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APRESENTAÇÃO 

 
A Revista Científica Eletrônica - RACE ENGENHARIA é uma seleção de artigos acadêmicos que 
abrangem as diversas áreas da Engenharia Civil e Agronômica voltada a produções científicas de 
professores, pesquisadores e estudantes da Faculdade Santa Rita de Cássia - UNIFASC.  
 
 
A UNIFASC, em coerência com sua missão institucional, entende que esta prática universitária 
integradora fundamenta seus eixos temáticos, de programas, projetos, atividades, cursos e/ou eventos 
planejados e organizados em conformidade com os Projetos Pedagógicos dos Cursos e com as Políticas 
Institucionais de Extensão, Difusão Cultural e Relações com a Comunidade. 
 
 
Este periódico tem por finalidade a publicação de artigos científicos originais que contribuam para a 
expansão do conhecimento na área da engenharia civil e agronômica. 
 
 
A concepção de uma revista eletrônica técnico-científica online é de extrema importância para fomentar 
e disseminar a ampliação dos conceitos e práticas relacionadas aos cursos que a UNIFASC provê. A 
produção científica promove integração de toda a comunidade acadêmica desenvolvendo uma 
gradativa revolução nos hábitos de aprender, conhecer, fazer, viver e, sobretudo, de se comunicar. 
 
 
A RACE ENGENHARIA está disponível, gratuitamente, a toda comunidade acadêmico-científica e 
demais interessados, sendo instrumento de difusão do conhecimento e das produções científicas do 
público acadêmico, egressos e docentes interno e externo a Faculdade Santa Rita de Cássia - UNIFASC. 
 
 
 
A organização da revista pretende contribuir com o avanço do pensamento científico e tecnológico 
no âmbito local e estadual, quanto no nacional e internacional a fim de atender aos desafios das 
constantes mudanças trazidas pela informação, tecnologia e modernização. 
 
 
 
Marta Furtado Freire 
Diretora Executiva  
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VARIABILIDADE GENÉTICA DE CARACTERES JUVENIS EM 

SUBPOPULAÇÕESE PROGÊNIES DE PEQUIZEIRO (Caryocar brasiliense 

CAMB.) 
 
 

Mansuêmia Alves Couto de Oliveira1;  
Lázaro José Chaves2; João Batista Duarte3 

 
 
 
RESUMO: O presente trabalho propõe-se a caracterizar a variabilidade genética entre e dentro de 
subpopulações naturais de pequizeiro, de ocorrência na região sudoeste do estado de Goiás. O material 
experimental constituiu-se de 160 progênies maternas (progênies de meios irmãos). Estas progênies 
foram obtidas por coletas a campo, realizadas em dezembro de 1997, em 17 áreas representativas do 
sudoeste da região, num total de 160 plantas amostradas. Foram coletados no mínimo 30 frutos por 
planta. O delineamento experimental foi o de blocos completos casualizados, com 160 tratamentos 
(progênies) e quatro repetições. A parcela experimental constituiu-se de um conjunto de cinco plantas, 
dispostas lado a lado. Os caracteres avaliados foram: altura da planta e diâmetro do caule. Houve 
diferenças genéticas entre subpopulações, isso traz como principal consequência, para um programa de 
seleção, a necessidade da amostragem de um grande número de subpopulações. Da mesma forma, 
necessita-se de um elevado número de unidades de conservação, para um programa de conservação in 
situ, da variabilidade genética da espécie na região. Isto implica em uma priorização da conservação em 
reservas legais das propriedades rurais, com alocação e monitoramento apropriados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cerrado, Conservação, Biodiversidade. 
 
 
 
ABSTRACT: The present work proposes to characterize the genetic variability between and within the 
sub-populations of pequizeiro, occurring in the southwest region of the state of Goiás. The experimental 
material consisted of 160 maternal progenies (progenies of half siblings). These progenies were obtained 
by field collections, carried out in December 1997, in 17 representative areas of the southwest of the 
region, in a total of 160 plants sampled. At least 30 fruits per plant were taken. The experimental design 
was a complete randomized blocks, with 160 treatments (progenies) and four replications. The 
experimental plot consisted of a set of five plants, arranged side by side. The evaluated characters were: 
plant height and stem diameter. There were genetic differences between subpopulations, which results 
in the necessity of sampling a large number of subpopulations as the main consequence for a selection 
program. Likewise, a large number of conservation units are needed for an in situ conservation program 
of the genetic variability of the species in the region. This implies a prioritization of conservation in legal 
reserves of rural properties, with appropriate allocation and monitoring. 
 
KEY-WORDS: Cerrado, conservation, Biodiversity 
 
 
                                                            
1Mansuêmia Alves Couto de Oliveira – Doutorado em Agronomia. Professora na Faculdade Santa Rita de Cássia -IFASC - Brasil - E-mail: 
mansuemia@yahoo.com.br 
2 Lázaro José Chaves – Pós-Doutorado em Agronomia (Genética e Melhoramento de Plantas) pela Universidade de São Paulo - USP - 
Brasil – E-mail: jbduarte@gmail.com 
3 João Batista Duarte te – Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade Federal de Goiás – Brasil 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A flora do cerrado é constituída por inúmeras espécies com potenciais madeireiros, ornamentais, 

medicinais, forrageiros, frutíferos e corticeiros. Entre as espécies consideradas viáveis economicamente, 

o pequizeiro apresenta o maior potencial constituindo importante fonte de alimento (OLIVEIRA et al. 

2008a). O pequi (Caryocar brasiliense Camb.) pertence à família Caryocaraceae, constituindo uma das 

espécies mais comuns do cerrado do Brasil Central, é utilizado para múltiplas finalidades, porém, sua 

maior importância se deve à popularidade na culinária regional, sendo a polpa da semente consumida 

como alimento ou condimento de diferentes formas (CORREA et al., 2008).  

O pequizeiro é uma planta hermafrodita de porte arbóreo, típica do Cerrado. Regionalmente, 

apresenta distribuição agregada em manchas bem definidas, o que pode indicar a existência de uma 

organização regional em subpopulações (ARAÚJO, 1994). Oliveira et al. 2008b em estudo de 

populações naturais de pequizeiro na região sudeste de Goiás, encontrou taxas de cruzamento que 

caracterizam a espécie como alógoma e maior variabilidade dentro do que entre as populações. 

Muitas das espécies frutíferas nativas, assim como o pequi, estão em fase de melhoramento e 

desenvolvimento de tecnologia visando uma incorporação ao sistema produtivo (AGUIAR et al., 2011; 

GIORDANI et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2008; MOURA et al., 2013a). A domesticação do pequizeiro 

constitui uma forma de aproveitamento dos recursos naturais existentes nos cerrados, sem ter que 

eliminá-los para abrir espaço às outras culturas, evitando a erosão genética. Por outro lado, constitui uma 

alternativa econômica viável para os produtores familiares (FERNANDES et al., 2004). 

Para se definirem as corretas estratégias de conservação de germoplasma, manejo e 

aproveitamento do potencial econômico destas espécies, são necessários, entre outras linhas de pesquisa, 

estudos sobre a estruturação genética dessas populações. Assim, tem-se atribuído significativa 

importância a estudos contemplando a compreensão da estrutura genética destas populações naturais 

com o objetivo de conservação dos recursos genéticos de espécies nativas dos cerrados. 

De acordo com Chaves (2001) a forma mais adequada para conservação dos recursos genéticos 

de populações perenes naturais é a conservação in situ. que deve ser conduzida a partir da criação de 

reservas naturais específicas para este fim, considerando-se a possibilidade de manutenção da dinâmica 

das populações naturais, minimizando desta forma, a erosão genética. Esses autores acrescentam que as 

reservas de propriedades particulares apresentam papel fundamental na conservação de recursos 

genéticos, principalmente se forem considerados os corredores entre as áreas fragmentadas, podendo 

então, estabelecer o fluxo gênico. Além disso, as áreas de rodovias também devem ser consideradas para 

conservação in situ. Somando-se a esta forma de conservação, a criação de coleção in vivo ou bancos de 

germoplasma deve ser pensada, objetivando a amostragem de áreas antropizadas onde o risco de erosão 

genética é maior. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 Alguns estudos vêm sendo realizados sobre espécies nativas do Cerrado, mas do ponto de vista 

genético as informações existentes sobre a quantidade da variação genética presente entre e dentro de 

suas populações naturais ainda não foram suficientemente pesquisadas, principalmente se for 

considerada a ampla área de ocorrência natural dessas espécies (AGUIAR et al., 2011; OLIVEIRA et 

al., 2008; MOURA et al., 2013a) 

Verifica-se, também que a incorporação recente das áreas de Cerrado à agricultura brasileira e a 

forma extrativista como o pequizeiro tem sido explorado representam grande ameaça à sobrevivência 

desta espécie bem como das comunidades que dela dependem. Diante exposto torna-se necessário 

estudos sobre a base genética do pequizeiro para traçar estratégias de conservação e para programas de 

melhoramento genético.  

 

1.3 PROBLEMA 

A agricultura imediatista tem provocado uma grande perda na biodiversidade do Cerrado. A 

caracterização da potencialidade da flora do Cerrado deve ser realizada com agilidade para o correto 

aproveitamento. 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

Caracterizar geneticamente subpopulações naturais de pequizerio da região sudoeste de Goiás. 

 

1.5 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Avaliar o desenvolvimento inicial de progênies de pequizeiro em telado. 

Caracterizar a variabilidade genética entre e dentro de subpopulações naturais de pequizeiro, de 

ocorrência na região sudoeste do estado de Goiás.  

Subsidiar futuros programas de melhoramento genético auxiliando na melhor estratégia de 

conservação. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O material experimental constituiu-se de 160 progênies maternas (progênies de meios irmãos, 

assumindo reprodução por cruzamento ao acaso). Estas progênies foram obtidas por coletas a campo, 

realizadas em dezembro de 1997, em 17 áreas representativas do sudoeste do estado de Goiás. Foram 

tomados no mínimo 30 frutos por planta, procurando amostrar a variação natural dos ecótipos existentes. 

As sementes foram semeadas em embalagens plásticas individuais, em telado com 50% de 
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sombreamento, sob irrigação e nebulização controladas, em Goiânia, GO (latitude 160 35’ 12”, longitude 

49o 21’ 14”, a 730 m de altitude). O substrato utilizado correspondeu a uma mistura de terra de subsolo 

mais areia na proporção 2:1, utilizando com fonte de fósforo o termofosfato Yoorin.  

O delineamento experimental foi o de blocos completos casualizados, com 160 tratamentos 

(progênies) e quatro repetições. A parcela experimental constituiu-se de um conjunto de cinco plantas, 

dispostas lado a lado. Os caracteres avaliados foram: altura da planta e diâmetro do caule. 

As avaliações foram feitas mensurando-se plantas individuais, quinzenalmente nos primeiros estágios 

do desenvolvimento e mensalmente a partir de julho/1999. Foram analisados dados provenientes de sete 

épocas, desde  junho/1998 até junho/2000, com intervalo de 4 meses entre as leituras.  

Os dados foram analisados segundo um modelo linear aditivo com progênies hierarquizadas dentro 

de subpopulações. O modelo estatístico desta análise, para cada época de leitura, foi: 

Yijkl =  m + bj + sk + pi(k)  +  eijk  + dijkl   , sendo: 

Yijkl : Valor observado da variável Y na planta l, da progênie i, da subpopulação k, no bloco j; 

m : média geral (constante comum às observações) 

bj  : efeito aleatório do bloco j, assumindo como bi ~ N (0,2b); 

sk : efeito aleatório da sub-população k, assumindo como sk ~ N (0,2s); 

pi(k): efeito aleatório da progênie i dentro da sub-população k, assumindo como pi(k) ~ N (0,2p/s); 

eijk : erro experimental aleatório entre parcelas, assumindo eijk ~ N(0,2e); 

dijkl  : erro experimental aleatório entre plantas dentro de parcelas, assumindo dijkl ~ N (0,2d). 

A partir dos quadrados médios das análises de variância foram estimados os componentes de 

variâncias e parâmetros genéticos derivados. Além disso, foram preditas as médias individuais de 

progênies, o que dará subsídios a futuras seleções. Em função de desbalanceamento (número desigual 

de progênies por subpopulações e de plantas por parcela) as análises foram implementadas através do 

procedimento VARCOMP do SAS (Statisticall Analysis System). 

 

 

3 REFERENCIAL  

Os resultados mostram um crescimento lento das plantas de pequizeiro, em viveiro (Tabela 1), 

comportamento comum às espécies nativas do cerrado. Resultados semelhantes foram observados por 

Trindade e Chaves (2005) para plantas de cagaiteira do nordeste de Goiás e por Moura et al. (2013), com 

populações de pequizeiro. Notou-se, ainda, uma paralisação no crescimento nos meses mais frios do ano 

representados pelas diferenças de altura e diâmetro entre os meses de fevereiro e junho. Em muitos casos, 

notou-se a morte do ramo apical, com brotação lateral, o que reflete na altura média das plantas. 

Os coeficientes de variação genética dentro de subpopulações estiveram, em geral, acima do nível 

de 10%. Isto indica uma considerável variabilidade genética disponível para seleção. Em um programa 
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de melhoramento um ponto essencial para o sucesso é a presença de variabilidade genética para 

caracteres de interesse.  

Os coeficientes de variação experimental foram aparentemente altos comparados com espécies 

cultivadas, porém apresentam-se concordantes com aqueles encontrados em outros trabalhos com 

espécies do cerrado (TRINDADE e CHAVES, 2005). Contribuiu para isto, além do crescimento 

desuniforme de plantas da mesma progênie, a grande diferença no número de plantas entre parcelas, 

devida à má germinação e dormência das sementes da espécie. A falta de homogeneização na emergência 

das plantas pode ser o fator principal na contribuição de valores de CVexp altos.  

 

TABELA 1. Resultados de alguns parâmetros média, coeficiente de variação experimental (CVe) e 

coeficiente de variação genética dentro de subpopulação (CVg), para os caracteres altura e diâmetro de 

planta de pequizeiro em sete épocas de leitura. 

 

Época 

Altura  Diâmetro 

 Média CVe      CVg Média      CVe   CVg 

Jun 98   7,187 35,211 17,529 0,354 23,819  9,287 

Out 98   7,784 36,220   7,804 0,384 25,098   9,811 

Fev 99   9,586 25,696   8,740 0,565 25,042 13,033 

Jun 99   9,602 25,758 14,076 0,578 21,899 18,532 

Out 99 11,203 31,574 16,379 0,654 22,683 13,608 

Fev 00 12,078 23,462 10,651 0,659 21,229 14,540 

Jun 00 12,078 25,874 11,009 0,613 23,324 15,523 

 

Verificou-se que a germinação se concentrou na segunda época, após um período de seca e 

temperaturas mais baixas na região. Com isso, melhor controle da variação experimental, para fins de 

seleção, poderia ser conseguido com tratamento para diminuição da dormência de sementes e com a 

coleta de uma maior quantidade de sementes por planta. Neste trabalho, não foi realizado qualquer 

tratamento das sementes, uma vez que um dos objetivos da pesquisa era estudar a variabilidade existente 

para caracteres relacionados à germinação. Segundo Dombroski (1997) o pequizeiro apresenta 

dormência dupla de sementes, sendo um dos mecanismos associado à presença de endocarpo, e outro, 

um mecanismo de dormência embriônica.  

De acordo com a Figura 1, observa-se que 34% das progênies germinaram, em média, com 15 

dias após a semeadura e que a germinação se estendeu ate os 36 meses. Oliveira (1998) verificou que a 

média para emergência em pequi, na primeira época (dez/95 a julho/96) foi de aproximadamente 95 dias. 

Moura et al. (2013) ao avaliar 55 progênies de pequizeiro verificou uma taxa de emergência média de 

25,2% e um tempo médio para emergir de 53,8 dias. Rocha (2009) cita que vários fatores podem 
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influenciar a taxa e a velocidade de emergência em plântulas de pequizeiros. Fatores ambientais como a 

amplitude térmica, umidade relativa do ar, precipitação pluviométrica, entre outros, não podem ser 

ignorados. Somadas a isso, as diversas e possíveis interações entre esses fatores também devem ser 

consideradas. O autor ainda cita a temperatura como o principal fator responsável por afetar a velocidade 

de germinação. Até a presente data, não há informação sobre o valor ótimo para a adequada emergência 

das plântulas. 
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Figura 1: Porcentagem de germinação de sementes de pequizeiro de dezessete subpopulações 

de pequizeiro da região nordeste do estado de Goiás.  
 

As estimativas de componentes da variância genética entre subpopulações e entre progênies 

dentro de subpopulações estão apresentadas na Tabela 2.  

 

TABELA 2: Estimativa de variância genética entre subpopulações ( sˆ 2σ ), entre progênies dentro de 
subpopulações ( s/pˆ 2σ ) e proporção da variância entre subpopulações em relação à variância genética 
total [ sˆ 2σ /( sˆ 2σ + s/pˆ 2σ )], para as variáveis altura e diâmetro de plantas de pequizeiro, em sete épocas de 
leitura. 
 

 
Época 

Altura  Diâmetro1/ 
sˆ 2σ  s/pˆ 2σ  sˆ 2σ /( sˆ 2σ + s/pˆ 2σ ) sˆ 2σ  s/pˆ 2σ  sˆ 2σ /( sˆ 2σ + s/pˆ 2σ ) 

Jun 98 0,174 1,587*   0,0993 0,179   1,080   0,1422 
Out 98 0,637* 0,369    0,6334 0,992*   1,419   0,4117 
Fev 99 0,478* 0,702   0,4053 0,024   5,417*   0,0043 
Jun 99 0,319 1,827**   0,1487 0,0 11,454**   0,0 
Out 99 0,190 3,367**   0,0534 0,0   8,792**   0,0 
Fev 00 1,775** 1,655*   0,5175 0,184   9,191*   0,0196 
Jun 00 1,535** 1,768*   0,4675 0,0   9,065**   0,0 

1/ valores de sˆ 2σ e s/pˆ 2σ  multiplicados por 103 
 

De acordo com a Tabela 2 houve variação entre subpopulações ao considerar os dois caracteres 

(altura e diâmetro) para a época Outrubro de 1998. Considerando a altura de plantas apenas em fevereiro 
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de 1999 não verificou significância para avaliar a variação entre subpopulações. Por outro lado, ao 

considerar diâmetro verificou-se diferença significativa apenas para época outubro de 1998. Quando 

ocorre alguma variação entre subpopulações, mesmo que percentualmente pequena, torna-se necessário 

a amostragem de um elevado número de subpopulações para garantir um tamanho efetivo adequado 

(VENCOVSKY e CROSSA, 1999).  

Para o caráter altura de plantas, pode-se notar nas “épocas finais” (Fev e Jun 2000), significância 

para os componentes de variância genética entre e dentro de subpopulações. Isso indica que as plantas 

coletadas de regiões distintas apresentam respostas e interações diferentes no ambiente experimental 

como, também, foi demonstrado por Moura et al. (2013). A diferenciação entre subpopulações, em 

espécies nativas, pode ocorrer pelos efeitos da deriva genética e da seleção, desde que haja alguma 

restrição ao fluxo gênico entre subpopulações. No presente caso, ambos os fatores podem estar atuando. 

Como não ocorreu diferença significativa entre subpopulações para diâmetro de plantas, nesse mesmo 

período avaliativo, poder-se-ia inferir que a altura de plantas está mais sujeita à adaptação local do que 

o diâmetro. A restrição ao fluxo gênico deve ocorre pelo mecanismo de isolamento por distância, uma 

vez que a espécie possuía, até um passado recente, uma distribuição praticamente contínua, na região.  

Os diferentes padrões encontrados entre épocas de leitura, para o mesmo caráter, podem ser 

devido às variações do conjunto de plantas amostradas no tempo, principalmente nas épocas iniciais, em 

que nem todas as plantas haviam emergido.  

Estudos realizados com marcadores isoenzimáticos e caracteres morfológicos têm mostrado uma 

grande variabilidade genética dentro de subpopulações com valores bem próximos de zero para a 

variabilidade genética entre subpopulações para várias espécies frutíferas do Cerrado (FERNANDES, 

2008; OLIVEIRA et al. 2008; TRINDADE e CHAVES, 2005), o que é característico de populações 

alógomas sem restrições ao fluxo gênico.  

De acordo com Moura et.al (2013) o padrão de estrutura genética, com baixa variação entre 

procedências e alta dentro de procedências tem sido reportado para a grande maioria das espécies 

arbóreas. Entretanto, no trabalho do referido autor, foi observado para três dos cinco caracteres de 

desenvolvimento inicial em plântulas de pequizeiros a maior proporção da variabilidade captada 

encontra-se entre regiões. Esta divergência entre resultados pode ser atribuída à diferente proposta de 

amostragem dos trabalhos.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ocorrência de diferenças genéticas entre subpopulações traz como principal conseqüência, para 

um programa de seleção, a necessidade da amostragem de um grande número de subpopulações. Da 

mesma forma, necessita-se de um elevado número de unidades de conservação, para um programa de 
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conservação in situ, da variabilidade genética da espécie na região. Isto implica em uma priorização da 

conservação em reservas legais das propriedades rurais, com alocação e monitoramento apropriados. 
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