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Resumo 
A Macaúba (Acrocomia aculeata), é uma palmeira nativa do Cerrado brasileiro reconhecida atualmente como uma espécie oleaginosa 
promissora. Destaca-se pela potencial utilização econômica, em termos energéticos, com o uso do óleo da polpa para produção de 
biodiesel. Já o óleo das amêndoas possui maior valor de mercado por sua ampla aplicação na indústria de alimentos e cosméticos. 
Deste modo, o objetivo deste trabalho foi quantificar e caracterizar a variabilidade genética em germoplasma de macaúba com base 
em caracteres morfoagronômicos e selecionar genótipos superiores pela produtividade. Foram avaliadas 88 acessos do Banco Ativo de 
Germoplasma de Macaúba da Embrapa Cerrados, delineadas em blocos ao caso, com três repetições, compostas por parcelas de 1-4 
plantas. Foram avaliadas as características projeção da copa, altura de estipe, precocidade, número de cachos, número de frutos e 
produção. A análise de divergência foi realizada via Distância Euclidiana, com base em valores genéticos preditos dos caracteres, 
estimados pelo emprego de modelos mistos. Para o ranqueamento das famílias e estimativas de ganho de seleção foram empregados 
os índices de seleção Aditivo e o Mulamba-Rank. O dendrograma construído via método hierárquico UPGMA determinou a formação 
de seis grupos. A estatística de Singh indicou maior contribuição para variabilidade total dos caracteres número de cachos e 
precocidade explicando 55,68% da variação. O índice de seleção Aditivo mostrou-se mais eficiente em ganhos simultâneos para as 
características altura de estipe (14,7%), precocidade (17,0%) e produção de frutos (27,9%). O emprego de Modelos Mistos foi efetivo 
na caracterização da variabilidade e estruturação do germoplasma. Cruzamentos entre genótipos superiores entre acessos distantes 
geneticamente poderão ser promissores visando à obtenção de genótipos recombinantes com desempenhos superiores. A redução da 
altura proporcionará melhorias no manejo, enquanto que o aumento da produção de frutos e plantas mais precoces resultará em 
acréscimos em produtividade. 
Palavras-Chave:  Acrocomia aculeata; modelos mistos; divergência genética; parâmetros genéticos; índice de seleção. 
 
Abstract 
  
The Macaúba (Acrocomia Aculeata), is a palm tree native to the Brazilian Cerrado, currently recognized as a promising oleaginous 
species. It stands out for the potential economic use, in energetic terms, with the use of pulp oil to produce biodiesel. Almond oil has a 
higher market value because of its wide application in the food and cosmetic industry. Thus, the objective of this work was to quantify 
and characterize genetic variability in macaúba germplasm based on morphoagronomic characters and select higher genotypes for 
yield. Eighty - eight accessions of the Embrapa Cerrados Macaúba Germplasm Active Bank, outlined in blocks to the case, with three 
replications, composed of plots of 1-4 plants, were evaluated. The characteristics of the canopy projection, stipe height, precocity, 
number of bunches, number of fruits and production were evaluated. The divergence analysis was performed via Euclidean Distance, 
based on predicted genetic values of the characters, estimated by the use of mixed models. For the ranking of families and selection 
gain estimates, the Additive and Mulamba-Rank indexes were used. The dendrogram constructed by UPGMA hierarchical method 
determined the formation of six groups. The Singh statistic indicated greater contribution to total variability of the number of clusters and 
precocity explaining 55.68% of the variation. The additive selection index was more efficient in simultaneous gains for the characteristics 
of stipe height (14.7%), precocity (17.0%) and fruit yield (27.9%). The use of Mixed Models was effective in the characterization of 
germplasm variability and structuring. Crosses between higher genotypes between distant genetic accesses may be promising in order 
to obtain recombinant genotypes with superior performance. Reducing the height will lead to improvements in management, while 
increasing the yield of earlier fruits and plants will result in increases in productivity. 
Keywords:  Acrocomia aculeata; mixed models; genetic divergence; genetic parameters; selection index. 
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 Introdução 

A Macaúba, Acrocomia aculeata (Jacq.) 
Lodd. Ex Mart., é apontada como a mais 
promissora entre as espécies nativas na busca por 
novas oleaginosas alternativas (CONCEIÇÃO et 
al., 2015). 

Essa palmeira nativa das florestas 
tropicais é amplamente dispersa no território 

brasileiro (LORENZI et al., 2010) sendo 
considerada a palmeira de maior ocorrência no 
Brasil, apresentando povoamentos naturais 
adensados principalmente em áreas do bioma 
Cerrado. 

 A macaúba destaca-se como fonte 
oleaginosa alternativa e matéria-prima para 
biodiesel devido ao seu potencial produtivo e 
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qualidade do óleo (LOPES et al., 2013; CÉSAR et 
al., 2015). O óleo também apresenta qualidade 
nutricional para o consumo humano (HIANE et al., 
2005), potencial de utilização na indústria de 
fármacos (LESCANO et al., 2015) e cosméticos 
(CALLEGARI et al., 2014). Além disso, adapta-se 
as inovações no processo industrial de produção 
de biodiesel (NAVARRO-DÍAZ et al., 2014; 
MICHELIN et al., 2015) e outros bicombustíveis 
como bioquerosene (LANES et al., 2014; 
FALASCA et al., 2013). 

 Outro aspecto importante a ser destacado 
nesta palmeira é o potencial de aproveitamento 
dos resíduos e coprodutos. O farelo (torta), 
resultante da extração do óleo da polpa e da 
amêndoa, apresenta potencial de utilização em 
ração animal como, por exemplo, para caprinos 
(RUFINO et al., 2011) e ovinos (AZEVEDO et al., 
2012; FONSECA et al., 2012). A farinha da polpa 
pode ser consumida no preparo de sorvetes, 
bolos, e outros produtos comestíveis (ARISTONE 
& LEME, 2006). Diversos estudos mostram a 
qualidade nutricional da polpa (RAMOS et al., 
2008) e da amêndoa da macaúba (HIANE et al., 
2006) e a superioridade em macro e 
micronutrientes do fruto comparado a outras 
frutíferas tropicais do Brasil (OLIVEIRA et al., 
2006). 

Ainda em termos energéticos, o endocarpo 
apresenta excelente qualidade para produção de 
carvão vegetal (SILVA et al., 1986) e todos os 
componentes do resíduo do fruto (epicarpo, 
endocarpo e fibras) são capazes de gerar bio-óleo 
a partir do processo de pirólise (CARDOSO et al., 
2016). 

A conservação de recursos genéticos é 
garantia de genes para a sustentabilidade dos 
trabalhos de melhoramento de plantas (WETZEL, 
2006). Os recursos genéticos vegetais são de 
fundamental importância para o agronegócio do 
Brasil e do Mundo. Neste sentido, a pesquisa em 
recursos genéticos e melhoramento vegetal é uma 
das principais atividades de inovação com 
resultados que contribuíram significativamente 
para os ganhos alcançados pela agricultura 
brasileira nas últimas décadas. 

 O processo de melhoramento é altamente 
dependente da base genética existente, 
evidenciando a necessidade da coleta, 
caracterização e conservação deste recurso em 
banco de germoplasma, servindo de insumo para 
o desenvolvimento de cultivares (QUEIROZ & 
LOPES, 2007).  

Neste contexto, a intensificação das 
atividades relacionadas com o pré-melhoramento 
é fundamental para os propósitos de programas 
de melhoramento, visando avanços na seleção de 
genótipos potenciais para a produção de óleo e 
biomassa. Neste sentido, objetivou-se quantificar e 

caracterizar a variabilidade genética em 
germoplasma de macaúba com base em 
caracteres morfoagronômicos e selecionar 
progênies superiores com base na produção de 
frutos. 

Material e Métodos 

Foram avaliados 88 acessos do Banco 
Ativo de Germoplasma de Macaúba (BAGMC) da 
Embrapa Cerrados localizado em Planaltina-DF, 
em área experimental da unidade ocupando 3,6 
hectares. O delineamento experimental utilizado 
foi de blocos ao caso com três repetições 
composto por parcelas de 1 à 4 plantas. Foram 
caracterizados genótipos oriundos de Distrito 
Federal, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Pará 
(Tabela 1). 

Analisou-se as seguintes características 
morfológicas e produtivas: projeção da copa, altura 
do estipe, precocidade (número de meses do 
plantio até o primeiro florescimento), número de 
cachos/ano, número de frutos/ano e produção de 
frutos/ano. A contagem de cachos foi realizada em 
três anos, já o número de frutos e produção em 
dois anos. 

Os parâmetros genéticos e ambientais 
foram estimados com base nos dados gerados 
pelas avaliações fenotípicas de forma a dar 
subsídios ao programa de melhoramento visando 
à seleção dos genótipos superiores. Os dados 
foram analisados por meio do software Selegen-
REML/BLUP (RESENDE, 2007). A análise seguiu 
o modelo estatístico número 1 conforme descrição: 
y = Xr + Za + Wp + e, em que “y” é o vetor de 
dados, “r” é o vetor dos efeitos de repetição 
(assumidos como fixos) somados à média geral, 
“a” é o vetor dos efeitos genéticos aditivos 
individuais (aleatórios), “p” é o vetor dos efeitos de 
parcelas (aleatórios), e “e” o vetor de erros ou 
resíduos (aleatórios). As letras maiúsculas 
representam as matrizes de incidência para os 
referidos efeitos. Com base nos componentes de 
variância (REML individual) foram estimados os 
seguintes parâmetros: h2mp, herdabilidade da 
média de progênies; Acprog, acurácia da seleção 
de progênies; Cve% coeficiente de variação 
residual; CVr = CVgp/Cve coeficiente de variação 
relativa. Com base nos componentes da média 
(BLUP individual), e de variância obtidos pelo 
modelo, foram estimados os “a” efeitos genéticos 
aditivos preditos, “u + a” os valores genéticos 
aditivos preditos, “d” efeito genético de dominância 
predito, “g” efeito genotípico predito e o ganho 
predito (RESENDE, 2007). Para seleção e 
ranqueamento das progênies foram testados os 
índices de seleção Aditivo e Mulamba-Rank 
(SELEGEN, MODELO 101), com base nos valores 
genéticos preditos dos caracteres estatura, 
precocidade e produção obtidos com o emprego 
de modelos mistos (SELEGEN, MODELO 1). 
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Para análise da variabilidade foi gerada 
uma matriz de distância genética obtida pela 
Distância Euclidiana (SELEGEN, MODELO 104), 
com base nos valores genéticos preditos dos 
caracteres avaliados com o emprego de modelos 
mistos (SELEGEN, MODELO 1). Foi construído 
um dendrograma pelo agrupamento obtido via 
método hierárquico. Foi aplicado o teste de 

Mantel, baseado em 1000 reamostragens, para 
análise da correlação entre a matriz de distâncias 
originais e a matriz gráfica a fim de inferir sobre a 
consistência do agrupamento e representação 
gráfica. Foi empregada a estatística de SINGH 
(1981) para estimativa da importância dos 
caracteres em relação à contribuição relativa para 
divergência total.  

Tabela 1.  Identificação dos genótipos de macaúba do Banco Ativo de Germoplasma de Macaúba (BAGMC) 
e respectivos locais e regiões geográficas de origem (2019)

Região N°          ID Local de Coleta 

Distrito Federal 

5 5)DFED-1 Planaltina 
6 6)DFED-2 Planaltina 
20 20)DFED-3 Planaltina 
25 25)DFED-4 Paranoá 
26 26)DFED-5 Planaltina 
36 36)DFED-6 Planaltina 
38 38)DFED-7 Planaltina 
40 40)DFED-8 Planaltina 
51 51)DFED-9 Paranoá 
52 52)DFED-10 Planaltina 
64 64)DFED-11 Planaltina 
65 65)DFED-12 Planaltina 
67 67)DFED-13 Planaltina 
68 68)DFED-14 Planaltina 
69 69)DFED-15 Planaltina 
70 70)DFED-16 Planaltina 
71 71)DFED-17 Planaltina 
72 72)DFED-18 Planaltina 
73 73)DFED-19 Planaltina 
74 74)DFED-20 Planaltina 
91 91)DFED-21 Planaltina 
92 92)DFED-22 Planaltina 
93 93)DFED-23 Planaltina 
94 94)DFED-24 Planaltina 
95 95)DFED-25 Planaltina 
96 96)DFED-26 Paranoá 

Região da Chapada dos Valadares – GO  
47 47)CVAL-1 Cavalcante 
49 49)CVAL-2 Cavalcante 

Região de Anápolis – GO 

2 2)ANAP-1 São Francisco do Goiás 
3 3)ANAP-2 São Francisco do Goiás 
34 34)ANAP-3 Jaraguá 
42 42)ANAP-4 Jaraguá 

Região de Belo Horizonte – MG 

1 1)BHOR-1 Betim 
9 9)BHOR-2 Sete Lagoas 
14 14)BHOR-3 Nova Lima 
56 56)BHOR-4 Belo Horizonte 
58 58)BHOR-5 Ouro Preto 
59 59)BHOR-6 Betim 
60 60)BHOR-7 Sabará 
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Região de Ceres – GO 
45 45)CERE-1 São Luiz do Norte 
46 46)CERE-2 São Luiz do Norte 

Região de Ituverava – SP 

21 21)ITUV-1 Buritizal 
24 24)ITUV-2 Buritizal 
30 30)ITUV-3 Buritizal 
31 31)ITUV-4 Buritizal 
97 97)ITUV-5 Buritizal 
98 98)ITUV-6 Igarapava 

Região de Lavras – MG 

16 16)LAVR-1 Ingaí 
27 27)LAVR-2 Ingaí 
28 28)LAVR-3 Ingaí 
50 50)LAVR-4 Itutinga 
53 53)LAVR-5 Ingaí 

Região de Marabá – PA 
57 57)MARA-1 Marabá 
99 99)MARA-2 Marabá 

Região de Montes Claros – MG 
8 8)MCLA-1 Montes Claros 
23 23)MCLA-3 Montes Claros 
54 54)MCLA-4 São João da Lagoa 

Região de Porangatu – GO 

7 7)PORA-1 Porangatu 
15 15)PORA-2 Porangatu 
19 19)PORA-3 Porangatu 
32 32)PORA-4 Santa Tereza de Goiás 
33 33)PORA-5 Porangatu 
41 41)PORA-6 Campinorte 
43 43)PORA-7 Porangatu 
44 44)PORA-8 Porangatu 
55 55)PORA-9 Estrela do Norte 

Região de Unaí – MG 

4 4)UNAI-1 Uruana de Minas 
10 10)UNAI-2 Arinos 
17 17)UNAI-3 Arinos 
18 18)UNAI-4 Buritis 
89 89)UNAI-5 Arinos 

Região do Alto Paranaíba – MG 

12 12)APAR-1 Uberaba 
63 63)APAR-2 Córrego Dantas 
76 76)APAR-5 Córrego Dantas 
78 78)APAR-7 Carmo do Parnaíba 
79 79)APAR-8 Carmo do Parnaíba 
80 80)APAR-9 Carmo do Parnaíba 
83 83)APAR-12 Carmo do Parnaíba 
85 85)APAR-14 Lagoa Formosa 

Região do Entorno – GO 

13 13)ENTO-1 Cabeceiras 
22 22)ENTO-2 Formosa 
29 29)ENTO-3 Formosa 
35 35)ENTO-4 Planaltina de Goiás 
37 37)ENTO-5 Formosa 
39 39)ENTO-6 Formosa 
48 48)ENTO-7 Planaltina de Goiás 
88 88)ENTO-8 Formosa 
90 90)ENTO-9 Cabeceiras 

Fonte: Embrapa Cerrados 
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Resultados e discussão  

O dendrograma gerado com base nas 
distâncias Euclidianas mostrou a formação de seis 
grupos, utilizando como critério de ponto de corte 
análise visual das ramificações do dendrograma, 
sendo o corte estabelecido em pontos onde há 
mudança abrupta da ramificação (Figura 1). 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa-se uma leve tendência de 
agrupamento dos genótipos de acordo com a 
origem geográfica e ao mesmo tempo, genótipos 
de mesma origem distribuíram-se entre os grupos, 
o que indica a variabilidade existente. No grupo 
um (1), permaneceram os genótipos de Minas 
Gerais (BHOR, LAVR, APAR, UNAI, ITUV), Distrito 

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

Figura 1.  Dendrograma de 88 acessos de macaúba segundo o quadrado da distância Euclidiana obtida pelo método 
UPGMA. O coeficiente de correlação cofenético (0,70) foi significativo pelo teste de Mantel (p<0,01). 
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Federal (DFED), Goiás (ENTO, CVAL) e somente 
um genótipo do Pará (MARA). No grupo dois (2), 
está presente apenas o genótipo de São Paulo 
(ITUV). No grupo três (3), estão presentes dois 
genótipos de Goiás (ANAP e ENTO) e um de 
Minas Gerais (CERE). O grupo quatro (4) é 
formado pelos genótipos de Goiás (ANAP, PORA, 
CVAL) e de Minas Gerais (BHOR, UNAI, LAVR, 
APAR e CERE), porém a maioria foi representado 
pelos genótipos de Goiás. No grupo cinco (5), 
permaneceram, nove genótipos do Distrito Federal 
(DFED), quatro de Goiás (ENTO) e um do Pará. O 
grupo seis (6) teve apenas dois acessos sendo 
eles um de Goiás (PORA) e o outro de São Paulo 
(ITUV). O grupo formado apenas por acessos de 
São Paulo possui plantas que morfologicamente 
tiveram rápido desenvolvimento, porém ainda 
permanecem no período juvenil. A altura e 
juvenilidade dos acessos de fora do DF (GO, PA e 
MG) menos adaptados ao nosso ambiente, se 
desenvolveram mais lentamente e ainda 
permanecem no período juvenil. Diversos estudos 
de diversidade genética em macaúba baseados 
em variáveis quantitativas ou moleculares têm 
apresentado esta tendência de agrupamento de 
acordo com a origem geográfica (OLIVEIRA et al., 
2008; BELLON et al., 2009; MANFIO et al., 2012; 
CONCEIÇÃO et al., 2015). 

O valor encontrado para o coeficiente de 
correlação cofenético foi de 0,70, altamente 
significativa pela aplicação do teste de Mantel 
(p<0,001), mostrando ajuste entre a matriz de 
distâncias originais e a representação gráfica e 
revelando consistência no agrupamento 
observado. 

De acordo com a estatística de SINGH 

(1981), os caracteres número de cachos, 
precocidade e produção de frutos foram os que 
mais contribuíram para a divergência genética total 
com 20,33%, 17,77% e 17,58% explicando 
55,68% da variação total observada (Tabela 2).  

A variação encontrada para o carácter 
número de cachos entre os genótipos mostra ser 
importante para trabalhos de seleção visando um 
aumento da produtividade, pois o número de 
cachos é um componente de rendimento. A 
precocidade é outro aspecto importante, porque 
quanto menor for o período juvenil melhor, pois em 
menos tempo a planta entra na fase produtiva. Por 
fim, a variabilidade para a característica produção 
de frutos poderá resultar em aumento de 
produtividade e maior rendimento de óleo.  

A constatação da presença de 
variabilidade genética em uma população permite 
a prática de seleção, com objetivo de reunir alelos 
favoráveis à característica em que se deseja 
melhorar (REIS et al., 2004). 

Para divergência analisada em genótipos 
da palmeira Tucumã, Astrocaryum vulgare Mart., o 
rendimento de frutos por cachos foi um dos mais 
importantes caracteres que contribuiu para 
diferenciar o germoplasma (FLORES et al., 2012). 

No estudo de diversidade do Açaizeiro 
(Euterpe oleracea Mart.) foram avaliadas 30 
progênies em quatro anos, a contribuição relativa 
dos caracteres número total de cachos e peso total 
do cacho mostraram ser importantes para 
divergência total (YOKOMIZO et al., 2017). 
 

 
Tabela 2. Contribuição relativa das variáveis avaliadas para divergência apresentada entre os genótipos de 
macaúba baseada na estatística Singh (1981). 
 

Características       S.j*  Contribuição Relativa (%)  

Projeção da Copa 316,05 14,90 
Altura de Estipe 343,70 16,20 

Precocidade 377,05 17,77 
Número de Cachos 431,27 20,33 
Número de Frutos 279,98 13,20 

Produção de Frutos 372,89 17,58 
                       Fonte: Embrapa Cerrados 

 
A média de projeção foi de 366,7 cm, 

altura da planta de 3,8 m, a precocidade 77,98 
meses, o número de cachos de 1,53 cachos, o 
número de frutos 188,27 frutos e a produção por 
planta foi de 3,30 Kg. As herdabilidades médias no 
sentido restrito, consideradas moderadas foram 
0,72 para projeção da copa, 0,74 altura de estipe, 
0,69 precocidade, 0,34 números de cachos, 0,45 
números de frutos e 0,26 para produção de frutos. 

Herdabilidades moderadas indicam dificuldades na 
seleção devido a elevada influência de causas 
ambientais (Tabela 3).  

De acordo com Mistro (2013), em espécies 
de reprodução sexuada, sob seleção e posterior 
recombinação, a herdabilidade no sentido restrito 
deve ser utilizada, pois considera apenas a 
variância genética aditiva. Resende (2002) afirma 
que para a maioria dos caracteres quantitativos de 
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importância econômica, os valores de 
herdabilidade individual situam-se em torno de 
20%. 

Valores de herdabilidade variando de 22 a 
36% para caracteres de produtividade na cultura 
do dendê, foram encontrados por Soh et al. 
(2003). 

A acurácia na seleção de famílias, para a 
maioria das características, foi de alta magnitude, 
segundo a classificação proposta por Resende 
(2002), conferindo segurança nos valores 
genéticos estimados, e maior confiabilidade na 
seleção. 

Nas fases iniciais e intermediárias de um 
programa de melhoramento é preferível que se 
tenha valores de acurácia em torno de 70% ou 
superior (RESENDE, 2007), portanto os valores de 
acurácia possibilitam uma maior credibilidade para 
a prática de seleção dos acessos de macaúba. 

Esse parâmetro indica a possibilidade de 
seleção de genótipos promissores de macaúba, 
que podem ser aproveitadas futuramente no 
melhoramento da espécie. 

 

 

 
Tabela 3. Estimativa dos componentes de variância REML herdabilidade da média de progênies (h2mp), 
acurácia da seleção de progênies (ACprog), coeficiente de variação ambiental (CVe%) e coeficiente de 
variação relativa (CVr = CVgp/CVe). 
 

Parâmetros 
Projeção 
da Copa 

(cm) 

Altura 
de 

Estipe 
(m) 

Precocidade 
(meses) 

Número 
de 

Cachos 

Número 
de  

Frutos 

Produção 
de Frutos 

(Kg) 

h²mp 0,72 0,74 0,69 0,34 0,45 0,26 
Acprog 0,84 0,86 0,83 0,58 0,67 0,51 
CVe% 9,20 14,32 10,04 36,70 59,46 60,68 
CVr 0,93 0,97 0,87 0,41 0,52 0,34 
Média 366,77 3,80 77,98 1,53 188,27 3,30 

         Fonte: Embrapa Cerrados  
 

 

Os ganhos simultâneos baseados nos 
índices de seleção (índice Aditivo e Mulambra-
Rank), foram ganhos negativos para altura de 
estipe e precocidade. Os ganhos foram negativos 
porque a seleção é negativa nestes caracteres, é 
no sentido contrário, pois o objetivo é obter plantas 
de menor altura e menor tempo de juvenilidade 
(mais precoces). O objetivo é atingir valores 
menores (entre as plantas selecionadas) em 
relação as médias das plantas da população 
original (todas as plantas das 88 progênies). 
Contudo, os valores em percentual mostram que o 

objetivo foi alcançado. Na característica de 
produção os ganhos foram positivos, tanto para o 
índice aditivo, quanto para o índice Mulamba-Rank 
(Tabela 4). A altura do estipe e a produção 
obtiveram maior ganho genético no índice Aditivo, 
já a precocidade teve um maior ganho genético no 
índice Mulamba-Rank. O índice Aditivo mostrou 
ser mais eficiente para a seleção das 
características.  

 

 
Tabela 4.  Ganho genético simultâneos nos caracteres avaliados pelo emprego de índice de seleção 
Mulamba-Rank. 
 

Características  
Índice Aditivo   Índice Mulamba-Rank 

Ganho 
Genético  

Nova 
Média (%)   Ganho 

Genético  
Nova 
Média (%) 

Altura de Estipe (m) -0,56 3,24 14,68  -0,85 2,95 22,32 
Precocidade (meses) -13,26 64,73 17,00  -13,03 64,96 16,71 
Produção (Kg) 0,92 4,22 27,95   0,80 4,10 24,10 

                 Fonte: Embrapa Cerrados 
 

 

Na seleção das 10 progênies superiores 
com base no índice Mulamba-Rank e Índice 
Aditivo, pode-se observar uma semelhança entre 
os índices e as progênies selecionadas. (Tabela 

5). Seis das dez progênies selecionadas em cada 
índice de seleção são coincidentes: ITUV-3, 
PORA-1, CERE-1, PORA-6, ANAP-3 e PORA-6 
(Tabela 5). 
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Tabela 5. Raqueamento de 10 progênies baseado nos ganhos genéticos esperados utilizados os Índice 
Mulamba-Rank e Índice Aditivo (IA). 
 

Ordem 
Índice 

Mulamba-
Rank 

Índice 
Aditivo 

1 CERE-1 ITUV-3 
2 ANAP-3 PORA-1 
3 ITUV-3 CERE-1 
4 PORA-6 PORA-6 
5 BHOR-6 ANAP-3 
6 PORA-1 ANAP-4 
7 CERE-2 PORA-8 
8 PORA-4 PORA-9 
9 PORA-9 PORA-5 

10 PORA-2 ANAP-2 
           Fonte: Embrapa Cerrados 

Conclusões: 

Existe variabilidade em caracteres 
morfoagrônomicos de importância relacionados 
com objetivos para o melhoramento (número de 
cachos e precocidade). 

Cruzamentos entre genótipos superiores 
entre acessos distantes geneticamente poderão 
ser promissores visando à obtenção de genótipos 
recombinantes com desempenhos superiores 

O emprego de Modelos Mistos foi efetivo 
na caracterização da variabilidade e estruturação 
do germoplasma. 

 

O índice de seleção Aditivo mostrou ser 
mais eficiênciente na seleção simultânea das 
características com maior ganho genético.  
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