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Os laboratórios são templos em que 

a inteligência é concitada ao serviço 

de Deus, e, ainda mesmo quando a 

cerebração se perverte, 

transitoriamente subornada pela 

hegemonia política, geradora de 

guerras, o progresso da Ciência, 

como conquista divina, permanece 

na exaltação do bem, rumo a 

glorioso porvir (Emmanuel, 1954). 
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RESUMO 

GONZAGA, L. N. Caracterização morfoagronômica da coleção de germoplasma de 

jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne) da UFG. 2017. 79 f. 

Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017
1
. 

 

O jatobá-do-cerrado é uma espécie nativa do Cerrado, classificada como prioritária para a 

pesquisa e exploração sustentada em médio prazo, para produção de frutos. Há variação 

fenotípica na espécie que permite a distinção de três variedades por caracteres das folhas. 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar e avaliar a magnitude e distribuição da 

variabilidade genética de uma coleção de germoplasma da espécie. O material 

experimental foi constituído por 336 acessos de 120 progênies maternas, de 24 

subpopulações amostradas no Cerrado. Foram realizadas leituras das variáveis de 

crescimento: altura da planta, diâmetro do caule, número de ramificações e número de 

folhas. Posteriormente foram mensuradas as variáveis morfoagronômicas: comprimento do 

entrenó, comprimento do folíolo, largura do folíolo, comprimento do pecíolo, diâmetro do 

pecíolo, ângulo da folha, ângulo dos folíolos e índice de clorofila. Foi avaliada a dinâmica 

do crescimento e estimados componentes de variância para obtenção de parâmetros 

genéticos, estatísticos e ganho de seleção para os caracteres do crescimento. Dados de 113 

progênies foram utilizados na estimativa de coeficientes de correlação. Foi determinada, 

ainda, a importância relativa das variáveis para a divergência genética. A dinâmica do 

crescimento foi diferente em períodos distintos, o que é atribuído à formação do sistema 

radicular na fase inicial de crescimento. Os efeitos de progênie e subpopulação explicam 

consideravelmente parte da variação total captada, sendo significativa entre e, 

predominantemente, não significativa dentro de subpopulações para as variáveis do 

crescimento. Com os caracteres morfoagronômicos houve significativa variação dentro de 

subpopulações. A análise de divergência por agrupamento mostrou a formação de dois 

grupos distintos o que corrobora estudo populacional realizado anteriormente com 

marcadores moleculares. Existe variação significativa entre subpopulações para os 

caracteres de crescimento, com possibilidade de seleção para estas variáveis. Há, com base 

em variáveis morfoagronômicas, estruturação da variabilidade genética entre 

subpopulações. Plantas com elevadas taxas de crescimento em altura apresentam elevada 

taxa de crescimento do diâmetro do caule. As variáveis avaliadas comprimento do pecíolo 

(CP), diâmetro do pecíolo (DP) e diâmetro final do caule (DF) foram as mais 

determinantes na discriminação dos acessos. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: fruto do cerrado, divergência genética, descritores morfológicos.  
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ABSTRACT 

GONZAGA, L. N. Morpho-agronomic characterization of UFG germplasm collection 

of “jatobá-do-cerrado” (Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne). 2017. 79 f. 

Dissertation (Master in Genetics and Plant Breeding) – Escola de Agronomia, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017
2
. 

 

Hymenaea stigonocarpa is classified as a priority for research and sustainable exploitation, 

with potential for fruit production. There is a phenotypic variation in the species that 

allows the distinction of three botanical varieties based on leaf characters. The present 

study aimed to characterize and evaluate the magnitude and distribution of the genetic 

variability of a germplasm collection of the species. The experimental material consisted of 

336 accessions of 120 maternal families, from 24 subpopulations sampled in the Brazilian 

Cerrado. Plant height, stem diameter, number of branches and number of leaves were 

measured. Later, they were measured the morpho-agronomic variables: leaf length, leaf 

width, petiole length, petile diameter, leaf angle, leaflets angle and chlorophyll index. 

Growth dynamics and analysis of variance were performed to estimate genetic and 

statistical parameters and selection gain, for growth traits. Data from 113 progenies were 

used to estimate phenotypic and genetic correlation coefficients. It was also determined the 

relative importance of the variables for genetic divergence. The dynamics of growth were 

different in different periods, which is attributed to the formation of the root system in the 

initial phase of growth. The effects of progeny and subpopulation explain considerably part 

of the total variation, being significant between and, predominantly, not significant within 

subpopulations for the growth variables. The morpho-agronomic traits showed significant 

variation within subpopulations. The cluster analysis showed the formation of two distinct 

groups which corroborates a population study previously carried out with molecular 

markers. There is significant variation between subpopulations for growth trais, with 

possibility of selection for these variables. Based on morphological agronomic variables, 

the genetic variability is structured among subpopulations. Plants with high growth rates in 

height have a high growth rate of stem diameter. The variables petiole length (CP), petiole 

diameter (DP) and final stem diameter (DF) were the most determinant in the 

discrimination of accessions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: cerrado fruit, genetic divergence, morphological descriptors.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Até meados do século XX a vegetação natural do Cerrado era bem preservada. 

A agricultura na região era restrita às “terras de cultura”, de maiores fertilidades naturais e 

cobertas por florestas. A formação mais comum de Cerrado, chamada stricto sensu, e a 

formação campestre, eram utilizadas como pastagens, sendo a principal interferência 

humana o manejo com o fogo, elemento natural na evolução das espécies típicas desse 

bioma (Chaves, 2006). 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias para a correção da fertilidade, os 

solos de Cerrado, antes considerados impróprios para o cultivo agrícola, foram 

transformados em terras produtivas. As extensas áreas de topografia plana foram ocupadas 

pelo arroz, que deu lugar à soja e a outras culturas. Nesse cenário tiveram papéis relevantes 

forrageiras exóticas introduzidas para a formação de pastagens exploradas na produção 

pecuária, especificamente as do gênero Urochloa (Chaves, 2006; Karia et al., 2006; 

Barbosa, 2009; Santos et al., 2012). 

Como consequência dos resultados técnicos e econômicos da agropecuária 

houve um intenso processo de ocupação humana, transformando o bioma em uma 

importante região para produção de alimentos no Brasil. Entretanto, essas atividades, 

consideradas as principais causas de retirada da vegetação, estão inseridas em um cenário 

complexo de componentes como ocupação humana, climáticos e socioeconômicos, que 

influenciam mutuamente na variabilidade de área com remanescentes de habitats naturais 

(Jepson, 2005; Diniz-Filho et al.,2009). 

Nesses locais há uma multiplicidade de plantas explorada predominantemente 

por extrativismo, sem manejo, o que pode prejudicar a preservação e a conservação. 

Motivados pela subutilização de espécies com potencial econômico, estudiosos do bioma, 

de diferentes instituições e especialidades, liderados pela Embrapa, definiram espécies 

prioritárias para a pesquisa e o desenvolvimento dentro de um projeto denominado 

“Plantas do Futuro” (Agostini-Costa et al., 2006). 
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Nesse contexto, o jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigonocarpa (Mart. ex 

Hayne)) foi classificado com potencial de exploração sustentada, em médio prazo, para 

produção de frutos. A polpa de jatobá é consumida pelos habitantes da zona rural e há 

estudo da utilização da farinha desse produto na fabricação de biscoitos isentos de açúcar e 

ricos em fibras (Silva et al., 2001; Sano & Fonseca, 2003; Agostini-Costa et al., 2006). 

Não se encontraram na literatura trabalhos de avaliação da variabilidade 

genética da produção de frutos do jatobá-do-cerrado. O estudo de plantas com procedência 

e genealogia conhecidas, com base em caracteres do desenvolvimento inicial e em fases 

mais avançadas, permite que se conheça a estrutura da variabilidade genética, bem como 

viabiliza o estudo de correlação entre caracteres, sobretudo envolvendo a produção, o que é 

importante na definição da idade mais adequada para a seleção de plantas superiores que 

expressem esse caráter (Telles et al., 2001; Chaves, 2006; Aguiar et al., 2009). 

Castro (2016) realizou a caracterização genética de acessos de jatobá-do-

cerrado, representativos de subpopulações que ocorrem no bioma Cerrado, por meio de 

caracteres morfológicos do fruto e plântula, em condições de laboratório e telado, 

respectivamente. Foi feita a análise descritiva de frutos, sementes e mudas que deram 

origem a uma coleção de progênies maternas de 24 subpopulações de um total de 25 

amostradas. Essa coleção apresenta tamanho efetivo populacional considerado satisfatório 

(60) para utilização em programas de melhoramento genético, sendo representativo da 

variabilidade genética da espécie (Gonçalves, 2016). 

Com a continuidade da ocupação do bioma Cerrado pode-se predizer que as 

proporções de remanescente de vegetação natural sofrerão redução. O impacto do 

desmatamento na biodiversidade e na destruição de material genético, justifica estudos da 

variabilidade natural como base de estratégias de conservação e de melhoramento genético. 

A informação sobre a partição da variabilidade genética das espécies nativas nas 

subpopulações, e em que grandeza, orienta estratégias de amostragem, manejo e 

exploração de diferentes germoplasmas (Diniz-Filho et al., 2009; Ganga et al., 2010; 

Almeida Júnior et al., 2014). 

Alguns trabalhos de pesquisas têm sido propostos e executados com o objetivo 

de se conhecer a variabilidade genética de plantas frutíferas do Cerrado. O presente 

trabalho teve como objetivo a caracterização genética quantitativa de uma coleção de 

germoplasma de Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne por meio do estudo de caracteres 
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morfológicos e do desenvolvimento inicial das plantas a campo, gerando conhecimento 

que contribua para a conservação e melhoramento genético da espécie. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O JATOBÁ-DO-CERRADO 

 

O jatobá-do-cerrado é uma planta da família Fabaceae (Leguminosae), 

subfamília Caesalpinoideae. Essa família é caracterizada por apresentar o fruto 

predominantemente tipo legume ou vagem, sendo uma das famílias mais ricas do Cerrado. 

A subfamília Caesalpinoideae é constituída por aproximadamente 2.800 espécies de 152 

gêneros, com distribuição nas regiões tropicais e subtropicais. Dentre os gêneros mais 

conhecidos está o Hymenaea, sendo consideradas variedades da espécie Hymenaea 

stigonocarpa Mart. ex Hayne: H. stigonocarpa var. stigonocarpa; H. stigonocarpa var. 

brevipetiolata N. Mattos; H. stigonocarpa var. pubescens Benth; (Faria et al., 2006; 

FLORA DO BRASIL, 2016). Segundo Faria et al. (2006) H. stigonocarpa var. olfersiana 

(Hayne) Kuntze é também uma variedade do gênero. 

A variedade stigonocarpa apresenta pecíolos longos e finos, folhas glabras ou 

com alguma pubescência quando novas. A variedade pubescens tem folíolos com pelos e 

com maiores dimensões, sobretudo na largura. Já a variedade brevipetiolata apresenta 

pecíolo curto, sendo de fácil distinção das demais. Há registro de ocorrência dessa 

variedade na Serra da Chapada, Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro, Minas Gerais. 

As variedades stigonocarpa e pubescens são de ampla distribuição no cerrado, com 

subpopulações que se sobrepõe, sem que, supostamente, ocorram cruzamentos entre os 

indivíduos (Lee, 1973, p. 211; Castro, 2016). 

No continente americano, excetuando Uruguai e Chile, espécies do gênero 

Hymenaea ocupam vários ecossistemas. No Brasil a espécie H. stigonocarpa ocorre nas 

fitofisionomias cerradão e cerrado stricto sensu, nos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo. (Lee, 1973, p. 48; Sano & Fonseca, 2003; 

Carvalho, 2007; Medeiros, 2011, p. 242). Há também relatos de ocorrência na Bolívia e 
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Paraguai. Toda essa cobertura parece refletir na diversidade e no grande número de 

exemplares observados na vegetação remanescente, verificada em atividade de coleta em 

diferentes locais
3
. 

A árvore possui tronco curto e tortuoso, com copa que pode atingir altura 

próxima de 20 m e diâmetro à altura do peito de 50 cm. As folhas são compostas, 

pecioladas, com dois folíolos curtopeciolados e subsésseis e estípulas caducas. O nome 

Hymenaea do gênero deriva do grego (hymen), deus do matrimônio, fazendo referência 

aos dois folíolos pareados das folhas. O fruto é um legume seco, indeiscente com linha de 

sutura, monospérmico ou polispérmico de textura rugosa devido a pequenas pontuações 

arredondadas e salientes (Carvalho, 2007). 

 

2.2 EXPLORAÇÃO E DOMESTICAÇÃO DE FRUTÍFERAS NATIVAS 

 

Diante da grande biodiversidade dos recursos vegetais do Cerrado diferentes 

formas de uso foram desenvolvidas, sobretudo na alimentação. Tradicionalmente, as 

espécies frutíferas são consumidas nas mais diferentes formas, com potencial de 

exploração em condição agrossilvipastoril, alimentando o gado e fauna. Essa prática de 

exploração demanda ações sustentáveis fundamentadas na botânica e ecologia das 

espécies, de forma que as funções relevantes que as plantas exercem no ecossistema em 

que estão inseridas não sejam comprometidas (Chaves, 2006; Martins et al., 2006). 

Com a elevação da densidade demográfica é observado o aumento da pressão 

sobre a flora, tornando em muitos casos a forma predominante de exploração insustentável, 

sobretudo sobre os remanescentes do desmatamento. Por esse motivo, a domesticação é 

sugerida com alegação de que o extrativismo pode levar a prejuízos ecológicos. O que 

determina o sistema de produção é a viabilidade, havendo potencial, a exploração 

econômica pode se dar por extrativismo sem domesticação ou por cultivo com 

domesticação (Clement, 2001; Agostini-Costa et al., 2006; Faria et al., 2006; Diniz-Filho 

et al., 2009). 

A domesticação é tida como uma classe de evolução resultante da ação humana 

adicionada à ação da seleção natural. Essa interferência pode ser realizada em harmonia ou 

desarmonia, dado que a evolução natural leva à adaptação dos indivíduos ao meio, 

                                                           
3
 Informação pessoal: Lázaro José Chaves, Professor Titular da Escola de Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás, Setor de Melhoramento Vegetal. 
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enquanto a domesticação leva a adaptação dos indivíduos às necessidades humanas. Essa 

condição evolucionária tem como consequência mudanças fenotípicas e genotípicas na 

população, reflexo do manejo e da seleção. Definem-se então categorias de populações que 

vão das silvestres às cultivares modernas domesticadas, cuja sobrevivência depende de 

nenhuma ou completa intervenção do homem (Clement, 2001). 

Em conformidade com sistemas produtivos alternativos há a sugestão da 

domesticação de paisagens, um processo de mudança na ecologia e demografia da flora e 

da fauna, tendo como resultado uma condição de produção que garanta a segurança 

alimentar para o homem. Esse conjunto de componentes naturais alterados pode ser 

também explorado por meio do turismo rural ou ecoturismo (Clement, 2001; Agostini-

Costa et al., 2006). 

Em países desenvolvidos, empreendedores rurais agregam valor a produtos 

locais com chamamento para ao desenvolvimento sustentável, valorizando a cultura 

regional, sobretudo, na culinária e valor nutricional de frutas nativas. No Centro-Oeste do 

Brasil, além do consumo in natura, há o processamento para a produção de doces, geleias, 

sucos e licores. Os produtos, beneficiados ou não, são ofertados a preços competitivos em 

feiras, margens de rodovias, centrais de abastecimento e até mesmo nas grandes redes de 

supermercado (Agostini-Costa et al., 2006). 

A exploração do jatobá-do-cerrado como alimento é realizada por extrativismo. 

Nessa condição, o custo da matéria prima é baixo. Com a implantação de um pomar, as 

fruteiras nativas podem dispensar a aplicação de fertilizantes, já que são adaptadas a solos 

de baixa fertilidade. A resposta em produção a uma condição de cultivo como essa, bem 

como outros caracteres de interesse, apresenta grande variabilidade genética nas 

populações naturais. No início de um programa de melhoramento, essa variabilidade é 

aproveitada, via seleção, de forma que a domesticação se dê em harmonia com a evolução 

da espécie selvagem (Agostini-Costa et al., 2006; Chaves, 2006; Faria et al., 2006). 

 

2.3 PERDA DE VARIABILIDADE E CONSERVAÇÃO DE  

GERMOPLASMA 

 

No início da exploração do Cerrado, agricultores e técnicos de outras regiões 

tiveram em mente que esse bioma era pobre em recursos vegetais, o que levou à 

substituição da vegetação nativa por espécies cultivadas, com consequente perda de 
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recursos naturais. A contribuição da pecuária e da agricultura para o desenvolvimento da 

região do Cerrado é incontestável. Entretanto o impacto ambiental dessas atividades é 

elevado, sendo recente a atenção dada ao problema da erosão genética e da perda de 

biodiversidade causadas pela retirada sem controle da vegetação natural (Chaves, 2006; 

Chaves & Telles, 2006). 

Em razão da considerável contribuição do agronegócio para o saldo positivo da 

balança comercial brasileira, o quadro de exploração do bioma Cerrado, em particular dos 

Recursos Genéticos Vegetais (RGV), deverá ser mantido. Esse fato implica em pressão 

sobre os remanescentes de vegetação, cuja consequência de maior impacto é a erosão 

genética, com perda de variabilidade, o que exige ações de preservação e conservação 

(Chaves & Telles, 2006; Diniz-Filho et al., 2009). 

A preservação de um recurso genético consiste na sua manutenção sob 

condição natural, sem nenhum manejo. Na conservação, esse recurso é manipulado pelo 

homem, em seu benefício e de forma sustentável. Para que isso ocorra é necessário um 

conjunto de ações ou fases que antecedam e, posteriormente, se dê em conjunto com a 

conservação, compondo o que se denomina manejo dos RGV (Nass, 2001; Valois et al., 

2001). 

O manejo é viabilizado com a definição do germoplasma a ser trabalhado. Em 

um primeiro momento são realizadas a prospecção e a coleta de material para 

estabelecimento de uma coleção de germoplasma. Além de necessária, a formação de 

coleções é a estratégia que permite a exploração racional dos RGV. As demais fases que 

compõem o processo são intercâmbio e quarentena, caracterização e avaliação, 

regeneração e multiplicação, documentação e informação (Nass, 2001; Valois et al., 2001). 

Em cenários de adversidade ambiental para a produção de alimentos, as 

coleções são tidas como um reservatório genético, em que podem ser encontradas soluções 

para eventuais problemas. Essa ação visionária de conservação, hoje estruturada em todo o 

mundo, é resultado de um esforço inicial atribuído a Nikolai Vavilov (Nass, 2001). 

Há duas estratégias complementares de conservação denominadas in situ e ex 

situ. A estratégia in situ é a conservação da biodiversidade dentro do ecossistema, 

mantendo a dinâmica evolutiva do habitat original ou do ambiente natural. A estratégia ex 

situ é a conservação da biodiversidade fora do ambiente original ou natural. De maneira 

genérica a conservação ex situ se dá por diferentes coleções dentre as quais a coleção a 

campo destinada a espécies com sementes intermediárias e recalcitrantes. As coleções 
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mantidas a campo são limitadas por exposição a fatores adversos e ocupação de áreas 

relativamente extensas (Nass, 2001). 

Segundo Nass (2001), as características da coleção ex situ do tipo in vivo ou a 

campo, são: conservação de espécies intermediárias ou recalcitrantes, de reprodução 

vegetativa, susceptíveis a fatores bióticos e abióticos, que demandam área para 

manutenção da coleção de plantas. Dado a dinâmica do trabalho de caracterização 

genética, a conservação in vivo em condição experimental a campo, ou teste de progênie, é 

a estratégica que viabiliza a exploração de acessos passíveis de estudo (Siqueira et al., 

1993). 

 

2.4 ESTUDO GENÉTICO-FITOTÉCNICO DA FLORA DO CERRADO 

 

A flora do Cerrado é objeto de investigação científica desde a presença dos 

primeiros botânicos na região, com coletas de material para catalogação das espécies. No 

estudo sistematizado do gênero Hymenaea, especificamente H. stigonocarpa, constam 

registros datados do século XIX. Já na década de 1950 havia a preocupação de geração de 

conhecimento para o aproveitamento racional do bioma. À época da construção de Brasília 

foram feitos relatos por estudiosos sobre a utilização de plantas, destacando a riqueza de 

espécies frutíferas (Saint-Hilaire, 1825; Ferri & Coutinho, 1958; Lee, 1973, p. 209; 

Agostini-Costa et al., 2006). 

Com a criação do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, Embrapa 

Cerrados, em busca de soluções que limitavam a exploração agropecuária na região, foi 

iniciada a pesquisa com os recursos vegetais. A princípio foi contemplado um 

levantamento botânico e de uso das plantas pela população local. Desde então, as pesquisas 

avaliam o potencial de produção e possibilidade de inserção em sistemas de produção. Na 

Universidade Federal de Goiás, pesquisas com enfoque genético-ecológico e agronômico, 

com algumas espécies, foram iniciadas em 1995 de forma interdisciplinar (Agostini-Costa 

et al., 2006; Chaves 2006). 

O trabalho de pesquisa da flora do Cerrado realizado por especialistas de 

diferentes áreas, sobretudo da genética e da fitotecnia, tem como objetivo desenvolver 

sistemas produtivos alternativos ao sistema extrativista predatório. Isso demanda a 

definição de genótipos, a elucidação de técnicas de propagação, produção e plantio de 

mudas, tratos culturais, manejo fitossanitário e colheita. Esse desenvolvimento pode se dar 
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de forma mais eficiente se houver a participação de comunidades, sobretudo, aquelas que 

já trabalham sistemas alternativos de ecologia sustentável (Agostini-Costa et al., 2006). 

Esforços dessa natureza, que contemplem espécies de maior ou menor 

utilização, são preferencialmente precedidos pela caracterização genética e avaliação do 

germoplasma disponível. Essas atividades se dão com a tomada de dados de uma série de 

caracteres específicos, ditos descritores, que identificam os acessos de uma coleção, de 

forma a facilitar a utilização desses no melhoramento de plantas. O procedimento 

adequado é antecedido pela definição de uma lista mínima de descritores por espécie, de 

alta herdabilidade, pouco influenciados pelo ambiente (Nass, 2001; Valois et al., 2001). 

As informações sobre a variabilidade genética presente entre e dentro de 

populações de espécies nativas do Cerrado é pouco conhecida. Ao se considerar a 

ocorrência natural ampla das diferentes espécies, é de se esperar elevada variação genética 

quantitativa, dentre os quais os melhoristas buscam identificar os materiais mais 

promissores para os caracteres de interesse (Abreu et al., 2009; Moura et al., 2013). 

 

2.5 CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA QUANTITATIVA 

 

2.5.1 Teste de progênie 
 

O teste de progênie é um método de fácil condução que viabiliza a 

caracterização genética quantitativa de progênies e a estimativa de parâmetros genéticos, 

bem como permite melhor explorar a variação genética entre procedências (populações, 

cruzamentos, famílias), dado que as condições ambientais da distribuição geográfica da 

espécie são distintas (Siqueira et al., 1993; Duarte et al., 2001; Moura et al., 2013). 

Adota-se então o teste de progênie, não só como estratégia de conservação ex 

situ, mas também como meio de se conhecer a variabilidade da coleção representativa de 

parte ou de toda a região de ocorrência da espécie, bem como captar eventuais diferenças 

de resposta e de interação no ambiente de experimentação por plantas de diferentes 

subpopulações, o que se dá com a obtenção da informação da variabilidade aleatória local 

ou componente de variância devido ao erro experimental (Duarte et al., 2001; Chaves, 

2006; Moura et al., 2013). 

Essa estratégia clássica de investigação da estrutura da variabilidade genética 

de populações envolve o estudo de caracteres quantitativos de progênies e subpopulações. 



20 

 

 

Por meio dela, quando desejável, promove-se a seleção de genótipos superiores para fins 

de melhoramento genético, dado que, havendo variação significativa em caracteres de 

interesse, há indicativo da possibilidade de ganho de seleção, o que é importante na 

formação de mudas para propagação (Chaves, 2006; Moura et al., 2013). 

A variação fenotípica revelada pela caracterização morfológica de progênies é 

resultado dos efeitos ambientais e diferenças genéticas entre indivíduos. A avaliação da 

distribuição da variabilidade fenotípica em níveis estruturais subpopulacionais, para 

caracteres em estudo, demonstra a partição da variação morfológica em níveis 

hierárquicos. O conhecimento da variabilidade de natureza genética, nos diferentes níveis, 

possibilita então a seleção de progênies das diferentes procedências em programas de 

melhoramento. A essa estratégia clássica pode ser integrada o uso de marcadores 

moleculares para o conhecimento prévio da estruturação genética da população, o que 

torna o processo mais eficiente (Chaves, 2006; Ganga et al., 2010). 

 

2.5.2 Diversidade genética 
 

A diversidade genética refere-se à variabilidade alélica dos genes de plantas, 

animais e microrganismos, cuja magnitude está diretamente relacionada à heterozigose 

esperada em populações que se acasalam aleatoriamente. O conhecimento de sua 

distribuição e estruturação em uma coleção é obtido por meio da análise da variabilidade 

de frequências gênicas ou variáveis biométricas associadas a um caráter. Em ambos os 

casos, os dados são analisados segundo modelos estatísticos hierarquizados que viabilizam 

a quantificação e estruturação genética de variedades, progênies e subpopulações 

representativas de uma população (Nass, 2001; Kageyama et al., 2003; Chaves et al., 2011; 

Almeida Junior et al., 2014). 

No contexto da exploração dos RGV, a avaliação da variabilidade genética é 

necessária para subsidiar programas de melhoramento e domesticação de uma espécie. As 

tomadas de decisão são orientadas com base no conhecimento da magnitude da diversidade 

genética em subpopulações e progênies, o que motiva trabalhos de caracterização de 

coleções de germoplasma por fornecerem informações a respeito dos níveis de 

variabilidade genética disponível para o melhoramento (Telles et al., 2001; Moura et al., 

2013). 
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Do ponto de vista conservacionista, a diversidade e estruturação genética 

influem diretamente nas estratégias de manejo in situ e ex situ. É sabido que as variações 

fenotípicas observadas nos estudos quantitativos, resultado da variação gênica e ambiental, 

têm reflexo na capacidade de resposta e manutenção das espécies em condições de 

mudanças ambientais, que no Cerrado, apresentam diferentes características 

edafoclimáticas (Siqueira et al., 1993; Moura et al., 2013). 

A variação apresentada pelos caracteres quantitativos para a adaptação local é 

reflexo da seleção que atua sobre os alelos não neutros, implicando em taxas diferenciais 

de reprodução e, consequente, manutenção das populações naturais. Na ausência de 

migração, a seleção natural e a deriva genética levam à diferenciação alélica entre 

subpopulações. O nível de diversidade devido à seleção e sua influência relativa em 

conjunto com a deriva são comumente obtidos pela comparação das estimativas do 

parâmetro FST, obtido por meio de variáveis do material genético, com o parâmetro QST, 

obtido por meio de variáveis quantitativas (Conover et al., 2006; Leinonen et al., 2013; 

Novaes, 2014). 

 

2.5.3 Estrutura genética 
 

Nos trabalhos que avaliam a taxa de cruzamento em espécies arbóreas, 

tropicais e temperadas, têm-se verificado altas taxas de cruzamento. Na maior parte dos 

estudos há predominância da alogamia ou sistemas mistos. A troca de alelos entre 

indivíduos, associada ao fluxo gênico entre populações, reduz as diferenças entre 

subpopulações causadas por deriva genética e seleção, o que reduz a diversidade genética 

entre subpopulações e a eleva dentro de subpopulações. Esse padrão de estrutura genética é 

comum para a grande maioria das espécies arbóreas (Kageyama et al., 2003). 

Entretanto, em amostragens que priorizem captar a grande variabilidade de 

uma espécie, amplamente distribuída entre subpopulações de um bioma como o Cerrado, 

há um padrão de estruturação diferente para um ou mais caracteres. A maior área de 

abrangência e o maior número de subpopulações podem revelar isso nos grupos definidos 

fenotipicamente e geneticamente. Os resultados vão influenciar na estratégia de 

conservação, sobretudo, na definição de subpopulações representativas de diferentes 

macrorregiões (Ganga et al., 2010; Moura et al., 2013; Almeida Júnior et al., 2014; 

Novaes, 2014). 
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A distribuição da variabilidade genética quantitativa, quando significativa, é 

conhecida por meio da determinação da diversidade e estrutura genética. Isso é viabilizado 

com a investigação direta do material genético ou por estudo fenotípico. Com a evolução 

dos marcadores moleculares, a análise conjunta de dados de variáveis genotípicas e 

fenotípicas tem contribuído com a caracterização genética, isolando efeitos do ambiente e 

da interação. Esses efeitos também podem ser isolados em ensaios por meio do uso, como 

material experimental, de progênies representativas da diversidade genética, que são 

caracterizadas e agrupadas com base em variáveis morfoagronômicos (Menezes Sobrinho, 

1999; Kageyama et al., 2003; Chaves, 2006; Braga, 2015). 

Para a determinação da magnitude e estruturação da variação, com base em 

dados de variáveis biométricas, recorre-se a modelos estatísticos segundo o delineamento 

experimental adotado para estudo dos grupos de interesse, em uma ou mais condições 

ambientais. Esses grupos, delineados pelos tratamentos, podem ser hierarquizado em 

subpopulações e progênies dentro de subpopulações, bem como em variedades e progênies 

dentro de variedades (Ganga, 2008). 

Nos delineamentos de tratamento de classificação hierárquica é avaliado o 

efeito médio de um nível do fator de menor hierarquia dentro do nível do fator de maior 

hierarquia. A detecção de significância estatística para o efeito de subpopulação indica que 

há variabilidade para o caráter mensurado entre as médias de subpopulações. Para o efeito 

de progênie dentro de variedade ou subpopulação, a significância estatística indica que há 

variabilidade para o caráter mensurado entre indivíduos dentro de variedades ou 

subpopulações (Duarte, 1996, p. 46). 

Estudos com espécies do Cerrado têm revelado estruturação da variabilidade 

genética para os diferentes caracteres avaliados. Isso se deve ao fato de que subpopulações 

que representem grupos menores e relativamente isolados de indivíduos apresentam 

excesso de homozigotos, consequência de cruzamentos não aleatórios (Novaes, 2014). 

 

2.5.4 Estimação de parâmetros genéticos 
 

O desdobramento do modelo aditivo-dominante no estudo dos componentes de 

médias, em populações e famílias de plantas cultivadas, supostamente sob o Princípio de 

Hardy-Weinberg, mostra que o valor fenotípico de um caráter quantitativo, ignorando a 

epistasia, sofre efeito genético aditivo e de dominância. Esse fundamento é explorado na 
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estimativa de parâmetros genéticos quantitativos de um caráter, em um único ambiente, em 

populações panmíticas, viabilizando a caracterização genética quantitativa dos acessos de 

uma coleção. Essas estimativas são particularmente interessantes em plantas perenes, dado 

permitirem a predição de valores genotípicos e a estimação de componentes de variância 

(Ramalho et al., 1993; Resende, 2000; Resende, 2002). 

Com avaliações realizadas na fase juvenil é possível correlacionar os caracteres 

do desenvolvimento inicial com caracteres em fase do desenvolvimento mais avançado, 

como por exemplo, componentes de produção da planta, o que pode viabilizar a seleção 

precoce. As correlações entre caracteres permitem predizer a influência da seleção de um 

caráter sobre a média de outro caráter. Com isso, o melhorista passa a ter o conhecimento 

prévio da facilidade ou dificuldade da seleção por meio da correlação fenotípica. De 

qualquer forma, o que se busca é estimar o ganho por seleção de um caráter de interesse 

(Farias Neto et al., 2004). 

A magnitude do ganho por seleção e sua facilidade de obtenção pode ser 

predita pela estimativa de parâmetros genéticos associados a valores fenotípicos. Na 

obtenção das estimativas deve ser considerada a relação de parentesco e sistema 

reprodutivo, como por exemplo, progênies de meios-irmãos e ausência de endogamia. Com 

as estimativas dos componentes da variação genética escolhe-se a população base, o 

método de seleção e mesmo a avaliação da viabilidade de se iniciar ou continuar um 

programa de melhoramento (Farias Neto et al., 2004). 

Ganhos elevados de seleção são obtidos quando se dispõe de altas estimativas 

de herdabilidade e a relação entre os coeficientes de variação genética (CVg%) e 

experimental (CVe%) é superior à unidade. Valores elevados de estimativas desses 

parâmetros são indicativos de que é alta a proporção de variação genética na variabilidade 

total, implicando em boa condição para se selecionar genótipos superiores. Entretanto, em 

experimentos com arbóreas com um grande número de repetições, pode ser obtida grande 

eficiência seletiva mesmo com relação CVg/CVe menores que um. Resultados obtidos com 

altas magnitudes de herdabilidade ao nível de médias e acurácia reforçam a eficiência do 

delineamento com uma planta por parcela e grande número de repetições (Farias Neto et 

al., 2004; Resende e Duarte, 2007; Abreu et al., 2009). 

Outra aplicação dos resultados de avaliações realizadas na fase juvenil, com 

avaliações em fase do desenvolvimento mais avançado, é verificar a influência do 

ambiente sobre as variáveis nas duas fases. Estimativas do coeficiente de herdabilidade ao 
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nível de médias de progênies, para um ou mais caracteres, podem sofrer redução em 

estágios mais avançados, o que pode ser atribuído ao maior tempo de exposição das plantas 

ao ambiente, o que eleva a influência do meio sobre o fenótipo em detrimento da influência 

do genótipo (Almeida Júnior et al., 2014). 

 A estimação ou predição de parâmetros genéticos, associadas à seleção de 

plantas perenes, por meio da metodologia de modelos mistos ao nível individual, é 

comumente adotada na avaliação de experimentos desbalanceados. No presente caso, com 

modelo hierárquico aleatório, a adoção da análise de variância, técnica de estimação 

baseada no método de quadrados mínimos, não apresenta restrição de uso (Resende, 2000; 

Garcia e Nogueira, 2005; Almeida Junior, 2012). 

A melhor predição linear não viesada (BLUP), procedimento de predição de 

valores genéticos individuais com dados balanceados e desbalanceados, tem como 

vantagens a facilidade de implementação e aplicação, além de equivaler a preditores mais 

acurados e de mínimo erro quadrático médio, reconhecidos como estimadores shrinkage. 

Essa abordagem, quase sempre, é mais realista e resulta em maior precisão (Resende, 

2000; Resende & Duarte, 2007). 

 

2.6 CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA 

 

O estabelecimento de uma coleção de germoplasma é a primeira etapa, dentre 

outras, que garante a conservação e uso dos RGV. Para a efetiva exploração de uma 

espécie amostrada, outras etapas, que compõem o manejo dos RGV, são necessárias. 

Dentre elas, a caracterização é uma das fases que subsidia o intercâmbio de materiais. Para 

que isso ocorra é necessária organização de informações de forma padronizada, sobretudo 

para facilitar a troca de conhecimentos e interpretação das informações obtidas em 

diferentes locais (Nass, 2001; BIOVERSITY INTERNATIONAL, 2007). 

Dentre as formas possíveis de identificação de acessos, a caracterização 

morfoagronômica é tradicionalmente utilizada por ser uma técnica acessível. Trata-se de 

uma medida da variabilidade genética dos acessos de coleções, que permite a orientação do 

trabalho realizado com descritores mais sofisticados, como os marcadores moleculares. 

Mesmo sendo passível de influência ambiental, o uso dos descritores morfológicos é 

eficiente na descrição da diversidade genética, combinados ou não com as técnicas mais 

avançadas (Ambiel et al., 2008; Andrade et al., 2009). 
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Para espécies com carência de informação, trabalhos de pesquisa são realizados 

com o objetivo de verificar a possibilidade de distinção de variedades e o estudo da 

divergência genética, mesmo na fase inicial de desenvolvimento das plantas. De acordo 

com os resultados obtidos nos experimentos, podem-se definir descritores morfológicos 

eficientes na determinação de distância genética entre os materiais, ainda que não seja 

possível a distinção visual devida à ausência de uma característica particular (Andrade et 

al., 2009; Naves Pinto et al., 2010). 

Para realização de pesquisa de natureza morfoagronômica de progênies 

avaliações de caracteres específicos, em momento específico, são feitos nos acessos. Os 

dados obtidos são submetidos à análise estatística multivariada, na tentativa de discriminar 

materiais distintos. A definição de caracteres que mais contribuem para a descrição 

morfológica possibilita a identificação dos acessos e revela os que são redundantes, o que 

facilita ou possibilita o uso do material genético diretamente em cultivos ou em programas 

de melhoramento (Daher et al., 1997; Martel et al., 2003). 

Originalmente, o objetivo da definição de descritores era fornecer um número 

suficiente de características para descrição de uma cultura em particular. Com o 

desenvolvimento de novos padrões, um número mínimo de descritores morfológicos, de 

elevada capacidade de discriminação, se tornou disponível para curadores de todo o 

mundo. Quanto melhor for a compatibilidade entre os sistemas de documentação mais fácil 

se dá a troca de informações. Isso resulta em um incremento no uso de RGV por estimular 

o intercâmbio de dados entre curadores. Nesse processo, procura-se respeitar as 

particularidades locais, em especial, quanto ao uso de descritores úteis na manutenção e 

gestão das coleções (Nass, 2001; BIOVERSITY INTERNATIONAL, 2007). 

 

2.7 ANÁLISE DE DIVERGÊNCIA GENÉTICA 

 

A análise de divergência genética, no contexto da caracterização 

morfoagronômica, viabiliza a diferenciação genética de acessos e formação de grupos 

diversos com acessos mais similares dentro dos grupos. Essa avaliação pode se dar por 

métodos descritivos da divergência. Nesses métodos é quantificada uma série de medidas 

de similaridade ou dissimilaridade estimadas previamente com base em diferenças 

morfológicas, entre outras (Cruz & Regazzi, 1997). 
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Para que se estimem parâmetros estatísticos por métodos de predição, a partir 

de dados obtidos de avaliações individuais ou de experimentos com repetições, é 

necessário o conhecimento de operações matemáticas específicas associadas aos critérios 

de similaridade ou dissimilaridade entre caracteres. Além disso, outras questões como 

definição do número final de grupos, a adequação da partição e medida de partição dos 

grupos, precisão desejada, impactam no método da análise de divergência genética (Cruz 

& Regazzi, 1997; Meyer, 2002). 

Os procedimentos disponíveis na literatura para análise de agrupamento são 

distintos, pelo tipo de resultado e diferenças na forma de definir a proximidade entre os 

materiais.  Os mais utilizados são os métodos de otimização e os métodos hierárquicos. 

Dos métodos hierárquicos, os principais são o método do vizinho mais próximo, o método 

do vizinho mais distante, o método UPGMA (Unweighted Pair-Group Method using 

Arithmetic Averages), o método do centróide, o método da mediana e o método da 

variância mínima de Ward (Cruz & Regazzi, 1997; Silva, 2012). 

Dentre os métodos hierárquicos, o método UPGMA é o mais frequentemente 

utilizado, em razão da tendência de apresentar coeficientes de correlação cofenética mais 

elevados. Nesse método, como nos demais métodos hierárquicos, os indivíduos são 

agrupados por um processo repetitivo até o estabelecimento de um dendrograma. O 

dendrograma é um diagrama, em forma de árvore, com o qual é possível a subdivisão dos 

grupos com homogeneidade entre os indivíduos e heterogeneidade entre os grupos. Para 

isso, é necessário que se estabeleça uma linha que delimite no dendrograma os grupos 

formados, o que é feito por critério subjetivo (Cruz & Regazzi, 1997; Martel et al., 2003; 

Silva, 2012). 
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A análise de divergência genética pode também ser realizada, alternativamente, 

por análise multivariada. Nesse procedimento, a avaliação da similaridade dos materiais se 

dá em gráficos de dispersão, por intermédio de variáveis canônicas. Nos procedimentos 

intrínsecos dessa ferramenta, o grau de similaridade genética entre materiais leva em 

consideração as matrizes de covariância residual e fenotípica, além de manter o princípio 

de agrupamento por Distância Generalizada de Mahalanobis (D
2
), comumente obtida com 

a padronização de dados dos caracteres morfoagronômicos. De modo análogo à análise de 

componentes principais, essa técnica de reconhecimento de padrões ilustra a relação entre 

progênies ou subpopulações no gráfico, sem nenhuma pretensão de classificação (Cruz & 

Regazzi, 1997; Lyra et al., 2010). 

A análise de divergência por métodos de predição está centrada na obtenção de 

uma medida de similaridade ou dissimilaridade entre caracteres. Mesmo com um reduzido 

número de caracteres, os cálculos numéricos envolvidos na obtenção dessas medidas são 

pesados, o que motiva a transformação dos dados dos caracteres avaliados em um conjunto 

de variáveis não correlacionadas. Esse procedimento, com o objetivo de simplificar os 

cálculos, faz com que a análise de divergência com base em caracteres da planta deixe de 

ter significado biológico. Uma abordagem, que recorra aos dados do caráter original, pode 

ajudar a identificar a magnitude da importância dos caracteres que contribuem para a 

divergência. O objetivo é indicar quais apresentam maior importância para diferenciação 

de um conjunto de progênies e subpopulações avaliadas (Singh, 1981).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL EXPERIMENTAL 

 

O material experimental foi constituído por acessos individuais de uma coleção 

de jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne) em fase de 

desenvolvimento inicial. Essa coleção foi implantada durante o mês de março de 2014, 

quinze meses após a semeadura. As mudas selecionadas foram plantadas em quatro blocos 

completos casualizados, com 120 progênies (tratamentos) de 24 subpopulações, de um 

total de 25 amostradas, com uma planta por parcela no espaçamento de 2,5 m x 3,0 m e 

uma repetição por bloco, totalizando 480 plantas (Castro, 2016). 

Atualmente existem 336 acessos individuais que constituem as 120 progênies 

maternas (presumivelmente de meios irmãos) amostradas em fitofisionomias do bioma 

Cerrado nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Bahia e 

Minas Gerais (Figura 1 e Tabela 1). A coleta abrangeu uma área delimitada pelas latitudes 

12º 35' S a 20º 27' S e longitudes 45º 05' W a 55º 59' W (Castro, 2016). Em cada local de 

coleta matrizes foram pré-selecionadas pelo aspecto da produção de frutos e coletados, 

pelo menos dez frutos por planta em seis matrizes (Castro, 2016). A identificação das 

progênies foi realizada de forma numérica, em que o algarismo indo-arábico da unidade 

indica a matriz da progênie e os demais da dezena e centena a subpopulação. Exemplo: 

progênie 253, proveniente da subpopulação 25 e matriz três de seis amostradas. 
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Figura 1. Mapa de localização das 25 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa coletadas 

na região do Cerrado (Castro, 2016). 
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A coleção de germoplasma de jatobá-do-cerrado está implantada na Escola de 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA-UFG), localizada no município de 

Goiânia, Goiás, a 16º35'58.19'' de latitude Sul, 49º16'57.10'' de longitude Oeste e 719 m de 

altitude. A temperatura média anual é de 24,7°C, a umidade relativa do ar média de 74% e 

a velocidade média do vento de 3,9 km/h. O clima do local, segundo Köppen, é do tipo Aw 

(quente e úmido com estação seca bem definida, de maio a setembro). O solo do local é 

caracterizado como latossolo vermelho escuro distrófico, de textura média, com relevo 

Tabela 1.

Cuiabá (MT)

General Carneiro (MT)

Jussara (GO)

Jaraguá (GO)

Porangatu (GO)

São Miguel do Araguaia (GO)

Mozarlândia (GO)

Bom Jardim de Goiás (GO)

Água Boa (MT)

Poxoréo (MT)

Pedro Gomes (MS)

Bandeirantes (MS)

Ribas do Rio Pardo (MS)

Selvíria (MS)

Aporé (GO)

Urutaí (GO)

Paracatu (MG)

Buritizeiro (MG)

Bonfinópolis de Minas (MG)

São Desidério (BA)

Monte Alegre (GO)

Planaltina de Goiás (GO)

Araguari (MG)

Bambuí (MG)

Perdizes (MG)

Localização das áreas de coleta de frutos das 25 subpopulações de Hymenaea 

stigonocarpa  na região do Cerrado.

 Latitude (S)  Longitude(W)

05°23′39,92″

15°41′19,33″

Subpopulação

1

2

3

54°21′17,30″

53°01′11,17″

Município (Estado)

17°44′31,32″

19°52′38,33″

15°34′45,11″

55°59′18,49″

15°56′04,21″

15°38′19,14″

13°16′17,70″

13°05′55,94″

51°12′54,26″

49°18′02,76″

49°07′52,20″

50°13'24,10″

54°22′17,49″

50°32′19,57″

52°10′04,19″

52°13′36,12″

16°23′50,33″

12°35′43,80″

13°15′59,51″

15°10′19,10″

20°27′35,63″

20°27′06,63″

18°45′25,60″

17°25′30,17″

17°08′36,53″

17°24′32,49″

46°57'14,45″

45°05′22,59″

45°54′03,59″

46°54′49,56″

47°37′10,64″

21

54°44′43,57″

6

7

8

9

14°46′26,41″

16°07′49,43″

14°24′49,28″

10

11

45°59′05,18″

52°55′41,76″

51°30′05,16″

52°04′23,90″

48°04′26,57″16

17

18

19

20

12

13

14

15

4

5

47°20′06,47″

Fonte: Castro (2016). Obs.: A subpopulação 10, de Poxoréo (MT), não está representada na coleção.

22

23

24

25

18°38′54,74″

20°05′31,35″

19°23′28,90″

47°59′01,68″

45°58′20,76″
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suave ondulado e vegetação original tipo transição floresta tropical subcaducifólia/cerrado 

(EMBRAPA, 1999; BRASIL, 1992). 

 

3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Foram realizadas 11 coletas de dados, sendo sete de janeiro a julho de 2015, 

quatro nos meses de setembro, novembro de 2015, fevereiro e abril de 2016, em que foi 

feita a mensuração e contagem dos seguintes caracteres do crescimento: altura da planta, 

da superfície do solo ao nível do colo até a inserção da folha mais alta da haste principal, 

com uso de trena graduada em centímetros. Diâmetro do caule a 10 centímetros da 

superfície do solo, fazendo uso de paquímetro digital, com leitura em milímetros. 

Contagem do número de ramificações primárias (ramificações da haste principal) e número 

total de folhas da planta (Figura 2). 

 

  

  

Figura 2. Mensuração e contagem dos caracteres do crescimento altura da planta (A e B), 

diâmetro do caule (C), número de ramificações primárias e número total de folhas 

da planta (D) (Fotos: Lamartine Nogueira Gonzaga). 

A B

C D 
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De forma harmonizada com a sugestão de caracterização proposta pela 

BIOVERSITY INTERNATIONAL (2007), posteriormente à última coleta de dados dos 

caracteres do crescimento inicial foi feita a mensuração dos seguintes caracteres 

morfoagronômicos, a partir da segunda folha verdadeira até a quarta folha verdadeira da 

haste principal, em cada um dos acessos: comprimento do entrenó (CE), comprimento do 

folíolo (CF), largura do folíolo (LF), comprimento do pecíolo (CP), com o uso de régua 

graduada em centímetros; diâmetro do pecíolo (DP), com o auxílio de um paquímetro 

digital graduado em milímetros; ângulo de inserção da folha (AFLH), com um medidor de 

ângulo digital; ângulo entre folíolos tangenciados (AFLI) com um transferidor de raio seis 

centímetros (Figura 4)
 4

 e índice de clorofila (IC), com o uso de um clorofilômetro (Figura 

3). 

No período de coletas de dados, quando necessário, foram realizadas capinas 

nas linhas de plantio, roçagem das entrelinhas, rega e controle de formigas e cupins. 

Finalizada cada uma das leituras era realizada a recontagem e poda de todas as 

ramificações primárias. A reposição de mudas mortas no campo foi realizada uma única 

vez, na primeira semana do mês de abril de 2015, de acordo com a disponibilidade de 

mudas, mantidas na embalagem de muda na área da coleção. As plantas repostas não foram 

consideradas nas análises de dados. 

  

                                                           
4
 Para cada raio desse instrumento a medida da variável é diferente, dado que a leitura do ângulo se deu com 

base na interceptação das nervuras, que não são retilíneas (Figura 4). 
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Figura 3. Mensuração dos caracteres morfoagronômicos comprimento do entrenó (A), 

comprimento do folíolo (B), largura do folíolo (C), comprimento do pecíolo (D), 

diâmetro do pecíolo (E), ângulo de inserção da folha (F), ângulo entre folíolos 

tangenciados (G) e índice de clorofila (H) (Fotos: Lamartine Nogueira Gonzaga). 
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Figura 4. Detalhe da mensuração do ângulo entre folíolos tangenciados (AFLI), com base na 

interceptação das nervuras, não retilíneas, pela circunferência externa do 

transferidor de raio seis centímetros (Foto: Lamartine Nogueira Gonzaga). 

 

3.2.1 Análise de crescimento 
 

Os dados de altura e diâmetro do caule foram transformados, pelo cálculo da 

inclinação da reta de regressão linear em função do tempo, em taxa de crescimento linear 

em 30 dias da altura da planta (TCA) e taxa de crescimento linear em 30 dias do diâmetro 

do caule (TDC). Os valores obtidos, juntamente com os dados dos caracteres altura final da 

planta (AF) e diâmetro final do caule (DF), obtidas na décima primeira leitura, foram 

submetidos à análise gráfica de resíduos, com eliminação de valores destoantes (outliers), e 

em seguida, utilizados na obtenção das médias, modas e medianas dessas variáveis. 

A avaliação dos caracteres: altura da planta, diâmetro do caule, número de 

ramificações e número de folhas, realizada em cada planta, foi utilizada para o cálculo da 

média em cada uma das 11 leituras. A altura média, diâmetro do caule médio, acúmulo das 

médias do número de ramificações, acúmulo das médias do número de folhas foram 
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utilizadas para a plotagem de gráficos de barras que revelam a dinâmica do crescimento. 

Dados de leituras realizadas somente no período chuvoso ou seco, de plantas dadas 

incialmente como mortas e que rebrotaram, sobretudo do caráter altura da planta, foram 

desprezados. 

 

3.2.2 Análise Estatística 
 

3.2.2.1 Parâmetros genéticos e estatísticos 

 

Os dados das taxas de crescimento linear em 30 dias da altura da planta (TCA) 

e taxa de crescimento linear em 30 dias do diâmetro do caule (TCD), juntamente com os 

dados dos caracteres altura final da planta (AF) e diâmetro final do caule (DF) foram 

utilizados nas estimativas dos componentes de variância, parâmetros genéticos e ganho de 

seleção. 

Os dados dos caracteres do crescimento e dos caracteres morfoagronômicos 

foram submetidos a dois modelos aleatórios, não hierárquico e hierárquico, de acordo com 

o delineamento experimental de blocos completos casualizados, que considera o efeito de 

progênies e os efeitos de subpopulações e progênies dentro de subpopulações, 

respectivamente. 

As estimativas dos componentes de variância, utilizados nas estimativas dos 

parâmetros genéticos, foram obtidas pelo método da máxima verossimilhança restrita 

(REML). As análises foram realizadas como o software livre R (R Core Team, 2016) para 

uso estatístico e gráfico, com a função “lmer” do pacote “lme4” para análises de modelos 

mistos, que contempla modelos aleatórios. O arquivo de dados foi preparado com o 

aplicativo Excel 2010
©

. 

 

Modelo não hierárquico: Yij = m + pi + bj + eij 

Em que: 

Yij = observação coletada da variável Y na progênie i no bloco j; 

m = constante inerente a todas as observações, correspondente à média geral do experimento; 

pi = efeito aleatório da progênie i; 

bj = efeito aleatório do bloco j; 

eij = erro aleatório médio associado à observação Yij. 
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Modelo hierárquico: Yijk = m + si + pj(i) + bk + eijk 

Em que: 

Yijk = observação coletada da variável Y na progênie j da subpopulação i no bloco k; 

m = constante inerente a todas as observações, correspondente à média geral do experimento; 

si = efeito aleatório da subpopulação i; 

pj(i) = efeito aleatório da progênie j dentro da subpopulação i; 

bk = efeito aleatório do bloco k; 

eijk = erro aleatório médio associado à observação Yijk. 

 

A significância das estimativas dos componentes de variância dos efeitos 

aleatórios foi verificada por meio do teste da razão de verossimilhança (LTR) (Likelihood 

Test Ratio) aplicado aos modelos: completo com blocos e progênies, comparado com o 

restrito com progênie e ao restrito com bloco; completo com blocos, subpopulação e 

progênie dentro de subpopulação, comparado com o restrito com bloco e progênie dentro 

de subpopulação e, ao restrito com bloco e subpopulação. Esse procedimento revela se os 

efeitos de progênie, bloco, subpopulação e progênie dentro de subpopulação explicam ou 

não parte da variação total, o que é indicativo de significância ou não das respectivas 

variâncias. 

A forma como o teste LTR foi realizado é uma adaptação de procedimento que 

busca uma combinação da distribuição da variável resposta e do modelo, mesmo sob 

quebra dos pressupostos. O objetivo é determinar quantos parâmetros são necessários na 

estrutura linear para uma descrição razoável dos dados. Esse procedimento é entendido 

como uma discrepância introduzida para discriminar os modelos e, consequentemente, 

medir o ajuste do modelo adotado, de forma que o processo de estimação seja tal que haja 

a maximização da verossimilhança dos parâmetros para os dados observados (McCullagh 

& Nelder, 1989; Demétrio, 2002). 

A estimativa dos parâmetros genéticos variância fenotípica em nível de média 

de progênies ( ̂     
 ), variância fenotípica em nível de média individual ( ̂    

 ), 

herdabilidade no nível de média de progênies ( ̂     ) e ao nível individual ( ̂    ) foram 

estimadas pelas expressões: 
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 ̂     
    ̂ 

   ̂ 
   

 ̂ 
 

  
 

 ̂    
    ̂ 

   ̂ 
    ̂ 

 

 

 ̂      
 ̂ 
   ̂ 

 

 ̂     
  

 

 ̂     
 ̂ 
   ̂ 

 

 ̂    
  

Em que: 

 ̂ 
 : variância genética entre progênies dentro de subpopulações; 

 ̂ 
 : variância genética entre subpopulações; 

 ̂ 
 : variância residual; 

Por meio dos componentes de variância foram também calculadas as seguintes 

estatísticas: 

 Coeficiente de variação genotípica (CVg), expresso em porcentagem, dado por 
 ̂ 

 
  

100, em que   representa a média geral do experimento; 

 Coeficiente de variação residual ou experimental (CVe ) expresso em porcentagem 

e dado por 
 ̂ 

 
  100; 

 Coeficiente de variação relativa (CVr) adimensional e dado por 
   

   
; 

 Coeficiente de precisão experimental (CPe), expresso também em porcentagem, 

dado por 
 ̂ 

(  )  ⁄   
  100; 

 Acurácia seletiva (A.S.) dada por (     )   , em que F (de Snedecor) é o valor 

da razão de variâncias para os efeitos de tratamentos (progênies) (Resende & 

Duarte, 2007). 

Os parâmetros estatísticos CVe, CVg e CVr são utilizados para a avaliação da 

precisão e qualidade de experimentos agronômicos e genéticos. Essas estatísticas não 

consideram o número de repetições usado na experimentação, o que é contemplado pelo 

CPe. Já A.S. é uma abordagem genética e estatística em que, adicionalmente ao CPe, 

também considera a proporção entre as variações de natureza genética e residual 

associadas ao caráter em avaliação. Embora ainda pouco utilizada, essa estatística viabiliza 

a eficácia da inferência acerca do valor genotípico (Resende & Duarte, 2007). 
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Para a estimativa do ganho de seleção dos caracteres do crescimento foi 

admitida a intensidades de seleção de 20%, progênies de meios irmãos e seleção materna. 

Isso implica em, respectivamente, diferencial de seleção de 1,4 e aproveitamento da 

metade da variabilidade entre progênies. O ganho absoluto de seleção, entre e dentro de 

procedências, em nível de média individual e em nível de média de progênies, foi então 

obtido pelos seguintes estimadores: 

 

          
(  ̂ 

   ̂ 
 )  

 ̂    
             

( ̂ 
   ̂ 

 )  

 ̂     
  

Ao considerar as progênies como de meios irmãos, admite-se que a variância 

genética entre elas é de natureza toda aditiva ou epistática do tipo aditiva x aditiva.  Isto 

representa uma aproximação, já que a variância entre médias de subpopulações pode 

conter algum efeito de dominância associado à endogamia devido à estruturação (Chaves 

et al., 2011). 

A magnitude da medida da diferenciação genética quantitativa entre 

subpopulações, admitindo reprodução por alogamia, foi medida com base no parâmetro 

QST, estimado para cada caráter quantitativo avaliado, por meio do estimador: 

 

 ̂     
 ̂ 
 

 ̂      ̂  
 

 

Em que: 

 ̂ 
 : variância genética entre subpopulações; 

 ̂ 
 : variância genética aditiva dentro de subpopulações ( ̂ 

    ̂ 
 ). 

 

3.2.2.2 Estimativas de correlações 

 

Os dados de 113 progênies, com informações completas, foram utilizadas na 

estimativa dos coeficientes de correlação fenotípica (rF), genotípica (rG) e ambiental (rE). 

Nas estimativas foram consideradas as taxas de crescimento linear em 30 dias da altura da 

planta (TCA) e diâmetro do caule (TCD) a 10 centímetros da superfície do solo. Os dados 

dos outros dois caracteres, altura final da planta (AF) e diâmetro final do caule (DF), foram 

obtidos na última leitura das 11 coletas realizadas entre janeiro de 2015 e abril de 2016. 
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As correlações fenotípica e ambiental foram obtidas por meio das matrizes de 

variâncias e covariâncias fenotípica e residual, entre os caracteres, calculadas após a 

estimação das matrizes de soma dos quadrados e soma dos produtos para tratamento 

(progênies) e para o erro (resíduo), e seus respectivos graus de liberdade. 

Essas matrizes foram obtidas por meio de análise de variância multivariada 

(MANOVA), realizada no software livre R (R Core Team, 2016) com o uso da função 

“manova” do pacote “multcomp”. Os cálculos das correlações, a partir das matrizes de 

variâncias e covariâncias, foram feitos e testados no aplicativo Excel 2010
©

, por meio da 

função “DISTT”, fazendo uso das seguintes expressões: 

 

   
        (  )

√ ̂     ( )
  ̂     ( )

 

    
    (  )

√ ̂ ( )
  ̂ ( )

 

 

   
 √   

√    
 

 

 

 

Em que: 

        (  ): covariância fenotípica total entre progênies para os caracteres x e y; 

 ̂     ( )
 : variância fenotípica total entre progênies para o caráter x; 

 ̂     ( )
 : variância fenotípica total entre progênies para o caráter y; 

    (  ): covariância residual para os caracteres x e y; 

 ̂ ( )
 : variância residual para o caráter x; 

 ̂ ( )
 : variância residual para o caráter y; 

 : correlação a ser testada; 

 : número de progênies com informações disponíveis. 

As correlações genéticas foram obtidas por meio da expressão: 

   
        (  )

√ ̂     ( )
  ̂     ( )
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E testadas por um teste t conforme descrito em Vencovsky & Barriga (1992), 

como segue: 

  
  

√ ̂  
 

, sendo: 

 ̂  
  

 

        
(  (   )  )(  (   )     

 )  
 

        
((    )(    )    

 ), e: 

 

   
 ̂ ( )
 

  ̂ ( )
    ̂ ( )

  

 

   
 ̂ ( )
 

  ̂ ( )
    ̂ ( )

   

 

   
    (  )       (  )

√ ( ̂ ( )
    ̂ ( )

 )√( ̂ ( )
    ̂ ( )

 )

 

 

 

Em que: 

 

g1 e g2: número de graus de liberdade relativos a tratamentos e resíduos, respectivamente; 

b: número de repetições; 

        (  ): covariância genotípica total entre progênies para os caracteres x e y; 

 ̂     ( )
 : variância genotípica total entre progênies para o caráter x; 

 ̂     ( )
 : variância genotípica total entre progênies para o caráter y. 

Os cálculos das correlações genéticas foram realizados por meio da edição de 

um script no software livre R (R Core Team, 2016). 

 

3.2.2.3 Análise de divergência genética 

 

A metodologia de Singh (1981) foi utilizada para a determinação da 

importância relativa dos caracteres para a divergência genética entre progênies e 

subpopulações. O critério de quantificação da contribuição relativa dos caracteres para a 

divergência genética, baseado na estatística Singh (S.j ), é dependente da Distâncias 

Generalizadas de Mahalanobis (D
2
). Quando são trabalhadas diversos caracteres, D

2
 pode 
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ser estimada a partir dos dados originais, transformados ou não, e da matriz de covariâncias 

residuais (Silva, 2012; Cruz & Regazzi, 1997). O cálculo para a geração do gráfico foi 

realizado com o software livre R (R Core Team, 2016), fazendo uso da função, “singh” do 

pacote “biotools” e a edição gráfica no aplicativo Excel 2010
©

. No procedimento de 

cálculo, recorreu-se à matriz de valores ajustados e a matriz de covariâncias residuais 

obtidas na MANOVA. 

O agrupamento das subpopulações foi realizado pelo método UPGMA 

(Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic Averages), procedimento que utiliza a 

matriz de Distância Generalizada de Mahalanobis como medida de dissimilaridade. A 

medida de dissimilaridade, dada pela Distância Generalizada de Mahalanobis, é preferida 

por adotar a estimativa da matriz de covariâncias residuais. Esse procedimento, de maior 

precisão, só é possível com dados obtidos em ensaios com repetições (Cruz & Regazzi, 

1997). Nas análises foi utilizado o software livre R (R Core Team, 2016), sendo necessário 

o carregamento do pacote “StatMatch” para a distância de Mahalanobis e também pacote 

“ggdendro“ e função “ggdendrogram“ para a construção dos dendrogramas. 

A magnitude do ajuste entre a matriz de distâncias e o método de agrupamento 

UPGMA foi estimada pelo coeficiente de correlação cofenética. Essa correlação é 

equivalente à correlação de Pearson entre a matriz de distâncias utilizadas e a matriz de 

distâncias geradas pelo método de agrupamento (Meyer, 2002). Para testar a significância 

do coeficiente de correlação cofenética, foi aplicado o teste de Mantel com 10.000 

permutações, sendo utilizada a função ”mantel.rtestna” do pacote “ade4” do software livre 

R (R Core Team, 2016). 

A distância dos grupos estruturados também foi analisada por variáveis 

canônicas. Nessa análise foi gerada a relevância dos caracteres para diferenciar as 

progênies por meio da variação total dos dados. Foram analisados os dados disponíveis dos 

12 caracteres da metodologia de Singh (1981) e o método UPGMA. A partir dessa análise 

são selecionados descritores mínimos dos caracteres quantitativos mais correlacionados 

com as ultimas variáveis canônicas, o que se dá na fase adulta que contemple a produção e 

caracteres afins. Nesse procedimento são eliminadas a variáveis quantitativas mais 

correlacionadas com as ultimas variáveis, até que fique um número tal de variáveis 

canônicas que represente mais de 80% da variação total dos dados (Cruz & Regazzi, 1997; 

Almeida, 2015). Para a análise de divergência por variáveis canônicas foi utilizado o 

pacote “candisc” e função “candisc” do software livre R (R Core Team, 2016).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERES DE CRESCIMENTO 

 

Foram observadas taxas de crescimento linear da altura da planta (TCA) 

variando de 0,10 cm a 8,22 cm/30 dias, com média de 2,74 cm/30 dias; taxas de 

crescimento linear do diâmetro do caule (TCD) variando de - 0,37 mm a 1,26 mm/30 dias, 

com média de 0,51 mm/30 dias; altura final das plantas (AF) variando de 11,8 cm a 168,6 

cm, com média de 76,71 cm; diâmetro final das plantas (DF) variando de 2,06 mm a 28,62 

mm, com média de 13,97 mm (Tabela 2). 

 

A caracterização morfoagronômica pode tornar possível a distinção de 

diferentes materiais, bem como, permitir a seleção de progênies de crescimento mais 

rápido em programas de melhoramento. Trabalhos com espécies nativas do cerrado têm 

revelado que há, com base em caracteres do crescimento, significativa variabilidade 

genética estruturada entre subpopulações e entre progênies (Ganga, 2008; Aguiar et al., 

2009; Almeida, 2015). 

Tabela 2.

TCA TCD AF DF
(cm/30 dias) (mm/30 dias) (cm) (mm)

Menor valor 0,10 -0,37 11,80 2,06

Maior valor 8,22 1,26 168,60 28,62

Amplitude total 8,12 1,63 156,80 26,56

Desvio padrão 1,41 0,25 30,01 4,66

CV fenotípico (%) 51,36 47,68 39,13 33,32

Média 2,74 0,51 76,71 13,97

Mediana 2,64 0,51 75,00 13,90

Moda 2,22 0,35 82,50 15,62

Medidas

Menor e maior valores, amplitude total, desvio padrão, coeficiente de variação fenotípico,

média, mediana, moda para a taxa de crescimento linear da altura da planta (TCA), taxa

de crescimento linear do diâmetro do caule (TCD), altura final da planta (AF) e diâmetro

final do caule (DF).
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Os valores extremos das taxas de crescimento linear da altura da planta (TCA), 

taxas de crescimento linear do diâmetro do caule (TCD), altura final das plantas (AF), 

diâmetro final das plantas (DF), mesmo contemplando os efeitos do ambiente, são 

indicativos de que há possibilidade de ganhos por seleção. A elevada variação fenotípica 

dos caracteres avaliados é facilmente constatada visualmente nos acessos individuais que 

compõem a coleção (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Variação fenotípica da altura e diâmetro do caule dos acessos que compõem a 

Coleção de Germoplasma de Hymenaea stigonocarpa da UFG (Foto: Lamartine 

Nogueira Gonzaga). 

 

Para o jatobá-do cerrado plantas com porte que facilite o processo de colheita 

dos frutos são desejadas. Os frutos localizados em partes muito altas da copa dificultam a 

colheita e verificação de sua condição de maturação. Embora ainda não se tenha 

informação sobre a atividade respiratória após a colheita, o chacoalhar das galhas faz com 

que os frutos maduros caiam da planta. Isso pode ser indicativo de que o fruto do jatobá 

seja não climatérico. Copas volumosas, aeradas e que não demandam manejo de poda 

também são desejadas. 
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Por meio do gráfico das médias da altura e diâmetro do caule dos acessos de 

jatobá-do-cerrado nas 11 leituras (Figura 6), verifica-se que a dinâmica do crescimento, no 

período seco e chuvoso, é diferente, o que é esperado. O crescimento inicial dessa espécie 

privilegia a formação do sistema radicular em detrimento da parte aérea, o que também 

ocorre com barueiro (Dipteryx alata) e cagaiteira (Eugenia dysenterica) (Dechoum, 2004; 

Oliveira et al., 2006; Mota, 2013; Novaes, 2014; Castro, 2016). Essa estratégia de alocação 

de maior volume de fotoassimilados para o sistema radicular na fase de crescimento inicial 

garante a sobrevivência das espécies. Isso foi observado na coleção, em que plantas dadas 

como mortas nas primeiras leituras haviam rebrotado por ocasião da última leitura. Esse 

comportamento pode também influenciar na produção de frutos de diferentes safras. 

Em razão da representação gráfica (Figura 2) não considerar as diferenças entre 

os intervalos de leitura, que não foram regulares, a análise por meio de regressão linear 

revela que a dinâmica no primeiro período chuvoso, de janeiro a março de 2015, após a 

implantação da coleção ocorrida em março de 2014, foi menor do que no período de 

novembro de 2015 a abril de 2016. 

 

 
Figura 6. Gráficos representativos do crescimento em função da altura média, diâmetro 

médio do caule a 10 cm da superfície ao nível do colo, médias acumuladas do 

número de ramificações e número médio de folhas nas avaliações dos acessos de 

Hymenaea stigonocarpa. 
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A análise gráfica das médias acumuladas do número de ramificações (Figura 

2), considerando o manejo fitotécnico adotado, permitiu verificar que o acúmulo de 

ramificações não foi linear durante todo o período, não impactando, a princípio no número 

médio de folhas, sobretudo nas leituras de janeiro e fevereiro de 2015. De modo geral o 

acúmulo de ramificações apresentou uma dinâmica do crescimento diferente da dinâmica 

do crescimento em altura da planta, diâmetro do caule e número médio de folhas. 

Entre março e maio de 2015, o número médio de folhas se manteve 

relativamente constante, com queda perceptível de junho a setembro de 2015. Iniciado o 

período chuvoso subsequente, o número médio de folhas foi se elevando, mantendo-se 

estável até fevereiro de 2016, sendo sucedido ainda por crescimento perceptível até abril de 

2016. A evidente não similaridade, entre o número médio de folhas e as médias 

acumuladas do número de ramificações é indicativo de que a planta de jatobá-do-cerrado 

privilegia a emissão de novas folhas, mesmo que em setembro de 2015, a relação tenha 

sido favorável ao acúmulo médio do número de ramificações. Por ocasião das avaliações 

era perceptível a emissão constante de novas folhas na extremidade da haste principal. 

O diagnóstico do pressuposto de normalidade dos resíduos, realizado por meio 

de análise gráfica, para cada uma dos caracteres do crescimento, não evidenciou desvios 

que comprometessem a interpretação dos resultados obtidos nas demais análises. 

Entretanto, foram eliminados outliers relativos aos caracteres taxa de crescimento linear 

em 30 dias da altura da planta (TCA) e taxa de crescimento linear em 30 dias do diâmetro 

do caule (TCD). 

No resumo da análise de deviance (D) (Tabela 3) estão listados o teste da razão 

de verossimilhança (LTR), dos efeitos aleatórios, e as estimativas dos componentes de 

variância (VAR). O teste da razão de verossimilhança que, compara o modelo completo 

com bloco(B) e progênie (P), com o modelo testado sem P, indicou que a diferença na 

deviance resultante dessa restrição, foi altamente significativa (p < 0,01) para todos os 

caracteres em estudo. Isso indica que o efeito de progênie explica consideravelmente parte 

da variação total captada pelo modelo, e consequentemente, a significância da variância 

genética entre progênies ( ̂ 
 ), o que revela que há possibilidade de seleção em programas 

de melhoramento populacional. 

Ao considerar o modelo completo com bloco (B), subpopulação (S) e progênie 

dentro de subpopulação (P/S), comparado com o modelo restrito sem S, o teste da razão de 

verossimilhança (LTR) indicou que a diferença na deviance foi altamente significativa (p < 
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0,01) para os caracteres taxa de crescimento linear da altura da planta, altura final da planta 

e diâmetro final do caule, e significativo (p < 0,05) para taxa de crescimento linear do 

diâmetro do caule, o que implica em estruturação das subpopulações, dado a significativa 

variância genética entre subpopulações ( ̂ 
 ). 

Já para a restrição imposta pela omissão do componente P/S, a diferença na 

deviance foi altamente significativa (p < 0,01) para o caráter taxa de crescimento linear da 

altura da planta, e não significativo para os demais caracteres, o que revela variabilidade 

genética entre progênies dentro da subpopulação ( ̂   
 ) significativa para apenas um de 

quatro caracteres considerados. 

No processo de estimação de parâmetros busca-se uma boa medida de ajuste 

entre os dados observados e os valores estimados pelo modelo. A escala de deviance é uma 

função linear particular que mede a qualidade desse ajuste. Sua minimização equivale à 

maximização de uma função de verossimilhança, de ajuste exato, em que os valores 

estimados são igualados aos valores observados. As restrições impostas ao modelo podem 

ou não impactar na deviance, o que implica em efeito significativo ou não do parâmetro 

(McCullagh & Nelder, 1989). 

Embora a análise de deviance permita verificar a importância de um parâmetro 

para o modelo, ela não atribui nível de significância preciso aos desvios devido à ausência 

ou presença do parâmetro. Ela deve ser entendida como uma generalização aplicada a uma 

ampla classe de modelos lineares generalizados, uma alternativa à análise de variância, 

particularmente quando não há ortogonalidade dos dados e não há normalidade da 

distribuição dos erros (McCullagh & Nelder, 1989). 
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A partir das estimativas dos componentes de variância foram estimados os 

parâmetros genéticos e os parâmetros estatísticos de precisão e de controle experimental 

para cada caráter. Na Tabela 3 estão listadas as estimativas das variâncias relativas aos 

componentes do modelo. Na Tabela 4 os coeficientes de herdabilidade ao nível individual 

( ̂    ) e ao nível de média de progênies ( ̂     ), os coeficientes de variação genotípico 

(CVg), residual (CVe), relativa (CVr ), precisão experimental (CPe ), as acurácias seletiva 

(A.S.) e a diferenciação genética quantitativa entre subpopulações, relativos a cada um dos 

caracteres. 

D LTR VAR D LTR VAR

Bloco (B) 1127,1 8,40 0,1015 **
9,7714 5,0508 0,0023 *

Progênie (P) 1143,7 25,00 0,6362
*** 13,599 8,8784 0,0112

**

   Subpopulação (S) 1118,7 8,20 0,2480
**

4,7206 6,4167 0,0057
*

   P/S 1118,9 8,40 0,3620
** 0,34041 2,0365 0,0052

ns

Resíduo - - 1,3714 - - 0,0493
2
Variância aditiva (P/S) - - 1,4480 - - 0,0208

D LTR VAR D LTR VAR

Bloco (B) 3015,3 4,2000 31,0600 *
1842,8 3,6000 0,6770 ns

Progênie (P) 3023,6 12,5000 218,7400
*** 1848,8 9,6000 4,6680

**

Subpopulação (S) 3011,1 10,5000 118,5200
**

1839,2 7,1000 2,4351
**

P/S 3002,8 2,2000 86,2000
ns 1834,1 2,0000 2,0451

ns

Resíduo - - 696,1200 - - 17,1930
2
Variância aditiva (P/S) - - 344,8000 - - 8,1804

1
Qui-quadrado tabelado: 3,84, 6,63 e 10,83 para os níveis de significância de 5%, 1% e 0,1% respectivamente; códigos de

significância: *** p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05, “ns” não significativo;
2
Variância aditiva (P/S): supondo progênies de meios

irmãos.

Resumo da análise de deviance (D) para os componentes de variância (VAR) estimados

para a taxa de crescimento linear da altura da planta (cm/30dias), taxa de crescimento

linear do diâmetro do caule (mm/30dias), altura fina da planta (cm) e diâmetro final do

caule (mm) e teste da razão de verossimilhança (LTR) pela aproximação ¹Qui-quadrado.

Altura Final Diâmetro Final do Caule
F.V.

F.V.
Taxa Crescimento Altura Taxa Cresc. Diâmetro do Caule

Tabela   3.
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As estimativas relativas à variância genética entre subpopulações foram de 

12,52% para a taxa de crescimento linear da altura da planta, 9,45% para a taxa de 

crescimento do diâmetro do caule, 13,16% para a altura final da planta e de 11,24% para o 

diâmetro final do caule. Dentro de subpopulações a variação genética observada só foi 

significativa para a taxa de crescimento linear da altura da planta, captando 18,27% da 

variância genética, indicando distribuição não equilibrada nos dois níveis, com 12,52% 

captada entre subpopulações. 

Esses resultados não estão de acordo com o que é esperado para espécies 

arbóreas de distribuição ampla, em que se atribui ao fluxo gênico entre subpopulações a 

manutenção de maior variação genética dentro de subpopulações do que entre 

subpopulações. Entretanto, corroboram com as estimativas de QST obtidos. Valores dessa 

estatística, significativamente diferentes de zero, indicam que os indivíduos das 

TCA TCD AF DF

(cm/30 dias) (mm/30 dias) (cm) (mm)

Subpopulação (%) 12,52
** 9,45 *

13,16
** 11,24 **

P/S (%) 18,27 **
8,66

ns
9,57

ns
9,44

ns

Resíduo (%) 69,21 81,90 77,27 79,33

TCA TCD AF DF

(cm/30 dias) (mm/30 dias) (cm) (mm)

h²ind 0,31 0,18 0,23 0,21

h²prog 0,50 0,33 0,39 0,36

CVe (%) 42,73 43,15 34,39 29,68

CVg (%) 28,50 20,29 18,65 15,15

CVr 0,67 0,47 0,54 0,51

CPe (%) 28,71 28,69 23,56 20,17

A.S. 0,74 0,62 0,69 0,66

GSind (%) 30,77 14,71 14,09 11,43

GSprog (%) 14,05 8,20 8,10 6,37

Q ST 0,08 0,12 0,15 0,13

Significância: *** p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05, “ns” não significativo. h²ind – herdabilidade a nível de indivíduos. h²prog –

herdabilidade a nível de progênies. m - média geral. CVg – coeficiente de variação genético. CVe – coeficiente de variação

residual. CVr – coeficiente de variação relativo. CPe – coeficiente de precisão experimental. A.S. - acurácia seletiva. GS(ind) –

ganho de seleção individual (considerando seleção de 20%) . GS(prog) – ganho de seleção genético. Q ST - diferenciação

genética quantitativa entre subpopulações.

Parâmetro

Componente

Tabela   4. Percentual dos componentes de variância genética entre e dentro de subpopulações,

parâmetros genéticos para as taxas de crescimento linear da altura da planta (TCA), do

diâmetro do caule (TCD), altura final da planta (AF), diâmetro final do caule (DF), estimativas 

de parâmetros de precisão e controle experimental, e diferenciação genética quantitativa entre

subpopulações.
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subpopulações são mais aparentados entre si do que entre indivíduos de outras 

subpopulações. 

Do ponto de vista de representatividade, esse padrão de estruturação é 

indicativo de que a amostragem realizada para a implantação da coleção captou, de forma 

significativa, grande variabilidade da espécie distribuída entre as 24 subpopulações 

amostras e representadas. Isso impacta em ações futuras com fins de conservação, e, 

sobretudo, de melhoramento (Kageyama et al., 2003; Ganga et al., 2010; Moura et al., 

2013; Almeida Júnior et al., 2014; Novaes, 2014). 

A herdabilidade no nível individual (h²ind) variou de 0,18 para a taxa de 

crescimento do diâmetro do caule até 0,31 para a taxa de crescimento da altura da planta. 

Para os mesmos caracteres, a herdabilidade no nível de média de progênies (h²prog) variou 

de 0,33 a 0,50. A seleção baseada em médias de progênies é mais precisa do que a seleção 

baseada em acessos individuais, dado a diluição dos erros experimentais nas repetições 

(Vencovsky & Barriga1992). Do ponto de vista do melhorista e de curadores de 

germoplasma, estimativas de herdabilidade elevadas tornam o processo mais rápido, por 

permitir a seleção massal e viabiliza caracteres quantitativos como descritores, 

respectivamente. 

O valor de coeficiente de variação residual observado para os caracteres taxa 

de crescimento da planta em altura (42,73%) e diâmetro do caule (43,15%), é indicativo de 

variabilidade decorrente do efeito ambiental, mas também devido às médias desses 

caracteres serem mais próximas de zero. Pela dispersão de uma variável qualquer, o CVe 

pode ser naturalmente elevado, devendo ser considerado como um indicador da precisão 

experimental somente se houver trabalho de mesma natureza, conduzido nas mesmas 

condições experimentais, como referência. 

A proporção percentual do desvio genotípico em relação à média das progênies 

avaliadas, indicada pelo CVg, teve maior valor de 28,50% para o caráter taxa crescimento 

da planta em altura e menor valor 15,15% para o diâmetro final do caule. Se a estimativa 

de herdabilidade é elevada, o CVg também é elevado, mas pode ocorrer relação contrária, 

como no caso do caráter diâmetro final do caule (Tabela 4). É de se esperar que para um 

mesmos caráter, em diferentes subpopulações, a de maior CVg deve apresentar maior 

ganho de seleção. 

Com base no coeficiente de variação relativo, o caráter de maior potencial para 

a seleção é a taxa de crescimento da planta em altura (CVr = 0,67), e o menor, a taxa de 
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crescimento do diâmetro do caule  (CVr = 0,47). Valores de CVr maiores ou iguais a um 

indicam que 50% ou mais da variação das observações em torno da média é devida à 

variabilidade genética. Segundo Vencovsky & Barriga (1992), nessa condição, há uma 

situação favorável ao processo de seleção, o que é confirmado pelas estimativas das 

herdabilidades em nível individual e em nível de média de progênies (Tabela 4). 

Por contemplar não só a variação de natureza residual, mas também o número 

de repetições, os valores do coeficiente de precisão experimental (CPe) variaram de 

20,17% para o diâmetro final a 28,71% para a taxa de crescimento linear da altura da 

planta, com todos os valores abaixo dos valores do CVe. A acurácia seletiva (A.S.), que 

contempla a variação de natureza residual, o número de repetições e a proporção entre as 

variações de natureza genética e residual associadas ao caráter, variou de 0,62 para a taxa 

de crescimento do diâmetro do caule a 0,74 para a taxa de crescimento da planta em altura. 

Ao se admitir que os caracteres em estudo sejam de natureza poligênica, como 

os são caracteres de produção, com baixos coeficientes de determinação genética no nível 

individual, o número de repetições usualmente empregado (entre dois e quatro) não 

permitem atingir uma meta de acurácia seletiva desejada (acima de 0,70). Para isso, 

recomendam-se ao menos seis repetições na avaliação de caracteres dessa natureza 

(Resende & Duarte, 2007). Os valores de A.S. obtidos no corrente trabalho (Tabela 4), 

para os caracteres quantitativos correlatos, taxas de crescimento linear do diâmetro do 

caule (TDC) e diâmetro final do caule (DF), devem ser vistos com parcimônia, já que não 

há outros trabalhos com essa espécie, e caracteres, que possam ser referenciados. 

O ganho por seleção esperado em nível individual variou de 11,43% para o 

diâmetro final da planta a 30,77% para a taxa de crescimento da altura da planta. Em nível 

de progênie, o ganho esperado variou de 6,37% a 14,05% para os mesmos caracteres 

(Tabela 4). A amplitude total entre os maiores e menores valores encontrados para as taxas 

de crescimento em altura e diâmetro do caule (Tabela 2), é indicativa da contribuição de 

acessos superiores para os ganhos estimados. Porém essa medida de variabilidade é 

insensível à dispersão das observações entre os extremos, o que é captado pela variância 

(Ferreira, 1991). 

Os resultados de ganho esperado por seleção, o valor médio dos BLUPs para o 

grupo das progênies superiores (20%) e o grupo das progênies inferiores (20%), bem como 

o valor da média geral do ensaio, para cada uma dos caracteres, confirmam que há 

possibilidade de ganho genético com o processo de seleção (Tabelas 4 e 5), sobretudo na 
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busca de materiais com maior capacidade de estabelecimento, com elevadas taxas de 

crescimento em altura e em diâmetro do caule. 

 

O delineamento de tratamento e o delineamento experimental, de forma que se 

viabilizem modelos para a análise de dados, em que, sejam estimadas variâncias dos 

efeitos de subpopulações e progênies, têm como objetivo definir quais são as melhores 

subpopulações para seleção das plantas com característica de interesse. Dado que a seleção 

de progênies contempla a sua subpopulações, a seleção de progênies superiores independe 

de sua origem, o que implica em desconsiderar a estrutura devida a subpopulações sem 

prejuízo para o melhoramento. 

Com base nas estimativas do valor genético das progênies de diferentes 

subpopulações (Tabela 6), e considerando o interesse em selecionar plantas com maior 

capacidade de estabelecimento, os valores de BLUPs, para taxa de crescimento em altura, 

altura final da planta, e taxa de crescimento do diâmetro do caule, de progênies com 

plantas com essas características, deve prioriza a amostragem da subpopulações de número 

25 (Perdizes – MG). Para seleção de plantas com caules robustos, os maiores valores de 

BLUP para diâmetro final do caule, são da amostragem realizada na subpopulações de 

número 17 (Paracatu - MG). 

De modo mais amplo, considerando 20% de progênies selecionadas, outras 13 

subpopulações podem ser amostradas com o mesmo fim para a taxa de crescimento em 

altura, 14 para altura final da planta, 15 para a taxa de crescimento do diâmetro do caule e 

13 para o diâmetro final do caule (Tabela 6). Em função do melhoramento genético da 

espécie, é justificável o retorno nessas subpopulações para realizar uma amostragem que 

contemple mais de seis matrizes. Mesmo que a coleção tenha tamanho efetivo adequado 

Tabela   5.

TCA TCD AF DF

(cm/30 dias) (mm/30 dias) (cm) (mm)

1,55 0,32 56,87 10,94

4,65 0,69 101,89 17,95

2,74 0,51 76,71 13,97

2,00 0,43 63,95 12,22

3,61 0,61 90,42 16,02

Média 20% inferiores

Média 20% superiores

BLUP

Menor, maior, média geral do ensaio, média dos 20% superiores, média dos 20%

inferiores dos valores de BLUPs de progênies para as taxas de crescimento linear da

altura da planta (TCA), do diâmetro do caule (TCD), altura fina da planta (AF) e diâmetro 

final do caule (DF).

Menor valor

Maior valor

Média geral do ensaio
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(60), a escolha das melhores progênies com base nas melhores subpopulações restringe o 

tamanho amostral. 

 

As estimativas de BLUP para cada uma das progênies (Apêndice A), para cada 

um dos caracteres do crescimento, poderão ser correlacionadas com valores de BLUP de 

caracteres da produção da planta medida em pesquisas futuras. Isso poderá viabilizar a 

seleção precoce com base em caracteres do crescimento, bem como auxiliar na definição 

do porte de materiais melhorados para produção que facilitem a colheita e manejos afins. 

Os valores de QST, que medem a divergência genética quantitativa entre 

subpopulações foram de 0,08, para o caráter taxa de crescimento linear da altura da planta, 

de 0,12, para a taxa de crescimento linear do diâmetro do caule, de 0,15, para a altura final 

Tabela   6.

SUBPOP BLUP SUBPOP BLUP SUBPOP BLUP SUBPOP BLUP

25 4,65 25 0,69 25 101,89 17 17,95

15 4,13 15 0,68 16 98,85 15 17,65

20 4,08 17 0,67 15 97,18 13 17,23

5 4,08 14 0,66 20 95,33 14 17,08

22 3,98 25 0,66 22 95,16 25 16,89

25 3,87 15 0,64 25 95,08 25 16,85

25 3,84 17 0,62 25 94,93 15 16,63

16 3,84 13 0,62 17 94,37 25 16,26

18 3,83 22 0,61 18 92,64 14 16,25

19 3,73 20 0,60 12 92,36 17 16,10

12 3,64 2 0,60 17 91,78 22 16,06

12 3,59 25 0,60 12 90,19 12 15,86

15 3,53 23 0,59 19 89,10 14 15,85

20 3,41 14 0,59 15 88,42 20 15,62

17 3,39 22 0,58 5 88,34 2 15,61

12 3,31 8 0,58 24 87,51 5 15,58

17 3,30 18 0,58 3 87,13 12 15,51

3 3,30 11 0,57 13 87,08 12 15,30

13 3,29 19 0,57 7 85,33 23 15,20

19 3,25 12 0,57 16 85,01 23 15,07

18 3,24 12 0,57 20 84,63 16 15,00

23 3,17 5 0,56 18 84,60 11 14,95

20 3,16 9 0,56 11 84,55 9 14,95

2 3,13 17 0,56 19 84,48 15 14,90

Média BLUP TCA Média BLUP TCD Média BLUP AF Média BLUP DF

2,00 0,61 63,95 16,02

TCA TCD AF DF

Valores de BLUP e média dos 20% selecionados para o melhoramento dos caracteres taxas de

crescimento linear da altura da planta (TCA) em (cm/30 dias), do diâmetro do caule (TCD) em

mm/30 dias, altura fina da planta (AF) em cm e diâmetro final do caule (DF) em mm, de 24

subpopulações (SUBPOP) de Hymenaea stigonocarpa .
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da planta e de 0,13, para o diâmetro final do caule (Tabela 4). Valores de QST próximos de 

zero indicam que o grau de diferenciação fenotípica entre as subpopulações é pequeno, o 

que caracteriza populações de distribuição ampla. Dado que a variabilidade genética 

detectada entre as subpopulações, pela análise de deviance, é significativa (Tabela 3), os 

valores de QST estimados para os caracteres do crescimento são também significativos. 

 A estimativa da variância genética entre subpopulações e da variância genética 

aditiva dentro de subpopulações, utilizadas na estimativa de QST, requer delineamentos de 

tratamentos e delineamentos experimentais, instalados a campo ou em casa de vegetação, 

de forma a captar interações alélicas, não alélicas e do ambiente, admitindo ainda o 

pressuposto da variância entre progênies de meios irmãos, ser toda aditiva. As estimativas 

de QST, para caracteres neutros, são equivalentes ao FST e sua variação pode ser explicada 

pela deriva genética.  

Em razão da analogia entre QST e o FST, que mede a divergência genética entre 

subpopulações com base em dados de marcadores moleculares, há a possibilidade de 

comparação de suas estimativas de modo a inferir sobre ação da seleção natural sobre 

caracteres quantitativos (Castro, 2016). Na avalição de caracteres quantitativos do 

desenvolvimento inicial das 25 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa, que deram 

origem ao material de trabalho do corrente estudo, Castro (2016) obteve valores 

significativos de QST variando de 0,062, para altura inicial medida no sexto mês após a 

semeadura, a 0,226, para o diâmetro final medida no vigésimo terceiro mês após a 

semeadura, com as plantas prontas para irem ao campo. 

No trabalho de Castro (2016) foi feita a comparação de estimativas de FST 

obtidas por Gonçalves (2016), com dados de genotipagem da coleção já a campo. No geral, 

a razão entre o QST e o FST não foi significativamente diferente da unidade, resultado que 

permite inferir que não há evidências da ação da seleção natural na estruturação das 

procedências amostradas. Nessa situação a eventual estruturação é devida à deriva genética 

e restrição do fluxo gênico (Castro, 2016). 

 

4.2 CARACTERES MORFOAGRONÔMICOS 

 

Com o diagnóstico do pressuposto de normalidade dos resíduos, por meio de 

análise gráfica, para cada uma dos caracteres morfoagronômicos, não houve evidências dos 

desvios desse pressuposto que comprometesse a interpretação dos resultados das demais 



54 

 

 

análises. Entretanto, optou-se por eliminação de observações consideradas como outliers, 

relativas aos caracteres comprimento do pecíolo (CP) e diâmetro do pecíolo (DP). 

No resumo da análise de deviance (D) (Tabela 7) estão listados o teste da razão 

de verossimilhança (LTR) dos efeitos aleatórios e as estimativas dos componentes de 

variância (VAR). O teste da razão de verossimilhança comparando o modelo completo 

com bloco (B) e progênie (P), com o modelo testado sem P, indicou que a diferença na 

deviance resultante dessa restrição, foi altamente significativa (p < 0,01) para todos os 

caracteres em estudo. Isso indica que o efeito de progênie explica, consideravelmente, 

parte da variação total captada pelo modelo e, consequentemente, a significância da 

variância genética entre progênies ( ̂ 
 ). 

Ao considerar o modelo completo com bloco (B), subpopulação (S) e progênie 

dentro de subpopulação (P/S), comparado com o modelo restrito sem S, o teste da razão de 

verossimilhança (LTR) indicou que a diferença na deviance não foi significativa para o 

caráter diâmetro do pecíolo (p = 0,2153) e para o caráter ângulo de inserção da folha (p = 

0,1993), e foi altamente significativa (p < 0,01) para todos os demais caracteres. Para a 

restrição imposta pela omissão do componente P/S, a diferença na deviance foi altamente 

significativa (p < 0,001) para todos os caracteres. 

A significância da variância genética entre progênies ( ̂ 
 ) e entre progênies 

dentro da subpopulação ( ̂   
 ) é indicativa de que há possibilidade de caracterização dos 

acessos com base nos caracteres avaliados, o mesmo ocorre ao nível de subpopulações 

( ̂ 
 ), exceto para o caráteres diâmetro do pecíolo e ângulo de inserção da folha. Do ponto 

de vista do melhoramento, é desejável que essa estruturação da variabilidade genética 

também ocorra com caracteres da produção da planta, sobretudo dos frutos, o que 

viabilizaria a seleção de indivíduos superiores. 
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A partir das estimativas dos componentes de variância foram estimados os 

parâmetros genéticos e os parâmetros estatísticos de precisão e de controle experimental 

para cada caráter. Na Tabela 7 estão listadas as estimativas das variâncias relativas aos 

Tabela   7.

D LTR VAR D LTR VAR

Bloco (B) 3422,0 3,80 0,0242 *
2249,9 2,80 0,0039 ns

Progênie (P) 3511,7 93,50 0,5760
*** 2819,3 572,20 0,5274

***

   Subpopulação (S) 3418,2 10,10 0,2114
**

2247,1 45,20 0,3865
***

   P/S 3449,4 41,30 0,3651
*** 2361 159,10 0,1957

***

Resíduo - - 1,8761 - - 0,4002
2
Variância aditiva (P/S) - - 1,4602 - - 0,7828

D LTR VAR D LTR VAR

Bloco (B) 1653,9 15,60 0,0079 ***
8976,5 5,20 0,0402 *

Progênie (P) 1904,5 266,20 0,1632
*** 9656,5 685,20 3,5535

***

   Subpopulação (S) 1638,3 1,50 0,0178
ns

8971,3 8,40 0,9780
**

   P/S 1798,8 162,00 0,1446
*** 9294,9 332,00 2,5936

***

Resíduo - - 0,2332 - - 5,2539
2
Variância aditiva (P/S) - - 0,5783 - - 10,3745

D LTR VAR D LTR VAR

Bloco (B) 7436,4 13,50 0,0387 ***
7852,7 0,20 0,2777 ns

Progênie (P) 8262,8 839,90 1,9035
*** 7921,2 68,70 22,8758

***

   Subpopulação (S) 7422,9 17,40 0,6938
***

7852,5 1,60 3,2150
ns

   P/S 7754,4 348,90 1,2028
*** 7893,4 42,50 19,2860

***

Resíduo - - 2,2058 - - 111,9385
2
Variância aditiva (P/S) - - 4,8110 - - 77,1440

D LTR VAR D LTR VAR

Bloco (B) 7476,7 2,60 1,1670 ns
6763,1 26,70 2,1540 ***

Progênie (P) 7738,8 264,70 72,4110
*** 6843,1 106,70 12,4020

***

   Subpopulação (S) 7474,1 18,50 32,1040
***

6736,4 17,90 6,4870
***

   P/S 7548,6 93,00 40,6630
*** 6768,2 49,70 6,9760

***

Resíduo - - 107,7110 - - 39,8800
2
Variância aditiva (P/S) - - 162,6520 - - 27,9040

Resumo da análise de deviance (D) para os componentes de variância (VAR) estimados para

as varáveis comprimento do entrenó (CE), comprimento do pecíolo (CP), diâmetro do pecíolo

(DP), comprimento do folíolo (CF), largura do folíolo (LF), ângulo de inserção da folha

(AFLH), ângulo entre folíolos tangenciados (AFLI), índice de clorofila (IC), e teste da razão

de verossimilhança (LTR) pela aproximação ¹Qui-quadrado.

1
Qui-quadrado tabelado: 3,84, 6,63 e 10,83 para os níveis de significância de 5%, 1% e 0,1% respectivamente; códigos de

significância: *** p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05, “ns” não significativo;
2
Variância aditiva (P/S): supondo progênies de meios

irmãos.

F.V.
Largura da Folha Ângulo de Inserção da Folha

Diâmetro do Pecíolo Comprimetno da Folha
F.V.

F.V.
Comprimento do Entrenó Comprimento do Pecíolo

F.V.
Ângulo Entre Folíolos Índice de Clorofila
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componentes do modelo, e na Tabela 8 os coeficientes de herdabilidade ao nível individual 

( ̂    ) e ao nível de média de progênies ( ̂     ), os coeficientes de variação genotípico 

(CVg), os coeficientes de variação residual (CVe), os coeficientes de variação relativa 

(CVr ), os coeficientes de precisão experimental (CPe ), as acurácias seletivas (A.S.) e a 

diferenciação genética quantitativa entre subpopulações, relativos a cada uma dos 

caracteres morfoagronômicas.  

O percentual da variância genética altamente, significativa (p ≤ 0,01) entre 

subpopulações, foi de 8,62% para o comprimento do entrenó, 39,34% para o comprimento 

do pecíolo, 11,08% para o comprimento do folíolo, 16,91% para a largura do folíolo, 

17,79% para o ângulo dos folíolos tangenciados e 12,16% para o índice de clorofila 

(Tabela 8). Dentro de subpopulações a variação genética observada foi altamente 

significativa (p < 0,001) para todos os caracteres, variando de 13,08% para o índice de 

clorofila a 36,55% para o diâmetro do pecíolo. 

Diferente do que ocorreu com os caracteres do crescimento, o percentual 

captado entre procedências revelou uma distribuição não equilibrada da variância genética 

nos dois níveis (Tabela 4). Os resultados para todos os caracteres morfoagronômicos, 

exceto o comprimento do pecíolo, com 39,34% da variância genética entre procedências, 

mostrando uma forte estruturação da variabilidade genética quantitativa, impactando na 

tomada de decisão de ações voltadas para a conservação. 

A herdabilidade em nível individual (h²ind) variou de 0,17 para o caráter ângulo 

de inserção da folha a 0,59 para o caráter comprimento do pecíolo. Para os mesmos 

caracteres, a herdabilidade no nível de média de progênies (h²prog) variou de 0,31 a 0,76. 

Castro (2016) obteve estimativas de herdabilidade no nível de média de progênies, 

variando de 0,28, para o caráter diâmetro inicial de mudas, a 0,81 para o caráter 

germinação, com progênies de 24 e 25 subpopulações das quais se obteve mudas para 

implantação da coleção objeto desse trabalho. Do ponto de vista da caracterização de 

germoplasma, herdabilidades elevadas viabilizam caracteres quantitativos como descritores 

e, consequentemente, o agrupamento dos acessos por meio de análise multivariada dos 

caracteres. 
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CE CP DP CF
(cm) (cm) (mm) (cm)

Subpopulação (%) 8,62
** 39,34 ***

4,50
ns 11,08 **

P/S (%) 14,88 ***
19,92

***
36,55

***
29,39

***

Resíduo (%) 76,49 40,74 58,96 59,53

CE CP DP CF
(cm) (cm) (mm) (cm)

h²ind 0,24 0,59 0,41 0,40

h²prog 0,41 0,76 0,61 0,60

m 3,41 2,36 2,68 11,38

CVe (%) 40,12 26,81 18,00 20,14

CVg (%) 22,24 32,33 15,02 16,61

CVr 0,55 1,21 0,83 0,82

CPe (%) 26,92 18,04 12,12 13,68

A.S. 0,83 0,96 0,92 0,96

Q ST 0,07 0,20 0,02 0,05

LF AFLH AFLI IC
(cm) (°) (°) (ICF)

Subpopulação (%) 16,91
*** 2,39 ns

17,79
*** 12,16 ***

P/S (%) 29,32 ***
14,35

***
22,53

***
13,08

***

Resíduo (%) 53,77 83,26 59,68 74,76

LF AFLH AFLI IC
(cm)       (°)       (°) (ICF)

h²ind 0,46 0,17 0,40 0,25

h²prog 0,65 0,31 0,59 0,42

m 7,25 67,43 72,77 51,92

CVe (%) 20,48 15,69 14,26 12,16

CVg (%) 18,99 7,03 11,72 7,07

CVr 0,93 0,45 0,82 0,58

CPe (%) 13,85 10,58 9,73 8,22

A.S. 0,96 0,79 0,92 0,84

Q ST 0,07 0,02 0,09 0,10

Significância: *** p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05, “ns” não significativo. h²ind – herdabilidade a nível de indivíduos.

h²prog – herdabilidade a nível de progênies. m - média geral. CVg – coeficiente de variação genético. CVe – coeficiente de

variação residual. CVr – coeficiente de variação relativo. CPe – coeficiente de precisão experimental. A.S. - acurácia

seletiva. Q ST - diferenciação genética quantitativa entre subpopulações. (ICF) – Índice de Clorofila Falker calculado com

base na absorção de luz em comprimentos de onda característicos da clorofila.

Tabela   8.

Componente

Componente

Parâmetro genético

Parâmetro genético

Percentual dos componentes de variância genética entre e dentro de subpopulações,

parâmetros genéticos para as varáveis comprimento do entrenó (CE), comprimento do

pecíolo (CP), diâmetro do pecíolo (DP), comprimento da folha (CF), largura da folha

(LF), ângulo de inserção da folha (AFLH), ângulo entre folíolos tangenciados (AFLI),

índice de clorofila (IC), estimativas de parâmetros de precisão e controle experimental, e

diferenciação genética quantitativa entre subpopulações.
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Foram observadas estimativas para o coeficiente de variação residual (CVe) 

variando de 12,16%, para o caráter índice de clorofila (IC), a 40,2% para o caráter 

comprimento do entrenó (Tabela 8). Em trabalho com o mesmo germoplasma, conduzido 

em condições de telado, Castro (2016) obteve estimativas do coeficiente de variação 

residual variando de 9,40%, para o caráter comprimento do fruto de jatobá-do-cerrado, a 

66,2% para o caráter taxa de germinação. Considerando o ambiente e o material 

experimental de trabalhado desse autor, a dispersão dos caracteres que se observa por meio 

do CVe, comparativamente ao CVe dos caracteres avaliados a campo, é  indicativa das 

diferentes magnitudes de efeitos aleatórios associados a diferentes caracteres e condições 

experimentais. 

A proporção percentual do desvio genotípico em relação à média das progênies 

avaliadas, indicada pelo CVg , teve maior valor de 32,33% para o caráter comprimento do 

pecíolo e menor valor de 7,03% para o caráter ângulo de inserção da folha. Com base no 

coeficiente de variação relativo, o caráter comprimento do pecíolo é o de maior potencial 

para a diferenciação de materiais (CVr = 1,21), o que é confirmado pelas estimativas das 

herdabilidades no nível de progênies e no nível de média de progênies (Tabela 8).  

Os valores de CPe, que comtemplam a variação de natureza residual e o 

número de repetições, variaram de 8,22% para o índice de clorofila a 26,92% para o 

comprimento do entrenó, com todos os valores abaixo dos valores do CVe, como esperado, 

dado ponderação da média aritmética pelo número de repetições ajustado. Ao considerar a 

proporção entre as variações de natureza genética e residual associadas ao caráter, o que é 

contemplado pela A.S., as estimativas dessa estatística de avaliação da precisão e 

qualidade experimental, variou de 0,79 para ângulo de inserção da folha a 0,96 para os 

caracteres: comprimento do pecíolo, comprimento do folíolo e largura do folíolo. 

Os valores de A.S. obtidos no corrente trabalho (Tabela 8), para os caracteres 

quantitativos AFLH (h²ind = 0,17 e A.S = 0,79), CE (h²ind = 0,24 e A.S = 0,83) e IC (h²ind = 

0,25 e A.S = 0,84), são considerados altos, mesmo com o número de quatro repetições 

empregado, abaixo de seis recomendados por Resende & Duarte (2007) no estudo de 

caracteres de natureza supostamente poligênica e de baixa herdabilidade. 

De modo análogo aos caracteres do crescimento, os caracteres 

morfoagronômicas apresentaram valores de diferença genética quantitativa entre 

subpopulações (QST) indicativas de diferenciação fenotípica (Tabela 8), dado a significativa 

variabilidade genética detectada entre as subpopulações pela análise de deviance (Tabela 
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7). Destaque para o caráter comprimento do pecíolo com variâncias entre subpopulações 

altamente significativa. 

A variância estimada para o caráter comprimento do pecíolo, com 39,34% 

devida à variância genética entre subpopulações, corrobora com a estimativa de QST (0,20). 

Esses resultados eram esperados, por ser esse caráter diferenciador de variedades 

botânicas. Para os demais caracteres os valores de QST foram relativamente menores 

(Tabela 8), o que indica maior parentesco dentro de subpopulações do que entre 

subpopulações. 

Castro (2016) obteve em 126 progênies das 24 subpopulações da coleção 

objeto deste trabalho, com medidas realizadas no sexto mês após a semeadura, valores de 

QST de 0,049 para largura do limbo foliar e 0,075 para o comprimento do limbo foliar. Para 

esses mesmos caracteres, tratadas neste trabalho como largura do folíolo e comprimento do 

folíolo, as estimativas de QST foram de 0,07 e 0,05, respectivamente. Estudos da 

divergência com caracteres em diferentes estágios do desenvolvimento da planta podem 

dar resultados diferentes (Castro, 2016). 

Ao analisar as subpopulações que compõem a coleção de germoplasma de 

Hymenaea stigonocarpa, Gonçalves (2016) encontrou, por meio de marcadores 

microssatélites, níveis de diversidade genética que implicam em estruturação da 

variabilidade genética (FST = 0,14
*
). Corroborando com este resultado e com a análise de 

deviance deste trabalho, Braga (2015) detectou variabilidade genética em estudo de 32 

subpopulações de Hymenaea stigonocarpa amostradas no bioma Cerrado, genotipadas por 

nove locos microssatélites (FST = 0,16
**

). 

As estimativas de FST, obtidas com base no polimorfismo de marcadores 

utilizado por essas autoras, indicam que as subpopulações não estão em completa 

panmixia. A significativa diferenciação genética entre subpopulações pode ser devida a 

deriva genética, cruzamentos entre aparentados e autofecundação. Dados de marcadores 

são indicativos de que o jatobá-do-cerrado apresenta sistema misto de reprodução, com 

predomínio da alogamia (Braga, 2015; Gonçalves, 2016). 

 

4.3 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

 

Admitindo coeficientes de correlações (r), em módulo, como forte de 0,70 a 

0,89 e muito forte de 0,90 a 1,00, destacam-se as seguintes estimativas de correlações 
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fenotípicas (rF) entre os caracteres (Tabela 9): taxa de crescimento linear da altura da 

planta e altura final da planta (rF = 0,89
***

); taxa de crescimento linear do diâmetro do 

caule e diâmetro final do caule (rF = 0,85
***

); comprimento do folíolo e largura do folíolo 

(rF = 0,84
***

); altura final da planta e diâmetro final do caule (rF = 0,76
***

); diâmetro do 

pecíolo e largura do folíolo (rF = 0,74
***

); largura do folíolo e ângulo entre folíolos 

tangenciados (rF = 0,73
***

). 

Já para as estimativas de correlações genéticas (rG) entre os caracteres (Tabela 

10), admitido os mesmos critérios de interpretação, forte e muito forte, destacam-se: 

comprimento do folíolo e largura do folíolo (rG = 0,90
***

); taxa de crescimento linear da 

altura da planta e taxa de crescimento linear do diâmetro do caule (rG = 0,75
**

). O pequeno 

número de correlações genéticas significativas, mesmo de alta magnitude,  se deve 

provavelmente, ao elevado erro associado às estimativas das correlações genéticas. 

As correlações fenotípicas e genotípicas evidenciam que: plantas de elevada 

taxa de crescimento linear da altura da planta e diâmetro do caule apresentam maior altura 

e diâmetro final; folíolos mais compridos são também mais largos e associados a diâmetros 

do pecíolo mais espessos; ângulos entre folíolos tangenciados apresentam maior abertura 

em folíolos mais largos. 

A forte correlação entre caracteres viabiliza inferências sobre um caráter com 

base em outros de mais fácil avaliação. Pesquisa com frutos de jatobá-do-cerrado permitiu 

concluir que frutos maiores tendem a serem mais pesados, com maior quantidade de polpa 

e de sementes, e sementes mais pesadas. Resultado que indica que a coleta de frutos de 

maior porte e peso são de maior rendimento (Castro, 2016). Estimar medidas de caracteres 

do crescimento e morfoagronômicas, além de revelar as associações, é relevante na 

obtenção de correlações significativas entre os caracteres juvenis e adultos. A seleção 

precoce de plantas perenes, com base em caracteres que apresentam correlação com 

caracteres em plantas adultas, reduz o tempo de seleção (Almeida, 2015). 
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Tabela   9.

Correlação p-valor Correlação p-valor

TCA AF 0,89 0,000 DF DP 0,14 0,076

TCD DF 0,85 0,000 AFLI IC 0,13 0,083

CF LF 0,84 0,000 LF IC 0,13 0,087

AF DF 0,76 0,000 AF CE 0,12 0,095

DP LF 0,74 0,000 TCA IC 0,12 0,100

LF AFLI 0,73 0,000 AF IC 0,12 0,102

TCA TCD 0,69 0,000 TCD DP 0,11 0,117

DP CF 0,68 0,000 TCA CE 0,10 0,143

CP CF 0,67 0,000 CP IC 0,10 0,155

TCD AF 0,65 0,000 TCA DP 0,06 0,268

TCA DF 0,65 0,000 AF DP 0,00 0,486

CP LF 0,64 0,000 DF AFLH 0,00 0,482

CE CF 0,60 0,000 DF CF -0,01 0,474

DP AFLI 0,59 0,000 TCD AFLH -0,02 0,401

CE LF 0,48 0,000 DF IC -0,03 0,387

CF AFLI 0,44 0,000 TCD CF -0,03 0,385

CE DP 0,37 0,000 TCA CF -0,06 0,253

CP AFLI 0,37 0,000 TCD IC -0,10 0,142

CP DP 0,37 0,000 AF AFLH -0,10 0,139

LF AFLH 0,36 0,000 AF CF -0,11 0,135

CF AFLH 0,36 0,000 TCA AFLH -0,11 0,127

DP AFLH 0,34 0,000 DF LF -0,12 0,100

CE IC 0,31 0,002 TCD LF -0,13 0,086

CE CP 0,28 0,002 TCA CP -0,16 0,049

CP AFLH 0,28 0,001 TCD AFLI -0,20 0,017

CF IC 0,26 0,003 AF CP -0,20 0,015

CE AFLH 0,24 0,005 TCD CP -0,23 0,007

CE AFLI 0,24 0,004 DF CP -0,24 0,006

AFLH AFLI 0,24 0,006 DF AFLI -0,26 0,003

TCD CE 0,19 0,022 TCA AFLI -0,26 0,003

DP IC 0,17 0,038 TCA LF -0,27 0,002

AFLH IC 0,17 0,038 AF LF -0,31 0,000

DF CE 0,17 0,040 AF AFLI -0,31 0,000

Variáveis   Variáveis

TCA - taxa de crescimento linear em 30 dias da altura da planta, TCD - taxa de crescimento linear em 30 dias do diâmetro

do caule, AF - altura final da planta, DF - diâmetro final do caule, CE - comprimento do entrenó, CP - comprimento do

pecíolo, DP - diâmetro do pecíolo, CF - comprimento da folha, LF - largura da folha, AFLH - ângulo de inserção da folha,

AFLI - ângulo entre folíolos tangenciados e IC - índice de clorofila.

Estimativas do coeficiente de correlação fenotípica entre caracteres do crescimento e

caracteres morfoagronômicas de 113 progênies de  Hymenaea stigonocarpa .
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Tabela   10.

Correlação

TCA AF 0,95 AFLI IC -0,05

CF LF 0,90
***

LF IC -0,08

TCD DF 0,84 TCD AFLH -0,18

LF AFLI 0,81 DF DP -0,23

CP CF 0,76 TCA CP -0,29

TCA TCD 0,75
**

DF AFLH -0,32

CP LF 0,74 AF DP -0,35

DP LF 0,73 TCA AFLH -0,35

DP CF 0,71 TCA DP -0,35

AF DF 0,66
**

TCA CF -0,40

TCD AF 0,63 AF IC -0,40

TCA DF 0,61 TCD CF -0,41

DP AFLI 0,59 DF LF -0,42

CF AFLI 0,59 TCD AFLI -0,45

CF AFLH 0,55 TCD DP -0,49

CE CF 0,53 TCD LF -0,49

CE DP 0,51
**

DF AFLI -0,52

CE CP 0,47 TCD CP -0,52

CP AFLI 0,47 DF CE -0,53

CP DP 0,45
**

AF AFLH -0,53

LF AFLH 0,41 AF CP -0,54

DP AFLH 0,41 TCA AFLI -0,54

CE AFLH 0,40 DF CF -0,63

CE LF 0,40 AF AFLI -0,64

CE AFLI 0,39 AF CE -0,65

CP AFLH 0,37 TCA LF -0,67

AFLH AFLI 0,25 TCD CE -0,68

CE IC 0,19 DF CP -0,68

AFLH IC 0,15 AF CF -0,70

CF IC 0,11 TCD IC -0,71

DP IC 0,07 AF LF -0,83

TCA IC 0,02 DF IC -0,95

CP IC 0,02 TCA CE -0,97

Caracteres   Caracteres

TCA - taxa de crescimento linear em 30 dias da altura da planta, TCD - taxa de crescimento linear em 30 dias

do diâmetro do caule, AF - altura final da planta, DF - diâmetro final do caule, CE - comprimento do

entrenó, CP - comprimento do pecíolo, DP - diâmetro do pecíolo, CF - comprimento da folha, LF - largura da

folha, AFLH - ângulo de inserção da folha, AFLI - ângulo entre folíolos tangenciados e IC - índice de

clorofila.

Estimativas do coeficiente de correlação genética entre caracteres do

crescimento e caracteres morfoagronômicas de 113 progênies de Hymenaea 

Correlação
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4.4 DIVERGÊNCIA GENÉTICA 

 

A determinação da importância relativa dos caracteres para a divergência 

genética entre progênies, obtida pela metodologia de Singh (1981) (Figura 3), indica que 

os caracteres que apresentam importância para diferenciação das progênies de meios 

irmãos avaliadas, com proporção acumulada acima de 60%, foram o comprimento do 

pecíolo (20,0%), o diâmetro do pecíolo (14,0%), o diâmetro final do caule (11,0%), o 

ângulo entre folíolos tangenciados (10,0%) e a taxa de crescimento linear da altura da 

planta (9,0%). 

 

Figura 7. Gráfico da importância relativa de 12 caracteres, do crescimento e 

morfoagronômicas, para estudo da divergência genética entre 113 progênies de 

jatobá-do-cerrado. TCA - taxa de crescimento linear da altura da planta, TCD - 

taxa de crescimento linear do diâmetro do caule, AF – altura final da planta, DF 

– diâmetro final do caule, CE - comprimento do entrenó, CP - comprimento do 

pecíolo, DP - diâmetro do pecíolo, CF - comprimento do folíolo, LF - largura do 

folíolo, AFLH - ângulo de inserção da folha, AFLI - ângulo entre folíolos 

tangenciados e IC - índice de clorofila. 

 

Os quatro primeiros caracteres, em ordem diferente, acumularam proporção 

acima de 50% da importância relativa para a diversidade genética de subpopulações, com 

valores de: comprimento do pecíolo (25,0%), diâmetro final do caule (13,0%), ângulo entre 

folíolos tangenciados (11,0%), e diâmetro do pecíolo (10,0%) (Figura 4). 
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Figura 8. Gráfico da importância relativa de 12 caracteres, do crescimento e 

morfoagronômicas, para estudo da divergência genética entre 24 subpopulações 

de jatobá-do-cerrado. TCA - taxa de crescimento linear da altura da planta, TCD 

- taxa de crescimento linear do diâmetro do caule, AF – altura final da planta, DF 

– diâmetro final do caule, CE - comprimento do entrenó, CP - comprimento do 

pecíolo, DP - diâmetro do pecíolo, CF - comprimento do folíolo, LF - largura do 

folíolo, AFLH - ângulo de inserção da folha, AFLI - ângulo entre folíolos 

tangenciados e IC - índice de clorofila. 

 

Segundo Almeida (2015), a metodologia de Singh considera de menor 

importância caracteres de menor variabilidade ou correlacionados. Para os dois caracteres 

de menor importância relativa para a divergência genética entre progênies, largura do 

folíolo (LF) e comprimento do folíolo (CF), a correlações, genética e fenotípica, são fortes 

(r ≥ 0,84
***

). Para os dois caracteres de menor importância relativa para a divergência entre 

subpopulações, taxa de crescimento linear do diâmetro do caule (TCD) e ângulo de 

inserção da folha (AFLH), as correlações são fracas (r = -0,02
ns

) (Tabelas 9 e 10). 

O agrupamento das subpopulações avaliadas pelo método UPGMA, baseado na 

distância generalizada de Mahalanobis (D
2
), foi consistente, com coeficiente de correlação 

cofenética elevado (0,71, p < 0,001), indicando a formação de dois grupos (Figura 5). Esse 

resultado indica a existência de divergência genética entre as subpopulações de cada um 

dos grupos, corroborando com os resultados de significativa variância genética entre 
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subpopulações ( ̂ 
 ) obtidos para todos os caracteres, exceto para o diâmetro do pecíolo e 

ângulo de inserção da folha (Tabela 7).  

As subpopulações 1 (Cuiabá - MT), 2 (General Carneiro - MT), 13 (Ribas do 

Rio Pardo - MS) e 14 (Selvíria - MS), do menor grupo, são provavelmente de uma mesma 

variedade, podendo ser caracterizadas pela morfologia da folha, sobretudo o comprimento 

do pecíolo, dado ser esse caráter diferenciador das variedades botânicas. Esse resultado 

está de acordo com os resultados obtidos por Braga (2015), que por meio de dados da 

genotipagem de indivíduos de 32 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa amostradas 

no bioma Cerrado, obteve dendrograma de agrupamento idêntico ao desse trabalho. Essa 

autora aplicou o método UPGMA, utilizando como matriz de dissimilaridade, a distância 

genética de Nei, obtendo correlação cofenética elevada (0,886). 
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Figura 9. Dendrograma do método de agrupamento hierárquico UPGMA, obtido a 

partir da distância generalizada de Mahalanobis entre 24 subpopulações de 

Hymenaea stigonocarpa, estimada com base em 12 caracteres, do 

crescimento e morfoagronômicas, medidas em 336 acessos. 

 

A análise multivariada por variáveis canônicas, obtidas de dados de caracteres 

quantitativos, considera as matrizes de covariância residual e fenotípica na determinação 

do grau de similaridade genética. A importância de cada variável canônica é dada pelo 

percentual da variância por ela explicada em relação à variância total. Essa variância é 

concentrada nas primeiras variáveis canônicas, que são ponderadas pelas coordenadas de 

cada população, cujas distâncias geométricas podem ser visualizadas em gráficos de 

dispersão (Cruz & Regazzi, 1997). 

Pela análise de variáveis canônicas, duas das 12 variáveis explicaram 57,4% da 

variação total (Figura 10), sendo que o diâmetro final (DF) e o comprimento do pecíolo 

(CP) foram os caracteres quantitativos responsáveis por melhor explicar a divergência das 

subpopulações, o que está de acordo com a metodologia Singh (Figura 3). O agrupamento 

não hierárquico está de acordo com o UPGMA (Figuras 9 e 10). 

A divergência genética, pelos métodos de agrupamento empregados, 

complementados por metodologia que estima a importância relativa dos caracteres para a 
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divergência genética, revela que a coleção objeto deste estudo é uma amostra de trabalho 

com uma boa representação da diversidade existente de jatobá-do-cerrado para fins de 

melhoramento. Em longo prazo, com a avaliação de caracteres agronômicos em plantas 

adultas, a coleção poderá servir como base para o melhoramento da espécie seja como 

pomar de sementes, seja utilizando seleção recorrente ou seleção de clones. 
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Figura 10. Dispersão gráfica, de 24 subpopulações de jatobá-do-cerrado, obtida por análise de variáveis canônicas de 12 caracteres, 

do crescimento e morfoagronômicos, mensuradas em 336 acessos. TCA - taxa de crescimento linear da altura da planta; TCD - 

taxa de crescimento linear do diâmetro do caule, AF – altura final da planta, DF – diâmetro final do caule, CE - comprimento do 

entrenó, CP - comprimento do pecíolo, DP - diâmetro do pecíolo, CF - comprimento do folíolo, LF - largura do folíolo, AFLH - 

ângulo de inserção da folha, AFLI - ângulo entre folíolos tangenciados e IC - índice de clorofila. 
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5 CONCLUSÕES 

 

i Existe variação significativa entre subpopulações e progênies dentro de 

subpopulações para os caracteres de crescimento, com possibilidade de 

seleção para estas variáveis; 

ii Há estruturação da variabilidade genética entre subpopulações que 

compõem a população de jatobá-do-cerrado estudada; 

iii Plantas com elevadas taxas de crescimento em altura apresentam elevada 

taxa de crescimento do diâmetro do caule; 

v Os caracteres avaliados comprimento do pecíolo (CP), diâmetro do pecíolo 

(DP) e diâmetro final do caule (DF) são as mais determinantes na 

discriminação dos acessos.  
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