abóboras, especialmente nas variedades crioulas mantidas pelos agricultores 

(Priori et al. 2012). Elas são conhecidas popularmente conhecidas como: abóbora, abóbora-

crioula, abóbora-de-pescoço, abóbora-gigante, abóbora-de-vaca, abóbora-menina, moranga, 

jerimum caboclo, entre outros. Entre os vários nomes não é possível associá-los a um 

determinado tipo específico de fruto (Heiden et al. 2007). 

A EMBRAPA Recursos Genéticos conserva na coleção base de germoplasma, 510 acessos de 

C. máxima, 1173 acessos de C. moschata, 14 acessos de c. pepo, 2 acessos de C. ficifolia e 5 

híbridos de C. moschata x C. maxima (Ferreira 2009). Nos bancos ativos de germoplasma da 

EMBRAPA semiárido em Petrolina, IAC/APTA em Campinas, Universidade Federal de 

Viçosa, EMBRAPA Clima Temperado em Pelotas e CNPH são conservados 1330 acessos de 

C. maxima, 2754 acessos de C. moschata, 90 acessos de C. pepo e 1 acesso de C. ficifolia 

(Cabral 2007).    

Para a FAO (2009), os países que mais plantam abóbora e moranga são: China, 353 mil ha; 

Camarões, 110 mil ha; Cuba 66 mil ha; Rússia, 54 mil ha e Egito 40 mil ha. A área de cultivo 

dessas hortaliças totaliza, mundialmente, 1556 mil de ha. No Brasil, 84 mil ha de abóboras 

são cultivados, anualmente, por isso, o germoplasma de abóboras tem sido uma importante 

base de sustentação do mercado de hortaliças frescas e na agroindústria de doces, onde este 

negócio tem papel fundamental como fonte de geração de emprego e renda para muitos 

agricultores familiares (Ferreira 2009).   

Ferreira (2009) ressaltou que, além dos frutos e sementes, as flores masculinas e os talos são 

consumidos. Na península de Yucatan são consumidas flores de C. argyosperma e C. pepo. 

As plantas de C. moschata, C. máxima e C. ficifolia têm sido usadas como porta-enxerto na 
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produção de pepino e melancia. Além do mais, as abóboras são pouco calóricas, com boa 

fonte de ferro, cálcio, magnésio, potássio, vitaminas A, B e C (Martin, 2002). Rodriguez-

Amaya et al. (2006) informaram que os frutos das espécies C. moschata e C. máxima são 

fontes importantes de betacaroteno e as sementes usadas como medicamentos tradicionais 

diurético, anti-helmíntico e antipirético.  

Embora a abóbora seja uma hortaliça de expressão no mercado nacional, as pesquisas para o 

melhoramento genético de variedades de alta produtividade ainda são bem reduzidas. Por 

isso, predominam o uso de cultivares tradicionais mantidas pelos próprios produtores. Na 

região Nordeste e Rio Grande do Sul há preferência por frutos grandes. Em São Paulo, os 

consumidores preferem os frutos menores com a polpa mais espessa (Bezerra Neto et al. 

2006). 

É evidente que a diversidade morfológica entre as espécies cultivadas de Cucurbita é enorme. 

Esta variação fenotípica tem se mantido dessa forma graças à atuação da fauna de abelhas 

nativas para polinização. Nascimento et al. (2011) constataram que o aumento da quantidade 

de pólen aplicada do progenitor masculino (C. moschata) nos estigmas do progenitor 

feminino (C. máxima) aumentou a produção de sementes por fruto na produção de sementes 

híbridas. 

No território brasileiro existe, uma quantidade imensa de abóboras e pouco se sabe sobre 

esses recursos genéticos disponíveis nas diferentes regiões. Com as variedades crioulas 

cultivadas na Amazônia, não é diferente. Por isso, estudos mais profundos sobre morfologia, 

biologia, variações genéticas e aspectos agronômicos, são importantes para a implantação de 

um banco de germoplasma, para conservá-las e utilizá-las em programa de melhoramento das 

abóboras para múltiplas finalidades. Diante dessa necessidade, este trabalho teve o objetivo de 

caracterizar e avaliar treze variedades de abóboras crioulas, para subsidiar um programa de 

melhoramento de abóboras para o estado do Amazonas.     

 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram avaliadas 13 variedades de abóboras crioulas (VAC) da coleção de germoplasma do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, em Manaus, originárias de diferentes 

regiões do Alto Solimões (Figura 1), estado do Amazonas: VAC1 e VAC2 (Tonantins); 

VAC3 e VAC4 (Tabatinga); VAC5 e VAC6 (Benjamim Constant), VAC7 e VAC8 (Atalaia 

do Norte); VAC9 e VAC10 (São Paulo de Olivença); VAC11 e VAC12 (Amaturá) e VAC13 

(Santo Antônio do Içá).  
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O experimento foi conduzido no período de agosto de 2010 a fevereiro de 2011, na Estação 

Experimental de Hortaliças (EEH). O Solo dessa área é um Argissolo Vermelho Amarelo e o 

clima local caracterizado como “Afi” no esquema de Köppen, registrando 2.450 mm de 

chuva, com uma estação seca no período de julho a setembro (EMBRAPA, 1982). 

As mudas foram formadas no mês de agosto, em copos plásticos com capacidade para 500 

gramas, preenchidos com substrato constituído por solo argiloso e matéria orgânica 

(proporção de 1:1), previamente esterilizada com uma solução de hipoclorito na proporção de 

1 litro de água sanitária para 10 litros de água.  

O preparo da área experimental consistiu de uma aração e gradagem, na segunda quinzena do 

mês de agosto. Posteriormente, as covas foram abertas com as seguintes dimensões: 0,30 m 

de largura e 0,20 m de profundidade. A adubação fundamental na cova consistiu da aplicação 

de 1,0 kg de composto orgânico, 50 g de superfosfato triplo, 50 g de cloreto de potássio e 20 g 

de uréia e uma adubação em cobertura com 5 g de sulfato de amônia no início da floração das 

plantas. Tratos culturais, tais como capinas, irrigação, controle fitossanitários foram 

praticados sempre que houve necessidade. 

Adotou-se o delineamento experimental de blocos casualizados com 13 tratamentos (as 

VACs) e quatro repetições. A unidade experimental consistiu de cinco plantas por parcela, 

num espaçamento de 1,5 m entre plantas e 2,0 m entre fileiras. 

Os estudos sobre a identificação e morfologia das plantas basearam-se nas evidências de 

caracteres constantes nas VACs, empregando a chave para identificação recomendada para 

Cucurbitáceas por Heiden et al. (2007).  

Foram avaliadas as seguintes características qualitativas e quantitativas das VACs: 

identificação das espécies, tempo de germinação das sementes (dias), tempo de florescimento 

(dias), frutificação (dias), forma dos frutos, maturação dos frutos (dias), cor do caule, cor da 

polpa dos frutos, diâmetro transversal do frutos, comprimento dos frutos, massa média dos 

frutos, espessura da polpa, massa média da placenta/fruto, massa média das sementes/fruto.  

Os dados foram submetidos a análises de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo 

teste de Scott-Knott (p<0,05), utilizando o programa estatístico Genes (Cruz, 2006).  

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as treze VACs doze foram identificadas como Cucurbita moschata e uma como 

Cucurbita maxima. Nos descritores fenológicos na Tabela 1 observou-se as seguintes 

ocorrências: a germinação das sementes em 84% das VACs em três dias; a fase de floração 

entre 35 e 58 dias; a frutificação, logo após a antese floral, aos 44 e 70; e a maturação dos 
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frutos entre 68 e 115 dias, após a semeadura. Estas informações são muito importantes para os 

melhoristas na programação de suas atividades voltados para o melhoramento das abóboras 

ou de orientar aos agricultores como utilizar as cultivares, baseado no seu ciclo vegetativo 

compatibilizando-o com épocas mais favoráveis para o seu cultivo.  

Nas características morfológicas, as treze VACs apresentaram variações nas cores na parte 

adaxial das folhas com predominância do verde com manchas brancas e amarelas entre as 

nervuras. O tom verde foi o mais evidenciado no caule. Nos frutos foram encontradas 

diferentes formas de frutos: arredondados (30,77%), globulares (30,77%), bojudos (23,08%), 

achatados (7,69%) e alongados (7,69%). As três primeiras formas foram frequentes em até 

30% das plantas. A variação fenotípica observada nos frutos dessas VACs indica que elas 

podem ser meias-irmãs provenientes de cruzamentos abertos. Portanto, disponíveis para o uso 

em programas de melhoramento, utilizando essa base genética, com metodologia de seleção 

recorrente para plantas alógamas. 

Na polpa dos frutos, três tonalidades de cores se destacaram: laranja intensa (77%), laranja 

creme (8%) e amarela (15%). A cor laranja da polpa é uma característica importante a ser 

considerada na seleção das abóboras, tanto para o consumo in natura quanto ao uso de 

produtos industrializados, porque é um forte indicador de qualidade comercial do fruto pela 

presença de beta caroteno (carotenóides lipossolúveis) responsável pelas cores atraentes, de 

muitos alimentos (Rodrigues et al. 2009). 

Foram detectados contrastes significativos em nível de 5% de probabilidade pelo teste de 

Scott-Knott, nos caracteres avaliados. Os coeficientes de variação estimados para todos os 

caracteres avaliados variaram de baixos a médios. Os mais altos foram observados nas 

características número e peso dos frutos, 11,47 e 17,18 %, respectivamente. Para Ramalho et 

al. (2012) a variação experimental deve-se a fatores controláveis ou não controláveis, portanto 

será tanto maior quanto maior for a variação ambiental.  

A maior parte das VACs produziu em média entre 1 e 3,33 frutos (Tabela 2). Produção muito 

baixa. As variedades VAC1 e VAC2 oriundas de Tonantins com 17,33 e 11,67 frutos planta
-1

, 

respectivamente, se destacaram entre as demais. Os frutos dessas VACs são inferiores em 

comprimento (CF), espessura da polpa (EP), massas dos frutos (MF), da placenta (MP) e  das 

sementes (MS). Bezerra Neto et al. (2006) também se reportaram sobre essa ocorrência em 

pesquisas com abóbora.  

Os valores médios do diâmetro e comprimento dos frutos variaram de 9,80 a 20,55 cm e de 

9,03 a 26,52 cm, respectivamente. Os frutos produzidos por essas VACs são relativamente 
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pequenos. Das duas características dimensionais, o CF tem apresenta marcante destacada 

relação com os caracteres MF, EP, MP e MS. Essa constatação apoia as observações de 

Nerson & Paris (2000) em estudos realizados com espécies de cucurbitáceas.  

Em massa dos frutos houve variação significativa de 0,66 a 3,02 kg. A VAC12, procedente de 

Amaturá, se destacou nessa característica. Esses valores se enquadram nos padrões 

recomendados para abóboras comercializadas no Brasil. Os frutos pequenos com massa 

variando entre 1,0 a 2,0 g são os preferidos, pela facilidade de transportá-los, armazená-los e a 

possibilidade de preparar o fruto em uma única refeição (Camargo Filho & Mazzei, 2002). 

A espessura da polpa  variou de  16,19 a 30,74 mm. As VCAs 11 e 12, originárias de Amaturá 

(Figura 1), produziram os frutos com maior EP.  É plenamente concebível que os frutos com o 

mesmo tamanho e a polpa mais espessa tenham indicação para comercialização, 

industrialização e melhor aproveitamento ao serem dessecados ou transportados (Bezerra 

Neto et al. (2006). Com a variação fenotípica encontrada nestas VACs será possível, usar 

esses genótipos como base para praticar melhoramento dessas abóboras para vários fins que a 

agroindústria necessitar.  

Nos descritores relacionados com a placenta e as sementes foram detectados contrastes 

significativos. A maior parte das médias da massa da placenta não é proporcional à massa das 

sementes (Tabela 2). Por exemplo: as VAC12, VCA9 e VCA8, as três tiveram, 

respectivamente, massas médias de placenta de 342,74 g, 325,25 g e 168,91 g e as massas 

médias, respectivamente de sementes de 113,25 g, 77,30 g e 113,74 g. No primeiro caso, a 

diferença entre a massa da placenta e a massa da semente foi de 202%; no segundo de 300% e 

no terceiro de 48%.   O mais importante para um produtor de sementes, seria o conhecimento 

dessas características, para que ele pudesse estimar a produção de sementes por área, 

baseando-se no número de frutos produzido (Ferriol et al. 2004). 

No geral, as informações preliminares obtidas nessa pesquisa com as treze variedades de 

abóboras crioulas procedentes de diferentes regiões do Alto Solimões permitiram, a seleção 

de genótipos, que podem ser imediatamente utilizados para fins comerciais e em programas 

de melhoramento genético de abóboras para vários fins no município de Manaus.  
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Tabela 1. Caracteres fenológicos e morfológicos avaliados em variedades de abóboras 

crioulas da Região do alto Solimões (Phenological and morphological characters as evaluated 

in traditional landrace squash from the upper Solimões region). INPA, Manaus, AM. 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VAC Espécie 
Germinação 

(dias) 

Floração 

(dias) 

Frutificação 

(dias) 

Maturação 

(dias) 

Cor do 

caule 
Forma dos Frutos Cor da Polpa 

1 CMO 3 35 44 68 Verde Bojudo Laranja 

2 CMO 4 37 46 72 Verde Bojudo Laranja 
3 CMO 3 49 58 89 Verde Arredondado Amarela 

4 CMO 3 49 59 91 Verde Globular Laranja 

5 CMO 3 53 63 90 Verde Globular Laranja 

6 CMA 3 41 50 78 Verde Achatado Laranja-Creme 

7 CMO 3 53 65 110 Verde Bojudo Laranja 

8 CMO 4 58 64 104 Verde Globular Amarela 

9 CMO 3 48 60 95 Verde Globular Laranja 

10 CMO 3 52 64 109 Verde Alongado Laranja 

11 CMO 3 54 70 115 Verde Arredondado Laranja 

12 CMO 3 54 65 102 Verde Arredondado Laranja 

23 CMO 3 52 64 102 Verde Arredondado Laranja 

 VAC = Variedade abóbora crioula; CMO = Cucurbita moschata; CMA = Cucurbita máxima. 
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Tabela 2. Valores médios dos caracteres quantitativos avaliados em variedades de Abóboras 

crioulas da Região do Alto Solimões. (Quantitative characters mean values as evaluated for 

traditional landrace squash from the upper Solimões region). INPA, Manaus, AM, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização geográfica das variedades de abóboras crioulas na região do Alto 

Solimões, estado do Amazonas. (Geographical location of cultivated landrace squash in 

Amazonas state, Brazil).  VAC1 e VAC2 (Tonantins); VAC3 e VAC4 (Tabatinga); VAC 5 e 

VACs Nº de 

Frutos 

Diâmetro dos 

Frutos (cm) 

Comprimento 

dos Frutos (cm) 

Massa dos 

Frutos (kg) 

Espessura da 

Polpa (mm) 

Massa da 

Placenta (g) 

Massa das 

Sementes (g) 

1 17,33 a 10,17 e 12,67 d 0,79 d 16,19 d 68,47 d 35,29 f 

2 11,67 b 9,80 e 13,41 d 0,66 d 17,19 d 60,69 d 31,83 f 

3 3,33 e 15,47 d 15,61 c 1,63 c 26,2 b 190,53 c 94,55 b 

4 7,00 c 16,86 c 14,79 c 2,19 b 29,02 a 207,97 c 52,31 b e 

5 6,67 c 17,16 c 12,76 d 1,96 c 25,54 b 187,75 c 63,84 d 

6 7,70 c 20,55 a 9,03 e 2,12 b 28,73 a 183,87 c 48,63 e 

7 5,00 d 14,72 d 28,69 a 2,28 b 25,11 b 288,58 b 75,25 c 

8 1,00 f 18,40 b 15,47 c 2,40 b 30,70 a 168,91 c 113,74 c 

9 1,00 f 18,22 b 22,13 b 1,97 c 23,37 b 325,25 a 77,30 c 

10 2,00 f 14,25 d 17,44 c 1,67 c 19,50 c 241,30 b 73,70 c 

11 1,00 f 16,31 c 15,60 c 1,90 c 28,57 a 179,88 c 71,74 c 

12 1,00 f 19,22 b 26,52 a 3,02 a 29,74 a 342,74 a 113,25 a 

13 1,00 f 19,31 b 18,27 c 2,02 c 24,24 b 218,15c 81,17 c 

Média 5,05 16,17 17,08 1,88 5,92 204,92 71,73 

C.V(%) 11,47 4,80 9,77 11,26 5,06 17,18 9,60 

Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas, não diferem entre si  pelo teste de Scott-Knott,  p<0,05. (Mean values followed by 

the same letters in the columns do not differ from each other by the Scott-Knott test,  p<0.05) 
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VAC6 (Benjamim Constant), VAC7 e VAC8 (Atalaia do Norte); VAC9 e VAC10 (São Paulo 

de Olivença; VAC11 e VAC12  ( Amaturá) e VAC13 (Santo Antônio do Içá). 


