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RESUMO: Apesquisa objetiva estimar o coeficiente de determinacao genotipico (h,2) e indice "b", para

caracteres quantitativos em camucamuzeiros em condicoes de banco de germoplasma da Embrapa
Amazonia Oriental. Avaliaram-se os acessos Solimeies 1001; 1002; 1004; 1005; 1007; 1010; 1011;
1012; 1013; 1014 e 1015. 0 delineamento experimental foi em blocos ao acaso com dugs repeticoes. As

variaveis avaliadas foram: altura da planta (AP), diametro do caule principal a 60 cm do solo (DC),
namero de caules (NC), comprimento da folha (CF), largura da folha (LF) e area foliar (AF). Efetuaram-

se analise de variancia, estimaram-se a variancia genetica, fenotipica e ambiental, os coeficientes de
determinacao genotipico, de variacao genetica e ambiental, e indice "b" para os caracteres Os resultados

mostraram que, a excecao de altura da planta (h,2= 0,26c b = 0,24), os demais caracteres mostraram-se
eficientes como descritores para avaliacao da variabilidade genetica entre os acessos. As estimativas da

variabilidade genetica, do coeficiente de determinacao genotipico (0,67 a 0,90) e do indice "b" (1,01 a
2,18) atingiram valores elevados, evidenciando a existencia de variabilidade genetica entre os acessos, e

a possibilidade de efetuar selecao fenotipica simples para os caracteres niunero de caules, comprimento
e largura da folha e area foliar.

TERMOS PARA INDEXACAO: Myrciaria dabia, Fruticultura, Melhoramento Genetic°, Banco de
Germoplasma, Parametros Geneticos.

COEFFICIENTE OF GENOTIPIC DETERMINATION IN
CAMUCAMUZEIRO
(Myrciaria (labia (H. B. K.) Mc. Vaugh) ACCESSIONS.
ABSTRACT: The objective of this research was determine the genotypic determination coefficient
(h.2) and the "b" index for quantitative characters of camucamuzeiro from accessions of a germplasma
bank of Embrapa Amazonia Oriental. The accessions evaluated were Solimoes 1001; 1002; 1004; 1005;
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1007; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014 and 1015. A complete randomized block experimental design with

eleven treatments (accessions) and two replicates was used. Variables analyzed were plant height,
principal stem diameter at 60 cm of height, stem number, leaf length, leaf width and leaf area. The hm2
values ranged from 0,26 to 0,90 and the b index from 0,24 to 2,18 indicating genetic variability among
accessions and the possibility to use simple phenotype selection for stem number, leaf area, leaf length
and width.

INDEX TERMS: Myrciaria dubia, Fruit Crop, Plant Breeding, Germplasm Bank, Genetic Parameters.

exploracao corn perspectivas agro-

1 INTRODUCAO
A Amazonia constitui-se uma enorme
fonte de biodiversidade pouco utilizada pela

humanidade. Urn exemplo é

industriais (ANDRADE; ARAGAO;
FERREIRA, 1991).

o

Nas tecnicas convencionais de

camucamuzeiro (Myrciaria dubia (H.B.K.)

melhoramento de frutiferas, como é o caso
do camucamuzeiro, procura-se concentrar

Mc Vaugh) que, atualmente, esta despertando

grande interesse na agroindAstria, industria
farmaceutica e de cosmeticos, em razao do
seu elevado potencial de producao de frutos
corn alto teor de acid° ascorbic° (vitamina C),
que pode variar de 2 400 a 3 000 mg/100 g de

em urn mesmo individuo caracteres de
producao de frutos e resistencia a doencas.

Desse modo, selecionam-se,
primeiramente, individuos altamente

mesocarpo, e ate 5 000 mg /100 g de casca

produtivos e mais resistentes a molestias.
Atualmente, os trabalhos de melhoramento

(ANDRADE; ARAGAO; FERREIRA,

visam determinar parametros geneticos

1991). De cor arroxeada, os frutos contem de

para auxiliarem na identificacao de

uma a quatro sementes, sendo que, em

materiais promissores, tais como a
magnitude e natureza das variancias

condicoes naturais, a frutificacao ocorre nos
meses de setembro a dezembro, e a colheita,
a abril do
(CAVALCANTE, 1991).

de janeiro

ano seguinte

A exploracao do camucamuzeiro é
feita em populacoes naturais, distribuidas em
rios amazonicos e seus afluentes, cujas

produciies variam de 3 a 25 kg de frutos

geneticas que influenciam no valor
fenotipico dos individuos, a porcentagem da

variancia fenotipica que contribui para o

ganho genetic°, pelo coeficiente de
herdabilidade e o grau de associacao
genetica entre caracteres determinantes da
producao (VALOIS; PAIVA, 1976).

frescos por planta. Em razao da baixa

A herdabilidade de urn carater

densidade de plantas nas areas de ocorrencia

metric° e ferramenta de grande importancia

natural da especie, se torna diflcil o manejo e a

para o melhoramento genetic°, devido
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desempenhar papel preditivo, expressando a
confianca do valor fenotipico como urn guia

caracteres quantitativos em plantas jovens

para o valor genetic°, refletindo o grau de

de camucamuzeiro, em condicZies de Banco
Ativo de Germoplasma.

correspondencia entre o genotipo e o fenotipo
(FALCONER, 1972).

2 MATERIAL E METODOS

Os estudos de herdabilidade tem lido
utilizados em populacoes onde os individuos
constituem uma amostra aleatoria. Quando

aplicados a urn conjunto de materiais
geneticos pre-selecionados Fonseca (1978)

sugere o use da expressao coeficiente de
determinacao genotipico que, analogamente
ao coeficiente de herdabilidade, expressa a

O estudo foi conduzido no campo

experimental da Embrapa Amaz8nia
Oriental, Belem (PA), situado a 1°28' de
latitude sul, 48°27' de longitude oeste de
Greenwich e 21,88 m de altitude. A area

caracteriza-se por apresentar solo
classificado como Latossolo Amarelo
(Oxissol), textura media e relevo piano. 0

O conhecimento do grau do coeficiente

clima da regiao é classificado como tropical
Amid°, do tipo Afi, segundo a classificacao
de Kopen, caracterizando-se por apresentar

de determinacao genotipico para um carater

temperatura anual maxima de 31,4° C,

permite que se faca uma quantificacao da

minima de 22,4° C e media de 25,9° C, com
insolacao anual em tomo de 2 389,4 horas,

variabilidade genetica para urn dado carater.

relacao entre o desempenho das plantas-mae e
suas progenies, em geracoes futuras. Permite,
tambem, estabelecer, com mais realidade, os

objetivos principais a serem alcancados em

programas de melhoramento genetic° de
plantas.

umidade relativa do ar de 86% e
precipitacao pluviometrica de 2 761 mm
anuais (BASTOS, 1972).

Os acessos componentes do estudo

foram obtidos atraves de coletas de

O indice de variacao "b", que

germoplasma semente de polinizacao

representa o quociente entre o coeficiente de
variacao genetica e o coeficiente de variacao
experimental, é urn parametro que auxilia na
determinacao da variabilidade genetica em
uma populacao. Vencovsky (1978) comenta

aberta, em populaceies naturais da

que valores de "b" quando iguais ou

mesorregiao do Rio Solim5es, estado do
Amazonas, e denominados como segue:
Solimoes 1001, Solimoes 1002, Solimoes
1004, Solimoes 1005, Solimoes 1007,

superiores a 1 (urn) indicam uma situacao

SolimOes 1010, Solimoes 1011, Solimoes
1012, Solim'Oes 1013, Solimoes 1014, e

favoravel para a selecao.

Solimiies 1015.

Neste trabalho, estimaram-se o

0 delineamento experimental

coeficiente de determinacao genotipico no

utilizado foi o de blocos ao acaso, corn 11
tratamentos, representados pelos acessos, e
duas repeticoes. As unidades experimentais

sentido amplo, a variancia genetica,
fenotipica e de ambiente e o indice b, para seis
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foram constituidas por cinco plantas fiteis e
competitivas, espacadas de 4 m x 4 m, corn
bordadura simples nas extremidades da area
experimental.

Niunero de caules (NC): determinado
atraves de contagem numerica;

A coleta de dados foi efetuada no

da base ao spice do total de dez folhas

Comprimento da folha (CF):
determinado corn paquimetro, medindo-se

periodo de agosto a setembro de 2003, ocasiao
em que as plantas apresentavam 42 meses de

avaliadas;

idade. Foram coletados, por planta, dados

corn paquimetro, medindo-se de uma

Largura da folha (LF): determinada

referentes a altura da planta (AP), diametros
do caule principal (DC), niimero de caules
(NC), comprimento da folha (CF), largura da

extremidade a outra da parte mediana do
total de dez folhas avaliadas;

Area foliar (AF): determinada pela

folha (LF) e area foliar (AF).

multiplicacao das medias dos

As observaceies e tomadas de dados

comprimentos pelas larguras das dez folhas
avaliadas.

foram realizadas conforme se descreve a
seguir:

Foram realizadas, pelos processos
usuais, analises de variancia para todos os
caracteres, obedecendo ao delineamento

Altura da planta (AP): determinada
corn escala metrica, do nivel do solo a ultima
brotacao;

experimental proposto, onde o valor de cada
observacao foi dado pela expressao: Y =.m
+ T. + B; + B,, cujo esquema é apresentado
na Tabela 1 a seguir:

Diametro do caule principal (DC):
determinado corn paquimetro, a 60 cm do
solo;

Tabela 1 Analise de variancia segundo o modelo de blocos ao acaso e respectivas
esperancas dos quadrados medios ern nivel de medias de 11 acessos de camucamuzeiro.

Fonte de Variacao
Blocos

GL
- 1)

QM

E (Q M)

Tratamento s

(t. - 1)

Qi

a2E + ra2G

Residuo

(r

1) (t

Para obtencao da estimativa da
variancia fenotipica, genotipica e de
ambiente, foram realizadas analises de
variancia para os caracteres estudados

1)

A2E

Q2

das parcelas foram a base para a selecao.
Assim, foram obtidas: WE= Q2/r; 52G= Q162, 520,
Q2 /r;

+

em que: $52E =

variancia do erro experimental entre

(Tabela 1), considerando-se que as medias

parcelas; 62G = variancia genetica; 62, =

84
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varifincia fenotipica e r = numero de

estatisticas significativas em nivel de 5% de

repeticoes.

probabilidades (p<0,05) para diametro do
caule (DC) e compliment° da folha (CF), e
altamente significativas em nivel de 1% de

0 coeficiente de determinacao
genotipico ",:" foi determinado pela
expres sac):
"h2,"= 052G/ 62F

probabilidade (p<0,01) para numero de
caules (NC), largura da folha (LF) e area
foliar (AF) (Tabela 2).

0 indice "b" foi determinado

Tais fatos revelam a existencia de

pela expressalo: "b" = CVe / Cvg

variabilidade genetica para os caracteres no
conjunto de acessos estudados e indica que

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

estes sao caracteres importantes na

medias de parcelas para os seis caracteres

caracterizacao e discriminacao de acessos
de camucamuzeiro mantidos em condicoes

avaliados corn seus respectivos coeficientes

de banco ativo de germoplasma.

Os valores dos quadrados em nivel de

de variacao sao apresentados na Tabela2.

Os coeficientes de variacao ficaram

Verifica-se que a excecao da variavel altura

no intervalo de 5,30 a 15, 27, conferindo boa
precisao aos resultados obtidos.

de planta, foram detectadas diferencas

Tabela 2- Resultados da analise de variancia para os caracteres altura da planta (AP); diametro
do caule a 60 cm do solo (DC); numero de caules (NC); comprimento da folha (CF); largura da
folha (LF) e area foliar (AF) de 11 acessos de camucamuzeiro aos 42 meses de idade. Belem,
(PA), 2003.
F. V.

Blocos

G L QM (AP) QM (DC) QM (NC) QM (CF) QM (LF) QM (AF)
0,1948

1

Tratamentos 10

Eno

10

Total

21

0,2781ns

CV%

0,0016

0,0119

0,1800

0,0580

16,1367* 0,4042** 0,6589* 0,2339**

0,0580
32,7735**

0,2046

5,2744

0,0383

0,1844

0,0346

3,9207

15,27

12,18

6,67

5,30

5,76

38

Corrigidos pela expressOo (x + 0 ,5)A de Steele T orrie (1960)
Significativo pelo Teste de Tukey em nivel de 5% de probabilidade (P<0,05)
Significativo pelo Teste de Tukey em nivel de 1% de probabilidade (P<0,01)

"Nao significativo
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Verifica-se que os componentes da
variancia genetica, a excecao de altura da

Como as variancias geneticas para esses

planta, foram sempre maiores que os

com as de ambiente, evidencia-se que ha

causados pelo ambiente (Tabela 3). Essas

possibilidade de ser efetuada selecao

evidencias sugerem que existe, entre os
acessos, suficiente variabilidade genetica

fenotipica simples nesses acessos.

para ser explorada em processos de selecao e
que tais caracteres sao importantes quando se

trata de discriminar germoplasma de
camucamuzeiro.

caracteres foram altas, quando comparadas

Para os caracteres comprimento da
folha (0,71), diametro do caule (0,67) e
altura da planta (0,26), o coeficiente de
determinacao genotipico indica menor

proporcao de variabilidade genetica

Na Tabela 3, estao sendo apresentados

os valores das variancias geneticas,
fenotipicas e de ambiente, do coeficiente de
determinacao genotipico, dos coeficientes de
variacao genetica e de ambiente e o indice "b"
para todos os caracteres.

Verifica-se que as estimativas do
coeficiente de determinacao genotipica no
sentido amplo, "h2.", em nivel de medias de

disponivel do que evidenciado para niimero
de caules (0,90), area foliar (0,88) e largura

da folha (0,85), mostrando que as
expresseies fenotipicas sao bastante
influenciadas pelo ambiente. Resultados
semelhantes foram obtidos por Ribeiro et al.
(1999).
Os valores do indice lb', para ninnero
de caules (2,18), area foliar (1,92), largura

parcelas, mostraram-se corn valores elevados
para os caracteres ninnero de perfilhamentos

da folha (1,69) e comprimento da folha

(0,90), area foliar (0,88), largura da folha

indicacao de que existe uma situacao

(0,85), indicando que o componente genetic°

favoravel para o melhoramento genetic° e
selecao nos acessos oriundos de populaciies

é expressivo e que estes caracteres estao
sendo pouco influenciados pelo ambiente.

(1,11) foram maiores que urn, reforcando a

naturais do Rio Solimoes.

Tabela 3 Estimativas de variancias geneticas (a 2G), fenotipicas (a 2F) e ambiental (a 2E),
coeficiente de determinacao genotipica no sentido amplo (h2m), nivel de parcelas, coeficiente
de variacao genetic° (CVG) e ambiental (CVE) e indice "b", para diferentes caracteres de 11
acessos de camucamuzeiro aos 42 meses de idade. Belem, (PA), 2003

Caracter
Altura da planta
Diametro do caule
NI:miler° de caules
Comprirnento da folha

Largura da folha
Area foliar

86

aG

F

a E

0,037

0,242

0,205

10,705
0,183 0,221
0,235 0,423
0,099 0,134
14,426 18,347

5,274
0,038
0,188
0,035
3,921

5,431

"h fir CVg % Cve %

"b"

0,260
12,180
6,670
5,300
5,760
7,380

0,25

0,26
0,67
0,90
0,71
0,85

0,88

0,065

12,360
14,570
5,920
9,760
14,160

1,01

2,18
1,12
1,69
1,92
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