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Resumo
O Pinhão-manso é uma planta de ciclo perene que nos últimos seis anos tem sido prospectada para a

de grãos e dos principais componentes da arquitetura da planta, mensuradas em quatro procedências de
pinhão-manso. O ensaio experimental foi em blocos ao acaso utilizando 36 plantas, em espaçamento 3x2.
Avaliaram-se os caracteres produção de grãos anual, número de ramos, altura da planta e volume da copa.
Os resultados demonstraram que a estabilização genotípica para os caracteres número de ramos, altura e

Introdução
do controle genético dos caracteres a serem melhorados. Em espécies perenes um parâmetro que cabe ressaltar
ao longo do tempo (Resende 2002). De maneira semelhante, também se espera que o bom desempenho
utilizado como um todo.
portanto, sem variedades comerciais, o estabelecimento de critérios mais apropriados para a seleção de
materiais tem sido especialmente importante para seu cultivo. Os atuais estudos encontra-se em fase inicial
ou intermediária. Neste contexto, a avaliação de plantas em idade produtiva ao longo do tempo é importante

Material e Métodos
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA-CPAFRO), localizado na cidade de Porto Velho-RO.
O ensaio foi constituído por procedências de pinhão-manso pertencentes aos estados de Rondônia (1
e 2), Minas Gerais (3) e São Paulo (4), a partir de sementes de origem genética desconhecida. Sementes
destas populações estão representadas no Banco de Germoplasma de pinhão-manso instalado na Embrapa
Agroenergia, Brasília – DF.
O teste de procedências foi instalado no mês de março de 2008, utilizando delineamento de blocos ao
acaso com três repetições de 36 plantas, em espaçamento de 3 x 2m.
(NR), altura de plantas (ALT) e volume de copa (VC).
a realização de duas colheitas por ano (junho de 2009, dezembro de 2009, janeiro de 2010, junho de 2010).
1 Parte da dissertação de mestrado do primeiro autor.
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por parcela, sob delineamento de blocos completos e em um único local, considerando o modelo oito para

E( ) = 0 e E( ) = e; é o efeito residual (ambiental) temporário médio (de m medições) associado ao indivíduo

realização de até 10 medições em comparação com a situação em que apenas uma medição é realizada no
caractere de interesse.
Resultados e Discussão
A acurácia é um importante parâmetro genético na comparação de métodos seletivos, devido a sua
da proporção entre as variações de natureza genética e residual associadas ao caráter em avaliação, além do
número de repetições (Resende 2002).
Estimativas de repetibilidade para os caracteres de produção e arquitetura da planta foram obtidas com o
intuito de medir a consistência da posição relativa das árvores ao longo de sucessivas medições (Tabela 1).






herdabilidades individuais acima de 0,60.
Altos valores de repetibilidade indicam ser possível predizer o valor real do indivíduo com um número
relativamente pequeno de medições (Cruz and Regazzi, 2001). Dentro dos níveis de precisão aceitáveis, devese buscar redução do período de avaliação e medições para economia de recursos e tempo (Chia et al. 2009).
na predição do real valor de melhoramento de um dado indivíduo baseado em m medidas (Tabela 1),

caracterizam três mensurações. Para produção de grãos é necessário maior número de colheitas (mi = 4).
através de todo o ciclo (anos), ou seja, espera-se uma alta repetibilidade (Resende 2002). No dendê (Elaeis
spp.) estudos de repetibilidade dos componentes de produção para o número de cachos por planta e a produção
(Cedilho et al. 2008). Chia et al. (2009) também relataram ser necessárias pelo menos quatro medições (uma
individuais para serem empregadas como clones (via procedimentos de micropropagação) o número mínimo
Considerando as estimativas, no geral conclui-se que, para os caracteres da arquitetura da planta e produção
determinação genotípica, herdabilidade em nível de indivíduo e acurácia (em que os menores valores foram
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curcas L.), para os caracteres produção de grãos (PG); número de ramos (NR); altura da planta (ALT) e
volume da copa (VC). Porto Velho – RO.

(i = 1,...,10).
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