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Aos meus dois filhos, pela força do amor que nos une,

Dedico

“Era um desbarrancado grande, formando uma gruta
que ia toda a vida. Na grota e nos altos adjacentes
cresciam pés de pau: angico, jatobá, óleo, pindaíbas,
cedros, embaúbas e gameleiras. Mais por baixo vinham
murici, lobeiras, assa-peixe e, mais por derradeiro,
vinham cansanção-de-leite, juá-brabo, são-caetano e
tufos de capim tiririca e outros. A grota era sempre
sombrosa. A gente vinha, que entrava, logo sentia que o
tempo demudava para frioso e a gente sem querer
pegava a espirrar.”

(Trecho da obra Veranico de Janeiro de Bernado Élis)
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RESUMO

CASTRO, R. S. DE. Variação Genética Quantitativa e Estrutura Populacional de
Hymenaea stigonocarpa (Mart. ex Hayne) no Cerrado. 2016. 83 f. (Doutorado em Genética
e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia. Universidade Federal de Goiás. 2016.

O trabalho teve o objetivo de analisar a variação genética quantitativa entre e dentro de
subpopulações naturais de Hymenaea stigonocarpa (Mart. ex Hayne), árvore frutífera da
região do Cerrado conhecida como jatobá, jatobá do cerrado ou jatobá do campo. Foram
amostradas seis árvores matrizes em cada uma das 25 subpopulações distribuídas pelos
estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerias e Bahia, abrangendo uma
grande área do bioma Cerrado. Em cada árvore foram coletados vinte frutos, que serviram
para avaliação dos dados biométricos de frutos e sementes. Vinte sementes de cada matriz
foram semeadas em uma área telada, sendo cinco sementes por parcela em quatro blocos ao
acaso, constituindo um teste de progênies de meio irmãos hierarquizado. Foram feitas análises
de variância e seus componentes pelo modelo hierárquico para os caracteres de
desenvolvimento inicial das plântulas. Com as mudas produzidas foi plantado um banco de
germoplasma in vivo na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Os maiores
coeficientes de variação fenotípica dos frutos e sementes foram encontrados nos caracteres
número de sementes (47,87%), peso da polpa (47,74%) e peso do fruto (44,06%). A análise
de variância dos caracteres físicos dos frutos e sementes revelou a existência de variação
significativa para todos os caracteres em todos os níveis hierárquicos analisados: entre
subpopulações, entre matrizes dentro de subpopulações e entre frutos dentro de matrizes. Dos
dez caracteres analisados, em seis a maior variação foi encontrada entre frutos dentro de
matrizes. Foram constatadas variabilidades significativas entre subpopulações e entre
progênies dentro das subpopulações para a maioria dos caracteres quantitativos de
desenvolvimento inicial de plântulas estudadas. Tal resultado denota variabilidade genética do
material amostrado, que é importante para a preservação da espécie e também para um futuro
programa de melhoramento visando o seu aproveitamento econômico. As estimativas de
herdabilidade encontradas nos caracteres estudados também foram altas e adequadas para o
sucesso na seleção de caracteres desejáveis em um programa de melhoramento para a espécie.
A análise comparativa entre os valores estimados dos índices QST e FST não diferiram
significativamente em oito dos dez caracteres analisados, demonstrando que não existe forte
evidência da ação da seleção natural na diferenciação entre as subpopulações estudadas e que
a diferenciação encontrada pode ser explicada pela ação da deriva genética combinado com a
restrição de fluxo gênico entre as subpopulações. O valor encontrado no teste de mantel feito
entre as matrizes fenotípica e geográfica foi de 0,164 (p<0,05), denotando uma fraca
correlação entre os dados fenotípicos das subpopulações avaliadas e as distâncias entre elas.
Pelo correlograma de mantel verificou-se que a correlação entre as matrizes embora fraca, ela
diminui constantemente através das classes de distância, chegando a zero por volta dos 500
km. Tal diminuição constante da influência da distância na diferença fenotípica entre as
subpopulações caracteriza um padrão clinal.

Palavras-chave: Cerrado, conservação ex situ, Jatobá, variação genética quantitativa,.



ABSTRACT

CASTRO, R. S. DE. Quantitative Genetic Variation and Population Structure of
Hymenaea stigonocarpa (Mart. Ex Hayne) in the cerrado. 2016. 83 f . (Doctor of Science in
Genetics and Plant Breeding ) - Escola de Agronomia. Universidade Federal de Goiás. 2016.

This study aimed to analyze the quantitative genetic variation within and between natural
subpopulations of Hymenaea stigonocarpa (Mart. Ex Hayne), fruit tree from the Cerrado
region. Six mother trees were sampled in each of the 25 subpopulations from the states of
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais and Bahia, covering a large area of the
Cerrado biome. In each tree they were collected twenty fruits, which served for evaluation of
biometric data of fruits and seeds. Twenty seeds of each mother tree were sown in a nursery,
with five seeds per plot in four randomized blocks, constituting a test of provenances and
progenies of half sibs. Analysis of variance were performed using the hierarchical model for the
characters of initial development. With the produced seedlings it was planted a germplasm
collection in vivo in Escola de Agronomia of Universidade Federal de Goias.The major
phenotypic variation coefficients in fruits and seeds were found in the characters number of
seed (47,87%) weight of the pulp (47.74%) and fruit weight (44.06%). The analysis of variance
of the physical characteristics of the fruits and seeds revealed the existence of significant
variation for all characters in all levels analyzed: among subpopulations, between mother trees
within subpopulations and between fruit within mother tree. Of the ten characters analyzed in
six the greatest variation was found between fruit within mother tree. Significant variability
was found between subpopulations and between progenies within subpopulations for most
quantitative traits studied, showing a great genetic variability of the sampled material, which is
important for sustainability of the species and future breeding program. The heritability
estimates of traits were also high, indicating success in the selection of desirable traits in a
breeding program for the species. The comparative analysis between the estimated value of the
QST and FST index showed no significant difference for eight of ten characters analyzed,
demonstrating that there is no evidence of the action of natural selection in the differentiation
between the studied subpopulations and that the differentiation found can be explained by the
action of genetic drift combined with gene flow restriction between subpopulations. The value
of correlation coefficient between phenotypic and geographical matrix was 0.164 (p <0.05) by
Mantel test, indicating a weak correlation between the phenotypic subpopulations means and
the distances between them.

Keywords: Cerrado, ex situ conservation, Jatoba, quantitative genetic variation.
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1 INTRODUÇÃO

A região do Cerrado vem sofrendo grandes transformações nas últimas

décadas. O incremento de sistemas agropastoris com espécies exóticas, a elevada taxa de

urbanização e outras formas de ação antrópica tiveram grande influência nos ecossistemas

naturais existentes na região. A falta de conhecimento sobre aspectos básicos da biologia,

estrutura populacional e ecologia da flora da região é um dos aspectos que tem contribuído

para a falta de planejamento na ocupação da região e a perdas imensuráveis de recursos

genéticos vegetais na região. Apesar de existirem muitas plantas úteis no Cerrado e bem

conhecidas do povo do interior, elas só foram estudadas sob o aspecto morfológico, com

vista à sua classificação botânica. Poucos estudos foram feitos sobre sua auto-ecologia,

propagação e demais aspectos necessários à sua conservação e uso em maior escala

(Pereira, 1992). Uma das informações importantes para planejar e manejar áreas de

conservação é o conhecimento da variabilidade e estrutura genética das populações de

espécies nativas (Hamrick et al., 2006; Ganga et al, 2009). Ao conhecer a estrutura genética

de uma população pode-se conhecer também, ou, pelo menos inferir, sobre as forças

microevolutivas que atuam sobre ela e com isto estimar parâmetros que podem ser uteis no

planejamento estratégico para atuar na sua conservação. É possível ainda pesquisar acerca dos

mecanismos biológicos e rotas metabólicas que estas plantas apresentam, que é decorrente da

sua história evolutiva e de adaptação a determinados ambientes extremos, como alumínio

tóxico, deficiência hídrica e nutricional.

Nesse sentido, o estudo de espécies arbóreas com ampla distribuição no bioma,

como Hymenaea stigonocarpa, é fundamental. Essas espécies são consideradas chave em

um ecossistema terrestre e são boas indicadoras de seu grau de preservação. Para

Kageyama et al. (2001), “existem grupos-modelos na comunidade, cujas espécies

representantes possuem características genético-ecológicas que podem ser extrapoladas

para a comunidade”. Esta pesquisa procura avançar no entendimento da estrutura genética

populacional de Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne, conhecida popularmente como
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jatobá, jatobá-do-cerrado, jataí-do-campo e outros nomes populares, dependendo da região.

Essa espécie possui várias características com potencial de utilização e historicamente vem

sendo explorada de forma extrativista, uma vez que não existem plantios conhecidos. Além

da polpa farinácea usada como alimento na forma de farinha para bolos, mingaus, geleia e

licor, da casca de seu tronco são retiradas resinas que têm propriedades medicinais e

industriais (Silva et al., 1994; Almeida et al., 1998, Carvalho, 2007). A espécie pode ainda

ser usada no reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, já que é bastante

procurada pela fauna (Carvalho, 2007).

Essas características ecológicas aliadas ao potencial de utilização da espécie

fazem com que seu estudo genético populacional seja de extrema importância para sua

preservação in-situ e ex-situ, com reflexos para entendimento do Bioma como um todo.

Com isso, o presente estudo busca novas informações acerca da biologia/ecologia da

espécie Hymenaea stigonocarpa, podendo ser útil em um futuro programa de

melhoramento genético visando a sua domesticação e aproveitamento de forma

sustentável.

Desta forma, os objetivos específicos do presente trabalho foram:

1) Caracterizar e estimar os parâmetros fenotípicos de frutos e sementes oriundos de

subpopulações de Hymenaea stigonocarpa.

2) Implantar um teste de progênies para estimar a variabilidade genética quantitativa das

fases iniciais de desenvolvimento entre subpopulações e entre as progênies de

Hymenaea stigonocarpa.

3) Comparar a variação genética quantitativa com a variação genética molecular entre e

dentro de subpopulações de Hymenaea stigonocarpa, a fim de inferir sobre os

processos evolutivos que levaram a esta diferenciação.

4) Estabelecer uma coleção de germoplasma in vivo a partir das subpopulações de

Hymenaea stigonocarpa coletadas, a fim de permitir novos estudos sobre a biologia da

espécie e contribuir para sua conservação.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O BIOMA CERRADO

O bioma Cerrado é caracterizado por ter um clima com duas estações bem

definidas, invernos secos e verões chuvosos. Sua vegetação é influenciada diretamente

pelas suas características edáficas, como profundidade, umidade, acidez, e disponibilidade

de nutrientes. O fogo, a herbivoria e práticas de manejo atuariam em segundo plano na

determinação fitossociológica do Cerrado. Estes diferentes fatores e a intensidade de cada

um resultam na criação de diversos habitats, por onde se distribuem as comunidades

bióticas do bioma (Felfili et al., 2001).

Tal diversidade ambiental reflete na composição fisionômica e florística da

região. Encontram-se desde fisionomias essencialmente campestres como o campo limpo e

as veredas, a formações florestais como o cerradão, mata seca, mata de galeria e mata ciliar.

Passando ainda pelas formações savânicas, como o cerrado senso stricto, campo-cerrado e

palmeirais (Eiten, 1990). Floristicamente, o Cerrado é considerado um dos biomas com

maior diversidade em termos de flora vascular. Estima-se que das 300.000 espécies

vasculares conhecidas no mundo, o Cerrado abriga cerca de 10.000, sendo que 4.400 ou

1,5% do total mundial são consideradas endêmicas (Myers et al., 2000).

Apesar desta biodiversidade e rico patrimônio genético, historicamente o

bioma Cerrado foi preterido com medidas conservacionistas adotadas pelo poder público

que deram maior importância às florestas tropicais, como a Amazônia (Chaves, 2008).

Apenas 1,5% da área total do Cerrado estão protegidos com unidades de conservação

integral (Aguiar et al., 2004). Devido à topografia predominantemente plana a suave

ondulada e facilidade de desmatamento, extensas áreas contínuas de Cerrado foram

desmatadas para implantação de monoculturas agrícolas sem o devido planejamento de

resguardar amostras de ecossistemas que poderiam servir como banco genético e refúgio

da fauna e flora (Pinto, 1990).

Estima-se que nos últimos cinquenta anos, cerca da metade da região do

Cerrado já foi desmatada (Sano et al., 2010) e transformados em áreas de agricultura ou
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pastagens. Há ainda uma demanda de carvão por partes das siderúrgicas que reflete na

pressão por novos desmatamentos. Calcula-se que haja uma taxa de desmatamento em

torno de 4.000 km2 por ano na região (Ferreira et al., 2011). Devido a esses fatores, o

Cerrado é considerado uma das 25 áreas consideradas “hotspots” do mundo. Tais

“hotspots” são áreas com alta biodiversidade que vêm sofrendo grandes transformações e

em que haveria uma melhor relação de custo/benefício em termos de investimento e

proteção de espécies (Myers et al., 2000).

Como complemento à ação conservacionista do bioma, o uso de espécies

nativas com aproveitamento econômico é uma alternativa que deve ser pesquisada e

fomentada pelos órgãos públicos de pesquisa. Existem várias espécies nativas do Cerrado

que têm potencial para exploração econômica, seja como alimento, medicinal, ornamental,

forrageira, apícolas, madeira, cortiça, fibras, óleo, tanino, material para artesanato e outros

(Pereira, 1992; Almeida et al., 1998; Felfilli et al. 2004). Dentre estas, as frutíferas nativas

como jatobá (Hymenaea stigonocarpa sp,) têm um lugar de destaque pela boa aceitação

popular e os altos valores de alguns nutrientes encontrados (Naves, 1999).

2.2 RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS DO CERRADO

Segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, “recurso genético

significa material genético de valor real ou potencial”, e corresponde a um dos três níveis da

diversidade biológica que devem ser preservados para a evolução e manutenção dos sistemas

necessários à vida da biosfera, juntamente com a diversidade entre espécies e de ecossistemas

(Brasil, 2000). Além do valor direto de uso da biodiversidade para satisfazer às necessidades

humanas de alimentos, combustíveis princípios ativos de substâncias, energia, madeira,

recreação, turismo, ciência e educação, há de se ressaltar a importância do uso indireto da

biodiversidade na manutenção dos serviços ecossistêmicos, os quais dão suporte à

produtividade biológica, à regulação do clima, à manutenção da fertilidade do solo, à ciclagem

de nutrientes, polinizadores, à qualidade da água e do ar (Guerra et al., 2015).

As plantas são um componente vital da diversidade biológica e um recurso

essencial para a sobrevivência e bem-estar da humanidade (Scheldeman & van Zonneveld,

2010; Cavalcanti, 2015). Desde os primórdios, quando ainda era apenas um caçador-coletor, o

homem dependeu das plantas para sua alimentação e sobrevivência. Foi o advento da

agricultura e domesticação de plantas, ocorridos há cerca de 10.000 anos atrás, que possibilitou
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o aumento substancial da população humana e a criação de ordenamentos sociais e políticos

que nunca haviam existido anteriormente (Ladizinsky, 1998). Desde então, não houve muita

alternativa na escolha das espécies, certas plantas que ofereciam oportunidade alimentícia

foram primeiramente utilizadas (Paterniani, 2007), em detrimento de outras plantas nativas

adaptadas ao ecossistema locais e ainda hoje pouco exploradas economicamente (Queiroz &

Lopes, 2007). Desta época também, o homem ao selecionar as variedades mais desejáveis de

forma empírica, provocou as primeiras mudanças alélicas dirigidas (Borém & Miranda, 2009).

Considera-se que apenas 30 culturas alimentam o mundo e contribuem com 95% das calorias

consumidas pela humanidade (Guerra et al., 2015), resultando em uma grande uniformidade de

culturas exploradas. Leakeley & Newton (1994) chamaram de “espécies cinderelas”, certas

espécies lenhosas dos trópicos que embora sejam desejáveis pelos produtos que fornecem,

foram deixadas de lado pela ciência nos processos de domesticação e melhoramento genético.

Por outro lado, os povos ao migrarem para novos territórios levavam consigo suas

sementes, fazendo com que as principais espécies de plantas cultivadas se espalhassem por

todo o planeta, resultando em uma grande diversidade genética para estas espécies (Ladizinsky,

1998). A partir do século XX, com o avanço do melhoramento genético, os melhoristas de

plantas tiveram sucesso ao conseguirem desenvolver melhores cultivares com rendimentos

mais altos, o que garantiu uma oferta crescente de produtos e matérias primas (Queiroz &

Lopes, 2007). Isto se fez com a substituição de variedades crioulas tradicionalmente plantadas

por produtos da agricultura moderna os quais são geneticamente muito mais uniformes. Isso

leva a um paradoxo, pois os mesmos melhoristas que são dependentes da diversidade genética

para ter sucesso no seu trabalho, involuntariamente causam a erosão genética da diversidade

que eles mesmos precisarão no futuro (Goedert, 2015).

Para Lopes (2015b), novos paradigmas ambientais forçam a buscar sistemas de

produção sustentáveis, voltados para o aumento da produtividade dos recursos naturais. Nesse

sentido, o uso cada vez mais disseminado de inovações de base biológica sustenta uma

vertente importante de desenvolvimento da sociedade moderna – a bioeconomia. Com os

avanços recentes da genômica, da engenharia metabólica, da genética molecular e outras novas

áreas da ciência, a bioeconomia traz perspectivas de potencialização dos métodos tradicionais

de melhoramento genético e exploração sustentável da biodiversidade e da variabilidade

genética. Abre possibilidades para estudos detalhados de processos metabólicos importantes

nas quais as plantas nativas, adaptadas às condições ambientais extremas, têm muito a

contribuir e poderão gradualmente ser incorporadas como espécies de importância agrícola e

para inúmeras bioindústrias no futuro. Isso se torna ainda mais importante face às mudanças
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climáticas em curso que levam à intensificação de estresses hídricos, térmicos e nutricionais

que comprometem a produtividade agrícola (Queiroz & Lopes, 2007; Lopes, 2015a).

Deve-se ainda lembrar que recurso genético, além de seus valores diretos e indiretos,

possui uma vertente que é difícil de mensurar em termos econômicos, mas que também deve ser

considerada, que é o seu valor potencial. Isso remete a questões éticas como a obrigatoriedade da

preservação destes recursos genéticos e sua evolução natural para serem utilizadas pelas gerações

futuras. E, saindo do antropocentrismo, deve-se considerar que as outras espécies também têm o

direito à vida e por isso a natureza é considerada sagrada (Frankel, 1974).

Para fins de preservação dos recursos genéticos vegetais há de se considerar

diversas estratégias e práticas de conservação. Além da conservação in situ (no lugar), que é

imprescindível, pois permite que a população continue seu processo evolucionário

naturalmente, existem ações complementares para conservação ex situ (fora do lugar), onde se

procura coletar e manter a maior diversidade genética possível da espécie em bancos de

germoplasma (Amaral et al., 2007). O germoplasma é qualquer unidade física viva que contém

informação genética e pode ser reproduzida (Cavalcante, 2015). Basicamente existem três

formas de manutenção ex situ que depende das características reprodutivas do germoplasma a

ser conservado: a) conservação de sementes; b) conservação in vitro; e c) conservação no

campo in vivo (Dantas & Liz, 2015).

A conservação ex situ, para ser bem sucedida e cumprir a sua função de preservar

os recursos genéticos, demanda a participação de técnicos especializados e de instituições

estáveis, com capacidade institucional de longo prazo (Amaral et al., 2007). Isto é

particularmente crítico em países emergentes como o Brasil, que embora seja um país

considerado megadiverso, são poucos Banco de Germoplasma que possuem um sistema

formal de curadoria que possa preservar seus acessos independentes de ações particulares de

um funcionário ou de uma determinada gestão da instituição pública (Burle & Veiga, 2015).

Como os recursos e espaço são sempre limitantes, a escolha dos acessos a

serem preservados deve ser analisada com o máximo cuidado a fim de que se tenha o máximo

de diversidade genética em determinado número de amostras. Para plantas nativas, a escolha

dos possíveis locais de coleta deve ser bem analisada a partir das particularidades da espécie,

de sua área de ocorrência, dos dados disponíveis sobre sua estrutura genética e dados

ecogeográficos (Walter et al., 2007; Walter, 2010). Atualmente a planificação da expedição de

coleta pode ser elaborada utilizando-se Sistemas de Informações Geográficas – SIG onde todos

estes dados são considerados de forma a aperfeiçoar a amostragem da variabilidade genética da

espécie alvo (Jarvis, 2005; Parra-Quijano et al., 2012).
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O tamanho da coleta e o tamanho efetivo da coleção de germoplasma a se coletar é

outro aspecto a ser analisado quando do planejamento de uma expedição de coleta.

Dependendo do objetivo da coleta se para melhoramento genético ou preservação, deve-se ter

um tamanho efetivo mínimo. E o tamanho efetivo é calculado a partir do sistema de

cruzamento da planta, de sua taxa de autofecundação e o nível de divergência genética entre

subpopulações. De modo geral deve-se fazer o controle gamético feminino, coletando um

número igual de sementes por matriz. E quando a população é estruturada em várias

subpopulações, deve-se coletar o maior número de subpopulações possíveis (Crossa &

Vencovsky, 2011).

2.3 A ESPÉCIE Hymenaea stigonocarpa MART. EX HAYNE (FABACEAE)

O gênero Hymenaea pertence à família Fabaceae e subfamília Caesalpinioideae.

Tal nome foi escolhido por Linnaeus em 1737, e tem sua origem decorrente de Himeneu, deus

do matrimônio segundo a mitologia grega, e em função da posição dos folíolos pareados das

folhas que se tocam durante a noite. Tem como centro de origem a África e a Bacia Amazônica

como segundo centro de distribuição. Possui 14 espécies e 12 variedades, sendo que apenas

uma espécie ocorre na África, em sua costa leste. Todas as outras espécies ocorrem nas

Américas e oeste das Índias, numa ampla distribuição geográfica, desde latitude 23°N, no

México central, a 27°S, no norte da Argentina (Lee, 1973).

Figura 1: Distribuição do gênero Hymenaea
Fonte: Lee (1973)
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Tal amplitude de distribuição reflete a adaptação das diversas espécies do

gênero Hymenaea aos mais diferentes ecossistemas, desde floresta úmida tropical, ao clima

semi-árido, como na caatinga. Isso resulta também numa grande plasticidade fenotípica

dentro do gênero, com espécies que desenvolvem até quarenta metros, como H. courbaril

var. altissima e outras com aspectos arbustivos, com menos de três metros de altura, como

H. stigonocarpa (Lee, 1973).

A espécie H. stigonocarpa ocorre principalmente no Brasil, na região do

Cerrado, podendo ocorrer também na Bolívia e nas regiões de contato entre o Cerrado e

Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Caatinga. É conhecida como jatobá, jatobá-do-

cerrado, jutaí, jutaicica, jatobá-capo, jatobá-da-casca-fina e outros nomes, dependendo da

região. Tem-se o registro de três variedades, H. stigonocarpa var. stigonocarpa, H.

stigonocarpa var. brevipetiolata N. F. Mattos e H. stigonocarpa var. pubescens Benth. As

variedades stigonocarpa e pubescens têm distribuição ampla e ocorrem simpatricamente

por toda região. A variedade brevipetiolata, que é caracterizada por ter um pecíolo curto,

tem apenas dois registros, um na Serra da Chapada, Mato Grosso do Sul e outro no

Triângulo Mineiro. Segundo Moreno (2009), devido à grande variação morfológica dentro

de uma mesma população, a demarcação entre estas três variedades não se apresenta tão

claramente.

Figura 2: Distribuição da espécie Hymenaea stigonocarpa
Fonte: Lee (1973)
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Segundo Carvalho (2007), as árvores maiores da espécie H. stigonocarpa

chegam a ter altura próxima de 20 metros e DAP (diâmetro à altura do peito) de 50

centímetros. É uma árvore decídua, com tronco tortuoso e fuste curto. Possui casca grossa

de coloração parda avermelhada. Folhas alternas, compostas bifoliadas, pecioladas, com

estípulas caducas. As flores são as maiores encontradas no gênero (Lee, 1973), com pétalas

pouco excedentes ao cálice. Inflorescência em cimeira terminal, bracteada, com até 30

flores. A espécie é alógama e polinizada principalmente por morcegos (Lee, 1973;

Carvalho, 2007) e com mecanismo de controle zigótico para evitar a autofecundação.

Figura 3: Aspectos da árvore, tronco e folhas de Hymenaea stigonocarpa

Foto: Fernando Tatagiba

O fruto é um legume seco, indeiscente, epicarpo coriáceo, tendo o mesocarpo e o

endocarpo transformados em polpa farinácea, amarelada, levemente adocicada. Tal farinha é

apreciada pela população tradicional da região do Cerrado e consumida “in natura” e na forma

de geleia, licor e matéria prima para bolos, pães e mingaus (Almeida et al., 1998; Carvalho,

2007). Por produzir anualmente grande quantidade de frutos que é consumida pela fauna

terrestre, a espécie também exerce um importante papel ecológico (Moraes et al., 2007) e é
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recomendada para plantio em áreas degradadas em solos bem drenados (Durigan, 2003).

Várias partes das árvores dessa espécie, como casca do caule, resina, polpa dos frutos e

sementes são utilizadas na medicina popular para solucionar problemas de diarreia, verminose,

doenças respiratórias, doenças do aparelho reprodutor (afrodisíaco) e inflamações. A espécie

produz ainda uma resina utilizada na indústria de vernizes (Moreno, 2009).

Figura 4: Aproveitamento econômico Hymenaea stigonocarpa: A) Frutos; B) Farinha; C)
Extração de resina para uso medicinal e verniz.

Fonte:a) Rodrigo Soares de Castro; b) www.redemoinho.coop.br; c) www.seivadejatoba.blogspot.com.br

2.4 VARIABILIDADE E ESTRUTURA GENÉTICA EM POPULAÇÕES NATURAIS

Do ponto de vista genético, uma população é um conjunto de indivíduos da

mesma espécie, com diferentes genótipos, que vivem dentro de uma área delimitada, que

A

B

C
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acasalam entre si e que possibilita a formação de descendentes em frequência proporcional

à contribuição gamética de seus genitores (Cruz et al., 2011). Dentre os vários atributos

que caracterizam uma população e a definem como viável ecologicamente, a sua

variabilidade genética é um dos mais importantes, pois é a matéria prima para a adaptação

evolucionária e tal adaptação é a chave para a sobrevivência de qualquer espécie ao longo

do tempo (Dyke, 2008). Tal atributo refere-se não só à constituição genética de seus

indivíduos, mas também à transmissão dos genes de uma geração para a seguinte

(Falconer, 1987) e o seu padrão de distribuição através do tempo e do espaço (Loveless &

Hamrick, 1984). Conhecer a variabilidade genética de uma população nativa, o seu padrão

espacial e como ela é subdividida dentro e entre subpopulações, tem sido fundamental para

o estudo sobre evolução (Epperson, 2003) e para estudos em diversas áreas da biologia

para conservação (Hamrick et al., 2006; Mills & Soulé, 2007; Hughes et al., 2008). Além

disso, permite otimizar as estratégias para conservação da biodiversidade (Diniz-Filho &

Telles, 2002; Diniz-Filho & Telles, 2006) e são imprescindíveis para os planos de

domesticação e melhoramento de espécies nativas (Kageyama, 1987).

Os primeiros trabalhos que reconheceram a importância da diversidade e

estrutura espacial da variabilidade genética nos processos evolucionários foram os de

Fisher (1930), Wright (1931) e Haldane (1932). Estes autores, de forma independente,

conseguiram conciliar as duas grandes teorias evolutivas que foram responsáveis para

muita controvérsia na época, entre os cientistas que defendiam os mecanismos hereditários

das Leis de Mendel, com os biometristas, que defendiam a teoria evolutiva de Darwin

(Martins, 2007). Tais trabalhos resultaram na formulação de uma nova teoria, a síntese do

neo-Darwinismo ou síntese moderna, que representa os princípios da genética quantitativa

e da genética de populações (Ridley, 2004; Hallauer, 2007)

Naquela época as estimativas da variabilidade genética eram feitas apenas a

partir dos dados fenotípicos de caracteres quantitativos entre indivíduos aparentados,

oriundos de um ancestral comum. Assim, como tais caracteres são mensuráveis e

normalmente são resultado da ação de vários locos que determinam uma distribuição

contínua, por meio de técnicas biométricas e estatísticas pode-se estimar o quanto da

variação fenotípica total é decorrente da variação genética e estimar os parâmetros

genéticos de uma população, como o coeficiente de variação genética aditiva e a

herdabilidade (Falconer, 1987). A partir da segunda metade do século XX com o método
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de eletroforese tornou-se possível estimar a variabilidade genética a partir do estudo direto

de genes e seus produtos. Atualmente, na era da genômica, tornou-se rotineiro a

determinação da sequência de nucleotídeos de todo o genoma de uma espécie (Futuyma,

2005). No entanto, o estudo direto da molécula de DNA veio com o preço de desconectar o

genótipo do fenótipo, pois esse é que está sujeito à seleção natural e tem interesse para

estudos de biologia evolutiva (Hartl & Clark, 2010).

Para as populações naturais de espécies vegetais em particular, devido à sua

imobilidade, os estudos demonstram que elas estão sempre em maior ou menor grau

subdivididas geneticamente (Loveless & Hamrick, 1984; Heywood, 1991). Os indivíduos de

tais populações não estão dispostos aleatoriamente no espaço, mas possuem um padrão de

distribuição que é resultante da ação simultânea de processos evolucionários, como mutação,

migração, seleção e deriva genética que atuam em determinado contexto ambiental e histórico.

O padrão espacial da variabilidade genética de uma espécie tem sido um dos

critérios mais utilizados para definir áreas a serem conservadas e manejadas (Diniz-Filho

& Telles, 2002; Diniz-Filho & Telles, 2006). Na genética quantitativa, as estimativas de

dissimilaridade informam sobre o grau de semelhança ou de diferença entre dois genótipos

quaisquer por meio de seus caracteres fenotípicos.Com isso, pode-se elaborar análise de

agrupamento e estabelecer o padrão espacial da população (Cruz, 2011). O teste de mantel,

apesar de ser criticado pelo seu poder estatístico, também é uma ferramenta eficaz na

análise de padrões espaciais de divergência genética (Diniz-Filho, 2013).

Como a maior parte dos processos evolutivos ocorre em um contexto espacial

(Diniz-Filho et al., 2009), a estrutura genética de uma população captura os efeitos

cumulativos das forças evolutivas que agiram ao longo das gerações. Assim, ao se

conhecer a estrutura genética espacial de uma determinada população natural, pode-se

inferir sobre tais processos evolucionários (Epperson, 2003). Uma questão particularmente

interessante e desafiadora para a genética de populações e outros ramos das ciências

biológicas, sempre foi o de tentar diferenciar as subdivisões populacionais que são

decorrentes da seleção adaptativa das decorrentes por deriva genética. Entender as causas e

consequências desta diferenciação é relevante tanto para a ciência básica, como biologia

evolucionária, ecologia e genética, quanto para a ciência aplicada, como manejo de

populações naturais, medicina e biologia da conservação (Leinonen et al., 2013). Para isso,

o ponto de partida seria o conhecimento do padrão espacial de genes seletivamente neutros

obtidos a aprtir dos dados de marcadores moleculares (Epperson, 2003).
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A teoria da seleção adaptativa ou seleção natural formula que determinado

gene ou alelo teria uma vantagem competitiva ou uma maior capacidade de sobreviver e

reproduzir em determinadas condições ambientais. Com isso, tal gene/alelo teria maior

probabilidade de deixar descendentes, o que alteraria a frequência gênica ou alélica desta

subpopulação ao longo das gerações (Hartl & Clark, 2010). A dificuldade de mensurar a

magnitude desta força evolutiva decorre da dificuldade de avaliar o próprio valor

adaptativo, pois este é uma característica fenotípica e como tal, resultante da interação de

um ou vários genes com os diversos ambientes possíveis (Lewotin, 1974; Falconer, 1987).

Alguns fatores ecológicos que afetam a reprodução e a dispersão são particularmente

importantes para o valor adaptativo e a determinação da estrutura genética de populações

nativas de plantas (Loveless & Hamrick, 1984). A seleção natural sempre atua na direção

em que o fenótipo tem o seu maior valor adaptativo, podendo ser direcional, estabilizadora

ou disruptiva (Ridley, 2004). No caso de seleção estabilizadora, o maior valor adaptativo

seria com a manutenção do genótipo, o que atuaria contra a diversificação da população,

contrariando a teoria inicial de Darwin em que a seleção natural sempre atuaria a favor da

diversificação (Lewotin, 1974).

Já a deriva genética é um processo estocástico, sem direção pré-definida, onde

não há influência da seleção natural. Ocorre devido ao fato de que as populações são finitas

e assim a geração seguinte não deverá ter a mesma frequência alélica da parental, fugindo

do equilíbrio estipulado pela teoria de Hardy-Weinberg. É influenciada principalmente pela

taxa de migração/fluxo gênico entre as subpopulações e pelo tamanho efetivo da

subpopulação (Hartl & Clark, 2010). As principais consequências da deriva genética são a

perda da variabilidade genética dentro das populações e a divergência entre elas (Futuyma,

2005).

Neste contexto, a fragmentação do habitat em decorrência da expansão

agropecuária e urbanização como a ocorrida nas últimas décadas na região do Cerrado

(Sano et al., 2010) pode ter um papel relevante (Aguilar et al., 2008). A redução no

tamanho dos fragmentos e o seu isolamento em forma de ilhas isolam reprodutivamente

indivíduos que contêm apenas uma pequena amostra do conjunto gênico da população,

provocando o chamado “gargalo genético” e pode causar contínua perda de alelos devido

à deriva genética (Kageyama et al., 1998; Young & Boyle, 2000). Se as condições de

fragmentação persistirem ao longo das gerações o decréscimo de heterozigotos em razão

da deriva genética e o aumento da endogamia são esperados, levando à exposição de
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alelos recessivos deletérios, perda do vigor reprodutivo, aumento da mortalidade de

sementes e redução da taxa de crescimento da subpopulação que pode levá-la a extinção

(Reed & Frankham, 2003; Aguilar et al., 2008). Para Sebbenn (1999), até o início do

século passado as florestas nativas na maioria das regiões brasileira eram contínuas,

favorecendo a troca gênica entre subpopulações e que apesar de atualmente reduzidas e

fragmentadas, as subpopulações florestais remanescentes devem apresentar ainda muito

genes em comum, não sendo, portanto, geneticamente divergentes.

Um dos parâmetros utilizados para quantificar a variabilidade genética de uma

população é a divergência hierárquica, entre e dentro subpopulações (Sobierajsky, 2005).

Embora as subpopulações estejam classificadas como pertencentes à mesma espécie,

geralmente variam na sua constituição genética, em função de sua adaptação a diferentes

ambientes (Sebbenn, 1999). Para Slaktin (1987) a variabilidade espacial intraespecífica é o

resultado de um balanço de forças tendendo a diferenciar geneticamente as subpopulações,

como a seleção natural, deriva genética e mutação e outras, chamadas coletivamente de

fluxo gênico, que tendem a se oporem a tal diferenciação.

Existem diversos índices ou estimadores para medir a diversidade genética

dentro e entre subpopulações. Dentre estes, as estatísticas F de Wright foram as primeiras a

serem formuladas e são as mais utilizadas (Allendorf, 2006). Nelas, o índice de fixação (F)

foi calculado na proporção em que a heterozigose foi reduzida em relação à esperada

considerando o equilíbrio de Hardy-Weinberg para determinado nível hierárquico. A partir

disso, o trabalho foi estendido por outros autores para ser utilizado em dados de

marcadores moleculares com vários locos e alelos (Hartl & Clark, 2010). Em síntese, o

parâmetro FST que estima a divergência genética entre subpopulações pode assim ser

expresso, considerando a partição da variabilidade genética:

FST =

Onde,

GB = Variação genética entre subpopulações

GW= Variação genética dentro da subpopulação

Posteriormente, Spitze (1993) desenvolveu uma medida para a diferenciação

genética entre subpopulações para caracteres quantitativos, o QST (Whitlock, 2008). Para
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isso, utilizou os parâmetros dos componentes de variância genética aditiva dentro e entre

subpopulações e chegou a seguinte a fórmula, considerando uma espécie diplóide:

QST =

Onde,

GaB = Variância genética aditiva entre subpopulações

GaW= Variância genética aditiva dentro da subpopulação

Como os parâmetros FST e QST são análogos e têm a mesma distribuição de

qui-quadrado, eles podem ser comparados a fim de se inferir sobre a ação da seleção

natural sobre os caracteres quantitativos. Se o valor de QST 0bservado for maior que FST,

significa que o grau de diferenciação no caractere quantitativo estudado excede o que

seria esperado se apenas deriva genética estivesse atuando, indicando que a seleção

natural diversificadora atuou favorecendo diferentes fenótipos em diferentes ambientes.

Se os dois parâmetros forem estatisticamente equivalentes, significa que a diferenciação

encontrada entre as subpopulações pode ser resultado apenas da ação da deriva genética.

Nesse caso, pode haver ou não seleção natural para o caractere em questão, uma vez que

a seleção natural pode estar atuando diferentemente em subconjuntos de subpopulações,

tornando indistinguíveis as duas forças evolutivas. Se por outo lado, o QST estimado for

menor do que o FST, significa que embora os locos neutros tenham diferidos entre as

subpopulações através da deriva genética, o caractere em questão continua homogêneo,

indicando a presença da seleção estabilizadora, onde o valor adaptativo maior seria o

mesmo para todas as subpopulações (Merilä & Crnokrak, 2001; Leinonen et al., 2007;

Leinonen et al., 2013).

Embora a comparação entre FST e QST tenha uma boa fundamentação teórica,

na prática é tecnicamente um desafio, pois as estimativas dos índices estão sujeito a

diferentes fontes de viés. Na estimativa de FST deve-se considerar que o loco amostrado

para análise pode não ser neutro por estar em uma parte do genoma que sofre algum

efeito da seleção natural. Para controlar tal questão, deve-se amostrar uma grande

quantidade de loco ao longo de todo genoma e isso normalmente não é feito. Na

estimativa de QST os parâmetros genéticos necessários para sua estimação são obtidos de

experimentos de campo, em laboratórios ou casas de vegetação que são dispendiosos e

devem ser feitos com a devida precisão a fim de controlar os efeitos maternos e
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ambientais, de genes localizados nos cromossomas sexuais ou citoplasmáticos, de

dominância e epistasia para se chegar aos componentes da variabilidade genética aditiva

entre e dentro subpopulações. Além disso, existe uma fonte de viés evolucionário para a

estimativa QST uma vez que existe a probabilidade de a deriva genética atuar na mesma

direção da seleção natural, fazendo com que o verdadeiro valor de QST para caracteres

neutros varie bastante em torno de sua expectativa (Whitlock, 2008; Whitlock &

Guillaume 2009).

Para tentar contornar tais problemas, Whitlock & Guillaume (2009) formularam

um novo método para a comparação de FST com QST. Tal método parte da premissa que a

distribuição de FST para locos neutros é aproximadamente igual à distribuição de QST para

caractere neutro. Assim, a média do FST estimado a aprtir de marcadores moleculares em

locos pretensamente neutros é utilizada para gerar, utilizando a técnica de bootstrap, a

distribuição do verdadeiro QST neutro. Com isso, resolve-se a questão de amostragem de um

maior número de locos para superar o viés de que o locos amostrado não seria neutro e a

questão do viés evolucionário na estimativa do QST. Em seguida, através dos dados de

componentes de variância genética aditiva entre e dentro subpopulações é feito uma

reamostragem e gerada uma nova distribuição do QST estimado para determinado caractere.

Com isso, por meio do teste de hipótese, é feita a comparação entre as duas distribuições

considerando que a hipótese nula é que os dois parâmetros iguais. Por meio de simulações,

tal método apresentou-se com poder estatístico adequado considerando a probabilidade de

erro tipo I.

Por outro lado, dado as dificuldades estatísticas e o trabalho para fazer os

experimentos com o controle ambiental adequado e que possibilitam a estimativa do

componente genético aditivo ou herdável, Leinonen et al. (2006) propuseram o índice PST

para se ter uma ideia do grau de diferenciação fenotípica entre e dentro subpopulações. É

um índice análogo e medido na mesma escala que o QST e o FST. Na estimativa de PST os

componentes de variância genética estão confundidos com os efeitos ambientais e a

divergência encontrada entre as subpopulações pode ser consequência, em parte, da

plasticidade fenotípica decorrente da ação do genótipo e do ambiente e não propriamente

efeito de forças evolutivas como seleção natural ou deriva genética. Com isso, os valores

de PST tendem a ser maiores que o QST (Leinonen, 2013). O PST é útil por fornecer uma

primeira aproximação sobre como a população está estruturada. A partir dele podem-se

planejar ações com mais acurácia, tais como delimitar áreas de preservação e locais para
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coleta de germoplasma. Pode-se também a partir dos dados de PST gerar hipóteses sobre

quais caracteres e subpopulações que estariam sob a influência de seleção natural e testá-

las através de novos estudos e experimentos (Leinonen, 2008; Pujol, 2008).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 COLETA DE FRUTOS E SEMENTES DE Hymenaea stigonocarpa..

A coleta dos frutos foi realizada por meio de expedições pela região do Cerrado.

Foram realizadas seis expedições durante os meses de setembro e outubro de 2012. A partir

de Goiânia (GO), cada expedição teve como itinerário a direção a um estado que compõe a

região central do Cerrado: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Bahia e Minas

Gerais. A localização dos pontos de coleta foi registrada pelo sistema de posicionamento

global (GPS) e abrangeu uma área delimitada pelas latitudes 12º 35' S a 20º 27' S e

longitudes 45º 05' W a 55º 59' W. Pelo mapa da região do Cerrado (Figura 5) observa-se que

a amostragem cobriu adequadamente a área de distribuição da espécie com exceção de

subpopulações na parte norte.

Figura 5: Mapa das localizações das 25 subpopulações de Hymenaea
stigonocarpa coletadas na região do Cerrado.

Fonte do mapa básico: Brasil (Ministério do Meio Ambiente)
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Foram coletados frutos maduros na árvore ou no solo, na projeção da copa.

Foram amostradas 25 subpopulações espalhadas pelo bioma, mantendo-se uma distância

mínima de 100 km entre subpopulações. De cada subpopulação foram amostrados seis

indivíduos (matrizes) para a obtenção dos frutos. De cada matriz foram coletados pelo

menos dez frutos. Os frutos foram embalados em sacos telados e etiquetados com

identificação da subpopulação e a matriz (planta mãe).

Tabela 1: Localização das áreas de coleta de frutos de 25 subpopulações de Hymenaea
stigonocarpa na região do Cerrado.

Subpopulação Município (Estado) Latitude (S) Longitude(W)

1 Cuiabá ( MT) 05º23′39,92″ 55º59′18,49″

2 General Carneiro (MT) 15º34′45,11″ 53º01′11,17″

3 Jussara (GO) 15º56′04,21″ 51º12′54,26″

4 Jaraguá (GO) 15º38′19,14″ 49º18′02,76″

5 Porangatu (GO) 13º16′17,70″ 49º07′52,20″

6 São Miguel do Araguaia (GO) 13º05′55,94″ 50º13'24,10″

7 Mozarlândia (GO) 14º46′26,41″ 50º32′19,57″

8 Bom Jardim de Goiás (GO) 16º07′49,43″ 52º10′04,19″

9 Água Boa (MT) 14º24′49,28″ 52º13′36,12″

10 Poxoréo (MT) 15º41′19,33″ 54º21′17,30″

11 Pedro Gomes (MS) 17º44′31,32″ 54º44′43,57″

12 Bandeirantes (MS) 19º52′38,33″ 54º22′17,49″

13 Ribas do Rio Pardo (MS) 20º27′35,63″ 52º55′41,76″

14 Selvíria (MS) 20º27′06,63″ 51º30′05,16″

15 Aporé (GO) 18º45′25,60″ 52º04′23,90″

16 Urutaí (GO) 17º25′30,17″ 48º04′26,57″

17 Paracatu (MG) 17º08′36,53″ 46º57'14,45″

18 Buritizeiro (MG) 17º24′32,49″ 45º05′22,59″

19 Bonfinópolis de Minas (MG) 16º23′50,33″ 45º59′05,18″

20 São Desidério (BA) 12º35′43,80″ 45º54′03,59″

21 Monte Alegre (GO) 13º15′59,51″ 46º54′49,56″

22 Planaltina de Goiás (GO) 15º10′19,10″ 47º37′10,64″

23 Araguari (MG) 18º38′54,74″ 47º59′01,68″

24 Bambuí (MG) 20º05′31,35″ 45º58′20,76″

25 Perdizes (MG) 19º23′28,90″ 47º20′06,47″
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Os frutos foram transportados à Escola de Agronomia da Universidade Federal

de Goiás, onde ficaram armazenados até que a coleta fosse finalizada. De cada matriz

foram amostrados aleatoriamente cinco frutos para caracterização, sendo que nas

subpopulações 6 (São Miguel do Araguaia – GO) e 11 (Pedro Gomes– MS) devido ao

ataque de pragas e problemas fitossanitários nos frutos coletados, não foi possível fazer

todas as 30 medições programadas. Desta forma, o total de frutos medidos foi de 742, dos

750 programados.

3.2 AVALIAÇÃO DE FRUTOS E SEMENTES

Foram tomadas as seguintes medidas dos frutos e sementes coletadas:

 Comprimento do fruto (CF): Tomado da base ao ápice do fruto,

desconsiderando o pedúnculo;

 Largura do fruto (LF): Tomando como base a maior largura do fruto.

 Espessura do fruto (EF): Tomando como base a maior espessura do fruto.

 Peso do fruto (PF): Peso total do fruto.

 Peso da casca do fruto (PC).

 Peso das sementes (PS): Considerando todas as sementes presentes em cada

fruto.

 Número de sementes por fruto (NS): Considerando apenas as sementes

inteiramente formadas e independentemente de estarem danificadas por

pragas ou doenças.

As medições foram realizadas utilizando-se paquímetro digital com precisão de

0,1 mm e as pesagens em balança semi-analítica com precisão de 0,1 g. Destas medições

foram obtidas ainda as seguintes variáveis:

 Relação comprimento pela largura do fruto (RCL).

 Relação largura pela espessura do fruto (RLE).

 Peso da polpa do fruto (PPOLP): Obtido pela subtração do peso da casca
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(PC) e do peso das sementes (PS) do peso total do fruto (PF).

 Rendimento da polpa do fruto (REND): Obtido pela porcentagem relativa

do peso da polpa do fruto (PPOLP) em relação ao peso total do fruto (PF).

 Peso de uma semente (P1SEM): Obtido pela divisão do peso das sementes

(PS) pelo número de sementes (NS).

Figura 6: Aspectos do trabalho de mensuração e pesagem dos frutos e sementes: a)
Pesagem do fruto inteiro; b) Frutos embalados e etiquetados;

Fotos: Rodrigo Soares de Castro

Os dados de cada caráter foram submetidos à estatística descritiva e análise de

variância com base no modelo hierárquico que contém os efeitos de subpopulações,

matrizes dentro de subpopulações e frutos dentro de matrizes, conforme descrito a seguir:

Yijk = µ + si + pj(i) + fk(ij)

Em que:

Yijk: valor do caráter medido da variável Y no fruto k da matriz j, da

subpopulação i;

µ: média geral das observações;

si: efeito aleatório da subpopulação i;

pj(i): efeito aleatório da matriz j, dentro da subpopulação i;

fk(ij): efeito aleatório do fruto k, dentro da matriz j da subpopulação i;

O quadro de análise de variância e as esperanças dos quadrados médios estão

apresentados na Tabela 2:

AA B
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Tabela 2: Esquema da análise de variância e esperanças dos quadrados médios conforme o
modelo estatístico hierárquico com efeitos de subpopulações, matrizes dentro
de subpopulações e frutos dentro de matrizes.

FV GL QM E(QM) F

Subpopulações S-1 Q1
2

3
2

/2
2

/ SSMMF kk   Q1 / Q2

Matrizes(Subpop) M-S Q2
2

/1
2

/ SMMF k   Q2 / Q3

Frutos (Matriz) N-M Q3
2

/ MF

TOTAL N-1

S: número de subpopulações (S = 25); M: número total de matrizes (M = 150) e N: número total de frutos (N =
742).
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Os componentes de variância foram obtidos pelo método dos momentos a partir

das esperanças dos quadrados médios - E(QM) da análise da variância. Utilizando os

componentes de variância foram estimadas as proporções da variação fenotípica total que se

deve aos efeitos de subpopulações (PS), matrizes dentro de subpopulações (PM/S) e frutos

dentro de matrizes dentro de subpopulações (PF/M). Foi estimado ainda o parâmetro PST, que

mede a divergência fenotípica entre subpopulações. Foram utilizadas as seguintes expressões:
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Também foram estimados os coeficientes de correlação fenotípica entre os

diversos caracteres de frutos e sementes, utilizando a média de cada matriz. A significância

da correlação foi verificada utilizando o teste t. Também foram calculadas as médias dos

dados biométricos de frutos e sementes das subpopulações da variedade brevipetiolata e

comparadas com as médias das outras subpopulações utilizando o teste t de Student.

3.3 EXPERIMENTO COM PROGÊNIES EM CONDIÇÕES DE TELADO

Das sementes coletadas foi feita uma seleção com o intuito de descartar aquelas

que apresentassem defeitos ou indícios de ataques por fungos, bactérias ou insetos. Foram
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selecionadas até trinta sementes por matriz para o plantio do experimento de progênies. Em

algumas progênies não havia esse quantitativo de sementes para selecionar.

O experimento foi conduzido a partir da primeira quinzena de dezembro de

2012 na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), localizada

na cidade de Goiânia (GO), nas coordenadas a 16º36' S e 49º17' W e com altitude de

736 metros acima do nível do mar. Utilizou-se um viveiro telado com sombreamento de

50%. As sementes foram colocadas a um centímetro de profundidade diretamente em

sacos pretos de polietileno de 24 cm de altura por 18 cm de diâmetro com perfurações

na base e na lateral para drenagem do excesso de água. Foi colocada uma semente por

embalagem. Como substrato foi utilizado uma mistura de areia + substrato comercial +

terra peneirada na proporção 1:1:2. Caso não chovesse havia irrigação suplementar uma

vez ao dia.

Figura 7: A) Visão geral do experimento preparado para plantio B) Detalhe da plaqueta
de identificação do número da parcela e da progênie.

Fotos: Rodrigo Soares de Castro

O experimento foi instalado com 150 tratamentos representados por seis

famílias de irmãos maternos de cada uma das 25 subpopulações coletadas. Cada parcela

era composta por cinco embalagens, fazendo com que cada bloco contivesse 750

embalagens. Das quatro repetições ou blocos programados, pela falta de sementes de

algumas matrizes, foram implantados dois blocos completos, com todas as 150 famílias de

meio irmãos e outros dois blocos incompletos, tornando o experimento desbalanceado. O

plantio foi feito entre os dias 10 a 12 de dezembro de 2012.

Na primeira fase de viveiro que se estendeu por 11 meses foram tomados dados

das variáveis: porcentagem de emergência (GERM); tempo de emergência (TE); altura

inicial (ALT1) e diâmetro inicial (DIAM1) das plântulas, e ainda o comprimento (CF) e a

largura (LF) do limbo foliar.

aA B
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Figura 8: Visão geral das plântulas recém germinadas
Foto: Rodrigo Soares de Castro

A coleta de dados de emergência foi feita a cada três dias. Essa fase se encerrou

74 dias após a semeadura, quando a grande maioria das sementes já havia emergido.

Embora tenha sido verificado que algumas sementes germinaram após este período, tendo

algumas germinadas até 12 meses após a semeadura, tais germinações não foram

contabilizadas para o cálculo da porcentagem de emergência (GERM) e o tempo de

emergência (TE). Desta forma, a porcentagem de emergência (GERM) é a porcentagem de

sementes emergidas até 74 dias após a semeadura em relação ao número total de sementes

plantadas. Como a subpopulação 10 teve um índice de germinação de apenas 0,01%, a sua

avaliação ficou comprometida para os demais caracteres. O tempo de emergência (TE) foi

contabilizado em dias, e também teve o término 74 dias após a semeadura.

O diâmetro da plântula foi tomado utilizando paquímetro digital e expresso em

milímetros (mm). Já a altura e as medidas foliares foram feitas com uma régua com

graduação em milímetro (mm). A altura foi medida da base do caule até a inserção do

pecíolo da folha mais alta. As medidas foliares foram feitas na maior folha de cada

plântula. As plântulas de jatobá têm a característica de possuírem protófilos de primeira

ordem simples e diâmetro do caule mais grosso e tenro. Aproximadamente quatro meses

após a semeadura acontece a sucessão foliar para protófilos de segunda ordem que são

compostos, com dois folíolos e o caule torna-se mais lenhoso e fino. Assim, para que as

medidas fossem comparáveis, optou-se que a primeira medida fosse feita apenas seis

meses após a semeadura. Desta forma, no sexto mês após a semeadura foi feita a medição

do diâmetro inicial do caule (DIAM1), da altura inicial da plântula (ALT1) e do
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comprimento (CF) e largura (LF) do limbo foliar. Nesta fase foram avaliadas 126

progênies de 24 subpopulações.

Em novembro de 2013, 11 meses após a semeadura, algumas plantas foram

selecionadas e retiradas do viveiro para comporem as mudas que seriam plantadas como

uma coleção de germoplasma da Escola de Agronomia da Universidade Federal de

Goiás. Foram retiradas 488 mudas de 122 progênies, sendo 4 plantas de cada progênie.

Nesta fase as plantas ficaram a pleno sol para se aclimatarem e o delineamento

experimental era de uma planta por parcela, com 4 blocos ou repetições. Aos 12 meses

após o plantio foram feitas as medidas de altura final (ALT2) e diâmetro final (DIAM2).

As medições dos caracteres de raiz e biomassa foram feitas em março de

2014 após 14 meses da semeadura, a partir das plantas que ficaram no viveiro telado.

Foram coletadas de duas a três plantas por progênie. Ao todo foram medidas 177 plantas

de 62 progênies provenientes das 25 subpopulações coletadas.

As plantas foram lavadas em água corrente para a retirada de terra e

mensuradas as partes aéreas e subterrâneas com uma trena com graduação em decímetro

e expresso em centímetros (cm) para se obter o comprimento da parte área (CA) e

comprimento da raiz (CR). Também foram pesadas em uma balança semi-analítica com

precisão de 0,1 g expressos em grama (g) para se obter as variáveis quantitativas peso

verde da parte aérea (PVA) e peso verde da parte subterrânea (PVR). Em seguida as

plantas foram colocadas para secar em uma estufa por um período de três dias e daí

novamente pesadas para se obter o peso seco da parte aérea (PSA) e peso seco da parte

subterrânea (PSR).

Figura 9: Detalhe da parte subterrânea sendo pesada.
Foto: Rodrigo Soares de Castro

Os dados de cada caractere foram submetidos à análise de variância com base no

modelo de blocos incompletos casualizados com os fatores hierarquizados em subpopulações e

C
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progênies dentro de subpopulações. Para cada caractere quantitativo mensurado foram

estimados os componentes de variância pelo método dos momentos. O modelo estatístico

usado foi:

ijkkjiijk ebPSY  

em que:

Yijk: valor da variável Y da progênie j, da subpopulação i, no bloco k;

µ: média geral das observações;

bk: efeito aleatório do bloco k (k = 1,2, ..., R);

Si: efeito aleatório da subpopulação i (i = 1,2, ..., S);

Pj(i)j(k): efeito aleatório da progênie j (j = 1,2, ..., pj) dentro da subpopulação i;

eijk: erro médio associado à observação Yijk.

Tabela 3: Esquema da análise de variância e esperanças dos quadrados médios conforme o
modelo estatístico hierárquico com efeitos de blocos, subpopulações, progênies
dentro de subpopulações e resíduo.

FV GL QM E(QM) F

Blocos R-1 - - -
Supopulação S-1 Q1 σ² +k2σ²Mat(Sub)+k3σ²Sub

Q1/Q2

Progênie (Subpop.) P-S Q2 σ² + k1σ²Mat(Sub)
Q2 / Q3

Resíduo (R-1)(P-1)-f Q3 σ²
TOTAL RPS-1

R: número de blocos (R=4); S: = número de subpopulações (S=25); P: número total de

progênies 
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, R=número de repetições, f = número de parcelas perdidas.
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O efeito de progênie dentro de subpopulações foi desdobrado para cada

subpopulação. A herdabilidade em nível de médias de progênies e o coeficiente de

variação genética foram estimados a partir análise de variância, para cada subpopulação

utilizando a fórmula:
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em que:

2
p = variância genética total entre progênies

2 = variância residual

R: número de repetições

O coeficiente de variação genética foi estimado de acordo com a seguinte

fórmula:

100
m

σ
=CV

p

g ,

em que:

pσ : Desvio padrão genético entre progênies;

m: média geral.

3.4 ESTIMATIVA DE QST E COMPARAÇÃO COM FST

A partir dos resultados dos componentes de variância foi estimado o parâmetro

QST, que mede a diferenciação genética quantitativa entre subpopulações para determinado

caráter através da fórmula:

22

2

2 AS

S
ST

σ+σ

σ
=Q

Onde:

2
Sσ = Variância genética entre subpopulações

2
Aσ = Variância genética aditiva dentro de subpopulações

Para cada caractere foi utilizado o método proposto por Whitlock & Guillaume

(2009) para comparar os dados estimados de QST com os dados de FST estimados a partir de
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dados moleculares das mesmas subpopulações (Gonçalves, 2016). Tal método pressupõe que o

valor estimado de FST seria correspondente ao valor do QST neutro, que não teria influência do

fator evolutivo de seleção para o caráter. Como as estimativas de FST e QST são influenciadas

por vários fatores, para neutralizar estes vieses e melhorar seu poder estatístico, o método

propõe a comparação entre as distribuições de probabilidade das duas estimativas. Para isso,

foram feitas 10.000 reamostragens via bootstrap paramétrico em planilha eletrônica.

3.4 PLANTIO DAS PROGÊNIES NO CAMPO

Durante o mês de março de 2014, quinze meses após a semeadura, as mudas

selecionadas foram plantadas em uma área da Escola de Agronomia da Universidade Federal

de Goiás. O plantio foi feito em quatro blocos completos casualizados, com 120 progênies

(tratamentos) de 24 subpopulações, perfazendo um total de 480 plantas constituindo a

coleção in vivo de germoplasma de jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigonocarpa) da Escola

de Agronomia da UFG, com finalidade de conservação e de novos estudos sobre a espécie.

Figura 10: Detalhes do plantio das mudas no Banco de Germoplasma de espécies nativas
do Cerrado da UFG.

Fotos: Rodrigo Soares de Castro



42

Figura 11: Detalhes das plantas no Banco de Germoplasma em novembro de 2015, 20
meses após o plantio.

Fotos: Rodrigo Soares de Castro

3.5 ANÁLISE ESPACIAL

A partir das médias dos dados fenotípicos dos frutos e sementes das 25

subpopulações coletadas foi feito a padronização e a análise de dissimilaridade utilizando a

distância euclidiana média. A partir da matriz de dissimilaridade foi feita a análise de

agrupamento dos dados pelo método UPGMA (Unweighted Pair-Group Method using

Arithmetic Averages). Com o dendrograma gerado pela análise de agrupamento, foi

elaborado um mapa das regiões fenotípicas das subpopulações estudadas. Para isso foi

usado script desenvolvido para o software R (R Core Development Team, 2013) elaborado

pelo prof. José Alexandre Diniz Filho. O script utilizado encontra-se no Apêndice A.

Também foram elaboradas as matrizes de distâncias ambientais e geográficas

das subpopulações pesquisadas. A matriz ambiental foi feita com 11 variáveis ambientais

quantitativas coletadas nos pontos centrais de cada subpopulação. Através do software

ArcGis (ESRI, 2011) foram calculadas as coordenadas do ponto localizado no centro das



43

seis coordenadas das árvores matrizes coletadas, que representaria a subpopulação em

estudo. Na página eletrônica do Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE (www.dpi.inpe.br/

Ambdata) foram coletadas as variáveis ambientais de altitude, temperatura média,

temperatura mínima, amplitude térmica, precipitação anual, sazonalidade (dias

consecutivos sem precipitação), precipitação no trimestre mais seco, índice de cobertura de

árvores, densidade de drenagem, distância vertical a drenagem mais próxima e declividade.

Foram realizados teste de mantel (Mantel, 1967) para avaliar a relação entre as

matrizes fenotípica, ambiental e distância geográficas e também o correlograma de Mantel

a fim de se analisar possíveis variações na correlação fenótipo/distâncias geográfica. Tais

análises foram feitas com os pacotes Vegan (Oksanen et al., 2012) e Ecodist (Goslee &

Urban, 2007) desenvolvidos para o software R (R Core Development Team, 2013).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DE FRUTOS E SEMENTES.

A análise descritiva dos dez caracteres estudados demonstrou que os maiores

coeficientes de variação (CV) fenotípica ocorreram para o número de sementes – NSEM

(47,87%), peso da polpa do fruto – PPOLP (47,74%) e peso do fruto – PF (44,06%) (Tabela

4). Tais dados são consoantes com os dados de Botelho (1993), que fazendo um estudo

biométrico de frutos e sementes de cinco subpopulações de H. stigonocarpa localizadas nas

regiões do triângulo mineiro e sul do estado de Minas Gerais, também encontrou maiores

coeficientes de variação para os caracteres peso do fruto e número de sementes por fruto,

sendo que o caractere peso da polpa do fruto não foi avaliado. Considerando que o caractere

peso do fruto seria um dos alvos em um programa de melhoramento da espécie e admitindo

que parte da variação seja de natureza genética, os dados confirmam o potencial para ganhos

na seleção deste caráter.

Para os caracteres de medidas de tamanho do fruto, como comprimento do

fruto (CF), largura do fruto (LF) e espessura do fruto (EF), foram encontrados,

respectivamente, os valores médios de 124,89 mm, 44,05 mm e 34,93 mm, e os

coeficientes de variação (CV) de 20,15%, 14,09% e 11,09% (Tabela 4). No trabalho de

Botelho (1993) foram encontrados valores ligeiramente menores, com médias de 110,2

mm, 41,6 mm, e 31,6 mm, e coeficientes de variação de 23,25%, 16,89% e 16,80% para

comprimento, largura e espessura do fruto, respectivamente. Em outro trabalho realizado

com 100 frutos procedentes de cinco matrizes localizadas no município de Brasilândia

(MG), foram encontrados valores semelhantes ao trabalho anterior, com comprimento de

fruto de 111,00 mm, largura de 36,0 mm e espessura de 31,0 mm (Botelho et al., 2000).

De-Carvalho et al. (2005) em estudo de frutos provenientes do sul do estado de Goiás

encontraram valores médios de 108,0 mm para comprimento e 40,0 mm para largura do

fruto. Já Pereira et al. (2011) analisando a biometria de 489 frutos de jatobá provenientes

do município de Coxim (MS), coordenadas 18º 41' 29” S/54º 24' 39” W, encontraram

valores médios maiores de comprimento (136,23 mm) e largura do fruto (48,32 mm) que o

presente trabalho. Já para o caractere espessura do fruto, naquele foi encontrado o valor

médio de 34,68 mm, valor semelhante ao encontrado no presente estudo de 34,93 mm.
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Tabela 4: Valores médios, mínimos e máximos e coeficientes de variação fenotípica de
caracteres de frutos e sementes de Hymenaea stigonocarpa para cada uma das
25 subpopulações estudadas.

SUBPOP CF LF EF RCL RLE PFRUT PPOLP REND NSEM P1SEM

1 105,06 44,38 33,11 2,400 1,358 41,52 7,27 17,06 3,30 2,34

2 111,74 41,12 34,68 2,752 1,190 36,26 8,78 22,64 4,87 1,68

3 120,41 40,48 33,71 2,978 1,199 36,95 6,31 16,83 5,03 2,19

4 118,27 42,54 35,81 2,788 1,193 37,29 7,61 20,65 5,47 2,63

5 111,29 40,90 34,76 2,730 1,177 44,00 10,99 24,91 3,57 2,95

6 118,69 41,89 35,39 2,842 1,180 52,58 9,59 18,64 4,62 3,02

7 131,62 47,35 35,61 2,793 1,330 66,99 13,39 20,82 5,80 3,41

8 117,57 43,33 37,13 2,727 1,162 58,25 13,71 25,97 5,07 3,22

9 127,64 40,77 34,29 3,134 1,192 53,11 13,57 26,29 4,47 2,98

10 113,66 44,09 35,92 2,581 1,235 63,81 16,18 25,60 4,30 3,17

11 147,48 47,44 36,69 3,093 1,294 81,29 16,31 20,63 5,75 3,61

12 158,18 48,54 39,25 3,264 1,257 93,75 19,96 21,35 6,20 3,61

13 112,28 48,54 33,95 2,312 1,456 58,19 12,96 22,35 4,33 2,80

14 99,59 41,31 32,61 2,404 1,276 45,33 10,95 24,18 3,93 2,77

15 149,27 47,98 37,20 3,124 1,307 78,67 15,83 20,87 6,30 4,73

16 128,26 43,01 34,35 3,002 1,248 62,74 12,13 20,19 6,23 3,16

17 133,94 47,87 33,66 2,796 1,422 63,95 14,23 23,13 4,40 3,45

18 130,80 44,36 33,02 2,950 1,353 64,04 14,58 22,97 5,27 2,76

19 134,28 43,71 35,26 3,073 1,244 65,59 11,20 17,43 7,17 2,49

20 118,28 39,88 34,29 2,956 1,165 49,27 10,96 22,69 5,37 3,39

21 122,73 42,44 32,31 2,896 1,317 52,03 10,42 20,31 6,47 3,26

22 114,59 44,50 36,40 2,568 1,224 52,64 13,74 27,13 4,33 3,53

23 144,60 45,18 36,70 3,201 1,235 78,41 18,78 24,97 5,80 4,09

24 136,58 48,61 35,46 2,812 1,381 71,30 14,32 20,43 6,23 3,51

25 115,69 40,75 31,92 2,844 1,294 48,92 11,17 22,38 4,87 3,08

Média 124,89 44,05 34,93 2,840 1,268 58,26 12,64 22,07 5,17 3,11

Mínimo 75,66 29,97 23,36 1,770 0,890 11,81 0,12 0,25 1,00 0,32

Máximo 220,00 72,96 50,24 4,350 2,332 191,88 39,02 48,42 15,00 8,25

CV (%) 20,15 14,09 11,09 15,10 14,30 44,06 47,74 31,94 47,87 33,80

CF: Comprimento do fruto (mm); LF: Largura do fruto (mm); EF: Espessura do fruto (mm),; RCL: Relação
comprimento pela largura do fruto(mm); RLE: Relação da largura pela espessura do fruto(mm); PF: Peso total
do fruto (g); PPOLP: Peso da polpa do fruto (g); REND: Rendimento de polpa em relação ao peso total do
fruto (%); NS: Número de sementes; P1SEM: Peso de uma semente (g).
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Para os caracteres relacionados com o formato do fruto, como a relação

comprimento pela largura do fruto (RCL) e relação da largura pela espessura do fruto

(RLE), no presente trabalho foram encontrados, respectivamente, valores médios de 2,84 e

1,27 e coeficiente de variação (CV) de 15,10% e 14,30%, denotando pouca variação para

estes caracteres em relação aos outros avaliados. Não obstante estes valores numéricos

relativamente baixos de CV, visualmente percebe-se uma grande variação no formato dos

frutos. Sendo alguns compridos e achatados, outros menores e mais cilíndricos. E ainda,

alguns retilíneos e outros com formato curvo (Figura 12). Pode-se concluir que talvez os

caracteres biométricos utilizados para descrever a variabilidade do formato dos frutos não

tenham sido os mais adequados.

Figura 12: Visão geral da variabilidade de frutos.
Foto: Rodrigo Soares de Castro

Para peso do fruto (PF) encontrou-se um valor médio de 58,26 g (Tabela 4).

Tal valor é maior do que o encontrado por Botelho (1993), que foi de 47,99 g e por De-

Carvalho et al. (2005) que foi de 50,96 g. Já para os caracteres peso da polpa do fruto

(PPOLP) e rendimento de polpa (REND) em relação ao peso total do fruto, foram

encontrados valores médios de 12,64 g e 22,07%, respectivamente. Não foi encontrado

na literatura nenhum outro trabalho que informasse sobre os valores desses dois

caracteres, que seriam os mais importantes se considerarmos o aproveitamento

alimentício da espécie.
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Tabela 5: Quadro comparativo das estimativas médias de dados biométricos de frutos de H.
stiginocarpa entre outros estudos já realizados.

ÁREA DE COLETA CF LF EF PF Referência

Triângulo mineiro e sul de MG 110,20 41,6 31,6 47,99 Botelho (1993)

Brasilândia (MG) 111,00 36,0 31,0 - Botelho et al. (2000)

Sul de GO 108,00 40,0 - 50,96 De-Carvalho et al. (2005)

Coxim (MS) 136,23 48,32 34,68 - Pereira et al. (2011)

25 subpopulações do Cerrado 124,89 44,05 34,93 58,26 Presente estudo

CF: Comprimento do fruto (mm); LF: Largura do fruto (mm); EF: Espessura do fruto (mm); PF: Peso total
do fruto (g).

Se analisarmos os valores médios por subpopulação, verifica-se que as

subpopulações 11 – Pedro Gomes (MS), 12 – Bandeirantes (MS) e 15 – Aporé (GO) estão

nas primeiras colocações na lista das subpopulações com maiores e mais pesados frutos e

sementes. Tais populações estão todas localizadas numa mesma região, na parte

norte/nordeste do estado do Mato Grosso do Sul e sudoeste de Goiás (Figura 13). E ainda, na

mesma região onde foi realizada a coleta dos frutos analisados por Pereira et al. (2011), que

também encontraram valores médios de comprimento de frutos maiores do que o encontrado

no presente estudo (Tabela 5). Tal fato nos leva a concluir que tais características fenotípicas

devem ser de origem genética das subpopulações daquela região e podem ser exploradas

visando à domesticação da espécie e à exploração econômica do fruto.

Figura 13: Mapa de localização das subpopulações de maiores médias
de comprimento e peso de fruto e o local de coleta do trabalho realizado
por Pereira et al. (2011).
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Quanto aos caracteres relacionados com as sementes, para o número de sementes

por fruto (NSEM) foi encontrado o valor médio de 5,17 sementes por fruto e um intervalo de

variação de uma a 15 sementes por fruto. O coeficiente de variação encontrado – CV

também foi alto para esse caractere, de 47,87%. Este número médio de sementes foi maior

que o encontrado para subpopulações do sul de Minas Gerais, que apresentaram uma média

de 3,14 sementes por fruto e um CV ainda maior, de 61,92% (Botelho, 1993). Botelho et al.

(2000) encontraram uma média de 4,73 sementes por fruto. Pereira et al. (2011) também

encontraram uma variação de uma a 15 sementes por fruto, sendo que a maior parte (42,3%)

continha de três a quatro sementes. Quanto ao peso médio de uma semente foi encontrado

neste trabalho o valor de 3,11 g e um coeficiente de variação de 33,80% (Tabela 4). Já

Botelho et al. (2000) encontraram 290 sementes em um quilograma, o que resulta em um

peso médio de 3,45 g para uma semente.

4.2 CORRELAÇÕES ENTRE CARACTERES DE FRUTOS E SEMENTES

Na análise de correlação entre os caracteres de frutos e sementes amostrados

pode-se observar uma correlação significativa positiva e elevada entre a variável peso do

fruto (PF) e as variáveis comprimento do fruto (CF), largura do fruto (LF), peso da polpa

do fruto (PPOLP), número de sementes por fruto (NSEM) e peso de uma semente

(P1SEM) (Tabela 6). Também se podem constatar correlações positivas e significativas

entre o comprimento do fruto (CF) e a largura do fruto (LF), razão do comprimento pela

largura do fruto (RCL), o peso da polpa do fruto (PPOLP) e o número de sementes

(NSEM). Desta forma, conclui-se que os frutos maiores tendem a serem mais pesados, com

maior quantidade de polpa e de sementes, e ainda, com sementes mais pesadas. Tal

resultado indica que para o aproveitamento da polpa do fruto a coleta de frutos maiores e

mais pesados seria mais produtiva. Já para o melhoramento da espécie visando à

exploração da polpa do fruto, os dados indicam que a seleção para um determinado

caractere, como por exemplo, o peso do fruto (PF), deve refletir nos outros caracteres

como o comprimento do fruto (CF) e peso da polpa do fruto (PPOLP), facilitando o

trabalho de domesticação e melhoramento da espécie.

Por outro lado, considerando que H. stigonocarpa é uma planta

predominantemente alógama, polinizada por pelo menos três gêneros de morcegos e apresenta

autoincompatibilidade com indícios de seleção pós-zigótica nas flores autofecundadas (Gibbs
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et al., 1999), o número de sementes é resultado de uma polinização eficiente. O que leva a

inferir que os frutos maiores e mais pesados podem ser os que estão localizados em regiões

com boa presença de populações de morcegos polinizadores de jatobá.

Pode-se observar ainda que a variável rendimento (REND) apresentou uma

correlação negativa fraca com três das variáveis já citadas como altamente correlacionadas

positivamente: peso do fruto (PF), comprimento do fruto (CF) e o número de sementes

(NSEM). E uma correlação positiva com a variável peso da polpa do fruto (PPOLP). Isso

se deve ao fato que o rendimento do fruto é a porcentagem do peso da polpa do fruto em

relação ao peso total do fruto. Como o fruto de maior peso também possui o maior número

de sementes, temos que quanto maior e mais pesado o fruto uma maior porcentagem da

massa total do fruto estará nas sementes e casca em detrimento da polpa do fruto. Deve-se

relatar ainda que vários frutos aparentemente sadios quando abertos apresentaram a polpa

deteriorada por ataque de pragas e doenças. Isso pode ter contribuído para se encontrarem

as correlações negativas citadas anteriormente.

Tabela 6: Correlações entre variáveis fenotípicas de frutos e sementes a partir de valores
médios por matriz de 25 subpopulações de H. stiginocarpa.

LF EF RCL RLE PF PPOLP REND NSEM P1SEM

CF 0,62** 0,32** 0,70** 0,34** 0,85** 0,58** -0,25** 0,62** 0,54**

LF - 0,34** -0,11 NS 0,69** 0,71** 0,53** 0,14 NS 0,28** 0,44**

EF - - 0,07 NS - 0,43** 0,51** 0,53** 0,16 NS 0,22** 0,36**

RCL - - - - 0,17* 0,41** 0,23** - 0,20* 0,53** 0,27**

RLE - - - - 0,29** 0,10 NS - 0,25** 0,09 NS 0,14 NS

PF - - - - - 0,78** 0,12 NS 0,60** 0,61**

PPOLP - - - - - - 0,50** 0,26** 0,46**

REND - - - - - - - - 0,40** -0,08 NS

NSEM - - - - - - - - 0,16 NS

**,*:Significativo a 1% e a 5% de probabilidade respectivamente. NS: Não significativo. CF: Comprimento
do fruto; LF: Largura do fruto; EF: Espessura do fruto; RCL: Relação comprimento pela largura do fruto;
RLE: Relação da largura pela espessura do fruto; PF: Peso total do fruto; PPOLP: Peso da polpa do fruto;
REND: Rendimento de polpa em relação ao peso total do fruto; NSEM: Número de sementes; P1SEM: Peso
de uma semente.

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE FRUTOS E SEMENTES DA VARIEDADE

brevipetiolata E AS DEMAIS VARIEDADES.

Pela análise comparativa dos dados biométricos de frutos e sementes entre o

grupo das subpopulações da variedade H. stigonocarpa var. brevipetiolata: Cuiabá (1),
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General Carneiro (2), Poxoréo (10) e Ribas do Rio Pardo (13), e o grupo formado pelas

demais subpopulações (Tabela 7), verifica-se que as outras subpopulações possuem frutos

maiores, mais pesados, com maior número e peso de sementes significativamente maiores do

que as subpopulações da variedade brevipetiolata. Tais dados levam a conclusão que as

variedades stigonocarpa e pubencens são mais promissoras para utilização econômica se o

objetivo for exploração dos frutos e seus produtos. Para Moreno (2009) a grande variação

intrapopulacional dos caracteres morfológicos fazem com que a demarcação entre as três

variedades de H. stigonocarpa não seja adequada para sua diferenciação.

Tabela 7: Análise comparativa pelo teste t entre as médias dos dados biométricos de frutos
e sementes do grupos da variedade H. stiginocarpa var. brevipetiolata com o
grupo das demais subpopulações estudadas.

CF* LF EF RCL* RLE PF* PPOLP* REND NSEM* P1SEM*

BREV 110,68 44,53 34,42 2,512 1,31 49,95 11,06 21,28 4,2 2,5

OUTRAS 127,63 43,95 35,03 2,903 1,26 58,86 12,84 21,98 5,36 3,23

p valor <0,01 0,40 0,09 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 0,44 <0,01 <0,01

*: Médias das subpopulações ou grupos são significativamente diferentes p<0,01. CF: Comprimento do fruto; LF: Largura do fruto; EF:
Espessura do fruto; RCL: Relação comprimento pela largura do fruto; RLE: Relação da largura pela espessura do fruto; PF: Peso total do
fruto; PPOLP: Peso da polpa do fruto; REND: Rendimento de polpa em relação ao peso total do fruto; NSEM: Número de sementes;
P1SEM: Peso de uma semente.

4.4 VARIABILIDADE FENOTÍPICA DE FRUTOS E SEMENTES.

A análise de variância dos caracteres físicos dos frutos e sementes revelou a

existência de variação significativa para todos os caracteres em todos os níveis hierárquicos

analisados: entre subpopulações, entre matrizes dentro de subpopulações e entre frutos

dentro de matrizes (Tabela 8). Tais dados estão de acordo com estudos semelhantes feitos

com outras espécies nativas do Cerrado (Ganga et al., 2010; Moura, 2011; Mota, 2013;

Novaes, 2014) onde todos ou quase todos, com poucas exceções, caracteres de frutos e

sementes apresentaram variância significativa nos níveis hierárquicos analisados. Devido à

ampla área de coleta dos frutos, tal variabilidade fenotípica tem um componente ambiental,

reflexo das diversas condições ambientais dos locais de coleta, como grau de antropização,

solo, clima, idade da planta e outras (Ganga et al., 2010). Mas possui também um

componente genético e através dos resultados fenotípicos podem-se obter indicações

preliminares da estrutura genética da população. Quando os estudos fenotípicos mostram não

haver grande variação entre e dentro de subpopulações para determinado caractere, existe
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uma grande probabilidade de não haver variação genética. Por outro lado, a existência de

variações fenotípicas não dá garantia de que as variações são de origem genética (Botelho,

1993).

Dos dez caracteres analisados, na maioria (CF, RCL, PF, PPOLP, REND e

NSEM) a maior variação foi encontrada entre frutos dentro de matrizes. Com destaques para

os caracteres número de semente (NSEM) e para o rendimento da polpa do fruto (REND)

onde, respectivamente, 64% e 55% de toda a variabilidade se encontram entre frutos dentro

de matrizes (Tabela 8). Em outros trabalhos de análise biométrica de frutos e sementes de

espécies do cerrado, Ganga et al. (2010) com mangaba (Hancornia speciosa), Mota (2013)

com baru (Dipteryx alata) e Novaes (2014) com cagaita (Eugenia Dysenterica) encontrou-se

uma maior variação entre matrizes dentro das subpopulações estudadas. Já Moura (2011) em

um estudo com frutos de pequi (Caryocar brasiliense) a maior parte dos caracteres

analisados apresentou uma maior variação no nível hierárquico entre regiões.

Nos outros quatro caracteres analisados (LF, EF, RLE e P1SEM) a maior

variação foi encontrada entre matrizes dentro de subpopulações. Dentre estes, pode-se

destacar que para os caracteres largura do fruto (LF) e peso de uma semente (P1SEM) foram

encontradas variações equivalentes entre matrizes (44% para LF e 37% para P1SEM) e entre

frutos (42% para LF e 36% para P1SEM). Já para os caracteres relacionados com a espessura

dos frutos (EF) e relação largura pela espessura do fruto (RLE), foi encontrada uma maior

diferença entre os níveis hierárquicos, pois respectivamente, 48% e 66% da variação total

foram encontrados entre matrizes e 41% e 26% entre frutos, respectivamente (Tabela 8).

O grau de diferenciação fenotípica entre as subpopulações foram estimados com

os valores de PST para os caracteres de frutos e sementes. O PST é um índice análogo e

medido na mesma escala que o QST, onde apenas a variância genética aditiva é considerada,

e o FST, que é estimado com dados de marcadores moleculares neutros e teoricamente não

influenciados pela seleção natural. Na estimativa de PST os componentes de variância

genética estão confundidos com os efeitos ambientais e a divergência encontrada entre as

subpopulações pode ser consequência, em parte, da plasticidade fenotípica decorrente do

efeito de ambientes e não propriamente efeito de forças evolutivas como seleção natural ou

deriva genética. Com isso, os valores de PST tendem a ser maiores que o QST (Leinonen,

2013). No entanto, dado a dificuldade para fazer os experimentos com o controle ambiental

adequado e que possibilitam a estimativa do componente genético aditivo ou herdável, o PST

é útil por fornecer uma primeira aproximação sobre como a população está estruturada e a
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partir daí planejar outras ações para aprofundar o conhecimento da espécie. Pode-se também

através dos dados de PST gerar hipóteses sobre quais caracteres e subpopulações que estariam

sob a influência de seleção natural e testá-las através de novos estudos e experimentos

(Leinonem 2008; Pujol, 2008).

As maiores estimativas de PST foram encontradas nos caracteres peso do fruto –

PF (0,380), comprimento do fruto – CF (0,348), razão comprimento pela largura do fruto –

RCL (0,320) e peso de polpa do fruto – PPOLP (0,318) (Tabela 8). Em estudo feito com

outra espécie do Cerrado, o barueiro (Dipteryx alata), os maiores valores de PST

encontrados por Mota (2013) também foram os caracteres relação do comprimento pela

largura do fruto, comprimento do fruto, largura do fruto e peso do fruto. Todos estes quatro

caracteres diferiram significativamente na análise comparativa entre a variedade

brevipetiolata com as demais variedades (Tabela 7). Isso evidencia que as diferenças entre

as variedades seriam as causas da diferenciação fenotípica entre as subpopulações

estudadas. Para testar tal hipótese, refizemos os cálculos de estimativa de Pst e os valores

continuaram maiores para os mesmos caracteres (Tabela 8).

Os dados sugerem que as subpopulações estão estruturadas fenotipicamente

para estes caracteres de frutos independentemente das variedades. Tais dados não permitem

concluir que haja uma estruturação genética entre as subpopulações, uma vez que o

componente ambiental e sua interação com o componente genético estão confundidos no

parâmetro estimado (Brommer, 2011). Por outro lado, os dados permitem indicar

caracteres candidatos de estarem sob a influência de seleção natural e que devem ser

priorizados em futuros experimentos em que possamos inferir sobre a variância genética

aditiva entre e dentro subpopulações.
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Tabela 8: Resumos da análise da variância e estrutura da variabilidade fenotípica de frutos
e sementes de Hymenaea stigonocarpa de 25 subpopulações do Cerrado.

Quadrados MédiosFontes de
Variação

GL
CF LF EF RCL RLE PF PPOLP REND NS P1SEM

Subpopulações 24 6295,41** 253,36** 91,50** 1,88** 0,20** 6640,64** 363,15** 288,51** 28,50** 11,52**

Matrizes
(Subpopulações)

125 1109,87** 101,57** 41,98** 0,35** 0,12** 1081,37** 70,01** 129,54** 12,23** 2,44**

Frutos
(Matrizes)

592 303,27** 16,47** 6,21** 0,08** 0,01** 327,11** 17,63** 30,72** 3,92** 0,40**

TOTAL 741

PSub 0,27 0,13 0,11 0,28 0,08 0,28 0,26 0,1 0,09 0,27

PMat(Sub) 0,25 0,44 0,48 0,30 0,66 0,23 0,28 0,36 0,27 0,37

PFrut(Mat) 0,47 0,42 0,41 0,43 0,26 0,49 0,46 0,55 0,64 0,36

PST 0,348 0,129 0,103 0,320 0,060 0,380 0,318 0,118 0,140 0,270

PST2 0,328 0,158 0,122 0,245 0,091 0,372 0,327 0,115 0,097 0,198

CF: Comprimento do fruto (mm); LF: Largura do fruto (mm); EF: Espessura do fruto (mm); RCL: Relação comprimento pela largura do
fruto (mm); RLE: Relação da largura pela espessura do fruto (mm); PF: Peso total do fruto (g); PPOLP: Peso da polpa do fruto (g); REND:
Rendimento de polpa em relação ao peso total do fruto (mm); NSEM: Número de sementes; P1SEM: Peso de uma semente (g).
**Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. PS: proporção da variância total que se deve à diferença entre subpopulações; PM/S:
proporção da variância total que se deve à diferença entre matrizes dentro de uma mesma subpopulação e PF/M: proporção da variância total
que se deve à diferença entre frutos dentro de matrizes. PST: diferenciação genética quantitativa entre subpopulações. PST2: diferenciação
genética quantitativa entre subpopulações sem as subpopulações da variedade brevipetiolata.

4.5 ANÁLISE DESCRITIVA DAS PLANTAS EM CONDIÇÕES DE TELADO.

4.5.1 Germinação e Tempo de Emergência.

Na análise descritiva do caractere germinação das sementes avaliadas

encontramos um percentual médio de 59% e com grande variação entre as médias das

subpopulações com coeficiente de variação (CV) de 66,2% (Tabela 9). Os menores

percentuais encontrados se deram nas subpopulações 10-Poxoréo com 1%, 1-Cuiabá com

5% e 13-Ribas do Rio Pardo com 21%, todas da variedade brevipetiolata. Considerando

que a outra subpopulação desta variedade é a 2-General Carneiro, que também teve um

percentual de germinação abaixo da média (28%), temos o indicativo de que as sementes

desta variedade possui uma menor taxa de germinação em relação às outras variedades. A

baixa taxa de germinação da subpopulação 10 (1%) foi prejudicial para a formação de

mudas e consequente coleta de dados para os outros caracteres estudados. Já os maiores

percentuais de germinação se deram nas subpopulações 20-São Desidério e 21-Monte
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Alegre, com 96% e 94%, respectivamente (Tabela 9). Essas duas subpopulações estão

localizadas numa mesma região (Figura 5), indicando a possibilidade de ter um

componente genético nestas duas subpopulações que favoreceria a taxa de germinação.

Botelho (1993) estudando a germinação de sementes sem nenhum tipo de

tratamento visando à quebra de dormência como o presente estudo, em cinco

subpopulações de H. stigonocarpa procedentes do sul do estado de Minas Gerais,

encontrou índices variando de 72,0% a 85,9%. A mesma autora e colaboradores - Botelho

et al. (2000) - em um experimento com sementes de apenas uma subpopulação que foram

colocadas para germinar em um laboratório com ambiente controlado e onde houve

escarificação das sementes com finalidade de quebrar a dormência, obtiveram índice de

germinação de 74%. Por outro lado, De-Carvalho et al. (2005) em experimento para

testar qual tipo de tratamento seria mais adequado para aumentar a taxa de germinação

em sementes de Hymenaea stigonocarpa provenientes do sudeste do estado de Goiás,

concluíram que o método de escarificação das sementes com lixa e posterior embebição

em água destilada por 24 horas é superior, embora as sementes que não sofreram

tratamento apresentaram um índice de germinação superior a 50% e apresentaram

plântulas mais sadias e vigorosas. No presente estudo, se retirarmos as quatro

subpopulações da variedade brevipetiolata, obtêm-se um percentual médio de 68%, valor

próximo aos descritos nos trabalhos citados (Tabela 9). Tais resultados corroboram com a

tese de que deve existir dormência física nas sementes de certas subpopulações de

Hymenaea stigonocarpa.

A emergência das plântulas começou a partir do décimo primeiro dia após a

semeadura (Tabela 9). Santos (2011) em um experimento em que as sementes foram

escarificadas para quebra de dormência, obteve emergência de plântulas a partir do

décimo terceiro dia. Já Botelho et al. (2000) em um experimento com sementes de apenas

uma subpopulação que foram colocadas para germinar em um laboratório com ambiente

controlado e onde houve escarificação das sementes com finalidade de quebrar a

dormência, observaram germinação após o quinto dia da semeadura. Embora para fins

deste estudo o tempo de emergência tenha sido acompanhado até 74 dias após a

semeadura, observou-se que algumas poucas plântulas continuaram a emergir até um ano

após a semeadura.
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Tabela 9: Análise descritiva da taxa de germinação (GERM) de 25 subpopulações e tempo
de emergência em dias (TE) de 24 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa do
Cerrado.

SUBPOP GERM TE

1 0,05 37,62

2 0,28 49,67

3 0,84 28,06

4 0,90 22,32

5 0,78 28,36

6 0,57 26,68

7 0,71 27,02

8 0,88 25,40

9 0,91 25,68

10 0,01 NA

11 0,22 27,62

12 0,36 42,20

13 0,21 38,80

14 0,24 36,07

15 0,74 25,26

16 0,74 24,23

17 0,31 36,45

18 0,57 33,34

19 0,30 30,13

20 0,96 21,90

21 0,94 20,85

22 0,88 23,25

23 0,85 23,20

24 0,72 23,37

25 0,84 22,99

Média 0,59 29,19

Min 0 11,00

Max 1 74,00

CV 66,2% 38,6%

Média2 68,0 27,4
SUBPOP: Subpopulações; Média: Média aritmética de todas subpopulações. Min.: Valor mínimo encontrado
em cada média de família; Max.: Valor máximo encontrado em cada média de família; CV: Coeficiente de
variação em porcentagem; Média2: Média aritmética das subpopulações sem as subpopulações da variedade
brevipetiolata.

A média geral de tempo de emergência foi 29,19 dias (Tabela 9), valor

semelhante ao encontrado por Botelho (1993) de 26,36 dias. De-Carvalho et al. (2005)

embora tenham utilizados tratamentos para acelerar o tempo de emergência encontraram

valores um pouco maiores, entre 35,6 a 41,2 dias. As maiores médias encontradas foram
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de 49,67 dias para a subpopulação 2-General Carneiro e 42,20 dias para subpopulação

12- Bandeirante (Tabela 9). Tais subpopulações estão localizadas na mesma região das

subpopulações com os menores índices de germinação, 10-Poxoréo, 1-Cuiabá e 13-Ribas

do Rio Pardo (Figura 5). Todas as subpopulações da variedade brevipetiolata

apresentaram tempo de emergências superiores à média (Tabela 9). Já os menores tempos

de emergência encontrados, de 20,85 e 21,90 dias, são das mesmas subpopulações que

apresentaram os maiores índices de germinação, 20-São Desidério e 21-Monte Alegre

(Tabela 9). Tais dados sugerem uma correlação negativa entre estes dois caracteres. Na

análise do coeficiente de correlação entre as duas variáveis foi encontrado o valor de -

0,86 (p = 5,42 x 10-8), confirmando que para as subpopulações estudadas os caracteres

índice de germinação e tempo de emergência são correlacionados negativamente. Ou

seja, nas subpopulações estudadas, um maior índice de germinação indica também um

menor tempo de emergência.

Em termos de um futuro programa de melhoramento da espécie para seu

aproveitamento visando à recomposição florística de áreas degradadas, ou ainda, para a

exploração de frutos, estes dois caracteres são agronomicamente importantes. Tanto um

maior índice de germinação como um menor tempo de emergência confere uma

uniformidade no crescimento das plantas que facilita a produção de mudas e na

implantação e condução da cultura. O fato de serem correlacionadas é benéfico, pois a

seleção para determinado caractere tem influencia na seleção do outro, o que facilita o

trabalho de melhoramento genético da espécie visando a sua domesticação e

aproveitamento econômico.

Já a correlação do índice de germinação e do tempo de emergência com as

características fenotípicas dos frutos e sementes revelou-se significativo a 5% de

probabilidade apenas para os caracteres relação largura e espessura do fruto (RLE) com o

índice de germinação, e o de peso de uma semente (P1SEM) com tempo de emergência

(Tabela 10). Ambos resultados apresentaram correlação negativa de -0,48 e -0,47,

respectivamente. Os resultados demonstram que frutos com formato mais cilíndricos, que

são mais estreitos e com maiores espessuras produzem sementes com maiores índices de

germinação. Em relação ao tempo de emergência, a bibliografia consultada apresenta

trabalhos que relacionam o tamanho e não o peso da semente com a velocidade de

emergência. Em Botelho (1993) não se encontrou relação significativa entre tamanho da

semente e velocidade de germinação. Já Pereira et al. (2011) concluíram que sementes

pequenas e médias apresentam tempo significativamente menores de emergência do que
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sementes maiores. Se considerarmos que as sementes mais pesadas também são as

maiores, tais dados estão em conflito com os dados obtidos no presente trabalho, onde as

sementes mais pesadas apresentaram menor tempo de emergência.

Tabela 10: Correlação entre características de frutos e taxa de germinação (GERM) e
tempo de emergência em dias (TE) de 24 subpopulações de Hymenaea
stigonocarpa do Cerrado.

GERM TE

CF 0,03 NS -0,11 NS

LF -0,38 NS 0,19 NS

EF 0,06 NS -0,02 NS

RCL 0,34 NS - 0,28 NS

RLE -0,48 * 0,26 NS

PF -0,14 NS - 0,03 NS

PPOLP -0,02 NS - 0,01 NS

REND 0,32 NS - 0,07 NS

NSEM 0,22 NS - 0,31 NS

P1SEM 0,32 NS - 0,47 *

*:Significativo a 5% de probabilidade; NS: Não significativo; CF: Comprimento do fruto; LF: Largura do
fruto; EF: Espessura do fruto; RCL: Relação comprimento pela largura do fruto; RLE: Relação da largura
pela espessura do fruto; PF: Peso total do fruto; PPOLP: Peso da polpa do fruto; REND: Rendimento de
polpa em relação ao peso total do fruto; NSEM: Número de sementes; P1SEM: Peso de uma semente;
GERM: Taxa de germinação; TE: Tempo de emergência.

4.5.2 Características de Desenvolvimento Inicial das Plântulas

Em termos de valores médios por progênie, a altura inicial (ALT1) foi de 12,06

cm e altura final (ALT2) de 15,71 cm (Tabela 11). As maiores médias tanto para ALT1

quanto para ALT2 foram encontradas nas subpopulações 7-Mozarlândia, 24-Bambuí-MG e

5-Porangatu. Já para as medidas de diâmetro, as duas maiores médias foram encontradas

nas subpopulações 24-Bambuí e 15-Aporé com 3,59 e 3,56 mm para DIAM1 e 4,75 e 4,61

mm para DIAM2, respectivamente (Tabela 11). Botelho et al. (2000) encontraram valores

médios maiores para mudas com seis meses, idade da medição da altura e diâmetro iniciais

(ALT1 e DIAM1) no presente estudo, de 18,16 cm para altura e 5,52 mm para o diâmetro

do colo. Já em Botelho (1993) na medição de mudas de quatro subpopulações oriundas do

estado de Minas Gerais e na idade de 12 meses, idade da medição da altura e diâmetro
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finais (ALT2 e DIAM2), os valores médios encontrados também foram maiores, de 27,70

cm para altura e 5,70 mm para o diâmetro.

Figura 14: A) Detalhe da plântula recém germinada com caule mais grosso e tenro; B)
Detalhe da plântula com protófilo de primeira ordem; C) Detalhe da plântula
em processo de sucessão foliar para protófilo de segunda ordem.

Fotos: Rodrigo Soares de Castro

Observou-se no presente estudo que quando as plântulas estão com protófilos

de primeira ordem que são simples, o diâmetro do caule é mais grosso e tenro (Figura 14).

Apenas depois que se dá a mudança de sucessão foliar para protófilos de segunda ordem,

que são compostos com dois folíolos, o seu caule torna-se mais lenhoso e fino. Esta

mudança ocorre aproximadamente a partir do quarto mês após a germinação e por isso

optou-se para que a medição inicial tenha se dado no sexto mês após a germinação.

Na análise de correlação entre os caracteres de desenvolvimento inicial

verificaram-se correlações significativas apenas entre os caracteres iniciais e finais de

altura e diâmetro, as quais eram de se esperar. Isso confirma que a seleção para altura e

diâmetro pode ser feita precocemente, no início do desenvolvimento da planta, o que

economiza tempo e custo no processo de melhoramento genético. Significa também que

A B

C
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não existe correlação entre os caracteres altura e diâmetro nesta fase de desenvolvimento

da planta, assim a seleção de um caractere não influenciaria no outro. Ressalta-se, porém

que estes dados são preliminares e que no decorrer do desenvolvimento e maturação da

planta a correlação entre estes fenótipos pode mudar.

Tabela 11: Média de desenvolvimento inicial (ALT1 e DIAM1) e final (ALT2 e DIAM2)
de altura e diâmetro de 24 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa do
Cerrado.

SUBPOP ALT1 DIAM1 ALT2 DIAM2

1 13,30 2,87 15,50 3,69

2 11,75 2,38 12,60 3,55

3 11,33 2,82 15,45 3,41

4 11,36 2,99 13,75 3,54

5 14,32 2,62 18,66 3,40

6 12,06 2,90 17,65 3,46

7 15,64 2,83 20,14 3,66

8 11,81 2,62 14,99 3,52

9 8,94 2,68 11,97 3,84

10 NA NA NA NA

11 10,72 2,60 16,30 3,63

12 12,43 2,66 18,37 3,92

13 13,20 3,09 16,61 4,10

14 12,80 2,98 16,73 4,30

15 11,38 3,56 14,38 4,61

16 11,86 2,82 16,91 3,88

17 14,21 2,94 16,86 3,96

18 10,41 2,77 13,69 3,75

19 10,73 2,78 12,97 3,75

20 10,51 2,91 13,88 3,91

21 10,92 2,70 14,84 3,85

22 13,85 2,95 16,62 4,42

23 10,21 3,06 14,33 4,52

24 14,34 3,59 18,98 4,75

25 11,47 2,87 14,93 4,06

Média 12,06 2,87 15,71 3,90

Min 5,30 1,34 4,70 1,37

Max 21,18 7,31 31,70 7,19

CV 25,84 26,31 27,99 18,35

SUBPOP: Subpopulações; NA: Dado não disponível; ALT1: Altura inicial (cm); DIAM1: Diâmetro inicial
(mm); ALT2: Altura final (cm); DIAM2: Diâmetro final (mm); Média: Média aritmética de todas
subpopulações; Min.: Valor mínimo encontrado em cada média de família; Max.: Valor máximo encontrado
em cada média de família; CV: Coeficiente de variação em porcentagem;
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Tabela 12: Correlação entre caracteres de desenvolvimento inicial e final de altura e
diâmetro de 24 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa do Cerrado.

ALT1 ALT2 DIAM1 DIAM2

ALT1 - 0,80 ** 0,22NS 0,35 NS

ALT2 - - 0,13 NS 0,23NS

DIAM1 - - - 0,87 **

**:Significativo a 1% de probabilidade; NS: Não significativo; ALT1: Altura inicial; DIAM1: Diâmetro
inicial; ALT2: Altura final; DIAM2: Diâmetro final.

Já na análise de correlação entre os caracteres de desenvolvimento inicial e os

caracteres germinação e tempo de emergência, não se encontrou nenhuma correlação

estatisticamente significativa (Tabela 13).

Tabela 13: Correlação entre caracteres de desenvolvimento inicial e final de altura e
diâmetro com os caracteres germinação (GERM) e tempo de emergência de 24
subpopulações de Hymenaea stigonocarpa do Cerrado.

ALT1 ALT2 DIAM1 DIAM2

GERM -0,24NS -0,13NS 0,13NS 0,08NS

TE 0,21NS -0,01NS -0,34NS -0,19NS

NS: Não significativo a 5% de probalidade; ALT1: Altura inicial; DIAM1: Diâmetro inicial; ALT2: Altura
final; DIAM2: Diâmetro final; GERM: Taxa de germinação; TE: Tempo de emergência.

4.5.3 Caracteres Foliares

As subpopulações com maiores comprimento foliares (CFO) foram as mesmas

com as maiores larguras (LFO), que foram as subpopulações 7-Mozaralândia e 8-Bom

Jardim de Goiás (Tabela 14). Consequentemente, estas são também as subpopulações com

maiores áreas foliares, característica que pode ser expressa pelo índice CFO*LFO,

resultado do produto do comprimento pela largura foliar. Já a que apresentou os menores

valores de comprimento e largura de folha, e consequentemente o menor índice de área

foliar, foi a subpopulação 19-Bonfinopólis de Minas (Tabela 14). Observou-se também

uma variabilidade na forma das folhas das subpopulações analisadas, sendo algumas mais

compridas e outras mais arredondadas. Tal variabilidade de forma pode ser expressa pelo

índice CFO/LFO, que é a razão entre o comprimento e a largura foliar. Tal índice

apresentou um coeficiente de variação de 24,68%, o maior dentre os caracteres foliares,
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denotando a variabilidade deste fenótipo. Ele variou de 0,88 para a subpopulação 18-

Buritirizeiro, que apresentou uma folha com formato mais arredondado, com a largura

sendo maior do que o comprimento a 1,04 para a subpopulação 1-Cuiabá, que apresentou

folhas mais compridas (Tabela 14).

Tabela 14: Média de caracteres foliares de 24 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa
do Cerrado.

SUBPOP CFO LFO CFO/LFO CFO*LFO

1 8,22 7,95 1,04 6,55

2 7,54 8,16 0,94 6,31

3 8,07 8,28 0,99 6,74

4 7,97 8,24 0,97 6,66

5 8,31 8,29 1,01 7,02

6 7,96 8,09 0,99 6,56

7 9,00 9,36 0,97 8,51

8 8,79 9,01 0,98 7,94

9 7,70 7,67 1,01 5,96

10 NA NA NA NA

11 7,84 8,11 0,97 6,39

12 7,77 8,43 0,93 6,62

13 7,41 8,43 0,89 6,28

14 7,02 7,85 0,89 5,55

15 8,64 8,79 0,99 7,67

16 7,72 7,84 0,99 6,15

17 7,98 8,80 0,91 7,07

18 6,87 7,86 0,88 5,46

19 6,53 7,18 0,92 4,78

20 7,94 8,16 0,98 6,50

21 8,75 8,65 1,02 7,61

22 8,09 8,63 0,94 7,02

23 7,87 8,98 0,89 7,10

24 7,79 8,42 0,93 6,57

25 7,28 7,64 0,96 5,62

Média 7,94 8,33 0,96 6,70

Min 3,75 3,80 0,44 1,90

Max 11,53 14,30 1,43 12,25

CV 13,65 13,97 10,84 24,68
NA: Dado não disponível; SUBPOP: Subpopulações; CFO: Comprimento da folha (mm); LFO: Largura da
folha (mm); CFO/LFO: Razão comprimento pela largura da folha; CFO*LFO: Produto do comprimento pela
largura da folha; Média: Média aritmética de todas as progênies; Min.: Valor mínimo encontrado em cada
média de família; Max.: Valor máximo encontrado em cada média de família; CV: Coeficiente de variação
em porcentagem;
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4.5.4 Caracteres de Raiz e Biomassa

Na análise descritiva dos caracteres de raiz e biomassa, temos que os

comprimentos da raiz (CR) encontrados foram sempre superiores ao comprimento da parte

aérea (CA). (Tabela 15) Do tamanho total da planta (CA + CR) a maior parte é do

comprimento da raiz, sendo de 52,99% para a subpopulação 8 a 72,02% para a

subpopulação 17 (Tabela 15 ). Tal padrão de maior alocação de biomassa nas raízes se

confirma ao analisarmos o peso verde e o peso seco da planta. A percentagem do total do

peso verde que é da raiz variou entre 60,24 a 79,60% (Tabela 15 ). Já para o peso seco,

variou entre 61,95 a 82,29% (Tabela 15 ). Em outros estudos com plantas nativas do

Cerrado, Mota (2013) com barueiro (Dipteryx alata) e Novaes (2014) com cagaiteira

(Eugenia Dysenterica), também encontraram o resultado de que a maior parte da biomassa

total está alocada no sistema radicular. Para Hoffman & Franco (2003) a maior alocação de

recursos em raiz que na parte aérea por parte das espécies arbóreas savânicas é uma

adaptação à falta de água e à presença constante de fogo. Já as espécies arbóreas de

ambientes florestais alocam mais biomassa em folhas e galhos devido à competição por luz.

Já Tomlinsom et al. (2012) em estudo sobre raízes em regiões savânicas no qual se incluiu o

Cerrado, concluíram que o fator fogo e não a falta de água durante um período do ano é que

exerce pressão seletiva para alocação da maior parte dos recursos nas raízes em detrimento

da parte aérea. Concluem ainda que a caducidade das folhas faz com que as árvores gastem

menos energia e é uma estratégia para compensar a maior alocação de recursos nas raízes.

Figura 15: A) e B) Visão geral da plantas separadas em parte aérea e em parte do sistema
radicular
Fotos: Rodrigo Soares de Castro

A B
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Tabela 15: Média de caracteres de raiz e biomassa de 25 subpopulações de Hymenaea
stigonocarpa do Cerrado.

SUBPOP CA CR %CR PVA PVR %PVR PSA PSR %PSR

1 18,50 23,50 55,95 2,45 6,75 73,37 1,50 4,60 75,41

2 15,17 32,42 68,12 2,10 5,95 73,91 1,07 3,62 77,19

3 14,85 21,05 58,64 1,78 5,07 74,01 0,92 3,42 78,80

4 17,32 24,52 58,60 2,66 7,97 74,98 1,45 5,08 77,79

5 19,03 29,52 60,80 1,93 7,40 79,31 1,15 4,37 79,17

6 18,17 34,93 65,78 2,57 7,85 75,34 1,46 5,09 77,71

7 24,23 31,77 56,73 3,20 7,73 70,72 1,67 4,57 73,24

8 21,46 24,19 52,99 3,09 8,10 72,39 1,61 5,08 75,93

9 13,16 24,67 65,21 1,68 5,58 76,86 1,07 3,49 76,54

10 11,70 28,00 70,53 3,17 8,40 72,60 1,70 5,27 75,61

11 13,70 19,24 58,41 2,30 6,52 73,92 1,12 4,06 78,38

12 19,42 24,97 56,25 2,56 6,02 70,16 1,45 3,64 71,51

13 12,63 28,53 69,31 2,97 4,50 60,24 1,80 2,93 61,95

14 16,82 29,70 63,84 2,34 8,62 78,65 1,30 5,42 80,65

15 15,46 19,26 55,47 2,44 9,52 79,60 1,32 5,72 81,25

16 15,61 24,59 61,17 2,28 6,24 73,24 1,24 3,99 76,29

17 13,43 34,57 72,02 4,23 10,83 71,91 2,83 7,53 72,68

18 14,80 28,43 65,76 1,73 6,08 77,85 0,95 3,80 80,00

19 16,22 23,98 59,65 1,84 5,44 74,73 1,02 3,50 77,43

20 13,80 30,33 68,73 2,37 8,90 78,97 1,27 5,90 82,29

21 13,84 27,59 66,59 2,12 7,06 76,91 1,19 4,78 80,07

22 20,06 37,49 65,14 3,44 7,86 69,56 1,90 4,96 72,30

23 12,82 21,78 62,95 1,87 5,32 73,99 0,97 3,33 77,44

24 19,71 29,83 60,21 3,44 7,46 68,44 1,97 4,86 71,16

25 13,65 24,52 64,24 2,31 6,85 74,78 1,38 4,46 76,37

Media 16,49 27,32 2,49 7,00 1,39 4,46

Min 4,00 7,50 0,60 0,10 0,30 0,10

Max 32,50 72,90 6,70 17,60 4,90 11,10

CV 30,30 41,10 42,60 42,20 44,50 42,90
SUBPOP: Subpopulações; CA: Comprimento da parte aérea (cm); CR: Comprimento da raiz (cm); %CR: Porcentagem
do comprimento da raiz em relação ao comprimento total; PVA: Peso verde da parte áerea (g); PVR: Peso verde da raiz
(g); %PVR: Porcentagem do peso verde da raiz em relação ao peso total; PSA: Peso seco da parte áerea (g); PSR: Peso
seco da raiz (g); %PSR: Porcentagem do peso seco da raiz em relação ao peso seco total; Média: Média aritmética de
todas as progênies; Min.: Valor mínimo encontrado em cada média de família; Max.: Valor máximo encontrado em cada
média de família; CV: Coeficiente de variação em porcentagem;

4.6 VARIAÇÃO GENÉTICA QUANTITATIVA ENTRE SUBPOPULAÇÕES E PROGÊNIES

DE Hymenaea stigonocarpa.

Na análise de variância dos caracteres germinação (GERM) e tempo de

emergência (TE) constatou-se variabilidade significativa (p<0,01) pelo teste F para
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subpopulações e para progênies dentro de subpopulações (Tabelas 16 e 17). Botelho (1993)

também encontrou variabilidade significativa entre progênies dentro de uma população

estudada de H. stigonocarpa para o caractere tempo de emergência. De toda a variabilidade

estimada, a maior parte refere-se à variação entre as subpopulações, com 71,5% para GERM

e 57,7% para TE. O restante da variabilidade encontrada refere-se à variabilidade entre as

progênies dentro das subpopulações estudadas.

Os coeficientes de variação genéticas calculados foram de 31,68% para o

caractere GERM e 18,91% para TE (Tabelas 16 e 17). São números expressivos e

normalmente não encontrados em plantas cultivadas e nem mesmo em plantas nativas

(Ganga, 2008). Tais dados demonstram que tais caracteres têm grande potencial para ganho

de seleção através do trabalho de melhoramento mesmo se utilizados métodos mais simples,

como a seleção massal entre as progênies, não sendo necessário um apurado controle

ambiental dos experimentos.

As estimativas de herdabilidade dos caracteres germinação e tempo de emergência

foram, respectivamente, de 0,81 e 0,66 (Tabelas 16 e 17). Tais dados demonstram um forte

componente genético para os caracteres. Segundo Lacerda et al. (2004) uma considerável parte

da variação encontrada para a característica dormência de sementes em plantas nativas é

devido a fatores genéticos que se sobreporiam aos fatores ambientais. Isso nos leva a concluir

que a dormência encontrada em certas subpopulações estudadas seria de origem genética.

Tabela 16: Análise de variância para o caractere germinação (GERM) de 25
subpopulações de Hymenaea stigonocarpa do Cerrado.

Fontes de Variação GL QM

Blocos 3 0,4067**

Subpop. 24 2,2868**

Prog(Subpop.) 125 0,1726**

Resíduo 447 0,0319

%Subpop 71,5

%Prog(Subpop) 28,5

Média 0,59

CVg 31,68

CVe 30,19

h² 0,81
**: Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. %Suppop: Proporção da variação total que se deve às

subpopulações. %Prog(subpop): Proporção da variação total que se deve às progênies dentro de uma mesma
subpopulação. Cvg: Coeficiente de Variação Genética; Cve: Coeficiente de Variação experimental; h2: Herdabilidade.
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Tabela 17: Análise de variância para o caractere tempo de emergência (TE) de 24
subpopulações de Hymenaea stigonocarpa do Cerrado.

Fontes de Variação GL QM

Blocos 3 24,2415

0Subpop. 23 877,6261**

Prog(Subpop.) 102 152,5961**

Resíduo 333 51,9604

%Subpop 57,71

%Prog(Subpop) 42,29

Média 27,78

CVg 18,91

CVe 25,95

h² 0,66

**: Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. %Suppop: Proporção da variação total que se deve às
subpopulações. %Prog(subpop): Proporção da variação total que se deve às progênies dentro de uma mesma
subpopulação. Cvg: Coeficiente de Variação Genética; Cve: Coeficiente de Variação experimental; h2:
Herdabilidad

Para os caracteres altura e diâmetro das plântulas foram encontradas variação

significativa entre subpopulações e entre progênies dentro de subpopulações tanto nas

medidas iniciais (Tabela 18) como nas medidas finais (Tabela 19). A maior parte da

variabilidade total foi atribuída às subpopulações, com 63,22% para DIAM1, 63,49% para

ALT2 e 69,99% para DIAM2 (Tabelas 13 e 14). Já para o caractere ALT1, a maior

variabilidade encontrada foi para as progênies dentro das subpopulações, com 65,32%

(Tabela 13). Os coeficientes de variação genética estimados para caracteres ALT1 e ALT2

foram de 15,44% e 13,50%, respectivamente, indicando uma razoável magnitude da

variação genética em relação às médias dos dois caracteres. Já a herdabilidade estimada,

em nível de médias de progênies, foi de 0,76 para ALT1 e 0,60 para ALT2. Isso significa

que para ALT1 há um maior potencial para ganho genético através de seleção e

melhoramento. A altura inicial de plântulas é benéfica na implantação de uma cultura, pois

esse vigor inicial permite à planta melhor competir com as plantas daninhas presentes no

campo durante a fase de estabelecimento da cultura.

A diferenciação genética quantitativa maior entre subpopulações, encontrada

nos caracteres GERM, TE, DIAM1, ALT2 e DIAM2 normalmente ocorre quando há uma

restrição do fluxo gênico entre elas ocasionado pela distância ou outro fator que impeça a

conexão entre elas, como barreiras geográficas, fragmentação da vegetação nativa,

ausência de dispersores e polinizadores. Em tais casos, o fluxo gênico entre as

subpopulações não teria sido suficiente para contrapor às forças evolutivas de seleção
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natural ou de deriva genética (Diniz-Filho & Telles, 2002). Na seleção natural ocorre

adaptações específicas ao meio ambiente que leva a variações clinais ou ecotípicas de

determinados caracteres em algumas subpopulações. Já na deriva genética, o processo se

dá ao acaso e os genótipos ou alelos encontrados com maiores frequências nas

subpopulações não teriam vantagem competitiva em relação aos demais, mas

influenciariam na diferenciação fenotípica de uma subpopulação.

Tabela 18: Análise de variância para os caracteres altura inicial (ALT1) e diâmetro inicial
(DIAM1) de 24 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa do Cerrado.

QM
Fontes de Variação GL

ALT1 DIAM1

Blocos 3 46,7233 29,3370

Subpop. 23 52,3574** 1,4925**

Prog(Subpop.) 102 16,7149** 0,4201*

Resíduo 333 4,0780 0,3018

%Subpop 34,68 63,22

%Prog(Subpop) 65,32 36,78

Média 12,06 2,87

CVg 15,44 6,28

CVe 16,74 19,14

h²m 0,76 0,28
*: Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F;**: Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F;
%Suppop: Proporção da variação total que se deve às subpopulações; %Prog(subpop): Proporção da variação
total entre progênies que se deve ao efeito de progênies dentro de subpopulações; CVg: Coeficiente de
Variação Genética; CVe: Coeficiente de Variação experimental; h2

m: Herdabilidade em nível de médias de
progênies.

Tabela 19: Análise de variância para os caracteres altura final (ALT2) e diâmetro final
(DIAM2) de 24 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa do Cerrado.

QM
Fontes de Variação GL

ALT2 DIAM2

Blocos 3 11,1000 0,1513

Subpop. 23 96,6347** 3,1630**

Prog(Subpop.) 98 29,7378** 0,7622**

Resíduo 363 11,7466 0,2807

%Subpop 63,49 69,99

%Prog(Subpop) 36,51 30,01

Média 15,71 3,90

CVg 13,50 8,90

CVe 21,82 13,58

h²m 0,60 0,63
**: Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. %Suppop: Proporção da variação total que se deve às
subpopulações. %Prog(subpop): Proporção da variação total que se deve às progênies dentro de uma mesma
subpopulação. CVg: Coeficiente de Variação Genética; CVe: Coeficiente de Variação experimental; h2

m:
Herdabilidade em nível de médias de progênies.
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Deve-se ressaltar ainda que algumas subpopulações são formadas

exclusivamente pela variedade brevipetiolata, o que explicaria em parte a variabilidade

encontrada entre subpopulações. Os resultados significam ainda que ações visando à

conservação da variabilidade genética da espécie H. stigonocarpa devem abranger o maior

número possível de subpopulações.

Já para os caracteres morfológicos de folhas os resultados também

demonstram uma variação altamente significativo (p<0,01) entre subpopulações e entre

progênies dentro de subpopulações para todos caracteres estudados (Tabela 20). Só que

nestes casos a maior parte da variabilidade total foi atribuída às progênies dentro de

subpopulações, com porcentagens variando entre 60,7% para comprimento da folha

(CFO) a 70,8% para largura da folha (LFO). O restante da variabilidade encontrada se

deu entre as subpopulações.

Tabela 20: Análise de variância para os caracteres foliares comprimento do fruto (CFO),
largura do fruto (LFO), relação do comprimento pela largura do fruto
(CFO\LFO) e produto do comprimento pela largura do fruto (CFO*LFO)de 24
subpopulações de Hymenaea stigonocarpa do Cerrado.

Fontes de Variação GL CFO LFO CFO/LFO CFO*LFO

Blocos 3 0,0730 5,4710 0,1123 3,2633

Subpop. 23 6,7466** 5,0372** 0,0318** 13,9113**

Prog(Subpop.) 102 1,9544** 2,1405** 0,0132** 4,5627**

Resíduo 333 0,5595 0,8224 0,0077 1,3935

%Subpop 39,32 29,20 39,03 35,71

%Prog(Subpop) 60,68 70,80 60,97 64,29

Média 7,94 8,33 0,96 6,70

CVg 7,79 7,22 4,04 13,92

CVe 9,4 10,89 9,15 17,62

h² 0,71 0,62 0,42 0,69

**: Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. %Suppop: Proporção da variação total que se deve às
subpopulações. %Prog(subpop): Proporção da variação total que se deve às progênies dentro de subpopulações.
CVg: Coeficiente de Variação Genética; CVe: Coeficiente de Variação experimental; h2

m: Herdabilidade em
nível de médias de progênies. CFO: Comprimento da folha; LFO: Largura da folha; CFO/LFO: Razão
comprimento pela largura da folha; CFO*LFO: Produto do comprimento pela largura da folha;

Para fins de melhoramento da espécie, os caracteres foliares apresentaram

coeficiente de variação genética variando de 4,04% a 13,92%. Indica que não são

esperados grandes ganhos de seleção para os caracteres de comprimento de folha (CFO),

largura de folha (LFO) e razão comprimento pela largura de folha (CFO/LFO) (Tabela 20).
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Na análise dos componentes da variância para os caracteres de raiz e biomassa,

os caracteres relacionados à raiz como o comprimento da raiz (CR), peso verde da raiz

(PVR) e peso seco da raiz (PSR) apresentaram quadrados médios de subpopulações menor

do que o de progênies dentro das subpopulações (Tabela 21). Nesse caso, considera-se que

este componente da variância é nulo e que toda variância fenotípica está entre progênies

dentro das subpopulações amostradas. Tal resultado pode estar relacionado com o fato de

que as plântulas ficaram em sacos com 20 cm de altura por um período maior do que o

recomendado, o que limitou o crescimento das raízes e não permitiu a correta expressão

destes fenótipos. Os coeficientes de variação experimental para estes caracteres, estimados

em 34,5% a 35,9% (Tabela 21), também sugerem algum problema na condução do

experimento. Para os caracteres relacionados com a parte aérea, a maior variabilidade

fenotípica foi estimada para o nível hierárquico de progênies, como encontrado nos

caracteres foliares.

Tabela 21: Análise de variância para os caracteres relacionados a parte parte áerea:
comprimento da parte aérea (CA), peso verde da parte áerea (PVA) e peso seco
da árte aérea (PSA) e subterrânea: comprimento da raiz (CR), peso verde da
raiz (PVR) e peso seco da raiz (PSR) de 24 subpopulações de Hymenaea
stigonocarpa do Cerrado.

Fontes de Variação GL CA CR PVA PVR PSA PSR

Blocos 2 3,3750 101,4000 0,8175 3,4850 0,2229 0,4185

Subpop. 24 60,23375ns 161,775ns 2,3528ns 11,9483ns 0,8991ns 5,2997ns

Prog(Subpop.) 37 45,7770** 193,9324** 1,904** 15,7248** 0,6708** 6,3213**

Resíduo 113 11,0367 96,2319 0,6155 5,8527 0,1841 2,5070

%Subpop 39,32 0 39,03 0 15,92 0

%Prog(Subpop) 60,68 100 60,97 100 84,08 100

Média 7,94 8,33 0,96 6,70 1,39 4,46

CVg 7,79 7,22 4,04 13,92 29,73 25,94

CVe 9,42 10,89 9,15 17,62 30,87 35,50

h² 0,71 0,62 0,42 0,69 0,73 0,60

ns: não significativo. **: Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. %Suppop: Proporção da variação
total que se deve às subpopulações. %Prog(subpop): Proporção da variação total que se deve às progênies
dentro de uma mesma subpopulação. Cvg: Coeficiente de Variação Genética; Cve: Coeficiente de Variação
experimental; h2: Herdabilidade.

Para fins de começo de um programa de melhoramento com estas

subpopulações estes caracteres têm potencial para ganhos de seleção pois apresentaram
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coeficiente de variação genética variando entre 21,2% para CA a 29,6% para PSA e

herdabilidade entre 0,50 (CR) a 0,76 (CA) (Tabela 16).

Para Sobierajski (2004) praticamente todos os estudos baseados em caracteres

quantitativos em espécies arbóreas chegaram ao resultado de maior variabilidade dentro

de subpopulações ou procedências do que entre elas. Isto seria resultante de serem

espécies predominantemente alógamas, vida longa (>10 anos), alta densidade

populacional e eficientes mecanismos de dispersão de sementes e pólen. Para Hamrick &

Godt (1996) a maior estatura e baixa densidade populacional das plantas lenhosas em

relação às plantas herbáceas permite que suas sementes e pólen alcancem maiores

distâncias. Esse maior potencial de fluxo gênico seria predominante para que novos

alelos incorporados à população não sejam perdidos pela ação da deriva genética,

refletindo na sua diversidade genética. Para Mota (2013), em estudo com Barueiro

(Dipteryx alata), essa maior variabilidade entre progênies dentro de subpopulações é

decorrente do padrão contínuo da distribuição desta espécie no Cerrado.

Para fins de programas de conservação de recursos genéticos in situ ou para as

áreas de coleta de germoplasma para conservação ex situ, o conceito de representatividade de

sua diversidade genética e um tamanho efetivo mínimo para não sofrer os efeitos de deriva

genética devem ser considerados (Allendorf & Luikart, 2007). Espécies com populações

estruturadas desta forma, com maior diversidade em progênies dentro de subpopulações,

para alcançar tais conceitos devem ter um grande número de áreas e um maior número de

indivíduos do que espécies que estejam estruturada em subpopulações (Trindade & Chaves,

2005).

4.7 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE DIVERGÊNCIA GENÉTICA QUANTITATIVA

E MOLECULAR (QST VS FST).

As diferenças entre os valores estimadas de QST e FST não diferiram

significativamente em oito dos dez caracteres analisados considerando uma probabilidade

de 5% (Tabela 19 e Figura ). Em termos gerais, este resultado demonstra que não existe

forte evidência da ação da seleção natural na diferenciação entre as subpopulações

estudadas e que a diferenciação encontrada poder ser explicada pela ação da deriva

genética combinado com a restrição de fluxo gênico entre as subpopulações. As exceções

foram para o caractere germinação (GERM), onde o QST estimado foi maior que o FST, e o

caractere largura da folha (LF) onde o resultado encontrado foi de QST significativamente
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menor que FST. Considerando que a espécie H. stigonocarpa está subdivididada

taxonomicamente em três variedades e a ampla abrangência deste estudo, era de se esperar

encontrar alguma diferenciação fenotípica com evidência da ação da seleção natural.

Segundo os estudos de meta-análise feitos por Merilä & Crnokrak (2001) e

Leinonen et al. (2007), é normal encontrar valores estimado de QST maiores do que FST,

sugerindo uma predominante ação da seleção natural como causa da diferenciação em

caracteres quantitativos. Porém tal afirmação deve ser vista com cautela, pois muitos dos

trabalhos analisados foram feitos sem o devido controle experimental de modo a utilizar

apenas a variância genética aditiva no cálculo do parâmetro genético QST. Muitos trabalhos

utilizaram variâncias fenotípicas em que havia também efeitos ambientais, interações gênicas

(dominância) e alélicas (epistasia) que superestimam o valor de QST (Leinonen et al., 2013).

Deve-se considerar também que na estimativa de QST alguns trabalhos calculam a média de

vários caracteres, o que seria uma fonte de viés, pois os caracteres podem estar

correlacionados violando o princípio estatístico de independência entre fatores (Merilä &

Crnokrak, 2001). Outra fonte de viés na interpretação dos dados de meta análise dos

trabalhos já realizados é de que tais estudos foram feitos em espécies e caracteres que

sabidamente apresentava algum grau de diferenciação fenotípica. Os dados de meta-análise

não são uma amostra aleatória das espécies, subpopulações e caracteres possíveis de

encontrar na natureza, mas foram escolhidas pelos pesquisadores por apresentarem tal

diferenciação, tornando a amostra enviesada (Merilä & Crnokrak, 2001). O número de

famílias e subopopulações utilizadas também eram insuficientes estatisticamente para fazer

alguma inferência (Pujol et al., 2008; Whitlock, 2008).

Diferentemente de tais trabalhos analisados, o presente estudo foi feito com

dados provenientes de um experimento em um ambiente controlado e delineado de forma a

ter um mínimo de erro experimental e assim conseguir estimar com razoável precisão a

variância genética aditiva das subpopulações estudadas. O teste estatístico aqui utilizado para

comparação de QST com FST, proposto por Whitlock & Guillaume (2009), tem se mostrado

adequado por evitar excesso de que seria rejeitar indevidamente a hipótese nula. No presente

caso, tal erro seria afirmar de que há diferença entre QST e FST quando, de fato, esta diferença

não existiria.

Na estimativa de FST com marcadores microssatélites pode haver subestimação

do grau de subdivisão entre subpopulações por causa da taxa de mutação (Merilä &

Crnokrak, 2001; Edelaar & Björklund, 2011). Já Leinonen et al. (2013) afirmam que a
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variação decorrente de mutação não é de toda compreendida, podendo ter viés de aumentar

como também diminuir a estimativa de FST. Outra possibilidade seria que os

microssatélites utilizados poderiam estar localizados em uma parte do genoma que sofreu

indiretamente a ação de seleção natural, o que não parece ser o caso. No presente estudo

foi utilizada a estimativa de FST obtida por Gonçalves (2016), tendo sido foram utilizados

dez locos microssatélites, sem evidência de atuação da seleção natural.

Para o caráter percentegam de germinação (GERM) o resultado leva, em um

primeiro momento, a inferir que houve a ação da seleção natural divergente entre as

subpopulações estudadas. No entanto, deve-se levar em conta que a subpopulação 10

(Poxoréo – MT) teve a taxa de germinação de apenas 0,01% (Tabela 11) contribuindo

decisivamente para a diferenciação encontrada. As causas desta baixa taxa de germinação

encontrada nesta subpopulação devem ser mais bem avaliadas. Embora os frutos e

sementes aparentassem sadios, causas fitopatológicas não podem ser descartadas. Nesse

caso, caso as causas da baixa taxa de germinação teria haver com os efeitos maternos e não

propriamente genéticos da subpopulação estudada. Por outro lado, sabemos que a

endogamia leva a perda do vigor reprodutivo (Reed & Frankham, 2003; Aguilar et al.,

2008). No entanto, segundo relatos dos profissionais que fizeram a coleta nessa

subpopulação, ela não estaria isolada e é grande o suficiente para que tal hipótese seja

descartada em um primeiro momento.

No caso do caráter largura da folha (LF), o valor do QST estimado foi

significativamente menor do que FST estimado por marcadores moleculares, levando a

inferir sobre a ocorrência de seleção uniformizadora para o caráter. Deve-se levar em conta

que as três variedades de H. stigonocarpa são distinguidas principalmente pela morfologia

foliar (Braga, 2015) e que duas variedades (H. stigonocarpa var. stigonocarpa e H.

stigonocarpa var.pubencens) ocorrem frequentemente de forma simpátrica, com grande

variação de tamanhos de folhas e presença de pubescência numa mesma subpopulação e

até mesmo entre folhas de uma mesma árvore (Moreno, 2009). Com isso há uma grande

variabilidade para este caráter dentro das subpopulações. Na análise de variância deste

caractere, 70,8% de toda variabilidade está dentro das subpopulações (Tabela 17). Esse

fator leva a um valor de QST menor e não necessariamente significa que há seleção

uniformizadora para o caractere.

Devido aos vários desafios metodológicos e teóricos na comparação de QST

com FST, para Leinonen et al. (2013) tais estudos devem ser usados como uma ferramenta
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exploratória para detectar potenciais caracteres sob seleção. Nesse contexto, deve-se

mencionar que o caráter altura inicial (ALT1) está no limiar (p = 0,0568) de ter o seu QST

considerado significativamente menor do que o FST ao nível de 5% de probabilidade.

Assim, este caráter também pode ser considerado como estando, possivelmente, sob

seleção estabilizadora. Por outro lado, deve-se considerar que o presente estudo foi feito

com caracteres juvenis das plantas e que a divergência pode ser alterada em outros estágios

de desenvolvmento das plantas.. Recomenda-se, portanto, que a comparação entre QST e

FST seja realizada também em outras fases e em outros caracteres das plantas adultas na

coleção de germoplasma in vivo implantada como resultado do presente trabalho.

Os dados do presente estudo não permitem, portanto, inferir sobre a atuação da

seleção natural para a maioria dos caracteres analisados, na fase inicial de desenvolvimento

das plantas de H. stigonocarpa, sendo a variação existente entre subpopulações compatível

com a divergência esperada por deriva genética.

Tabela 22: Estimativas de QST e FST para caracteres de desenvolvimento inicial e de folhas
para 25 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa e valores mínimo e
máximo de 5% na distribuição de probabilidade com 10000 reamostragens por
bootstrap paramétrico da diferença QST – FST.

QST FST DIF MIN MAX

GERM 0,238 0,096* -0,080 0,094

TE 0,146 0,004 NS -0,083 0,114

ALT1 0,062 -0,080 NS -0,082 0,104

DIAM1 0,177 0,035 NS -0,104 0,526

ALT2 0,179 0,037 NS -0,084 0,120

DIAM2 0,226 0,084 NS -0,084 0,117

CF 0,075 -0,067 NS -0,082 0,106

LF 0,049 -0,093* -0,084 0,119

CF/LF 0,074 -0,068 NS -0,090 0,196

CFxLF 0,065

0,142

-0,077 NS -0,082 0,109
*:Significativo a 5% de probabilidade. NS: Não significativo. GERM: Taxa de Germinação; TE: Tempo de
Emergência; ALT1: Altura Inicial; DIAM1: Diâmetro Inicial; ALT2: Altura Final; DIAM2: Diâmetro Final;
CF: Comprimento da Folha; LF: Largura da Folha; CF/LF: Razão Comprimento pela Largura da Folha;
CFxLF: Produto do Comprimento pela Largura da Folha. O valor de FST, bem como de suas reamostragens
bootstraps foram obtidas do trabalho de Gonçalves (2016),
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Figura 16: Gráficos das estimativas de QST e FST para caracteres de desenvolvimento
inicial e de folhas para 25 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa. GERM: Taxa de
Germinação; TE: Tempo de Emergência; ALT1: Altura Inicial; DIAM1: Diâmetro Inicial;
ALT2: Altura Final; DIAM2: Diâmetro Final; CF: Comprimento da Folha; LF: Largura da
Folha; CF/LF: Razão Comprimento pela Largura da Folha; CFxLF: Produto do
Comprimento pela Largura da Folha. O valor de FST, bem como de suas reamostragens
bootstraps foram obtidas do trabalho de Gonçalves (2016),

4.8 ANÁLISE ESPACIAL

O dendrograma gerado a partir dos dados fenotipícos de frutos e sementes

(Figura 17) permite a separação de quatro grupos de subpopulações: grupo I com as

suppopulações 8, 22, 10, 13, 9, 20, 25, 6 e 21; grupo II com as suppopulações 1, 14, 3, 4,
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2, e 5; grupo III com as suppopulações 24, 19, 16, 7, 17 e 18; e grupo IV com as

suppopulações 12, 23, 11 e 15. A correlação cofenética calculada foi de 0,69. Essa divisão

agrupou as subpopulações da variedade brevipetiolata (1, 2, 10 e 13) nos grupos I e II.
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Figura 17: Dendrograma feito a partir dos dados biométricos de frutos e sementes de 25
subpopulações de Hymenaea stigonocarpa.

O mapa gerado a partir da espacialização desta análise de agrupamento

apresenta as regiões fenotipícas razoalvemente estruturada. O grupo I apresenta-se

distribuída por toda área de coleta. O grupo II ficou restrita às regiões noroeste e centro-

norte da área. O grupo III por sua vez apresentou-se predominantemente na região sudeste

da área, com uma supopulação aparecendo no centro. E o grupo IV apresentou-se

predominatemente na parte sudoeste, com uma subpopulação aparecendo na parte sudeste..
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Duas regiões se apresentaram com maiores diversidade fenotípica. A região em torno da

subpopulação 7 (Mozarlândia) que faz parte do grupo III e está próxima das subpopulação

6 (São Miguel do Araguaia) que faz parte do grupo I e das subpopulações 3 (Jussara) e 4

(Jaraguá) que fazem parte do grupo II. E a região em torno da subpopulação 25 (Perdizes)

que faz parte do grupo 1 e está próxima das subpopulações 23 (Araguari) e 24 (Bambuí)

(Figura 5) que fazem parte respectivamente, dos grupos IV e III. Gonçalves (2016) no

estudo com os dados moleculares destas mesmas subpolulações apontou como a

subpopulação 7 (Morzalândia) como uma das mais diversificadas geneticamente,

corroborando com a indicação do mapa sobre a heterogeneidade daquela região para a

diversidade de Hymenaea stigonocarpa.

Os dados demonstram que embora os caracteres fenotípicos estão sujeitos a

influências genéticas e ambientais, pelo tamanho da área e número de subpopulações

coletadas, o efeito ambiental pode ser diluído de forma que dados fenotípicos são úteis

para inferir sobre a diversidade genética de uma espécie. Assim, nas espécies nativas que

ainda não possuem os devidos estudos sobre a distribuição sua genética, o mapa gerado a

partir de dados fenotípicos de frutos e sementes pode servir como referência para novos

trabalhos de coleta e estudos da diversidade genética da espécie.

O valor encontrado no teste de mantel feito entre as matrizes fenotípica e

geográfica foi de 0,164 (p<0,05), denotando uma fraca correlação entre os dados

fenotípicos das subpopulações avaliadas e as distâncias entre elas. Como o mapa de

regiões fenotípicas (Figura 18) apresentou uma razoável estruturação espacial das

subpopulações podemos considerar que o alcance do fluxo gênico entre as subpopulações

não se deu unicamente pela distância geográfica, mas que outros fatores como barreiras

geográficas pode ter tido influência.

Pelo correlograma de mantel (Figura 19) verifica-se que a correlação entre as

matrizes embora fraca, ela diminui constantemente através das classes de distância,

chegando a zero por volta dos 500 km. Tal diminuição constante da influência da

distância na diferença fenotípica entre as subpopulações caracteriza um padrão clinal. O

padrão clinal do fenótipo pode ser resultante de seleção adaptativa através de gradientes

ambientais ou/e pelo fluxo gênico entre subpopulações mais próximas e que não estejam

separadas por barreiras físicas como, por exemplo uma cadeia de montanhas (Diniz-Filho

2013).
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Figura 18: Regiões fenotípicas elaborado a partir dos dados biométricos de frutos e
sementes de 25 subpopulações de Hymenaea stigonocarpa.

Para as matrizes ambiental e geográfica, o valor do teste de mantel encontrado

foi de 0,378 (p<0,01) demonstrando um razoável correlação. Tal dado era de se esperar

pois os fatores ambientais são estruturados geograficamente (Diniz-Filho et al., 2009). Já o

teste de mantel para as matrizes ambientais e fenotípica apresentou um valo de 0,098 (p =

0,136) demosntrando que não há qualquer correlação entre as variáveis ambientais e os

dados fenotípicos observados nas subpopulações estudadas.
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