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X RESUMO

Utilizando-se doze híbridos biclonais de ca
cau

no estádio adulto, avaliou-se o potencial agronômico

.e genético e estimaram-se as correlações fenotipicas, geno
tip±cas e de ambiente entre dez caracteres agronômicos,cor
relações estas desdobradas, posteriormente, com base

nos

efeitos diretos e indiretos pela análise de caminhamento.
Em nove híbridos biclonais, dos doze citados inicialmente,
avaliou-se o potencial agronômico na fase juvenil e
sou-se a possibilidade de realizar

seleção

precoce

anali
para

elevado rendimento, utilizando-se modelos de regressão li
near múltipla.
A avaliação na fase adulta foi realizada aos
nove (23 colheitas} e dez anos {18 colheitas) apos o
belecimento dos híbridos em campo, em

dois

instalados em áreas contíguas, de acordo com o

esta

experimentos
delinearnen

.xvii,
to em blocos casualizados, com sete repetições e doze plan
tas por parcela. Na fase juvenil, a avaliação foi conduzi
da em viveiro telado, aos 93, 125, 156.e 186 dias apos
semeadura, de acordo com o delineamento em blocos

a

casuali

zados e parcelas subdivididas no tempo, com quatro

repeti

ções e 36 plântulas por parcela.
Os melhores desempenhos agronômicos foram ob
servados para POUND 7 x SIAL 505 e SCA 6 x ICS 1, que reve
laram um potencial produtivo superior a 2.700 kg de

cacau

seco/ha/ano, enquanto na fase juvenil SCA 6 x ICS 1

apre

sentou o maior valor médio de taxa de assimilação líquida.
Detectou-se suficiente variabilidade genéti
ca entre híbridos e elevados coeficientes de

determinação

genotípica para a obtenção de ganhos genético$ relativa.w,e�
te altos por seleção, para os principais caracteres compo
nentes de produção.
Existem elevadas correlações positivas geno
típicas entre peso das sementes secas por planta e

numero

de frutos sadios por planta. Todavia, em termos genéticos,
à medida que ocorre o aumento do número de frutos produzi
dos por planta, verifica-se redução do índice de

semente,

peso das sementes secas por fruto, peso do fruto e

fator

de conversão do peso das sementes úmidas para peso da maté
ria seca das sementes. Evidenciou-se que o tamanho da

se

mEnte pode ser aumentado sem afetar o número destas no fru
to.
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Os resultados mostraram que o numero de fru�
tos sadios por planta e o peso das sementes secas por fru
to constituem os principais componentes na avaliação dopo
tencial produtivo de híbridos biclonais de cacau, enquanto
sao

o número de sementes por fruto e o índice de semente
os responsáveis pelo peso das sementes secas por fruto

e

devem ser considerados como componentes secundários de pro
dução.
O caráter, taxa de assimilação líquida
liado na fase juvenil, foi suficiente para explicar

ava
cerca

de 69,0% da variação do peso das sementes úmidas por plan
ta no estádio adulto, evidenciando a possibilidade de

uti

lização da seleção precoce em cacau. Entretanto, a influên
eia exercida por outras variáveis não contempladas

neste

estudo pode contribuir para diminuir a acurácia na

predi

ção da produção futura de híbridos biclonais de cacau.
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CORRELATIONS BETWEEN TRAITS AT THE ADULT
STAGE AND POSSIBILITY OF EARLY SELECTION
IN HYBRIDS OF CACAO
(Pheob�cma eaeao L.)

Author: CAIO MÁRCIO V.C. DE ALMEIDA
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SOMMARY

Twelve biclonal hybrids of cacao were used for
their agronomic ana·genetic evaluation and for estimation
of phenotypic, genotypic and environmental

correlation

between combinations of ten traits; the correlations were
further splitt on the basis of direct and indirect effects
following the path analysisº In nine of the biclonal hybrids
the agronomic potential was studied in the juvenile phase
and the possibility of early selection was investigated by
using multiple linear regression models.
The evaluation at the adult phase was done at
the ninth (23 harvests} and tenth years {18 harvests) after
planting in two experiments established in contiguous areas,
according to the completely randomized block design

with

seven replications and twelve plants per plot.

the

At

juvenile phase the evaluation was done in the nursery at 93,

.xx�

125,

156 and 186 days after sowing, following a completely

randomized block design with split-plot in time with

four

replications and 36 plants per plot.
�he best agronomic performances were observed
for hybrids POUND 7 x SIAL 505 and SCA 6 x ICS 1

with

yielding potential over 2.700 kg/ha/year of dry cocoa, while
in the juvenile phase hybrid SCA 6 x ICS 1 showed the highest
mean for net assimilation rate.
The genetic variability among hybrids and the
genotypic coefficient of determination were sufficiently
higt to assure expressive gains from selection for the main
yield components.
A high and positive genotypic correlation was
found between dry seed weight and number of normal

(non

damaged) fruits per tree. Genetically, however, the increase
in the number of fruits per plant leads to a decrease in
the bean weight, in the weight of beans per fruit, fruit
weight and conversion factor of the seed wet weight to dry
weight. There are evidences that seed size can be increased
without affecting the number of beans per fruit.
General results led to conclude that the number
of fruits per plant and dry weight of beans per fruit

are

the main components for the evaluation of yield potential
in biclonal hybrids of cacao, while the number of

seeds

per fruit and bean weight are components of the weight

of

beans per fruit and are then secundary yield components.
The net assimilation rate evaluated

in

the

.xxi�

duvenile phase was sufficient to explain about 69.0% of the
variation wet seed weight per plant in the adult

phase,

thereby showing the possibility of early selection in cacao.
Nevertheless, the effect of other variables not included in
this study may contribute to a lower accuracy in predicting
yield of biclonal hybrids of cacao.

1. INTRODUÇÃO
o cacaueiro (Theobnoma. c.ac.aa L.) é uma planta
de polinização entomófila, pertencente à ordem Malvales e
família Esterculiaceae.
Existem 22 espécies classificadas no genero
Theob�ama1

as quais podem ser encontradas de forma espontâ

nea e dispersas no Continente Americano, entre os parale
°

los 18° N e 15 s· (CUATRECASAS, 1964). No entanto, a
cie T. c.ac.ao é a única explorada

espe

economicamente com

a

finalidad� de fabricação de chocolate e derivados, respon
dendo por todo o cacau comercial prqduzido no mundo.
A cultura d o cacaueiro no Brasil ocupa
area em torno de 640.000 hectares, com uma

produção

485.800 toneladas anuais, equivalentes a 24% da

uma
de

produção

mundial (COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA
- CEPLAC, s.d.). Os seguintes Estados da Federação, em or
dem decrescente de produção, cultivam o cacaueiro em cará
ter econômico e tecnificado: Bahia, Rondônia, Pará, Espí
rito Santo, Amazonas, Mato Grosso, Acre, Maranhão

e

são

Paulo. O Estado da Bahia participa com 86% da produção na
cional, seguido dos Estados da Amazônia com 11%, dentre os
quais se destacam Rondônia com 6% e Pará com 4%.
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Atualmente, a cacauicultura brasileira é con
siderada a mais desenvolvida e tecnificada no mundo, apre
sentando uma produtividade média de 740 kg de amêndoas se
cas por hectare Ei=m um pe:i;íodo de um ano ( CEPLAC, 19 8 7) •
A ocorrência de elevado grau de alogamia
uma característica desta espécie, a qual pode

e

apresentar

taxas de cruzamento natural variando de 50 a 100%.

Este

fato contribui para que as populações formadas a partir de
sementes obtidas sem controle de polinização

apre.sentem

elevado grau de heterogeneidade (VELLO & NASCIMENTO, 1971;
TOXOPEUS, 1972).

Nos programas de melhoramento envolvendo cul
turas perenes, o melhorista, normalmente, se defronta com
os seguintes problemas: a) longo ciclo de vida das

plan

tas; b) longo tempo decorrente na avaliação de experimentos de rendimento de cultivares, variedades, clones e pro
gênies; e) correlações juvenil-adultos não satisfatórias;
d) necessidade de áreas extensas para estudos de

avalia

çao e e) alta rotatividade de recursos humanos especiali
zados (SINGH & SINGH, 1958; ZOBEL & TALBERT, 1984; SHARMA,
1986).
Nos trabalhos de melhoramento em cacau, al
guns desses problemas são comuns e vários experimentos têm
sido estabelecidos objetivando conhecer melhor sua natur�
za e determinar estratégias para contorná-los ou mesmo su
perá-los.
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O cacaueiro apresenta característica de pe
renidade, cujo ciclo de vida pode ultrapassar l00anos, en
de

quanto a vida econômica de uma plantação pode variar

25 a 50 anos (TOXOPEUS, 1972). A busca de variedades pre
coces, nesse caso, torna-se uma estratégia de grande

im

portância, pois proporciona um retorno mais rápido do ca
pital investido nesse tipo de empreendimento. Neste senti
do, as pesquisas têm evidenciado que as variedades de ca
cau não selecionadas produzem normalmente seus .primei�os
proge

frutos em idade de quatro a cinco anos, enquanto

nies híbridas com clones Amazônicos começam a produzirfru
tos aos 18 meses de idade {SORIA

&

ESQUIVEL, 1970}.

Existe grande numero de trabalhos científi
cos sobre as relações entre diferentes caracteres e rendi
mento em cacau. Contudo, tais trabalhos, em sua

.maioria,

são restritos à investigação do grau de associação

entre

caracteres estudados num mesmo estádio de desenvolvimento
da planta ou entre caracteres estudados nas fases de plan
ta jovem (fase esta correspondente, geralmente, aos
primeiros anos de estabelecimento em campo) e adulta
modo geral, a partir do sexto ano do plantio). Além

três
(de
dis

so, os resultados obtidos nao sao satisfatórios no senti
do de tornar a seleção na fase de planta jovem como
prática rotineira na cultura do cacau. Os estudos

uma

compa

rando o desempenho de progênies, cultivares, clones e va
riedades em viveiro com o desempenho posterior

no

campo
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sao escassos na literatura especializada e carecem de in
vestigação mais acurada. A predição do potencial de produ
ção de plantas adultas de cacau com base na análise quan
titativa de crescimento de plantas juvenis (fase esta cor_
respondente, em geral, aos seis primeiros meses apos a se
rneadura) se vislumbra como urna ferramenta que pode propor
cionar economia de tempo, de áreas experimentais e de re
cursos humanos e financeiros. Nesse caso, a utilização da
regressão múltipla, indicada quando a variável dependente
e influenciada por diversas variáveis independentes (STEEL
& TORRIE, 1980}, poderá fornecer informações

importantes

sobre as associações entre rendimento (variável dependen
te) e caracteres juvenis mais importantes (variáveis inde
pendentes).
O rendimento em cacau, como na maioria

das

culturas, e um caráter de natureza complexa que depende da
inf,luência

de

caracteres

de

expressão agr0nômica va

riável. Os seguintes componentes são considerados corno os
mais importantes na determinação do rendimento: a) número
de frutos por planta; b} número de sementes por fruto; c)
peso das sementes úmidas ou secas por fruto e por planta;
e d) peso da semente individual (SORIA, 1977, 1978). O co
nhecimento das correlaçõe s simples entre diferentes carac
teres e das causas envolvidas nessas associações, através
do desdobramento das correlações estimadas em efeitos di
retos e indiretos de cada componente sobre o caráter pri�

cipal, é importante para aumentar as chances de sucesso de
um programa de melhoramento. Esse tipo de estudo é denominado de análise dos coeficientes de caminhamente
1921, 1934) e tem sido realizado em

diferentes

(WRIGHT,
culturas.

tem

registrado

0utro problema, muito comum nos

trabalhos

de melhoramento de cacau, refere-se à elevada

variabilida

Em

cacau

a literatura especializada nao

trabalhos dessa natureza.

bi-

de existente entre os indivíduos de um mesmo híbrido
clonal (produto do cruzamento entre dois clones

genetica

mente distintos), quando se analisam diferentes caracteres.
passa

Com a adoção da hibridação em cacau, os melhoristas

de

ram a se defrontar com progênies segregantes oriundas
cruzamentos entre clones selecionados. Dependendo do

grau

proge

de heterozigosidade dos clones progenitores, tais

das

nies apresentam variabilidade com relação ao tamanho

plantas, frutos e sementes, ao tipo de arquitetura de copa,
ao rendimento da planta, entre outros caracteres. O

conhe

cimento dessa variação é importante no desenvolvimento

de

procedimentos de seleção (BARTLEY, 1970).
Considerando os problemas focalizados, o pr�
sente trabalho teve os seguintes objetivos:
a) Avaliar o potencial agronômico e

genéti

co dos híbridos biclonais de cacau, para orientação do prQ
grama de melhoramento genético do cacaueiro;
b) Estimar as correlações genotípicas,

feno
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típicas e de ambiente entre caracteres de plantas adultas
mais importantes agronomicamente;
c) Estimar os efeitos diretos e indiretos so
bre o rendimento, de diferentes caracteres dos

híbridos

em estudo no estádio adulto, utilizando o métododos coefi
cientes de caminhamente;
d) Analisar a possibilidade de avaliar o po
tencial de produção econômica de híbridos biclonais de ca
cau, através do grau de associação juvenil-adulto
caracteres mais importantes, visando sua
processo de seleção precoce.

entre

utilização

em
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Breve histórico do programa de melhoramento gené
tico do cacaueiro no Brasil, com especial

a Amazônia brasileira

ênfase

O programa de melhoramento genético do
caueiro no Brasil teve início na década de 1930,

na

ca
Ba

hia, através de trabalho s realizados pelo Instituto de Ca
cau da Bahia (MIRANDA & CARLETTO, 1958)-. Por diversas ra
zoes, esse programa somente tomou impulso -na _ década
1950, com os trabalhos de seleção de materiais

de

genéticos ·

realizados pelas Estações Experimentais de Juçari e Uruçu
ca, na Bahia e de Goitacazes, no Espírito Santo. Tais se
leções propiciaram o estabelecimento de plantações comer
ciais até o ano de 1964 e constituíram o material

básico

para o desenvolvimento de um novo programa de melhoramen
to genético, elaborado e executado pelo Centro de Pesqui
sas do Cacau (CEPEC), a partir de sua criação, eml963 1 p�
la Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
PLAC)

(CE

(VELLO et alii, 1969; CEPEC, 1981).
Nessa ocasião, visando dispor de maior

va

riabilidade genética da espécie, o CEPEC adotou dois pro
cedimentos básicos: a) introdução de cultivares promisso-

.08.
res de outros países e b) coleta de cacau silvestre em po
pulações naturais da Amazônia brasi,leira (VELLO et

alii,

1969). Foi estabelecido também, um amplo programa de

hi

bridação entre seleções locais e clones introduzidos

de

outros países, visando obter combinações híbridas de

ca7

racterísticas agronômicas superiores (MARIANO

&

BARTLEY,

Na Amazônia brasileira, a : CEPLAC

iniciou

1981}.
suas atividades em 1965, em Belém, n o Pará, através do es
tabelecimento de um programa básico de experimentação

em

área do antigo Instituto de Pesquisas e Experimentação A
gropecuárias do Norte (IPEAN)

(ÁLVARES-AFONSO, 1975), atu

a lmente Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRA
PA). Essas atividades foram bastante ampliadas, poste�ior
mente, com a criação de unidades de pesquisas em

Cametá,

no Pará (1970), em Manaus, no Amazonas (1970), em0uroPre
to d'Oeste, em Rondônia (1971), em Medicilândia, no

Pará

(1975), em Santa Inês, no Maranhão (1976) e em Alta

Flo-

resta, no Mato Grosso (1977).
O programa de melhoramento genético do

ca

caueiro na Amazônia brasileira remonta ao início das ati
vidades da CEPLAC nessa região. Contudo, somente tomou vul
to em 1976, quando foi planejado o estabelecimento de 160
mil hectares de cacaueiros (CEPLAC, 1977), fato este

que

exigia a necessidade de variedades melhoradas adaptadas a
diferentes condições

ecológicas

da Amazônia.
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No início desse programa, a ênfase

residiu

na hibridação entre clones Scavina (vide Apêndice 5) e se
leções provenientes das coletas exploratórias

realizadas

em 1965 e 1967, em populações da Amazônia brasileira, fa
ce a aparente resistência dos Scavina à enfermidade

vas

soura-de-bruxa [ C.tún,i_pett.i..J.:, pvuÚCÁ..O.ôa. ( Stahel) Singer] .
aparecimento da doença e de características

O

indes�jáveis

nas progênies híbridas, motivaram a utilização de

novos

progenitores de outros países, em cruzamentos

mate

com

riais genéticos amazônicos, assim como, com seleções rea
lizadas na Bahia. A partir de 1983, a ênfase foi dirigida
para cruzamentos entre materiais genéticos amazônicos pro
missores e clones autocompativeis e de boa capacidade ge
ral de combinação, uma vez que.não são bem conhecidas

as

relações entre fatores de auto-incompatibilidade e rendi
mento em cacau (MACHADO et alii, 1983)*.
Atualmente, o melhoramento genético do

ca

caueiro na Amazônia, compreende, basicamente, um ampl 0 pr�
1

grama de coleta, introdução, manutenção, avaliação e

ca

racterização dos recursos genéticos, assim como, de

ava

liação de 382 combinações híbridas em diferentes estádios

*

MACHADO, P.F.R.; BARRIGA, J.P.; ALMEIDA, C.M.V.C.; ALMEIDA, C.F.G. Melhoramento genético do
cacaueiro
( The.ob1toma. e.a.e.a.o L.) na região Amazônica. Trabalho a
presentado na 35ª Reunião Anual da Sociedade Brasi
leira para o Progresso da Ciência, Belém, 1983).
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de desenvolvimento, estabelecidas em diversas estações ex
et

perimentais da região (AHNERT et alii, 1989; MACHADO
alii, 1989}.
2. 2. Rendimento e componentes de ,r'e:f!dimen_t_o em cacau

Nos centros de pesquisas que desenvolvem tra
balhos com cacau, a ênfase no melhoramento tem sido, prin
cipalmente, a maximização da produtividade das novas plan
tações.
As bases da pesquisa organizada comGacau fo
raro estabelecidas no Imperial College of Tropical Agricul
ture (ICTA), em Trinidad, em 1930, sob o patrocínio da Co
munidade Britânica (BARTLEY, 1969). Nesse período,

foram

propostos os princípios básicos para.seleção de genótipos
de a�to rendimento, que consistiam na obtenção de

dados,

durante dois ou três anos, sobre a produção total de fru
tos, peso das sementes úmidas ou secas, índice de fruto e
Índice de semente (POUND, 1932; POUND, 1933;

CHEESMAN

&

POUND, 1934). O Índice de fruto foi definido como o nume
ro de frutos necessários

para

constituir

urna

libra

(453,6 g) de cacau seco e o índice de semente como o peso
médio de uma amêndoa seca. Posteriormente, os centros

de

pesquisas passaram a adotar tais critérios de seleção, le
vando-se em consideração as peculiaridades regionais refe
rentes à unidade de peso adotada, a variabilidade disponí
vel para o programa de melhoramento, assim como, a neces-
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sidade de aperfeiçoamento dos referidos critérios.
Desse modo, SORIA (1966) propos a

utiliza

çao do método do índice de seleção e a obtenção de

dados

dos caracteres de interesse, durante dois a três anos, d�
dos esses que eram utilizados para o estabelecimento

dos

limites de seleção, através de métodos estatísticos ou cri
térios do melhorista. Este método foi utilizado na

sele

ção de novos clones nas áreas experimentais de .Turrialba
e La Lola, na Costa Rica. No Brasil, PINTO et alii (1969)
ao realizarem seleção de genótipos superiores

nos

. ca-

cauais da Bahia, consideraram, principalmente, os seguin
tes fatores: a) média anual de produção de sementes secas;
b) média anual de produção de frutos sadios; c) índice de
fruto e· d) perce�tagem média de frutos infectados. Na Ni
géria, TOXOPEUS & JACOB (1970) adotaram o fator denomina
do valor do fruto, definido como a quantidade de cacau se
co produzido por um fruto, resultante do produto entre nu
mero médio de sementes por fruto e peso médio da

semente

seca.
Dentre os componentes de rendimento, a

pro

dução anual de sementes úmidas por planta, o peso médio da
semente e o fator peso do conteúdo do fruto/peso do fruto
são considerados os mais importantes na seleção de proge�
nitores promissores de cacau (RUINARD, 1961, 1964). O va
lor do fruto e a produção anual de frutos são
dos por JACOB & TOXOPEUS

considera

(1971}, ATANDA (1972a}, JACOB

&
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ATANDA (1973) e ATANDA & JACOB (1975) como os

caracteres

de maior relevância. No entanto, SORIA (1977, 1978) consi
dera que os mais importantes são: a) número de frutos por
planta; b) número de sementes por fruto; c) peso
mentes úm idas ou secas p or fruto e por planta e

das
d}

se

peso

da sementes individual.
O rendimento em cacau é considerado um
ráter de natureza quantitativa e

altamente

ca

influenciado

pelas condições ambientais, apresentando elevada variabi
lidade entre indivíduos de uma mesma combinação

híbrida

(ESQUIVEL & SORIA, 1967; SORIA, 1977, 1978).
Nos ensaios para avaliar capacidade de

pro

dução de genótipos de cacau, é comum a utilização de

da-

dos obtidos em anos sucessivos de colheita,

normalmente

acumulados em mais de dez anos. Existem evidências de que
dois ou três anos sucessivos de observações são

suficien

temente confiáveis para se proceder essa avaliação {SORIA
& ESQUIVEL, 1967); que a produção de frutos acumulada

do

segundo até o quinto ano e suficiente para predizer o ren
dimento do potencial de um cultivar (ATANDA, 1972b) e que
a obtenção de dados consistentes de produção, em cada
ração, deve transcorrer entre cinco e seis anos de

g�

idade

(ENRIQUEZ & SORIA, 1981). Contudo, BARTLEY (1969) adverte
sobre as distribuições irregulares de rendimento de plan
tas de cacau nos primeiros anos de produção e sua influên
eia na redução das correlações entre produção precoce

e

produção nos estádios posteriores. Naturalmente,

a

que
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ocorrência de períodos c limaticamente atípicos, o

estabe

lecirnento em locais que apresentem condições edafoclimáti
cas pouco apropriadas para o cultivo e/ou uma

manutenção

deficitária dos ensaios podem contribuir para mascarar ou
retardar a expressão da potencialidade produtiva dos genó
tipos em estudo, necessitando-se, em decorrência,

de

um

maior período de avaliação.
2.3. Estimativas de coeficientes de herdabilidade

A herdabilidade é definida

por

FALCONER

(1987) como a proporção da variância total que e
da ao efeito médio dos genes, e este

atribuí

é que determina

grau de semelhança entre indivíduos aparentados. O

o

papel

preditivo da herdabilidade expressando o valor fenotípico
do indivíduo como um indicador do valor genético, consti
tui sua função mais importante. Portanto, o grau de
respondência entre o valor fenotípico e o valor

cor

genético

e que determina o sucesso da seleção fenotípica.
A herdabilidade de um caráter representa um
parâmetro dinâmico, pois depende da

população

avaliada,
es

das circunstâncias ambientais às quais os indivíduos
tão sujeitos, assim como do tipo de amostragem
(FALCONER, 1987).

realizada

FEHR (1987} menciona os seguintes fato

res que influenciam a magnitude das estimativas de herda
bilidade: quantidade de variância genotípica presente
ra a característica na população estudada; tipo

de

pa

amos
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tra de genótipos avaliadosi método utilizado para

cálcu

lo; amplitude de avaliação dos genótipos (dados de , plan
tas individuais ou médias de progênies, número de repeti
ções, de plantas por parcela, de locais e anos), desequi
líbrio de ligação e acurácia na condução do experimento.
O conhecimento das estimativas de herdabili
dade tem papel relevante na determinação do progresso es
perado por seleção. DUDLEY & MOLL (1969) mencionam os fa
tores mais importantes em um programa de melhoramento

e,

dentre estes, destacam-se os seguintes: corno o material ge
nético deve ser avaliado (em termos de repetições, locais
e anos) e qual método de melhoramento será mais
em termos de ganho genético. A base para tais ,

eficaz,
deCQSÕes,

sera o conhecimento das estimativas de variância genéti·-
ca · e de herdabilidade dos caracteres de interesse agronô
mico.
As pesquisas desenvolvidas por diversos au
tores (ATANDA

&

TOXOPEUS, 1971;

ATANDA

1972a;

ATANDA,

1973; SORIA et alii, 1974; BAEZ, 1984; ENGELS, 1985;
RA, 1987; PARDO

&

ENRIQUEZ, 1988; PEREIRA et alii,

MO
1988)

têm possibilitado a obtenção de estimativas de herdabili
dade e repetibilidade de vários caracteres em cacau. Tais
estimativas apresentam, frequentemente, para um mesmo ca
ráter, grande variação, evidenciando a influência de dife
rentes fatores.
O caráter numero médio de frutos produzidos
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por planta, correspondente às colheitas de dez a dezenove
anos, em diferentes materiais genéticos (clones;

·proge

nies autofecundadas e híbridos) foi analisado por · ATANDA
& TOXOPEUS (1971) e ATANDA '(1972a, 1973), cujos ~resuJ.ta
dos apresentaram estimativas de repetibilidade variando de
61,5% a 89,77%.
SORIA et alii (1974) estimaram em 17,0%
herdabilidade no sentido restrito para peso das

a

sementes

úmidas por parcela, obtido de 48 híbridos biclonais duran
te tr�s anos de colheitas, revelando a elevada participa
çao de fatores ambientais na expressao deste caráter. Den
tre outras estimativas de herdabilidade no sentido restri
to {h 2 %), e no sentido amplo {ha 2 %),,,para.diferentes caracte
res em cacau, destacam-se·as seguintes: a) número de

se

mentes por fruto - h 2 % variando de 10,2· a 64,1 e ha 2 % variando de 26,9 a 96,2

e b} peso das sementes úrnidas por

fruto - variando de 13,0 a 89,0 e de 37,0 a 91,0 para

h2%

e ha 2 %, respectivamente (SORIA et alii, 1974; BAEZ, 1984;
ENGELS, 1985; MORA, 1987; PEREIRA et alii , 1988).
2.4. Corre1ação entre caracteres

Na pesquisa biológica, é muito comum o int�
resse pelo conhecimento do grau de associação entre carac
teres de importância, objetivando tornar os métodos de se
leção mais efetivos, principalmente quando se deseja o me
lhoramento simultâneo de várias características. Esse ti-

.16.
po de pesquisa pode proporcionar também, economQa de tem
po e de recursos financeiros na experimentação; especial
mente quando se deseja melhorar um caráter da fase adulta
com base em caracteres da fase juvenil, assumindomaiorre
levância, quando é direcionada para plantas perenes,

as

quais, exigem, via de regra, áreas extensas e longo tempo
de avaliação.
A maioria dos caracteres de importância eco
e

nômica, como produtividade apresenta herança complexa

pode envolver vários caracteres. Isto significa que a se
leção para um dado caráter pode provocar .mudança

simultâ

nea em um ou mais caracteres (ROBINSON et alii, 1951).
De modo geral, o melhoramento genético

de

uma dada espécie reside no aprimoramento simu�tâneo de um
conjunto de caracteres e não de caracteres isolados (VEN�
COVSKY, 1987). Se o caráter morfológico ou fisiológico de
interesse para o melhoramento não estiver

correlacionado

com o caráter principal, o trabalho de seleção não
valor prático.

terá

(FEHR, 1987).
A existência de associação entre caracteres

depende de dois fatores: o genético e o de ambiente.

O

pleiotropismo, propriedade pela qual um gene afeta duas ou
mais características, é o principal responsável pela cor
relação genética, enquanto as ligações gênicas constituem
uma causa transitória de correlação, particularmente,
populações originadas d e cruzamentos entre materiais

em
di-
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vergentes. Quando dois caracteres sao influenciados pelas
mesmas diferenças de condições de ambiente r o efeito
tal de todos esses fatores, torna-se a causa da

to

correla

çao de ambiente (FALCONER, 1987).
Em algumas situações, a existência de corre
lações desfavoráveis impede que se atinja o objetivo dese
jado. Nessas circunstâncias, métodos ou procedimentos ge
néticos podem ser utilizados visando sua prevençao ou eli
minação. A utilização da correlação fenotípica como um mé
todo auxiliar de um programa de seleção deve servista corn
reservas, pois pode levar a erros devido sua constituição
compreender uma fração genética e outra ambiental (GOLDEN
da

BERG, 1968). Segundo FALCONER (1987}, o conhecimento

proporção da correlação fenotípica que tem causa genética
ou de ambiente é necessário em estudos dessa natureza.
correlação fenotípica é explicada, principalmente,

A

pela

correlação de ambiente, quando ambos os caracteres têm bai
xas herdabilidades. A correlação genética torna-se a cau
sa principal, quando ambos os caracteres apresentam altas
herdabilidades.
Frequentemente, as correlações genéticas
de ambiente sao muito diferentes em magnitude, e, as

e
ve

zes, diferentes em sinal. A diferença de sinal entre duas
correlações significa que as causas de variação

genética

e de ambiente afetam os caracteres por meio de diferentes
mecanismos fisiológicos (FALCONER, 1987).
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Em alguns casos, é conveniente o emprego da
seleção indireta, com base na resposta correlacionada, ou
seja, seleção aplicada a outro caráter que nao seja o que
se deseja melhorar, quando o caráter principal e
de ser identificado e medido com precisão e/ou

difícil
apresenta
Nesse

baixa estimativa do coeficiente de herdabilidade.

particular, a seleção indireta será mais efetiva que a di
reta, quando o caráter secundário apresentar herdabilida
de substancialmente superior, em relação ao caráter dese
jado e a correlação genética entre os dois for alta ou

a

intensidade de seleção no caráter secundário for bem maior
do que no caráter desejado (FA�CONER, 1987).
2.4.1. Correlação en�re caracteres de plantas

jo

vens e adultas de·cacau

As pesquisas relativas ao grau de

associa

çao entre caracteres agronômicos e rendimento e seus com
ponentes têm sido desenvolvidas em vários centros de pes
quisas, contemplando diversos estádios de desenvolvimento
do cacaueiro. Alguns desses resultados são contraditórios,
evidenciando a influência: dos materiais genéticos consi
derados, das condições ambientais sobre as

característi

cas em estudo e mesmo, da metodologia adotada.
O caráter diâmetro do tronco ou circunferên
eia do tronco obtido em diferentes idades e alturas

do

tronco tem sido muito utilizado em pesquisas visando a se
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leção antecipada em cacau. JONES & MALIPHANT (1958) obti
veram coeficientes de correlação positivos e significati
vos entre circunferência do tronco, obtida ao nível do so
lo aos três anos e meio e rendimento médio {kg de cacau" se
co por acre), referente a três períodos de colheita ,1en
tre quatro e sete anos do plantio}. Os rendimentos

obti

dos nessa fase estavam fortemente condicionados por fato
res que atuaram durante o período de estabelecimento

das

plantas e que se refletiam sobre a circunferência do tron
co, aos três anos e meio. Coeficientes de correlação posi
tivos e significativos, entre diâmetro do tronco a

30 cm

ào solo, obtido em diferentes idades (de um ano e meio

a

três anos e meio) e produção de frutos, acumulada até três
anos e meio, foram bbtidos t�mbém por

:SQRIA

& ESQUIVEL

(1969, 1970), os quais evidenciaram que as mais altas cor
relações ocorriam entre o segundo e o terceiro anos de i
dade. Os caracteres rendimento de cacau úmido por
e numero de frutos por planta estão também

planta

positi�amente

correlacionados com o diâmetro do tronco, a 30 cm do solo
(MOSES & ENRIQUEZ, 1981). Resultados semelhantes foram ob
tidos também por MARIANO (1966), BESSE (1969) e GARCIA

&

NICOLELLA (1985).
As pesquisas realizadas

por

GLENDINNING

(1960) evidenciaram coeficientes de correlação
e significativos, entre

positivos

produção total, aos cinco anos e

alguns caracteres de crescimento, como: diâmetro do tron-
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co (no primeiro e quinto anos) e taxa de incremento do diâ
metro, em diferentes períodos. O ritmo de crescimento di
minuiu quando as plantas começaram a produzir. O autor en
fatizou que a correlação existente entre taxa de , cresci
mento, antes do início de produção e produção total,

aos

cinco anos de idade, era devido, pelo menos em parte,

as

variedades de rápido crescimento que começavam a produzir
precocemente, não significando uma relação entre taxa , de
crescimento e rendimento a longo prazo.

Posteriormente,

GLENDINNING (1966) observou que o caráter rendimento,

a

presentava correlação mais estreita com a diferença entre
taxa de incremento do diâmetro do tronco, quando a planta
estava em produção e o mesmo caráter no período pré-produ
da

ção. Outros trabalhos evidenctaram que com o aumento

idade das plantas, as correlações-entre rendimento e circunferência do tronco tendiam a diminuir (LONGWORTH

&

FRE

EMAN, 1963; SORIA, 1964; ATANDA, 1972b) e que o diâmetro,
obtido a 30 cm do solo, entre dois e três anos de

idade,

constituía-se na melhor medida para predição de rendimen
to futuro de plantas de cacau {SORIA, 1964; MARIANO, 1966).
A possibilidade de realizar seleção precoce
em cacau vem sendo analisada também, através da

utiliza

ção do caráter altura do tronco ou do fuste do cacaueiro.
Em plantas jovens, SORIA {1964) detectou coeficientes

de

correlação positivos e s ignificativos, entre altura média
do fuste e rendimento médio, em número de frutos. Aaltura
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variou muito pouco depois dos dois anos de idade.
os mesmos caracteres foram avaliados

com

dados

Quando
indivi

duais, os coeficientes de correlação foram positivos, po
rém, sem significância, indicando que a altura do

fuste,

nas idades estudadas {aos dois, três e quatro anos e meio),
nao era uma medida apropriada de vigor. Pesquisas

poste

riores (MARIANO, 1966) revelaram coeficientes de correla
çao baixos e negativos em muitos casos, não alcançando ni
vel de significância, quando associaram altura do fuste e
produção parcial e acumulada, correspondente aos três pri
meiros anos de colheita. A justificativa para tais resul
tados reside no fato de que a altura do fuste do cacauei
ro alcança seu máximo desenvolvimento praticamente no pri
meiro ano de idade da planta, enquanto a produção aumenta
gradualmente de ano para ano. MOSES & ENRIQUEZ (1981), uti
lizando dados obtidos aos dez anos apos o plantio, obtive
ram correlações baixas, positivas e não significativas ao
associarem altura do fuste e rendimento de cacauúmidopor
planta.
Existem evidências

expe�imentais de que

a

alta capacidade de produção dos híbridos biclonais de ca
cau está associada à presença de plantas de elevado rendi
mento,em maior percentagem, desde os primeiros anos de es
tabelecimento. ESQUIVEL & SORIA (1967) encontraram 10%

a

14% de plantas de elevada capacidade produtiva e que o al
to rendimento dependia do rápido crescimento inicial
plantas e da precocidade na produção, a qual se

das

rnanifes-
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tou, em plantas híbridas, a partir do segundo ano de plan
tio. As correlações entre número de frutos produzidos

e

peso das sementes úmidas por planta, acumulados em 27 me
ses,de vários cultivares de cacau, foram positivas e sig
nificativas. O caráter número de frutos por planta e reco
mendado como uma medd.da confiável da capacidade produtiva
por

de progênies melhoradas. As pesquisas desenvolvidas
MOSES

&

ENRIQUEZ. (1981) permitiram também conclusões seme

lhantes.
O rendimento em cacau, em termos de
de frutos produzidos por planta ou de peso das

numero
sementes

úmidas ou secas por planta, obtido durante vários

anos,

tem revelado, através das análises de correlação, contem
plando diversos períodos, resultados interessantes do pon
to de vista de seleção antecipada:. SORIA

&

ESQUIVEL (1967),

por exemplo, analisaram o caráter número de frutos produ
zidos por planta, obtido durante oito anos, a partir

do

sexto ano do plantio e evidenciaram a existência de corre
lações positivas e significativas entre produção para di
ferentes períodos e produção total acumulada. Para evitar
influências climáticas de ano para ano e obter maior con
fiabilidade, os autores recomendam utilizar dados obtidos
em períodos sucessivos de dois ou três anos.
BARTLEY (1968) analisou rendimentos

médios

de cacau seco de plantas individuais, obtidos durante no
ve anos, correspondentes a três diferentes períodos de pro
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dução. Os coeficientes de correlação entre rendimentos me
dios para cada período, foram positivos, e, em sua
ria, significativos. As correlações

maio

nas populações , clo

nais foram semelhantes àquelas dos híbridos biclonais, in
dicando que grande parte da associação entre períodos po
deria ser atribuída a causas não genéticas; foi também e
videnciado que a seleção fenotípica nos primeiros anos de
produção não era satisfatória como uma medida de comporta
mento futuro das plantas. Recomenda-se a obtenção de

da

dos durante vários anos, visando conhecer a natureza

de

distribuição de rendimento dos cultivares. Posteriormente,
BARTLEY (1970), utilizando o peso médio de cacau úmido,por
planta, confirmou esses resultados e destacou que é

mais

conveniente ignorar o·s rendimentos antes de oito anos

de

plantio e realizar a seleção com base na combinação de ren
dimento de vários anos, depois do oitavo ano de implanta
ção, a fim de minimizar os efeitos anuais.
As pesquisas desenvolvidas por ATANDA & TO
XOPEUS {1971) e ATANDA (1972b) constituem-se em poucas in
vestigações a longo prazo, com referência ao estudo
correlações entre determinados caracteres

em

cacau.

das
Os

coeficientes de correlação foram positivos e significati
vos, entre circunferência do tronco, obtida aos seis anos
do plantio e peso total das sementes úmidas dos cinco pri
meiro.s anos de produção (do quinto ao nono ano após o plan
tio) ou produção total de frutos, acumulados durante

23
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anos. As correlações entre produção total de frutos acumu
lados e produção de frutos, em qualquer ano ou produção de
frutos acumulados em um dado ano, foram positivas e signi
ficativas, aumentando de 0,759 para valores superiores

a

0,900, no quinto ano de frutificação. Recomenda-se a uti
lização do rendimento acumulado de frutos, dos dois a cin
co primeiros anos de produção, como suficiente para predi
zer o potencial produtivo de uma variedade de cacau.
BARTLEY et alii (1982) analisaram os carac
teres produção de cacau úmido por planta e peso médio
fruto em três experimentos com híbridos biclonais de

a) períodos

de 3 a 5 anos, de ·7 a 9 ano$ e de 10 a 12 anos;
dos de 4 a 7 anos e de 9 a 11 anos;

ca

diferentes

cau, considerando o grau de associação entre
períodos de obtenção de dados, quais sejam:

do

b) perío

c) períodos de 5 a 7

anos, 9 a 11 anos e de 12 a 14 anos. As correlações

para

ambos caracteres foram positivas e significativas, varian
do de 0,61 a 0,94, indicando que nas condições desse tra
balho, a seleção poderá ser realizada numa determinada fa
se da vida da planta, com relativa segurança.
Os caracteres inerentes ao fruto e sementes
de cacau têm sido também objeto de muitas pesquisas,

vi

sando aprimorar os métodos de seleção de materiais genétl
cos melhorados. Existem evidências experimentais da ocor
rência de correlações positivas, entre os seguintes carac
teres: a) peso do fruto e peso médio das sementes

úmidas
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ou secas por fruto (KUPPERS, 1953; RUINARD, 1961; ATANDA,
1972b; JACOB & ATANDA, 1973; ESKES et alii, 1977; ENGELS,
1983; MORA, 1987; PEREIRA et alii, 1988}, número de seme�
tes por fruto (JACOB & ATANDA, 1973; ESKES, et alii,1977)
e peso individual da semente úmida (RUINARD, 1961; CASTRO
& BARTLEY, 1983);

b) peso das sementes úmidas por

e peso das sementes secas por fruto

fruto

(WESSEL & TOXOPEUS,

1969; ATANDA 1972b; JACOB & ATANDA, 1973, CASTRO
TLEY, 1983; ENGELS, 1983), número de sementes

&

BAR

por

fruto

{WESSEL & TOXOPEUS, 1969; ENGELS, 1985; MORA, 1987) e pe
so individual da semente úmida (RUINARD,
1985; MORA, 1987);

1961;. ·, ENGELS,

c) peso das sementes secas por

fruto

e número de sementes por fruto (KUPPERS, 1953; TOXOPEUS &
WESSEL, 1970; ESKES et alii, 1977) e índice

de

semente

(KUPPERS, 1953). Contudo, não se evidenciou associação en
tre peso médio das sementes secas por, fruto e numero
sementes por fruto (WESSEL & TOXOPEUS, 1969;

TOXOPEUS

de
&

WESSEL, 1970) e as correlações foram muito baixas ou nega
tivas, entre peso do fruto e número de sementes por fruto
(RUINARD, 1961; ATANDA, 1972b; ENGELS, 1983; PEREIRA

et

alii, 1988} ou negativa, entre peso das sementes

úmidas

por fruto e número de sementes por fruto (ENGELS,

1983},

conflitando com resultados apresentados anteriormente. Por
outro lado, foram obtidas correJações negativas entre: a)
índice de fruto e peso de fruto, número de sementes
fruto, peso das sementes úmidas por fruto (ENGELS,

por
1983;
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MORA, 1987) e índice de semente (MORA, 1987);

b)

numero

de sementes por fruto e peso das sementes ú.�idas ou secas
por fruto {ESKES

et alii, 1977; ENGELS, 1983; PEREIRA et

alii, 1988).
2.4.2. Correlação entre caracteres de plantas juve
nis de cacau
As pesquisas relativas ao grau de

associa

çao entre caracteres de plantas juvenis de cacau

contem

plam, geralmente, a análise de diferentes fases de cresci
mente da plântula e os seguintes caracteres:

altura

da

plântula, diâmetro do caule, peso da semente, área foliar
e peso da matéria seca total da plântula. A influência e
pelas

xercida pelo tipo de material genético em estudo,

condições ambientais da experimenta�ão e mesmo, pela natu
reza dos dados analisados, conduz, às vezes, a resultados
conflitantes.
Os resultados de pesquisas têm revelado coe
ficientes de correlação positivos e significativos,

na

maioria dos casos, entre peso das sementes e altura e diâ
metro do caule, obtidos aos 30, 63, 80, 90, 98, 105,

120

e 150 dias, após a semeadura (ASCENSO, 1963; VELLO, 1963;
ASCENSO

&

BARTLEY, 1966; SOUZA et alii, 1982) e positivos

e significativos 1 em alguns casos, entre peso das

semen

tes e incremento em altura (ASCENSO, 1963). Com o aumento
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da idade das plântulas, o grau de associação entre peso da
semente e altura e diâmetro do caule, tendeu a

diminuir,

sugerindo que a vantagem inicial, proporcionada pelo maior
peso das sementes, tornou-se menos aparente mais tarde; o
grau de associação entre peso da semente e altura da plân
aos

tula, utilizando médias de parcela, foi mínimo,
dias e quase inexpressivo, aos 150 dias apos a

90

semeadura

(VELLO, 1963). ASCENSO & BARTLEY (1966) evidenciaram

que

até aos 98 dias, o crescimento em altura da plântula é de
que

terminado, em grande parte, pelo tamanho da semente

lhe deu origem, mas que esta influência tendia a desapare
cer com a idade. Contudo, ROMERO (1971) revelou, que o pe
so das sementes exerceu influência sobre a altura da plân
tula, em determinados cruzamentos, até aos 42 dias após a
semeadura.
O caráter altura da plântula apresentou taro
bém c oeficientes de correlação positivos e significativos,
na maioria dos casos, nas seguintes associações:

a) altu

ra da plântula, aos 80 dias após a semeadura e altura
diâmetro, aos 105 dias e incremento em altura;

b) altura

da plântula, aos 63 dias apos a semeadura e altura,
98 dias e incremento em altura;

e
aos

c) altura e diâmetro, ob

tidos aos 90, 98, 105, 1 20 e 150 dias após a semeadura (AS
CENSO, 1963; VELLO, 1963; ASCENSO

&

BARTLEY, 1966;

SOUZA

et alii, 1982). As associações entre altura e diâmetro do
caule aumentaram com a idade da plântula, sendo mais

al-
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tas, aos 150 dias apos a semeadura. A utilização dos

ca

racteres altura da plântula e diâmetro do caule foi consi
derada confiável em processo de seleção precoce.
Nos seguintes pareamentos entre

caracteres

de crescimento obtiveram-se também coeficientes de corre
lação positivos e significativos:

a) área foliar e produ

ção total de matéria ú mida, em plântulas de cacau aos
dias após a semeadura (ASCENSO, 1963);

b) área foliar

98
e

produção total de matéria seca, em plântulas com idade en
tre 28 e 168 dias (OYEBADE, 1972);

c) produção total

de

matéria seca e altura da plântula, diâmetro do caule, nu
mero de folhas, área foliar, comprimento vertical da raiz
pivotante, peso da matéria seca do caule e peso da

maté

ria seca da raiz, em plântulas de até·quase um ano de ida
de (ATANDA, 1972b};

d) produção total de matéria seca

e

produção total de matéria úmida, em plântulas comidade en
tre 132 e 149 dias (DAKWA, 1977);

e) área foliar e núme

ro de folhas, altura da plântula e idade, emplântulas com
idade entre 14 e 154 dias {ADENI�INJU, 1977).
2.4.3. Correlação entre caracteres juvenil-adul
tos em cacau
Os resultados de pesquisas visando a análi
se do grau de associação entre caracteres juvenil-adultos
em cacau sao escassos na literatura especializada.

Parte

desses trabalhos, restringe-se a inferir, com base na ana
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lise quantitativa de crescimento de plantas juvenis,

so

bre as possíveis relações entre comportamentos juvenil

e

futuro dos híbridos biclonais, cultivares e variedades de
cacau.
O trabalho de ALVIM

&

GRANGIER

JR.

( 1966}

constitue uma das poucas investigações nesse sentido. Foi
realizada análise de crescimento em plântulas

provenien

tes de cacau Comum, Catongo e do híbrido Catongo x Comum,
entre o SOQ e lOOQ dias após a semeadura e observado

que

o cultivar Catongo e o citado híbrido, devido a sua capacidade para desenvolver uma superfície foliar

em

taxas

mais rápidas do que o Comum, tinham uma maior potenciali
dade de rendimento do que este último. Os autores observa
.raro, que esta conclusão estava consentânea com as observa
ções do campo, sobre o rendimento de plantas adultas de ca
cau.
Com o objetivo de conhecer se a seleção ju
venil interferia na produção futura da plantação,
QUEZ

&

ENRI

SORIA (1981) constituíram três grupos de plântulas

de cacau, com base no diâmetro do caule, conforme a

se-

b) plântulas

com

guir:

a) plântulas com caule grosso;

caule fino e

e} plântulas com caule não selecionado

ou

testemunha, e as estabeleceram em campo. Os resultados de
nove anos de produção, mostraram que os tratamentos {três
híbridos biclonais) do grupo �, produziram, em média, qu�
se 100 kg de cacau seco por hectare por ano, mais que

os
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tratamentos do grupo b (diferença nao significativa} e qua
se 300 kg, mais que os tratamentos do grupo e, !' :(diferença
significativa). Argumenta -se que a seleção precoce para di
âmetro do caule possibilita à planta competir em condições
de igualdade e ter um desenvolvimento mais uniforme, desde
o estabelecimento da plantação, permitindo, desse modo,

a

expressão completa de seu potencial genético, de acordo com
as condições ambientais.
Segundo MONTE (1983), os resultados

experi-

mentais obtidos em casa de vegetação, com plântulas de qua
tro cultivares de cacau, entre 68 e 126 dias após a semea
dura, evidenciaram índices elevados de área foliar associa
dos a taxas

crescentes d e produção de matéria seca, indi

cando que o cacaueiro é uma planta resistente, ao

sombrea

mento. Discute-se sobre a possibilidade de elevar- a produ
ção de cacaueiros, através do aumento do Índice de área fo
liar, desde que se forneçam condições ideais de crescimen
to no campo.
O grau de associação entre matéria seca acu
mulada na fase

juvenil e produção de plantas adultas de hí

bridos biclonais de cacau foi determinado por ALMEIDA

et

alii (1987). A matéria seca total da planta foi obtida

em

17 coletas realizadas em intervalos regulares de 15 ·,dias,
sendo a primeira efetuada 15 dias após a emergência. A pro
dução, em termos de cacau úmido por planta, foi obtida
dois períodos:

de

a) peso médio de sete anos de colheitas, pa

.31.

ra sete dos dez híbridos estudados e

b) peso médio de cin

co anos de colheitas, para três híbridos.

A correlação en

tre as citadas variáveis foi baixa (r = 0,43} e não signi
ficativa. Os autores argumentam que a produção depende
partição

da

fotossintetizados na planta, entre as par

de

tes reprodutiva e vegetativa e que fatores externos

,como

baixa temperatura, deficiência hídrica ou nutricional, den
tre outros, podem limitar a força dos drenes.
A possibilidade de realizar seleção; precoce
em plântulas de cacau foi investigada também por TONDJE
BENGONO {1988). Foram identificados, em ensaios de

&

campo,

dois grupos de cacaueiros híbridos contrastantes, com rela
ção à produção de frutos por planta, durante as cinco pri
meiras colheitas. Sob condições de viveiro, tais

híbridos

foram avaliados, entre a décima primeira e a vigésima

se-·

mana apos a semeadura, utilizando os seguintes caracteres:
altura da plântula, diâmetro do caule, número de folhas

e

numero de nódulos de crescimento. Os híbridos mais produti
vos em campo apresentaram melhor crescimento juvenil e de�
vio-padrão relativamente menores, possibilitando estabele
cer uma nítida diferença entre os dois grupos, por meio dos
coeficientes de variação. As correlações entre o número mé
dio de frutos produzidos por planta, durante as cinco pri
meiras colheitas

e os coeficientes de variação,,

para

os

caracteres altura e diâmetro do caule das plantas juvenis,
foram significativas e de sinal negativo. Recomenda-se, em
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processo de seleção precoce para rendimento, utilizar mate
riais genéticos apresentando médias mais elevadas para cre..ê_
cimento apical e cambial e, ao mesmo tempo, menores coefi
cientes de variação.
2.5. Coeficientes de caminhamento
Na investigação de um caráter de natureza com
plexa como rendimento, o qual é determinado, via de regra,
pela inter-relação de vários fatores, as estimativas

de

correlação não fornecem uma visão exata das influências di
retas e indiretas de cada componente primário sobre

esta

variável (BHATT, 1973). Para um entendimento mais apropria
do das causas de associação entre caracteres, WRIGHT (1921,
1934'} propôs a análise dos coeficientes de

, caminhamento,

que permite desdobrar os coeficientes de correlação em efe_i
tos diretos e indiretos, uma vez que a correlação

entre

duas variáveis é o resultado da soma dos valores de

todos

os efeitos associados às duas variáveis (LI, 1977).
O coeficiente de caminhamento é definido co
mo o produto do coeficiente de regressão parcial pela rela
ção entre o desvio padrão de um efeito, devido a uma

dada

causa, e o desvio padrão total do efeito, isto e, se Y é o
efeito e X a causa, o coeficiente de caminhamente da causa
X para o efeito Y é 8 yx o /o
(SINGH & CHAUDHARY, 1979}.
X y
Esse método, considerado corno generalização
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da análise de regressao parcial padronizada, consiste no es
tudo de urn sistema de variáveis múltiplas, relacionadas li
nearmente, que contempla os fatores básicos (causas} e suas
variáveis resultantes (efeitos). A construção de um diagra
ma de causa e efeito, indicando as inter-relações entre as
variáveis, de acordo com a hipótese que se pretende
tar, é indispensável no emprego prático

,tes-

do ~método

(LI,

1956, 1977).
As seguintes propriedades do coeficiente

de

caminhamente foram definidas por WRIGHT (1934} e LI (1956,
1977):

a) sendo um tipo de coeficiente de regressão, é di

recional, pode ser positivo ou negativo e pode ser
ou menor que a unidade;

b) sendo um tipo de

maior

coeficiente

de regressao padronizado, pode ser utilizado para comparar
unidades diferentes;

c) não tendo unidade fisica, se asse

melha a um coeficiente de correlação e

d) em algumas

si

tuações, se comporta como um coeficiente de correlação sim
ples.
O método dos coeficientes de caminhamento tem
mostrado ser um instrumento proveitoso para revelar a ver
dadeira natureza das inter-relações de causa e efeito, en
tre rendimento e seus componentes primários. Existem inúme
ros trabalhos sobre a sua utilização, em várias espécies de
vegetais de importância econômica, dentre os quais, os se
guintes: arroz (RANGEL, 1979; MORAIS, 1980); batata{PINTO,
1979); batata-doce {MIRANDA et alii, 1988a); cevada (SHAR-
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MA et alii, 1973}; feijão (DUARTE

&

ADAMS, 1972);

guaraná

{NASCIMENTO FILHO, 1988 ); milho (VIANA et alii, 1980); pi
mentão (CRUZ et alii, 1988); seringueira

(PAIVA :_et

alii,

1982; VASCONCELOS,1982); soja (ALMEIDA, 1979 ) e trigo (DE
WEY

&

LU, 1959; BHATT, 1 973; SOUZA, 1985; EHDAIE

&

WAINES,

1989}. A literatura especializada não registra trabalhos des
sa natureza contemplando o cacau.
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.� 3. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi desenvolvido na
çao Experimental Paulo Dias Morelli

ESPAM

Esta�

(base

física

da CEPLAC} em duas fases distintas de 'Crescimento da

plan

ta: estádio adulto e estádio juvenil.
3.1. Características do local de estudo
A ESPAM situa-se no Km 100 da rodovia Transa
mazônica, sentido Altamira-Itaituba, município de

Medici

lândia, Estado do Pará, n as proximidades do ponto

onde

o

meridiano de s2 ° S8'30"W intercepta o paralelo de 3 ° 30'30''

s.

Dada a sua proximidade de Altamira (altitude de 80 m) ,

as condições climáticas prevalescentes são idênticas

as

desta localidade, que se caracteriza pelo clima do tipo Aw
da classificação de Kõppen (clima tropical com temperatura
média mensal sempre superior a 1a º c). O regime pluviométri
co compreende chuvas de verão-outono, concentrando 89%
total anual das chuvas neste período. A temperatura

do

média

anual é de 25,9° c, com médias das máximas e das mínimas de
30,8° c e 21,2° c, respectivamente. A média anual da umidade
relativa do ar é de 86% (PEREIRA & RODRIGUES, 1971).
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Nos Apêndices 1, 2 e 3 sao apresentadas

in

formações climatológicas obtidas no Posto Meteorológico da
ESTAL, instalado aproximadamente a 2 km do local dos expe
rimentos.
Os materiais genéticos eleitos para execuçao
deste trabalho na fase adulta foram estabelecidos em

solo

classificado corno terra roxa estruturada eutrófica textura
muito argilosa (Tropudalf}, de acordo com NEVES
(1981). No Apêndice 4 constam os resultados

das

et

-alii

análises

químicas dos solos dos locais dos experimentos.
3.2. Estádio adulto
3·. 2 .1. Obtenção do material experimental

Em 1977 foram produzidos no CEPEC, localiz�
do no

Km

22 da rodovia Ilhéus-Itabuna, no município de _ I

lhéus, Estado da Bahia, através de polinização artificial,
38 híbridos biclonais de cacau destinados ao estabelecimen
to de dois experimentos que objetivavam analisar o compor
tamento de tais híbridos nas condições edafoclimáticas

da

região de Altamira, Estado do Pará. Os referidos experimen
tos foram estabelecidos em áreas contíguas na ESTAL.
Dentre os materiais genéticos estabelecidos,
foram eleitos para este trabalho 12 híbridos biclonais, sen
do seis estabelecidos no experimento denominado D-1,

qua-
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tro no experimento denominado D-2 e dois híbridos

comuns

aos mesmos.
Os materiais genéticos eleitos para este tra
balho estão relacionados a seguir:
Experimento D-1
1.

IMC 67 x CA 4

Experimento D-2
7. POUND 12

X

SIAL 505
SIC 329

2. POUND 7

X

SIAL 505

8. POUND 12

X

3. POUND 7

X

BE 10

9. PA 121

X

SIC 329

4. POUND 12

X

BE 10

10. PA 150

X

BE 10

5. PA 150

SIC 328

A. IMC 67

X

CATONGO (test. 1)

6. SCA 6

X

X

BE 10

B. SCA 6 x ICS 1 (test. 2)

A. IMC 67 x CATONGO (test.l)
B. SCA 6 x ICS 1 (test. 2)
Os critérios utilizados na escolha dos

cita

dos materiais genéticos consistiram, básicamente, em

con

ternplar cruzamentos de natureza genética bastante
ta

distin

e que apresentassem melhores condições agronômicas

p�

ra avaliação em campo.
No apêndice 5 sao apresentadas

informações

sobre o significado, origem, tipo genético e compatibilid�
de dos cultivares utilizados nos referidos cruzamentos.
3.2.2. Instalação e manutenção dos experimentos
A instalação desses experimentos foi realiza
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da em maio de 1978 adotando-se as seguintes
técnicas preconizadas para a cultura

do

recomendações
Região

cacau na

Amazônica: a) espaçamento de cacaueiro

3,0 x 3,0 m e

b}

espaçamento do sombreamento definit ivo

24,0 x 24,0 m com

uma planta na diagonal. Como sombreamento definitivo utili
zou-se a Erytlrt>ina poeppigiana (eritrina} no experimento

D-1

e a P"lathymenia foliolosa (vinhático) no D-2. Tais sornbreamen
tos encontravam-se irregulares; devido ã morte de plantas,
por ocasião da obtenção de dados deste,trabalho. A manuten
çao dos referidos experimentos foi realizada também de acor
do com as Últimas informações tecnológicas

(SANTOS

alii r 1980; GARCIA et alii, 1985), destacando-se: a)

et
poda

dos cacaueiros em outubro e novembro de 1987 e b) adubação
química dos cacaueiros em fevereiro e junho de 1988, utili
zando-se 210 gramas entre quatro plantas (9 m 2 } da fórmula
CNPK) 11. 30. 1 7.
3.2.3. Delineamento experimental
Ambos os experimentos foram estabelecidos de
acordo com o delineamento em blocos casualizados r com sete
repetições e 12 plantas por parcela distribuídas

em

tr�s

linhas e quatro colunas. Não adotou-se bordadura entre par
celas nem entre repetições; isto foi feito somente
os referidos experimentos e ao redor da área que

entre
compree�

dia os mesmos (duas filas de cacaueiros}.
A...,tes do início da obtenção de dados

deste
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trabalho foi realizada, em campo, inspeção planta a planta
a fim de confirmar a legitimidade genética dos

materiais

em estudo. Algumas plantas foram consideradas como
sas, ou seja, provavelmente como não pertencentes

duvido
ao mate

rial genético da parcela. Tais plantas foram identificadas
e não utilizadas na obtenção de dados.
3.2.4. Variáveis estudadas e suas quantificações
üs caracteres eleitos para análise e os

pro

cedimentos de obtenção são apresentados a seguir:
a} Altura do fuste do cacaueiro - foi obtida
em julho de 1986 r medindo-se do colo da planta até o verti
cilo da copa, utilizando-se régua milimétrica;
b} Diâmetro do tronco - as plantas foram mar
cadas previamente no tronco, a 30,0 cm do

colo da planta,

onde mediu-se a circunferência com fita milirnétrica.
medidas foram obtidas no mês de julho dos anos de 1987

Tais
e

1988 e transformadas, posteriormente, para diâmetro do tro.!!_
co através da fórmula D = S/n

(BEZERRA, 1971), sendo:

D: diâmetro do tronco;
S: perímetro ou circunferência do tronco;
n= 3,1416.
e) Localização do fruto na planta -

indepen

dentemente de o fruto ser sadio ou inaproveitável, determl
nou-se sua localização na planta de acordo com a
estratificação: copa e tronco;

seguinte
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d) Número de frutos sadios e inaproveitáveis
sadios

- registrou-se planta a planta, o numero de frutos

e inaproveitáveis. Foi considerado como inaproveitável to
do fruto que apresentava sintomas de vassoura-de-bruxa :f C.
pVU'l,,Í..c..io.õa),

podridão parda [ Phif;t.ophthoM. pabn,i.,voM.

( But1-. )

Butl.J ou outras enfermidades, corno também frutos danifica
dos por animais silvestres e apresentando sementes germina
das. Os frutos parcialmente aproveitáveis foram considera
dos como inaproveitáveis;
e) Peso das sementes úmidas - foi registrado
planta a planta, utilizando-se balanças com graduações ~ae
20 gramas.
As variáveis descritas nas alíneas c, d e

e

foram obtidas durante os anos de,1987 e 1988, em colheitas
programadas quinzenalmente. No entanto, devido a
operacionais, realizaram-se

23

fatores

colheitas em 1987 e 18

co

lheitas em 1988.
Em duas épocas do ano climaticamente distin
tas (maio/junho e setembro/outubro ou nas proximidades des
tes períodos, em conformidade com a disponibilidade de fru
tos)

r

realizaram-se amostragens de frutos, planta a

plan

ta, considerando-se mínimo de dois frutos e máximo de cin
co frutos, e obtiveram-se as seguintes variáveis: f)
dos frutos;

g) número de sementes por fruto e

50 sementes secas. Essas épocas climaticamente

h) peso

peso
de

distintas

compreenderam: i) rnaioíjunho - período cujos frutos colhi-
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dos desenvolveram-se tendo excedente hídrico e

ii) setem

bro/outubro - período cujos frutos colhidos desenvolveram
se tendo déficit hídrico.
Os procedimentos adotados

para a amostragem

sao descritos a seguir:
f) Peso dos frutos - nas colheitas

quinze-

nais realizadas nos P::ríodos de amostragem, retirou-se
acaso, evitando-se, contudo, frutos imperfeitos
físicos ou mecânicos,

ao

por danos

mínimo de dois frutos ou máximo

de

cinco frutos por planta, conforme a disponibilidade, e re
gistrou-se o peso individual desses, utilizando-se balança
com graduações de 0,1 grama;
g) Número de sementes por fruto - dos frutos
eleitos para a amostragem registrou-se, individualmente, o
número de sementes normais e defeituosas {chochas, mal for
madas e achatadas);
h} Peso de 50 sementes secas - desses frutos
amostrados, retiraram-se, ao acaso r 50 sementes normais por
planta, determinou-se o peso da matéria úmida, e, posterior
mente, o peso da matéria seca. Esta última variável foi de
terminada após a retirada da mucilagem das sementes com
uso de liquidificador e posterior � secagem em
circulação

de

ar

quente

a

º

1so c,

durante

estufa

o
de

24,0 ho

ras (BAEZ, 1984), utilizando-se para isso balança com gra
duações de 0,1 grama.
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As variáveis obtidas através da amostragem fo
ram registradas durante os períodos retromencionados no de
correr dos anos de 1987 e 1988.
Além dessas variáveis citadas, outros carac
teres de interesse para o melhorista de cacau foram

gera

dos com base nos dados obtidos, conforme a seguir:
i) Peso das sementes úmidas por fruto - cal
culado através da relação peso das sementes úmidas porplan
ta: número de frutos sadios por planta;
j) Peso das sementes secas por fruto - deter
úmidas

minado pela multiplicação entre peso das sementes
por fruto e fator de conversao, sendo o produto

dividido

por 100;
k} Peso das sementes secas por planta - obti
do pela multiplicação entre peso das sementes úmidas

por

planta e fator de conversão, sendo o produto dividido

por

100;
1) Peso individual da semente úmida - estima
do através da relação peso das sementes por fruto:

numero

de sementes normais por fruto;
rn) índice de semente - calculado através
relação peso das sementes secas: número de sementes
tradas (geralmente 50);

da·

amos
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n) índice de fruto - obtido através da rela
çao

1.000: peso das sementes secas por fruto;

o} Fator de conversao do peso .das

sementes

úmidas para peso da matéria seca das sementes ou

simples

mente, fator de conversao - determinado através da relação
(100.

1

peso das sementes secas): peso de 50 sementes ,úmi

das;
p} Produto utilizável em relação ao fruto ·
estimado através da relação (100 . peso das sementes secas
por fruto): peso do fruto.
As variáveis descritas nas alíneas!, �,

m,

n e o representam a média dos dois períodos do ano climati
camente distintos, já mencionados e aquelas descritas
alíneas

i, E, l

nas

e E foram obtidas utilizando-se a média a

nual das variáveis geradoras.
3.3. Estádio juvenil
3.3.lR Obtenção do material experimental
Em 1987 for am produzidos no CEPEC, através de
polinização artificial, o s híbridos biclonais

mencionados

no sub-item 3.2.1. e posteriormente estabelecidos naESPAM,
em viveiro com cobertura de tela Saran, com capacidade pa-
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ra in'terceptar aproximadamente 50% de luz.
Devido a problemas de ordem operacional,
híbrido biclonal IMC 67 x CATONGO (test. 1) nao pôde
reproduzido, sendo substituído pelo híbrido IMC

0

o
ser

67· x SIC

802. Como o clone SIC 802 originou-se de seleção feita

em

população s1, resultante de autofecundação do cultivar CA

TONGO (VELLO et alii, 1972), o qual é considerado como apre
sentando elevado grau de homozigose (VELLO et alii,

1969),

pressupõe-se que a referida substituição é bem próocima ge
neticamente do cruzamento IMC 67 x CATONGO.
3.3.2. Insta1ação e condução do experimento em vi-

veiro
As sementes de cada híbrido, apos remoçao da
mucilagem através de fricção com pó-de-serra seco,

: foram

dispostas em 20.03.88, em sacos de polietileno (uma semen
te por saco} de dimensões de 21,0 cm de altura por 36,0 cm
de circunferência, previamente cheios de terriço {média de
2,42 kg de terriço por saco) e arrumados separadamente pa
ra evitar competição

entre mudas. O referido terriço, ob

tido da camada superficial de solo, foi peneirado e

enri

quecido, homogeneamente, com a incorporação de esterco cu�
tido de curral. Os resultados da análise química desse sub.§_
trato são apresentados no Apêndice 4.
Entre parcelas, foi mantida a distância

de

50,0 cm e entre plântulas dentro da parcela, conforme a se

.45.
guir: 6,0 cm aos três meses; 10,0 cm aos quatro meses; 12,5
cm aos cinco meses e 17,5 cm aos seis meses. Para isto, ao
final de cada avaliação, as plântulas de bordadura

foram

deslocadas para as proximidades das demais plântulas da par
cela.
Adotaram-se os tratos culturais

rotineiros

previstos para esta fase de desenvolvimento das ,pl.ântulas
(SANTOS et alii, 1980; GARCIA et alii, 1985).
3.3.3. Del.ineamento experimental.
O experimento foi estabelecido de acordo com
o delineamento em blocos casualizados, com parcelas subdi
vididas no tempo, apresentando quatro repetições e 72 plân
tulas por parcela, dispostas em oito colunas e nove linhas.
As plântulas das laterais constituíram bordadura (30,plân
tulas) e as centrais as pl�ntulas úteis

da

parcela

(42

plântulas).
As 42 plântulas úteis da parcela foram subdi
vididas em quatro grupos com nove plântulas cada, sendo as
demais mantidas para alguma eventualidade.
As avaliações foram realizadas em quatro ep�
cas: aos 93, 125, 156 e 186 dias após a semeadura, respec
tivamente, nos meses de junho, julho, agosto e setembro de
1988, em torno do dia 20 de cada mês. Na

ocasião da

pri

meira avaliação, 99,4% das plântulas apresentavam-se

sem

cotilédones.
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Todas as parcelas foram adequadamente codifi
cadas no viveiro.
3.3.4. Variáveis estudadas e suas quantificações
Os seguintes caracteres foram eleitos

para

avaliação:
a) Altura total da plântula (ALTP) - foi de
terminada d.a base da plântula ao nível do solo até o ápice,
utilizando-se régua milimétrica;
b) Diâmetro do caule (DIAC) - na altura
eixo cotiledonar da plântula foi determinado

do

o ..diâmetro,

utilizando-se paquímetro:
c) Área foliar (AF} - foi avaliada retirando
-se 100 discos do limbo foliar por plântula de maneira

a

leatória, através de punções feitas com o uso de um perfu
rador de folhas de área conhecida (0,8825 cm 2}

(REIS & MUL

LER r 1979). Esses discos e o restante das folhas foram levades a estufa, a temperatura de 70o C ate peso constante .
O peso da matéria seca dos discos de área conhecida

rela

cionado com o peso da matéria seca total da folha forneceu
a área foliar da plântula em estudo. As pesagens foram rea
lizadas em balanças com graduações de 1,0 rng.
d) Peso da matéria seca

total

da

plântula

(PMST) - inicialmente, o substrato contido nos sacos de PQ
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lietileno foi saturado com água, a fim de permitir a solt�
ra do sistema radicular. Para facilitar esse processo, tais
recipientes foram cortados longitudinalmente e o bloco
terriço contendo as raízes foi submetido a jatos de
até a retirada da terra aderida ao sistema radicular.

de

agua,
Em

seguida, as raízes, caule e folhas foram seccionadas e acon
dicionadas, separadamente, em sacos de papel

· devi:damente

etiquetados. O peso da matéria seca total de cada plântula
foi determinado após submeter essas partes à secagem em es
tufa a uma temperatura de aproximadamente 70 ° c durante 72, O
horas (SANTANA et alii, 1985). As pesagens foram

realiza

das em balanças com graduaçêos de 1,0 mg.
A obtenção do peso da matéria seca e da área
foliar permitiram calcular as seguintes variáveis importan
tes na·análise de crescimento da planta (LUCCHESI, 1984):
e') 1ndice de area foliar (IAF) - foi deter
minado através da fórmula:
IAF

= AF/S;

sendo,
AF:

area .foliar da planta, em dm 2 ;

S :

area de solo disponível à planta, em dm 2 •

f} Taxa de assimilação líquida (TAL} obtida através da equação:

foi
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sendo,
P2

peso da matéria seca total ,;ao�'• vegetal
colhido na,.seg.unda amostragem;

Pl

:

A2

:

Al

peso da matéria seca total ,JdO

vegetal

colhido na primeira amostragem;
!

area foliar do vegetal no tempo t2;
area foliar do vegetal no tempo tl;

t2 e tl

.

,dias da segunda e primeira amostra
gens, respectivamente
número de dias decorridos entre as
duas amostragens);

g) Taxa de crescimento relativo (TCR) -

foi

calculada através da equação:
TCR
Os significados dos termos dessa equaçao sao
os mesmos descritos na equação da taxa de assimilação

lí

quida (TAL};
h) Taxa de produção de matéria seca (TPMS} foi obtida através da equaçao:

.
TMPS = (P2 - P1) / (t2 - t1). (1/S}, em g.rn-2.dia-1
Termos já definidos anteriormente.
i) Razão ou relação de área foliar (RAF)

foi determinada através da fórmula (CALLAGHAN & LEWIS, 1971):
RAF = (A1 + A2) / (P1 + P 2) • (1 / 2) , em cm2 • g -1
Termos já definidos anteriormente.
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As variáveis descritas nas alíneas a, b,c,j,
e e, foram avaliadas nas épocas Ja mencionadas e ,apresentadas nas alíneas _f, _g_, h e i, constituem

aquelas
in1:orma

çoes referentes ao intervalo de tempo entre as citadas épo
cas.
3.4. Aná1ises estatístico-genéticas
3.4.1. Aná1ises·da variância para plantas

adultas

e juvenis
As análises da variância dos caracteres

em

separadamente

estudo em plantas adultas foram realizadas

com médias de parcelas por planta, unidade esta , utilizada
também na área de

Engenharia

Florestal

·(KAGEYAMA, 1980,

1983), ·de acordo com os procedimentos do SAS (1985),

análise conjunta de experimentos em blocos

para

'casuali.sados,

coro alguns tratamentos comuns. Antes, porém, foi testada a
homogeneidade dos quadrados médios residuais entre os exp.§_
rimentos, considerando-se a relação QM1/3QM2, sendo QM1

o

maior e QM2 o menor dos quadrados médios dos erros dos ex

perimentos individuais (GOMES, 1985). Para todos os carac
teres em estudo, nos dois anos de obtenção de dados, os v�
lores encontrados nesta relação foram menores que a unida
de, permitindo que a análise conjunta fosse efetuada, con
forme o citado autor.
O

esquema de análise da variância (ANAVA) en

contra-se na Tabela 1.
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Tabela 1. Esquema da ANAVA conjunta de experimentos em blocos
casualizados com alguns tratamentos comuns.

F.V.
Experimentos (E)
Blocos/E
Tratamentos (ajustados)
Interação Trat.oomuns x E
Resíduo
TOTAL

GL

QM

F

º1

Ql/QS

g-1
g (r-1)
+ c-1
LZ
Q3
( c-1) ( g-1)
04
g ( r-1) ( e-l) + IZj_ (r-1)

º2 1º s

º2

Q3/Q5
Q 4/0 5

ºs

( gc+ I:z l. ) r-1

z = número de tratamentos regulares;
e = numero de tratamentos comuns.
Tabela 2. Esquema de ANAVA oonjtmta de experimentas em blocos casua
li zados com alguns tratarrentas a::mn.ms, em diferentes anos.
F.V.
Blocos/E/A
Experimento (E)
Anos de cxüheita (A)
E x A
Tratamentos Ajustados (T)
T X A
'Iratarrentas cx:muns ('Ic} x E
Te X E X A
Resíduo
TOTAL

GL
gq (r-1)
g-1
q-1
(g-1) (g-1)

[ZÍ + c-1

QM

F

º1

Ql/Q9

Q'}
Q..,
04
,{_

Q5

( I: z i + c-1) (g-1)
Q6
( e- 1 } ( g- 1 )
Q7
( e- 1) ( g- 1) ( q- 1 ) Q 8
gq(r-1) (�l)+Iziq(r-l)Q 0_,
(gc+I z1) qr-1

Q?/Qo
- __,
O
Q,.j
.:; Q _,

0 4 / Q9

ºs 1º9

Q6/Q9

Q7/Q9
0 s 1º 9
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Como a obtenção de dados em plantas

.,

adultas

contemplou os anos de 1987 e 1988, foram realizadas análi
ses da variância conjunta, considerando-se os dois anos de
colheita especificados (STEEL & TORRIE, 1980).
O esquema de ANAVA encontra-se na Tabela

2.

Para os dados obtidos em plantas juvenis, os es
quemas das análises d_a variância, com as esperanças dos quadra
dos médios [E (QM)], aos níveis-de plantas individuais e de m;::
dias de parcelas

por planta são apresentados, respectiva

mente, nas Tabelas 3 e 4.
Os tratamentos foram considerados como de e
feitos fixos devido ao fato de representarem materiais ge
néticos previamente selecionados, não possuindo urna popul�
ção de referência. A mesma situação considerou-se para

o

efeito de épocas (fase juvenil), pois estes constituem

um

conjunto fixo, de utilização restrita para o período em es
tudo, não podendo-se extrapolar os resultados para

outros

períodos do ano.
os

Os testes foram aplicados de acordo com
esquemas apresentados nas Tabelas 1 a 4.

Para

cornparaçao

das médias de tratamento, utilizaram-se os testes

de

Tu

key para a fase juvenil e de Comparação Múltipla de

Ryan-

Einot-Gabriel-Welsch (RYAN, 1960; EINOT & GABRIEL,

1975;

WELSCH, 1977) para a fase adulta, ambos aos níveis
de probabilidade.

de

5%

n te r- 1

ntr (e-1)

Subparcela

TOTAL

e-l
(e- l ) (t- 1)
t ( r-1) (e- l )
t e r(n-1)

rt-1

r-1
t- l
( r- 1) (t- 1)

Epocas (E)
E X T
Erro (b)
Dentro

rarcela

Blocos
Tratarnentos (T)
Erro (a)

GL

07

05

04
05

03

º2

o,

OM

ºª

oa

od2 + ncre2 + trn VE
+ no 2 + rn VET
a�+ no!

ºd2 + nr;e2 + enºe2 • + tenob2
a�+ n7� + eno�, + ren V1
a d2 +· noe2 + enae2 ,

E(OM)

,,

.

ºiº6
05105

Q/03

o , / Q3

F

3. Esquema de ANAVA, a nível de plantas j_ndi viduais, de experimentos em blo
cos casualtzados, com parcelas subdividic1as no tempo e as esperanças dos
quadrados m�dios [�(QM) ], considerando-se fixoé os efeitos de tratameg
tos e épocas.

Fontes de
Variação

Tabela

i'-.)

lJ1

TOTAL

Epocas (E)
E XT
Erro (b)
rte-1

e-1
( e- l) ( t-l )
t ( r - l ) ( e- l )

rt-1

Parcela

( r- 1 ) ( t- l )

r-1
t-1

GL

Blocos
Tratamentos (T)
Erro (a)

-

Fontes ,de
Variação

04
05
0 5,

03

o,
º2

QM

de lratamenlos e épocas.

.
aa!n +a�+ trVE
a 2 /n + a 2 + r VE
T
e
d
a�!n + a�

aãln +a�+ eo�• + tea6
aa/n + a2 + ea� + re Vr
o�/n + 0 2 + ea2
e
e

E(QM)

Q/Q6
0 5 /0 6

0,103
02/03

F

Tabela 4. Esquema de ANAVA,a nível de médias de parcelas por planta,de experi.me_!!
tos em blocos casualizados, com parcelas subdiviâ.idas no tempo e as es
peranças dos quadrados médios [E (QM)], considerando-se fixos os efeitos

w

Vl
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3.4.2. Estimativas dos componentes de variância

e

parâmetros afins
Devido, à inexistência de artigos científicos
sobre a derivação das esperanças matemáticas dos quadrados
médios para delineamento em blocos casualizados com alguns
tratamentos comuns, a obtenção das estimativas d os

,compo

nentes de variâncias para plantas adultas, foi efetuada

a

semelhança do procedimento utilizado por COMSTOCK & ROBIN

SON (1948) para estimar �ariâncias dentro de grupos de tra
tamentos (no caso, experimentos).
Foram obtidas as seguintes estimativas:
a) Variância devida ao efeito fixo de tratamentas:

-

V

T

sendo, QMTrat/E

= Q�rat/E

r

Q MResíduo/E

...
/
í::SQResi... d uo /Ei
= í::SQ_Trat/Ei e QMResrduo E =
í::GL Resi... d uo

í::GLTrat

b} Coeficiente de determinação genotípica pa

-

b

ra médias de tratamentos:

-

V

VT
+

ã2

f

-2 '
sendo, r o numero de repetições e o , o QM
...
/
Residuo E
O parâmetro VT nao representa uma estimativa

conjunta corno no modelo aleatório, mas sim, urna média ponder�

.55.
da de variâncias de dois conjuntos fixos. O coeficiente de
determinação genotípica (bm) foi empregado como s endo comparável ao coeficiente de herdabilidade no sentido
amplo
(ha 2) (SERA, 1980; ANUNCIAÇÃO FILHO, 1988), devido aos

e-

feitos de tratamentos serem fixos.
As seguintes estimativas de parâmetros foram
também obtidas:
a) Coeficiente, de variação genética:
CV % =
g

(lvT

•

100) /x

b) Coeficiente de variação experimental:

sendo, x a estimativa da média do caráter em avaliação.
Para os caracteres obtidos de plantas indivi
duais no estádio juvenil, estimaram-se os desvios

padrões

fenotípicos médios dentro de parcelas de cada híbrido

bi

clonal, a partir das variâncias entre plantas dentro de re
petições

ponderadas pelo número de plantas existentes den

tro de cada parcela, assim como, os coeficientes de varia
çao experimental aos níveis de parcela (CVea%) e subparce
la {CVeb%), conforme a seguir:
CVea % = (�3

100)/x

•
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3.4.3. Correlações fenotipicas, ambientais e genotípicas
Visando conhecer o grau de associação dentro
do grupo de caracteres obtidos na fase adulta, com o obje
tivo de racionalizar a obtenção de dados no programa de me
lhoramento genético do cacaueiro, estimaram-se os coefici
entes de correlações fenotípicas, ambientais e genotípicas.
As estimativas das covariâncias foram

obti

das a partir dos quadrados médios da análise da soma
dois caracteres (x +

y) •

de

Foram calculadas covariâncias .fe

notípica, genotípica e ambiental. Procedeu-se conforme a me
todologia preconizada por MODE & ROBINSON {1959) e KEMPTHOR
NE (197 3) .
A variância da sorna de duas variáveis quais
quer {x e y) é igual à variância de x mais a variância

de

y, mais duas vezes a covariância de xy, conforme a seguir:
V(x+y) = V(x) + V(y) + 2COV (x,y)
Isolando COV(x,y), tem-se:
V(x) - V(y}
COV(x,y) = V(x+y} 2
Segundo

MODE & ROBINSON (1959), os produtos

médios têm a mesma esperança dos quadrados médios respectl
vos, bastando substituir os componentes de variância

(das
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e!'-:peranças dos quadrados médios} pelos componentes de cova
riância respectivos (nas esperanças dos produtos médios).
As estimativas das correlações fenotípicas fo
ram obtidas conforme a seguir:

-

-

rF = COVF(x,y)/[V (x)
F
sendo, COVF(x,y} o produto médio de tratamentos para os ca
racteres x e y, e

-

-

. VF {x) e VF (y)

'OS

quadrados médios de tratamentos pa

ra os caracteres x e y, respectivamente.
Os coeficientes de correlação ambiental

fo

ram calculados pela expressao:

-

-

rE = COVE(x,y)/[VE{x)
sendo 1 COVE(x,y) o produto médio do erro entre os caracte
res x e y, e
VE(x) e VE(y) os quadrados médios do erro para
caracteres x e y, respectivamente.

os

As estimativas das correlações genotípicas fQ
ram obtidas pela expressao:

-

-

rG = COV (x,y)/[V (x}
G
G
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sendo, COVG{x,y} a covariância genotípica para os caracteres x e y, obtida por [COVF(x,y) - COVE(x,y)]/r;
VG(x} a variância genotípica para o caráter x, obti

-

-

da por [VF(x) - VE(x)]/r;
VG{y) a variância genotípica para o caráter y, obti
da por [VF(y} - VE(y)J/r e
r o número de repetições.
3. 4. 4. Análises pelos coeficientes de cámimhamento
O método dos coeficientes
(WRIGHT, 1921, 1934} foi

utilizado para

de
o

caminhamento
desdobramento

das correlações genotípicas obtidas �m plantas adultas, em
componentes de efeitos diretos e indiretos.
Foram estabelecidos três diagramas

causàis,

mostrando as inter-relações entre as variáveis envolvidas.
Em dois diagramas (Figuras 1 e 2), estabeleceu-se o
das sementes secas por planta (kg), como uma variável

peso
de

terminada por nove e quatro outras variáveis, respectiva mente. No segundo diagrama (Figura 2), por exemplo, consi
derou-se o peso das sementes secas por planta (kg),
uma variável determinada pelos principais componentes

como
de

produção, a saber (SORIA, 1977, 1978): a) número de frutos
por planta;

b) número de sementes por fruto;

sementes secas por fruto e

c) peso das

d) índice de semente. No

ter-
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X

1
2
3
4
5
6

-

Peso das sernentes secas µ:ir planta 7
Altura do fus te ( cm)
8
Diârretro do tronm (cm)
9
N9 de frutos sadios por plarita
10
N9 de sem2ntes por fruto
x
índice de semente (g)

- Peso das sementes secas por fru
to (g)
- Peso do fruto (g)
- índice de fruto - Fator de cxmversao
- Variável residual ind2penà.2nte.

Figura 1. Diagrama do sistema de causas e efei t os, e-nque 2,3, ...
10 são c ausas c orrela c io nadas de l e x uma
va riável residual independente.
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2
w
N

3
N

4

w

5/

X

1 - Peso das sementes secas por
planta (kg)
2 - N9 de frutos sadics por pla nta
3 - N9 de sementes por fru.to

4 - md.i.02 de semente (g)

5 - Peso das sementes secas por
fruto (g)
x - Variável residual independente

Figura 2. Diagrama do sistema de causas e efeitos, arn que, 2,3 ... ,
5 são causas correla c ionadas de 1 e x uma variável

residual independente.
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ceiro diagrama (Figura 3), o peso das sementes secas

por

fruto foi considerado como um caráter determinado pelo pe
so do fruto, número de sementes por fruto, índice de semen
tes e fator de conversão.
Nos diagramas apresentados, as setas unidire
cionais representam a influência direta de cada

variável

sobre o peso das sementes secas por planta (Figuras 1 e 2)
ou sobre o peso das sementes secas por fruto (Figura 3}, cu
ja magnitude e direção são fornecidas pelos

coeficientes

de caminhamento (P .. ). As setas bidirecionais mostram a in
1.J

terdependência dos componentes de produção, sendo a intensidade e o sentido fornecidos pelos coeficientes de corre
lação (r .. ) entre esses componentes. A variável x, não cor
1. J

relacionada com as. demais, é incluída no diagrama para representar os fatores residuais, permitindo, assim, a

com

pleta determinação dos efeitos.
se

As correlações entre o peso das sementes

cas por planta e cada um dos componentes de produção foram
desdobradas em efeitos diretos e indiretos, pela resolução
do sistema de equaçoes, apresentado

a seguir para o

dia

grama contido na Figura 2, utilizando cálculo matricial:
rl

2

=

p

21 + r2 3P 31 + r24 P 41 + r2 5 P 51

r l3 = r 2 3 P 2 +
1

p3

1

+ r34P 4i + r35 p 5
1

rl4 = r24 p 21 + r34P 31 +

p4

1

+ r45 P 51

r,5
... = r25 P 21 + r35 P 31 + r45P 41 + p51
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2

3

4

5

X

l - Peso das serrentes sec as por
fruto (g)
2 - Peso do fruto (g)
3 - Número de serrentes
p::,r fruto

4 - mdice de serrent e (g)
5 - Fator de conversão
x - Variá-\,el residual
independente

Figura 3. Diagrama d o sistema de causas e efeitos T em que 2,3,

... ,5 são causas correlacionadas de 1 e x uma variá

vel r esidual independente.
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Na forma matricial, pode ser representado co
mo:
rl2

1

r1

r

3

rl

4

rl

5

=

r2
23

r2

4

r2

5

1
r

3

34

r3

5

r2 4
r3

4

1
r4
5

r2
5

p21

r3
5

p31

r4
5

P41

1

p51

Ou ainda:
p21

1

p3
1

r2

p41
p51

3

r
24

r2
5

r23

r2

l

r3

r34

1

r3
5

r4
5

4

4

r

2

5

r3
5
rii
1

5

-1

rl2
rl3
rl4
rl

5

Nas equaçoes apresentadas anteriormente,

o

componente P il mede o efeito direto do caráter i sobre o P.§_
componente
so das sementes secas por planta, enquanto o
r .. P .1 mede o efeito indireto do caráter i sobre o peso das
lJ J
sementes secas por planta, via o caráter j.
Utilizando-se os efeitos diretos e indiretos,
inclusive o efeito residual (P X..1-,} , obteve-se a equação
determinação total (LI, 1956 r 1975} apresentada a

de

seguir,

a fim de estimar quanto da variação do caráter peso das se
mentes secas por planta foi determinada pelos efeitos con-
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juntos dos quatro componentes primários de produção:

sendo:

e

Rf (2,3,4 e 5) = coeficiente de determinação múlti
pla do peso das sementes secas por
planta pelos componentes primários.
Os efeitos nao explicados pelos

componentes

primários de produ�ão {efeito residual} foram obtidos con
forme a seguir:

Os citados procedimentos estatísticos

foram

utilizados também para o diagrama apresentado na Figura 3.
Com referência ao diagrama da Figura 1, os sistemas de equ�
ções, assim como, a equação de determinação são
no Apêndice 6.

,mostrados
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3.4.5. Seleção precoce para produção com base
caracteres quantitativos de crescimento

em
em

plantas juvenis
Com o objetido de verificar a , possibitlidade
do emprego de seleção precoce em plantas juvenis de

cacau

para a produção de sementes úrnidas na fase adulta, utiliza
ram-se combinações de oito caracteres avaliados na fase de
viveiro (ALTP, DIAC, PMST, IAF, TAL, TCR, RAF e TPMS) e

o

peso das sementes úrnidas por planta (PSUP) na fase• adulta.
Admitiram-se que os valores da variável PSUP (variável de
pendente) eram função linear das citadas variáveis juvenis
{variáveis independentes}.
Foi empregada a seguinte equaçao de
sao linear múltipla (STEEL

&

regres

TORRIE, 1980):

em que Y.l refere-se às médias ajustadas do caráter PSUPnos
anos de 1987 e 1988, para nove híbridos biclonais, dos
avaliados nesta pesquisa;

x 1i, x2i, x 3 i' x 4i

12

representam

as médias de quatro fases juvenis das variáveis ALTP, DIAC,
PMST e IAF, respectivamente; x5i 1

x 6i , x 7i

e

x 8i

correspo�

dem às médias de três períodos juvenis dos caracteres TAL,
TCR, RAF e TPMS, respectivamente. As citadas fases juvenis
de avaliação foram devidamente registradas
3.3.4.

no

sub-item
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Como a resolução do sistema de equaçoes so e
possível quando o número de observações da a mostra é maior
do que o numero de parâmetros a serem estimados,

conside

rou-se o máximo de sete variáveis juvenis para proceder-se
as a nálises estatísticas.
As>equações de regressao múltipla foram

ob

tidas utilizando-se o método passo a passo, com eliminação
de variáveis, de acordo com STEEL

&

TORRIE (1980).

Obtive

ram-se também, os coeficientes de determinação {R 2 } e

os

coeficientes de determinação ajustados para graus de liber
dade (R2 .), conforme HOFFMANN & VIEIRA (1983}. Adicional
ªJ
mente, foi realizado um teste para a falta de ajustamento,
por meio da estatística F obtida pela relação entre o

qua

drado médio do desvio àa regressão e o quadrado médio

do

resíduo obtido na análise da variância conjunta,

envolven

do todos os híbridos nos d ois anos de avaliação,

conforme

apresentado na Tabela

2.

As melhores equaçoes de regressão

múltipla

foram identificadas pelos valores de R 2 . e, com base
ªJ
sas equaçoes, estimou-se o PSUP para cada tratamento
liado.

nes
ava
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Estádio adulto
4.1.1. Análises da variância
Os dados originais das variáveis obtidas nos
anos de 1987 e 1988 foram submetidos ao teste F Máximo, ao
nível de 5% de probabilidade, visando testar a homogeneida
de da variância do erro experimental. O referido teste mos
trou que as variâncias dos dados originais de alguns cara€
teres provavelmente não eram homogêneas. Utilizando-se

o

método de Tukey (BARBOSA, s.d.), o qual verifica o tipo de
transformação mais apropriado, obtiveram-se

as

seguintes

indicações para mudança de escala dos dados analisados, as
quais, predominantemente, são pouco usuais emtrabalhos des
sa nat ureza: 1og X, Xl0, 5 , x 6 , x2 , X0, 66 , X0, 5 e 1/X . Evi·
denciaram, também, que para as mesmas variáveis, as trans
formações indicadas para os dados obtidos em 1987 foram di
ferentes daquelas indicadas para os dados obtidos em 1988.
Diante do exposto, optou-se por realizar as análises esta
tís ticas com os dados não transformados. Contudo, verifica
-se a necessidade de uma investigação especifica sobre

o
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assunto em foco, contemplando dados de diferentes caracte
res obtidos em uma série de experimentos e anos.
Os resultados das análises da variância como
blocos casualizados, com alguns tratamentos comuns, sao a
presentados nas Tabelas 5 e 6, para o ano de 1987

,(exceto

altura do fuste, obtida em 1986), na Tabela 7, para
e na Tabela

8, para a análise· conjunta dos

1988

referidos

a

nos.
Observa-se que para o ano de 1987 foram analisa
dos 15 caracteres e para 1988 apenas seis. Isto deveu-se ã
inexistência ou baixa disponibilidade de frutos na ocasião
das amostragens realizadas, sobretudo no segundo r semestre
de 1988, fato este que frustrou a obtenção de dados das de
mais variáveis.
Tanto nas análises individuais da

variância

como nas análises conjuntas, considerando diferentes anos,
evidencia-se que todos os caracteres em estudo mostraram di:
ferenças estatísticas (P < 0,1) entre os híbridos

biclo

nais, indicando a existência de considerável variabilidade
no conjunto estudado. T.ais resultados eram esperados, ten
do em vista as diversas origens geográficas dos clones pro
genitores (Apêndice 5).
A inexistência de interação entre

tratamen

tos comuns x experimentos (TRAT.COM. x E}, indica que

os

tratamentos comuns se comportaram de maneira semelhante em
ambos os experimentos, sugerindo

que,

possivelmente,

mesmo ocorreu com os tratamentos regulares {Tabelas 5 a 8) .

o

g

g

46,36

6,1

8,0996

g

2,94

7,8

0,0529

g

1,02

6,2

0,0040

o,0006ns

0,0432**

o,0030ns

0,0205*

INSE

44,38

17,5

60,5i28

1,6689ns

957,2035**

174,2521"<*

o,08oons

NFCP

-

!/ Vide simbologia no Apindice 7.
b/ Valores referentes a julho de 198 6 .
�/ Valores dos quadrados médios multiplicados por 10 6 •
*, ** Significativos aos níveis d.e 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.
ns Não significativo.

kg

-

UnülBde
kg

123,81

1,73

4,64

130,99

Mécllll genil

cm

5,0

19,4

18,9

9,2

38,7400

-

0,1126

0,0500ns

7,8200ns

0,0007ns

CVe (%)

0,7669

O,Ol87ns
0,3202ns

0,6510**

208,4582**

1255,3000**

0,8351**

146,5773

5 ,5650nf-l

J

Trat, Com, x E

6,7810**

72

663,3366**

11

Tratamentos (AJ,)

0,0381ns

9,3777ns

39,2500ns

0,2365*

1,4309ns

0,0539ns

19,0915ns

35,2100ns

o,0016ns

O,Ol82ns

PISO

c

PSUF /

PSSF

PSSP

PSUP

Res{cluo

359,9155**

12

fllocns/E

ALTF b /
48,5646ns

GL

l

Experimentos (E)

Fontes de
Var .\.ação

Tabela 5. Valores dos quadrados m�dios obtidos para o cariter ALTF referente a anilise
da variãncia do ano de 198 6 e para os caracteres PSUP, PSSP, PSUF, PSSF, PISO,
INSE e NFCP, referentes a anilises da variância do ano de 1987,
em plantas
adultas de híbridos biclonais de cacau�/; Data de implantaçã.o: maio de 1978.
Estação Experimental Paulo Dias Morelli, Medicilândia, PA.

O'I
I..O

72

39,39

20,1

3,2595ns
102,4458ns
569,4129**
0,0570ns
62,8067

1
12
11

1

NFSP

GL

5,6
42,26

o,7679ns
8,7326ns
84,1128**
4,2975ns
5,5198

NSFR

PSFR

3,3,
37,44
g

7,6
507,98

3,3419ns
51,6909ns
3290,3253*
8,1917ns
11,7391** 25924,6921**
14,9943ns
l,4704ns
1,5573.
1509,2347

FTCV

7,8
23,78

3,9488ns
6,6158*
55,7802**
3,4686ns
3,4597

INFR

cm

4,5
13,88

1,'2954ns
0,6960ns
6,9034**
0,2704ns
0,3972
4,1
86,04

38;7621ns
15;8651ns
51,1498**
15,8710ns
12,6956

b
DIAT- / PFCC

9,3
9,21

0,5220ns
1,3945*
4,7359**
0,0066ns
0,7341

1PUFR

a/ Vide simbologia no Apêndice 7.
�/ Valores referentes a julho de 1987.
*,** Significativos aos niveis de 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.
ns Não significativo.

Unidade

CVe (%)
M6dln Gerol

Resfduo

Trnt. Com, x E

Trn tnrnentos (AJ.)

Blocos/E

Ex.pe ri m0n tos (E)

Fontes de
Variação

Tabela 6. Valores dos quadrados midios obtidos para os caracteres NFSP, 'NSFR;
FTCV,
PSFR, INFR, DIAT, PFCC e PUFR, referentes a análises da variância do ano de
1987, em plantas adultas de híbridos biclonais de cacau�1• Data de implanta
ção: maio de 19 78. Estação Experimental Paulo Dias Marelli, Medicilândia, PA.

....J
o

1.00,92
g

4,55
kg

M;dta Crrnl
52,20

18,9

97,5025

34, 7281ns

47,69

19,7

88,4705

36,0862ns

1573 j 6293**

l38,0336ns

159,9235ns

NFSP

cm

14,11

4,9

0,4876

0,2897ns

7,1661**

0,6490ns

2,4931*

DIAT c /

90,31

3,4

9,7092

ll,9122ns

72,6490*i<

9,05llns

44, 721+6*

PFCC

a/ Vide simbologia no Apêndice 7.
�/ Valores dos quadrados midios multiplicados por 10 6 .
Q/ Valores referentes a julho de 1988.
*, * * Significativos aos níveis de 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.
ns N&o significativo.

l'nlrlndc

6,0

18,0

CVr (%)

O,OOOOlns

1896,4755**

121,3274ns

43,3300ns
1171, 1700**

217,3208ns

NFCP

4,4800ns

P.SUF b /

36,7500

72

RPRf d110

0,4589ns

11, 1793**

0,9973ns

2,1326ns

PSUP

0,6678

1

11

Trntnmpntnn (AJ.)

T r a t , Com • x E

12

1

ExprrlmPntns (E)

91ncns/E

GL

Fontes de Variação

1978. Estação Experimental Paulo Dias Morelli, Medicilândia, PA.

Tabela 7. Valores dos quadrados midios ob�idos para os caracteres
PSUP, PSUF, NFCP,
NFSP, DIAT e PFCC, referentes a anilises da variincia do ano de 1988, em plan
tas adultas de híbridos biclonais de cac auª1 • Data de implantação:
maio de

---l
1--'

li X A

-

llni.d;idc

4,0200ns

0,1462.ns

kg

18,'-+
4,5.9

O,7174

g

5,5

112,36

37,7400

3,8100ns

-

18 ,'-+
L,8,29

79,0076

25,8114ns
l0,585611s

221,6305"'*

-

20,0
43,54

75,6386

16,6379ns

19,5053ns

1907,4729""''
235,569Jio\-

cm

4, 8
13,99

0,4424

0,0002ns

0,5599ns

0,0155ns

14,0540'''*

0,097211s

2,2396*

3,6913*"'

0,6725ns

DIAT

83,3802>'<*

3,8

88,18

11,2024

O ,14-l 7ns

2.7,6414ns

15,7834ns

108,0155"'*

0,106611s

913,4594""°'

12,458lns

PFCC

ns Não Significativo.

a/ Vide simb ologia no Apêndice 7.
�/ Valores dos quadrados médios m ultiplicados por 10 6 •
*, ** Significativos aos niveis de 5% e 1% de probab ilidade, respectivamente, pelo -Leste F.
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1
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1

0,3314ns
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32,4100ns
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0,8784ns

17,0140>'d,

1
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-
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T X /1

Tr:it ;11111•n1·os /\j. (T)

2672,0781>'<-/(

104,4228ns

120,2397ns

NFSP

104,532lns

2349,3176*

7,2900ns

l,2725ns
24398,3900,'d,

l,0489ns

1

1

l·>,1w d 11H'fl to (E)

Ano,; (i\)

NFCP
147,7897·k

1,2141 1'

24

l',lncos/E/A

PSUF b /
41,2900ns

PSUP
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Fontes de Variação

ção: maio de 1978. Estação Experimental Paulo Dias Morelli, M edicilândia, PA.

Tabela 8. Valores dos quadrados médios ob tidos para os caracteres PSUP, PSUF,
NFCP,
NFSP, DIAT e PFCC, referentes a análises da variância conjunta dos anos de 1987
e 1988, em plantas adultas de hí b ridos biclonais de cacau�/. Data de implantE_

-...J
N
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O teste F revelou valores significativos aos
níveis de 5% e 1% de probabilidade para as variáveis

peso

das sementes úrnidas por fruto (PSUF), número de frutos co
lhidos por planta (NFCP), número de frutos sadios por plan
ta (NFSP) e proporção de frutos colhidos

na

copa (PFCC),

considerando-se o efeito de anos (Tabela 8). Os menores va
lores observados para as médias dos híbridos, com

relação

à primeira variável citada e às maiores magnitudes apreseg
tadas pelas demais variáveis, no ano de 1988 (Tabela 11) fo
ram os fatores responsáveis por estes resultados.
Obtiveram-se

interações

significativas

(P < 0,01) para tratamentos x anos (Tabela 8), com referên
eia aos caracteres PSUF, NFCP e NFSP, evidenciando que

os

híbridos biclonais avaliados apresentaram comportamentos di
ferenciados, para as variáveis citadas, nos anos contempla
dos neste estudo. Como esta interação implica em algumas mu
danças na classificação dos híbridos de um ano para

outro

(Tabelas 9 e 11), tal fato pode se constituir em um compo
nente complicador para o melhorista, caso realize

seleção

com base em análises de anos individuais. Para minimizar es
te problema, BARTLEY (1968) utilizou médias de grupos

de

anos para eliminar algumas variações entre anos sucessivos
e

fornecer uma avaliação mais apropriada das alterações de

produção de plantas individuais e MARIANO & CARLETTO ( 198 5)
recomendaram proceder a avaliação de variedades de

cacau,

com base em dados bienais de produção, quando os genótipos

. 74 .
Ja tiverem alcançado sua maturidade fisiológica.
Os coeficientes

de

variação

experimental

(CVe%), para a maioria dos caracteres em estudo foram con

sideravelmente baixos, variando de 3,3 % a 9,3 %,

o

evidencia uma boa precisão experimental. Apenas as

que

variá

veis peso das sementes úmidas por planta (PSUP), peso
sementes secas por planta (PSSP}, numero de frutos

das

colhi

dos por planta (NFCP) e número de frutos sadios por planta
(NFSP) apresentaram valores entre 17,5 % e 20,1 %.

Tais

magnitudes devem ser decorrentes do fato de que as plantas
que constituem uma dada progênie híbrida de cacau nao

têm

a mesma identidade genética. Quando a avaliação do caráter
foi realizada nos dois anos de experimentação, os coeficie�
tes foram muito semelhantes entre si, provavelmente um in
dicativo de que as plantas alcançaram sua maturidade fisio
lógica, uma vez que existem evidências de que os CVe%, para alguns caracteres componentes de rendimento,
progressivamente, com o aumento da idade

dos

diminuem,

cacaueiros

(VELLO et alii, 1972). De modo geral, com base em outros re
PEREIRA

sultados experimentais (VELLO et alii, 1972;
alii, 1987; MARIANO et alii, 1988), apesar

et

das diferenças

com relação ao tamanho das parcelas, número de

repetições

e de materiais genéticos avaliados, diversidade das popula
çÕes, dentre outros fatores, os valores encontrados
ser considerados dentro dos limites aceitáveis de
mentação com cacaueiros.

podem
experi

.75.
4.1.2. Avaliação agronômica dos hibridos biclonais
As médias ajustadas (exceto testemunhas) pa
ra os caracteres avaliados nos 12 híbridos biclonais

con

templados neste estudo são apresentadas nas Tabelas 9e 10,
para o ano de 198 7 (exceto altura do fuste, obtida em

1986)

e na Tabela 11, para 198 8, assim como, os resultados

do

teste de Comparação Múltipla de Ryan-Einot-Gabriel-Welsch
{RYAN, 1960; EINOT & GABRIEL,

1975; WELSCH, 1977), ao

ní

vel de 5% de probabilidade. A opçao por este teste de comparação múltipla, neste caso, se deveu às facilidades com
putacionais disponíveis na ocasião. Trata-se

de

um teste

eficiente, com utilização promissora no futuro.
Observa-se quP. as diferenças entre médias al
cança11m significância para todas as variãveis

considera
se

das, s,,ndo os comentãrios pertinentes apresentados a
guir:
a} Caracteres relacionados a planta
O caráter altura do fuste (ALTF) (Tabela

apresentou urna amplitude de variação de 114,24 cm, para

9)
o

híbrido IMC 67 x CA 4, a 142,01 cm, para o cruzarnentoPOUND
12 x SIC 32 9; as diferenças entre tratamentos foram de pe
quenas magnitudes. Deve-se frisar que o cacaueiro
o

pleno desenvolvimento

do

fuste,

atinge

à idade aproximada

de 12 a 18 meses, quando se verifica a morte ou

interrup

ção da atividade meristemática da gema terminal (CHARRIER,

7 X P.F: 10
12 x SIAL 505
12 x SIC 329
12 x f',C 10
X Pi:; 10

Oíl

136,42
132,53
142,0l
118,22
127,06
114,24
125,64
141,12

ab
abc
a
bc
abc
e
a'Jc
a

kg

4,32
4,44
4,42
4,03
4,48
3,61
4, 36
6,15
bc
bc
e
bc
a

bc
bc

bc

kg
g

1,61 bc 136,11 ab
1,73 abc 108,66 fg
1, 70 abc 104,57 g
1,51 bc 114,03 ef
1,58 bc 100,37 g
1,32 e
144,11 a
1, 71 2bc 132,38 bc
124,44 cd
2,23 a

bcd
bcd
de
bc
cc1e
bcde
def
abcd

g·

50,55 abc
42,28 f g
39,99 g
43,73 efg
35,10 h
52,66'a
51,99 ab
45,05 def

47,20
47,94
4$,87
49 ,59

PSSF
a
a
a
ab

g

2,57
2,51
2,80
2,58
3,26
2, 73
3,04

e
e
bc
e
a
bc
ab

3,24 a

3,26
3,24
3,18
3,04

PISU

g

1,14
0,95
0,95
1,02
0,85
0,99
1,03
1,03

1,05 abcd 50,96
a
38,33
d
50, 19
d
50,55
bcd
44,26
56,10
e
cd
27,34
37,32
bcd
bcd 60,36

N17CP

abc
cdef
abc
abc
bcde
ab
f
def
a

l,O,J abcd 45,51 bcd
1,07 abc 29, 70 f
32,94 ef
1,11 ab

INSE

46,84 ab

43,20
43,65
37,60
46,19
25,44
34,31
51,62

abc
abc
bcd
ab
d
bcd
a

32,67 cd

44 /JS abc
28,91 d
31,05 cd

1''FS?

a/ Vide simbologia no Apêndice 7.
entre
.b/ As médias assinaladas pela mesma letra não apresentam diferenças significativas
de 5% de
si pelo teste de Comparação Múltipla de Ryan-Einot-Gabriel-Welsch, ao nível
probabilidade.
e/ Testemunhas.

l:rüct�êc,

67 x CJ1 4
E<C 6 7 x Cl\.'IDN:;O s;/
�f2..\ C x lCS l !;-/

r-:c

f\?.-:\1)
i'Y'.<D
n - � ;JJ
F'OL".<ll
SC/1 6

128,19
130, 19
120,81
132,67

ab
e
e
a

1,96
1,36
l,35
2,24

2b
e
e
a

5,35
3,G8
3,56
5,97

140 ,14
125,68
122,73
141,36

Pi\ 1 ;21 :-: é; !C 329
Pi, 150 X SIC 328
fi'\ l'iO x BE 10
f\X:'?:D 7 X SIAL 505

a
abc
abc
a

PSUF

PSSP

PSUP

ALTF

i:.íbric:ccc; biclonais

Morelli, Medicilândia, PA.

Tabela 9. M�dias ajustadas (exceto testemunhas) para o carãter ALTF, referente ao ano de
1986 e para os caracteres PSUP, PSSP, PSUF, PSSF, PISU, INSE, NFCP e NFSP�/,
referentes ao ano de 1987, em plantas adultas de híbridos biclonais
de ca
/
Dias
cau� . Data de implantação: maio de 1978. Estação Experimental Paulo

°'
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1969). Portanto os dados obtidos em 1986 (oitavo ano

apos

a implantação) correspondem, provavelmente, à expressão do
referido caráter, ainda na fase jovem dos cacaueiros.
As tabelas 10 e 11 revelam que o diâmetro do
tronco (DIAT) variou de 12,40 a 15,33 cm, em 1987,

e

12,67 a 15,74 cm, em 1988, para os cruzamentos POUND

de
12 x

BE 10 e PA 150 x SIC 328, respectivamente. Os maiores

in

crementos em crescimento cambial foram registrados para os
híbridos POUND 7 x BE 10 (2,92%), PA 150 x SIC 328 (2,67%)
e POUND 12 x BE 10 (2,18%), enquanto os menores

foram pa

ra PA 121 x SIC 329 (0,91%) e POUND 12 x SIAL 505 (0,98%).
por

As variáveis número de frutos colhidos
planta - NFCP

(produção potencial) e numero de frutos

dios por planta - NFSP

sa

(produção real) foram mais expressi

vas, em 1987 (Tabela 9), para os híbridos SCA 6

x ICS 1,

SCA 6 x BE 10, POUND 7 x SIAL 505, PQUND 12 xSIC329, POUND
12 x SIAL 505 e PA 121 x SIC 329, enquanto IMC 67 x CA 4 e
PA 150 x SIC 328 expressaram os menores valores. No ano de
1988 (Tabela 11), os melhores desempenhos foram

registra

dos pa1a SCA 6 x ICS 1 e SCA 6 x BE 10, e dentre os

menos

produtivos, IMC 67 x CA 4 e PA 150 x SIC 328. A maior pro
dução de frutos em 1988 foi decorrente, possivelmente,

da

realização de poda em outubro e novembro de 1987, a

qual

tem corno um dos objetivos a obtenção de um índice de

area

foliar que perrni ta um máximo de fotossíntese líquida no dos
sel dos cacaueiros (HUTCHEON, 1977a). O baixo

numero

de

40, 78
39,04
44,39
48,70
41,09

38,37
34,96
36,53
39 ,26
36,21

ab
d
bcd
a
cd

38,31 ab

38,91 a

g

533,04
446,15
577,26
576,49
485,69

a.1:J
cd
a
a
bc

418,82 d

426,30 cd
24,20
30, 36
22,44
20,18
24,32

bcd
a
bcde
e
bcd

25,55 b

13,32 cd

b
a
bc
bc
d

an

12,10
12,60
14,78
13,93
14,71

a
d
ab
bc
ab

13,25 cd

14,33
15,33
14,22
14,17
12,69

DIAT

ab
ab
abcd
ab

88,46
89,04
86,10
85,55
89,10

ab
a
abc
abcd
a

79,91 d

82,8') bcd

87,06
88,26
84,89
8 7,58

81,18 cd

PFCC

9 ,55
8,22
7,92
9,17
9,08
9,34

abcd
de
e
bcde
bcde
bcdc:!

a
cde
de
ab
bcde
10,00 abc

10, 82
8,87
8,17
10,32
9,12

PllFR

e/ Testemunhas.

�/ Vide simbologia no Apêndice 7.
b/ As médias assinaladas pela mesma letra não apresentam diferenças significativas en- tre si pelo teste de Comparação Múltipla de Ryan-Einot-Gab riel-Welsch, ao nível de
5% de pro b ab ilidade.

Unicl.tdL:

bcde
de
b
a
bcde

41,65 bcde

PCU::í) 12 x BE 10
'.;C.\ G X LE 10
]}1C f7 x Ci\ 4
me G 7 x a...-rorr#
SCl\ G x :i:cs 1 _çl

ro1_·;,,1) 12 x SIC 329

42,34 bcd

rDU:'J:/ 12 X SilL 505

bc
bcd
bcd
cde
de

25,09 b

24,90
23,94
24,09
21,93
21,36

cd
ab
a
bc
a

442,05
541,58
563,11
481,90
557,16

bcd
bcd
abc
abc
abc

36,80
36, 77
37,99
37,39
37,25

39, /48
40,33
38,18
43 ,84
42,07

P/\ 121 x SIC 329
PT, 150 x SIC 328
Pi, J5() x FE 10
p();_;:;D 7 X SIJ\L 505
FOlr:<D 7 x DE 10

de
cde
e
bc
bcde

INF'.R

PSFR

F'l0l

NSFR

11:brl (lo.-:; L:Lclonais

___,_

________ ______________________________________________________

Tabela 10. Médias ajustadas (exceto testemunhas) para os caracteres NSFR, FTCV, PSFR,
a/
INFR, DIAT, PFCC e PUFR- , referentes ao ano de 1987, em plantas adultas de
b
híbridos biclonais de cacau /. Data de implantação: maio de 1978. Estação Ex
perimental Paulo Dias Morelli, Medicilândia, PA.
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co

100,71 cd

3,58 b
4,52 b
h,22 b

l'Ol!Nl) l) x rm 10

SC/\ 6 x BE 10

l}IC h7 x Ci\
97,46 d

6,89 a

kg

Unidade

-

80,70 a

41,14 d

40,53 d

68,53 ab

42,20 d

cm

14,92 ab

73,89 a

-

14,10 bcd

15,0l ab

12,80 e

12,67 e

38,41 de

37,04 de

63,21 ab

37,45 ele

93,45 ab

88,20 cde

90,38 abcd

92,70 abc

91,72 abcd

85,18 e

88,82 bcde

86,59 de

89,70 abcde

94,25 a

94,64 a

87,06 de

PFCC

�/ Vide simbologia no Apindice 7.
b/ As m�dias assinaladas pela mesma letra não apresentam diferenças significativas entre
·- si pelo teste de Comparação Múltipla de Ryan-Einot-Gabriel-Welsch, ao nível de 5% de
probabilidade.
e/ Testemunhas.

g

108,44 bc

4,02 b

115,36 ab

SC:J\ e, x lCS 1E.1

1 clC (, 7 x C/\TONGO s_/

!;

85,59 e

3,62 b

l'OlJND 12 x SLC 329
74,73 f

13,45 cde

46,61 cde

51+,23 bcd

87,70 e

3,91 b

l'OUND l2 x Sli\L 505

13,40 cde

13,06 ele

32,86 e

37,91 el

120,96 a

3,85 b

l'C)l!ND 7 x BE 10
43,56 cde

14,41 bc

54,30 bc

61,79 bc

117,10 ab

5,94 a

l'OllNll 7 x S1 i\L 505

47,90 cd

ll,,46 bc

37,54 ele

39,46 d

97,01 d

3,46 b

l'i\ 150 x BE 10

15,74 a

40,33 cde

42,30 d

14,46 bc

DIAT

103,46 cd

4,06 b

l'i\ l.SO x SlC 328

NFSP
50,24 bcd

98,43 d

4,68 b

l'i\ 121 x SlC 329

NFCP
52,29 cd

PSUF

PSUP

Médias ajustadas (exceto testemunhas) para os caracteres PSUP, PSUF, NFCP,
NFSP, DIAT e PFCC�/, referentes ao ano de 1988, em plantas adultas de híbri
dos biclonais de cacauR1 . Data de implantação: maio de 1978. Estação Experi
mental Paulo Dias Morelli, Medicilândia, PA.

Híbridos biclonais

Tabela 11.

...J
l-0
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frutos colhidos no híbrido IMC 67 x CA 4 pode ser atribuí
do ao fato de que seus progenitores sao auto-incompatíveis
(vide Apêndice 5) e que, p rovavelmente, existam limitações
no processo de fertilização cruzada entre os indivíduos de
sua progênie. LOCKWOOD (1977) registrou diferenças de pro
dutividade em cacau, quando comparou grupos de plantas au
tocompatíveis, auto-incompatíveis com maior restrição
cruzamento compatível e auto-incompatíveis com mais
pendência

de

inde

de compatibilidade cruzada. As alterações ocor

ridas na classificação dos híbridos para as referidas
riáveis foram decorrentes
(P

<

de

interações

va-

significa.tivas

0,01) entre tratamentos x anos (Tabela 8),

conforme

já registrado.
As diferenças entre NFCP e NFSP expressam
quantidade de frutos inapr oveitáveis

a

registrada durante o

ano, a qual é apresentada na Tabela 12, em percentagem. V�
rifica-se que, em média, as perdas ocorridas em 198 8 ( 7,9 3 % )
foram inferiores àquelas registradas em 1987 (10,22%), con
tudo, seis híbridos biclonais, dos 12 avaliados, evidencia
rarn maior percentagem de perda, em 1988. Os resultados ob
tidos são insuficientes para se discorrer sobre os
veis fatores que interferiam no comportamento

prova

diferencial

dos híbridos, quanto à variável em foco, uma vez que a me�
ma totalizou frutos que apresentavam sintomas de vassoura
de-bruxa

(C. pe,1z.,úuo,sa),

podridão parda (P. pa.lmivo,w)

e ou

tras enfermidades, assim como, frutos danificados por ani
mais silvestres e apresentando sementes germinadas.

,

306,38

x SlC 328

x f\E 10

!'1\ l 50

PI\ 150

346,62
17,16

3,350
2,752
3.737

3.829
3.160

8,277
42.580

9.616
47.425

990,79
5,077,09

x lCS 1

a/ Valores referentes à média geral.

TOTAL GERAL

6

SCi\

4.853

5.195

630,33

x CATONCO

l. 721

1.825

4.511

12,91

3.161

3.597

10 ' 22!3:.I

13,92

6,58

5,70

12,51

12,12

4,929,34

1.103,66

569,76

285,32

367,36

268,16

282,76

288,12

302,78

14,11

2,623

3,054

474,58

271,17

335,69

379,9 8

1988

56.226

12.927

51. 768

11.856

5.453

2.510

2.722
5.768

5.100

2,797

3.376

3.409

7 9 J§:.1

8,28

5,46

7,79

7,42

9,57

13,16

12,79

12,69
2.586

3,74

4,30

3,53

FI

11,52

%

Dias

4,345

2,934

3,334

4,068

NFS

5.509

3,093

3,676

3.909

2.962

4.911

3.048

3,484

4.217

PSU (Kg) NFC

7,31

3.729

3, 71

1,97

2,65

% FI

4,023

2.416

2.394

2.41+2
2.509

3.5 67

NFS

3.664

1987

JMC 67

246,14

C/\

J>lC 67

4

366,81

x BE 10

SC/\ 6

X

305,28

POllND 1? x BE 10

src

329

l'OUND 17 x

335,95

349,73

7 x BE 10

l'OllND

l'OllND 12 x SIM, 505

478,56

7 x Sl/\L 505

PüUND

283,90

436,60

x SIC 329

PSU (Kg) NFC

Pi\ 1;!1

Biclonais

Híbridos

cacau. Data de implantação: maio de 1978. Estação Experimental Paulo
Morelli, Medicilândia, PA.

Tabela 12. Totais obtidos para peso das sementes Gmidas (PSU), nfimero de frutos colhidos
(NFC) e nfimero de frutos sadios (NFS) e percentagem de frutos
inaproveitã
veis (% FI), nos anos de 1987 e 1988, referentes a 12 hibridos biclonais de

!-J

(X)

.82.
A determinação da localização dos frutos co
lhidos na planta permitiu gerar a variável proporção de fru
tos colhidos na copa - PFCC (Tabelas 10 e 11}, a qual reve
lou existir variabilidade no conjunto em estudo. Em média,
86,04% e 90,31% dos frutos colhidos nos diferentes
dos, nos anos de 1987 e 1988 (Tabelas 6 e 7),

híbri-

respectiva-

mente, foram provenientes da copa dos cacaueiros; a

rela

çao frutos produzidos na copa: frutos produzidos no tronco
foi de 6,46 e 9,32, nos citados anos. Os maiores valores re
gistrados para 1988 foram decorrentes, seguramente, do maior
número de frutos produzidos no referido ano,

o

qual

18,6% superior ao de 1987 (Tabela 12). Este citado

foi

incre

mento representou um acréscimo de frutos produzidos na co
pa de 24,4%, em relação ao ano de 1987, muito embora tenha
sido 100% dependente da localização na copa. Isto signifi
ca, possivelmente, que acréscimos de rendimento em

cacau,

devem ser dependentes também do potencial genético da plan
ta em produzir maior quantidade de frutos na copa.
Em

termos

fisiológicos,

a maior

ex-

pressividade da produção de frutos na copa dos cacaueiros,
decorre, obviamente, da existência na copa de maior dispo
nibilidade de superfície de tecidos nos ramos plagiotrópi
cos para emissão de almofadas florais. Contudo, sua expre�
sao apresenta elevado controle genético (ver estimativas de
bm na Tabela 14), indicando possíveis progressos por sele

ção. A pouca variabilidade genética disponível, evidencia-
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da pelas baixas estimativas dos coeficientes de variação ge
nética (Tabela 14), demonstra que o conjunto estudado tal
vez não seja muito favorável à seleção, para o caráter
foco, considerando-se o tempo e os custos que seriam

em

dis

pendidos em relação ao ganho genético obtido. Provavelmen
te, uma análise, contemplando uma amostragem maior e

mais

representativa de híbridos biclonais de cacau, venha reve
lar melhores perspectivas de seleção para o citado caráter.
As variáveis ALTF e PFCC assumem especial re
levância para a cacauicultura da Amazônia brasileira,

em

virtude dos custos elevados do controle cultural da vassou
ra-de-bruxa

( C. pvuúci.o.óa.), principal enfermidade da região.

A remoção de tecidos infectados pelo citado patógeno é fa
cilitada, sobremaneira, nas plantas mais baixas. Por outro
lado, proporcionalmente, maior perda de frutos ocorre

no

tronco do cacaueiro (ANDEBRHAN, 1985). Depreende-se, pois,
que o programa de melhoramento genético do cacaueiro na A
mazônia brasileira deverá ser direcionado, dentre outros ob
jetivos, no sentido de selecionar genótipos, híbridos ou vari.§_
dades com menor altura de fuste e maior capacidade produti
va na copa.
Observando-se as Tabelas 9 e 11, verifica-se
que os híbridos biclonais revelaram diferenças

distintas

com relação ao peso das sementes úmidas por planta

(PSUP)

e peso das sementes secas por planta {PSSP}. Os

híbridos

SCA 6 x ICS 1 e POUND 7 x SIAL 505 evidenciaram

comporta-

. 84.
mento superior para PSUP, nos dois anos de avaliação,

en

quanto o cruzamento PA 121 x SIC 329, o foi, somente,

no

ano de 1987. Com relação ã variável PSSP, obtida apenas em
1987, além dos mencionados cruzamentos, POUND 12 x SIAL 505,
POUND 12 x SIC 329 e IMC 67 x CATONGO mostraram, também, su
premacia de desempenho. Na comparação entre os melhores cru
zamentos para NFSP e PSSP (Tabela 9), observa-se que SCA 6
x BE 10 não se destacou para a última citada variável,

a

qual é de maior interesse para o agricultor e IMC 67 x CA
TONGO não mostrou bom desempenho para produção de
a qual equivaleu a 61,82% do maior valor médio

frutos,
(SCA 6

x

ICS 1). O cruzamento IMC 67 x CATONGO compensou o menor nu
mero de frutos produzidos, revelando maior expressão,

em

relação ao SCA 6 x BE 10 {diferenças significativas), para
peso do fruto, numero de sementes por fruto, peso das
mentes secas por fruto, índice de semente e fator de

se
con

versao (Tabelas 9 e 10), variáveis estas que contribuíram,
seguramente, para elevar o seu PSSP.
Outra observação interessante refere-se
acréscimo de 18,6% na produção de frutos em

ao

(Tabela

1988

12), que não contribuiu para elevar a média geral do

PSUP,

o qual foi de 4,64 kg/planta, em 1987, e de 4,55 kg/planta,
em 1988 (Tabelas 5 e 7). O caráter peso das sementes
das por fruto (PSUF) revelou também, em 1988, um

úmi

decrésci

mo de 18,5%, em relação ao valor da média geral para 1987.
Tais fatos d evem ser decorrentes,

possível-
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mente, dos seguintes fatores: i) elevada competição inter
na entre frutos por fotossintetizados - 76,9% da

produção

potencial de frutos obtida em 1987, ocorreram no período de
março a julho, enquanto em 1988, 89,2% desta produção, fo
ram obtidas de junho a setembro. Verifica-se, portanto, que
no ano de 1988, um volume expressivo da produção

concen-

trou-se num período relativamente curto, propiciando o es
tabelecimento de elevada competição entre frutos por foto�
sintetizados e, em decorrência, a redução do
PSUP (ALVIM, 1977; HUTCHEON, 1977b).

O

PSUF

e

do

deslocamento

do

maior volume de frutos, em 1988, para o citado período(ju
bai

nho a setembro), pode ser atribuído à ocorrência de
xa precipitação pluviométrica nos Últimos meses

de

1987
e

o

principal fator responsável pelas diferenças no ciclo

de

(Apêndice 2), uma vez que a.distribuição de chuvas

produção em cacau (ALVIM, 1977). Na região de Altamira,
distribuição das colheitas parece se relacionar

a

com a dis

tribuição de chuvas de cinco meses atrás (ALVIM, 1988}.

A

análise da Figura 4 revela, que a percentagem de frutos co
lhidos no mês de junho foi mínima (1,2%).

Isto deveu-se,

nao a inexistência de frutos maduros nos cacaueiros,

mas

a nao realização de colheita neste período, devido a

pro

blemas operacionais na E3PA11. Este fato constituiu-se na se
gunda causa para elevar a competição entre frutos por

fo

tossintetizados. Os frutos colhidos no citado mês, referem
-se a amostragem realizada, a qual representa, via de

re-

.86.

ll 7

LO

./ \ Lvu./

0.9

V
; \

j

0.8

/\

\

\ 1\
!i

i

0.7

.......

\/ r

r

0.6-i

\ 1 V1
'

0.5--i

;

0.3 �

\ 1
\ 1

0.2-{

\.

0.4 --l

\

1

1

\
l\

\ 1

/

' i

\/'

0.1"'

1

\1
1 ;

i \ /

\1 1 r
\/ \ 1
l

;

150

35000
'

-�l 1a0

f i no

-:z-

f

20000

i'- 00

16000

� 70

10000..;

.,,{S)
\.

/

5000..;

(1)

\

o

-5000

�" 50

\

f

\__��� 30
\

�i----

-----------

1987

FIGURA

4•

------G

-

-

-

--------------7
A

s

1988

Variações sazonais do numero de frutos colhidos e peso das sementes

Úmidas por fruto para 12 híbridos biclonais d e cacau e relação en
tre evapotranspiração real (Etr) e evapotranspiração potencial(Etp)
para a Estação Experimental Paulo Dias Horelli,Medicilândia,PA.

10

. 8 7.
gra, uma pequena fração da colheita mensal. Portanto parte
da produção potencial registrada para o mês de agosto

de

1988 (59,2%) deveria ter sido colhida no mês anterior.

Os

registros das colheitas mostraram que no período de

junho

a setembro de 1988 realizaram-se, apenas, quatro colheitas,
ao invés das oito programadas. As colheitas de agosto e s�
tembro foram feitas com intervalos de 46 e 33 dias, respec
tivamente, e não com intervalos de 15 dias, conforme

pro

gramado. Fica evidente, que no mês de agosto os cacaueiros
foram submetidos a um esforço fisiológico excessivo,

no

sentido de manter frutos já amadurecidos, maduros

e

crescimento.

melhor

O reflexo de tal situação pode

ser

em

observado na Figura 4, através da redução do PSUF médio nos
meses de agosto, setembro e outubro, sobretudo neste Últi
a

mo, quando ocorreu um decréscimo de 67,3%, em relação

média geral (Tabela 7). Os frutos colhidos em outubro, en
contravam-se, no mês de agosto, em idade aproximada de

75

a 105 dias, fase esta de maior incremento diário em

peso

de matéria seca do fruto, segundo HUTCHEON (1977b);

ii)

baixa disponibilidade hídrica no solo no período de

maior

volume de produção - na Figura 4 verifica-se, que no perÍQ
do de junho a setembro de 1988 a relação entre evapotrans
piração real (Etr) e evapotranspiração potencial (Etp)

tingiu baixas magnitudes, sobretudo nos meses de agosto

a
e

setembro. O referido fator, denominado de índice de rendimento vegetativo, expressa o débito da planta em

relação
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ao seu desenvolvimento ideal, e, quanto mais próximo

da

unidade, tanto mais próxima das condições ideais de cresci
mento e desenvolvimento, se encontra a planta (OMETTO,1974,
1981). Durante o ano de 1 987, os cacaueiros foram

submeti

dos também, as condições de baixa disponibilidade

hídrica

no solo, no entanto, a redução no PSUF, não foi tão acent�
ada quanto em 1988. Este fato pode ser atribuído à realiza
çao periódica das colheitas. O efeito de fatores

sazonais

sobre o PSUF foi investigado também por WESSEL &

TOXOPEUS

(1969) e TOXOPEUS & WESSEL (1970).
A constatação de decréscimos tão expressivos
no PSUF, e, em decorrência, no rendimento de cacau seco/ha/
ano, conduz à conjectura de que a irrigação das plantações
de cacau estabelecidas no eixo da Rodovia

Transamazônica,

trecho Altamira-Itaituba, onde se desenvolve o pólo cacau
eiro regional, no período de baixa disponibilidade hídrica no solo, poderá propiciar melhor rendimento de

cacau

seco para o agricultor. Obviamente, esta hipótese necessi
ta de investigação apropriada.
b) Caracteres relacionados ao fruto
O caráter peso do fruto (PSFR) evidenciou uma amplitude de variação de 426,30 a 577,26 g,
para os cruzamentos POUND 12 x SIAL 505
respectivamente (Tabela 10).

e

em

1977,

IMC 67 x CA 4,
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A comparaçao entre as variáveis PSFR e

PSUF

(Tabelas 9 e 10) mostra que nos híbridos com maiores magni
tudes para PSFR, 76,8% deste peso corresponderam à
(pericarpo) e placenta central, enquanto nos

casca

cruzamentos

com valores mais baixos para o citado caráter, esta propo�
çao foi inferior. Contudo SCA 6 x BE 10 apresentou

baixa

magnitude para PSFR e uma das maiores proporções de

casca

e placenta central (77,5%), fato este que deve ter contri
buído, possivelmente, para a baixa magnitude de

seu

PSSP

(Tabela 9).
Com relação ao numero de sementes por
(NSFR) (Tabela 10), registraram-se

valores

fruto

extremos

38,18 e 48,70 sementes por fruto, para os híbridos

de

PA 150

x BE 10 e IMC 67 x CATONGO respectivamente, evidenciando a
existência de considerável variabilidade entre os materiais
genéticos estudados. Outras pesquisas têm revelado que es
te caráter é um dos mais variáveis em cacau (ENRIQUEZ & SO
RIA, 1966; JACOB & ATANDA, 1973).
As Tabelas 9 e 11 mostram que existiram dif�
renças significativas entre os híbridos avaliados, para pe
so das sementes úmidas por fruto (PSUF) e peso das

semen

tes secas por fruto (PSSF). Os híbridos POUND 7 x BE 10

e

IMC 67 x CA 4 apresentaram as médias mais elevadas para

o

primeiro caráter e se destacaram também, para a segunda va
riável, juntamente com IMC 67 x CA 4 e POUND 7 x SIAL 505,
em 1987. Observando-se as médias referentes para o ano

de
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1988, percebe-se a expressiva redução ocorrida para o PSUF,
em todos os híbridos considerados (Tabela 11). Tal

situa

çao pode ser decorrente da elevada competição interna

en

tre frutos por fotossintetizados e da baixa disponibilida
de hídrica no solo no período de maior volume de produção,
conforme já discutido anteriormente, através da Figura 4.
A variável fator de conversão - FTCV {Tabela
10) estima

diretamente o rendimento de matéria seca exisobtido

tente num certo volume de produto comercial úmido,
a

nível de área ocupada, planta, fruto ou semente. Indire

tamente, dá uma idéia da proporção de polpa

mucilaginosa

presente no volume considerado. A referida variável expli
ca a razão de os melhores híbridos para os caracteres rela
cionados ao produto.comercial úmido, não manterem

o mesmo

desempenho para os caracteres relacionados ao produto

co

mercial seco, ou vice-versa. A Tabela 9 ilustra bem esta si
tuação. Verifica-se pela Tabela 10, que o caráter em ques
tão é bastante variável e que o híbrido SCA 6 x BE 10 apre
sentou média de mais baixa magnitude.
O índice de fruto (INFR), aqui definido como
o numero de frutos necessários para constituir um quilo de
cacau seco, revelou a existência de diferenças significati
vas no conjunto avaliado. O cruzamento IMC 67 x CATONGO a
presentou a menor média {20,18) e SCA 6 x BE 10, o

maior

valor (30,36). Com base nesta variável e no PSFR médio, ob
serva-se que o primeiro híbrido necessitou de 11,63 kg
matéria fresca de frutos, para produzir um quilo de

de

cacau
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seco, enquanto o segundo híbrido, para a mesma função, uti
lizou 13,55 kg.

Em

termos

fisiológicos,

tais resul

tados parecem indicar que as plantas de SCA 6 x BE 10 deve
rao requerer, possivelmente, maior suprimento alimentar pa
ra produzir um quilo de cacau seco, em relação às

plantas

de IMC 67 x CATONGO, além de exigirem mais mão-de-obra pa
ra as colheitas e transporte dos frutos.
Na análise do caráter produto utilizável por
fruto - PUFR (Tabela 10}, observa-se que existe expressiva
variação entre os materiais genéticos em estudo. Esta

va

riável dá uma indicação, em percentagem, da quantidade

de

produto comercial seco utilizado, em relação ao PSFR, quan
tidade, esta, que pode ser interpretada também, como produ
to utilizável por planta_ou híbrido biclonal. As maiores mf
dias foram obtidas pelos híbridos PA 121 x SIC 329,

POUND

7 x SIAL 505, POUND 12 x SIAL 505 e POUND 12 x SIC 329.
e) Caracteres relacionados a semente
Com relação aos caracteres relacionaàos à s�
mente, a presente pesquisa contemplou apenas o peso indivi
dual da semente úmida (PISU) e o índice de semente -

INSE

(Tabela 9). Para ambas variáveis, as diferenças entre
bridos biclonais foram significativas. Os melhores

hí

híbri

dos para PISU revelaram médias superiores a 3,0 g, enquan
to os melhores para INSE, apresentaram valores acima de 1, 03 g.
As médias dos cruzamentos I'.-lC 67 x CA 4, POUND 12 x SIAL 505, POC::D

12

.9 2 .
x SIC 329 e SCA 6 x BE 10, para INSE foram inferiores a um
grama, valor, este, desaconselhável comercialmente, devido
as exigências das indústrias chocolateiras. Deve-se ressal
tar ainda, que os efeitos sazonais observados sobre o PSUP
e PSUF e discutidos anteriormente (Figura 4), devem ter in
terferido também sobre o INSE, no ano de 1988,

reduzindo

os valores médios dos híbridos em questão, conforme já ob
servado em outras pesquisas (WESSEL & TOXOPEUS, 1969; TOXO
PEUS & WESSEL, 1970; ARE & ATANDA, 1972).
Em síntese, considerando-se,

conjuntamente,

os componentes de produção mais importantes (PSSP,

NFSP,

PSSF, INSE e NSFR), a avaliação agronômica revelou que, dos
12 híbridos biclonais em estudo, os melhores desempenhos fS?_
ram observados para os cruzamentos POUND 7 x SIAL 505, SCA
6 x ICS 1, PA 121 x SIC 329 e IMC 67 x CATONGO,

sobretudo

para os dois primeiros citados. A nível experimental,

os

híbridos POUND 7 x SIAL 505 e SCA 6 x ICS 1 revelaram um PQ
tencial produtivo superior a 2.700

kg de cacau

seco/ha/

ano, no espaçamento de 3,0 x 3,0 m, enquanto PA 121 x

SIC

329 e IMC 67 x CATONGO mostraram um potencial de rendirnento acima de 1.900

kg. Observando-se também o PSUP

médio

referente aos anos de 1987 e 1988, a nível de plantas indi
viduais, verificou-se, em todas as progênies híbridas avaliadas, excetuando-se IMC 67 x CATONGO,

a

existência

plantas de baixíssima produção (médias inferiores a 1
de cacau Gmido por planta) e que os cruzamentos POUND 7

de
ka..,
x
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SIAL 505 e SCA 6 x ICS 1 apresentaram as maiores percenta
gens de plantas de elevada capacidade produtiva {médias eg
tre 9,79 e 16,76 kg de cacau úmido por planta), respectiv�
mente 10,3 e 15,1%. Tais plantas foram responsáveis, em me
dia, por

20,6

e

26,1%

da produção de cacau úmido dos

dos cruzamentos, confirmando as observações de

cita

ESQUIVEL &

SORIA (1967), que o alto rendimento de híbridos

biclonais

de cacau está associado a maior percentagem de plantas

de

elevada produção. Tais constatações parecem indicar a

con

<lição de elevada heterosigozidade da maioria dos progenitQ
res envolvidos.
4.1.3. Estimativas de parâmetros genéticos
As estimativas dos coeficientes de

variação

genética (CVg%), das variâncias do erro experimental
tro de experimento (ô 21 ), das variâncias devido ao

fixo de tratamentos (V ) e dos coeficientes de
T

den
efeito

determina

ção genotípica para médias de tratamentos (bm) sao apreseg
tadas na Tabela 13 para os caracteres avaliados apenas

1987 e na Tabela 14, para os caracteres obtidos nos

em

anos

de 1987 e 1988.
As estimativas dos CVg%, as quais indicam

a

quantidade de variabilidade genética entre os materiais avaliados, em relação �s médias populacionais, variaram
2,62% a 29,36%.

É

sabido que a efetiva seleção de

de

genóti

pos so é possível quando esse tipo de variação estiver pr�
sente. Apenas os caracteres ALTF, INSE, FTCV, DIAT e PFCC,
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Tabela 13. Estimativas obtidas para coeficientes de

variação

genética (CVg%), variância do erro experimental den
,,.._2,
tro de experimento (o), variância devida ao efei-

to fixo de tratamentos (VT) e coeficientes de de
terminação genotipica para médias de
tratamentos
(bm), referentes ao caráter ALTF no ano de 1986 e
aos caracteres PSSP, PSSF, PISU, INSE, NSFR, FTCV,

PSFR, INFR e PUFR no ano de 1987, em plantas adul
tas de híbridos biclonais de cacau ª /. Data de irn
plantação: maio de 1978. Estação Experimental
lo Dias Morelli, Medicilândia, PA.

PARÂMETROS
CVg %

ALTF
6,20

PSSP
17,66

PSSF
11,12

PISU

Pau

INSE

9,52

6,86

8,0708

0,0529

0,0044

a2,

146,5720

o, 1126

VT

65,9979

0,0933

26,5700

0,0783

0,0049

bm

0,7591

0,8529

0,9584

0,9120

0,8863

PSFR

INFR

PUFR

PARÂMETROS
C g%
V

NSFR

FTCV

11,01

7,79

7,59

3,08

5,5199

1,5570 1.509,2361

3,4597

0,7341

VT

10,2773

1,3328 3.179,4544

6,8515

0,5154

bm

0,9287

0,8570

0,9327

0,8309

'
ô2

a/ Vide simbologia no Apêndice 7.

11, 10

0,9365

1987
2,62
12,6910
5,0765
0,7368
11,03
37,7471
153,5282
0,9661

12,06
36,7487
148,1182
0,9658

10,18
38,7455
158,9383
0,9663

20,56
62,8066
65,5944
0,8797

27,46
79,0075
7
175,' 780
0,9397

X:1987/88

1987

19,02
0,7669
0,7787
0,8767

X:1987/88

6,63
0,4424
0,8613
0,9316

1987

1988

PSUF

234,8331
0,9440

29,36
97,5019

NFCP
1988

6,62
0,4877
0,8722
0,9260

X:1987/88

1987

0,9310

24,34
60,5131
116,7229

1987

6,64
0,3972
o,8505
0,9375

1987

DIAT
1988

a/ Vide simbologia no Apêndice 7.

l;m

ô 2•
VT

CVg'º

Parámetros

bm

VT

ô

?'

CV {,'';,;)
'

ParámetJ:os

b111

ô 2,
VT

CV/-

metros

Par.â-

1

3,18
9,7083
8,2679
0,8564

1988

PFCC

29,20
88,4703
193,8620
0,9388

NFSP
1988

25,76
0,6678
1,3740
0,9351

PSUP
1988

2,93
11,1996
6,6722
0,8066

x:1987/77

26,16
75,6384
129,7282
0,9231

X:1987/88

22,60
o, 7174
1,0763
0,9131

X:1987/88

Tabela 14. Estimativas obtidas para coeficientes de variação genitica (CV %), variância
g
do erro experimental dentro. de experimento (& 2 ,), variância
devida
ao efeito
.
fixo de tratamentos (QT) e coeficientes de determinação genotipica para medias de tratamentos (Sm), referentes aos caracteres DIAT, PSUP, NFCP, NFSP,
PSUF e PFCC, em plantas adultas de híbridos biclonais de cacau�/. Data de iro
plantação: maio de 1978. Estação Experimental Paulo Dias Morelli, Medicilândia,PA.
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dos 16 em avaliação apresentaram valores inferiores a

7%.

Na ausência de informações sobre este parâmetro com cacau,
utilizou-se o referencial 7%, por ser considerado o limite
mínimo adequado em pesquisas com

milho {LIMA

&

PATERNIA

NI, 1977; ZIMBACK, 1985; SANTOS & NASPOLINI FILHO,
Deste modo, as estimativas obtidas

1986).

superiores a 7%

devem

indicar a presença suficiente de variabilidade genética p�
ra os caracteres em foco nos híbridos avaliados, especial
mente para as variáveis PSUP, PSSP, NFCP e NFSP, considera
das entre os componentes primários de

{SORIA ,

produção

1977, 1978), as quais apresentaram os maiores CVg%

(entre

17,66% e 29,36%). Observa-se, também, que excetuando-se

DIAT, dos caracteres avaliados em 1988 (Tabela 14),

o

os de

mais apresentaram valores de CVg% superiores as

estimati

de 1,18 e 1,42 vezes. Os maiores CVg%

variáveis

vas referentes ao ano de 1987, variando esta superioridade
PSUP e PSUF, no ano de 1988,

para as

podem ser atribuídos as

dias de menor expressão, no referido ano

me-

Tabelas 5 e 7),

enquanto os maiores CVg% para NFCP, NFSP e PFCC
médias em 1988) podem ser decorrentes da melhor

de comportamento dos híbridos avaliados, devido a

maiores
expressao
realiza

ção de poda em outubro e novembro de 1987, conforme já men
cionado.
De acordo com as Tabelas 13 e 14, os caract�
res ALTF, PSSP, FTCV, PUFR e PFCC apresentaram estimativas
da variância do erro experi.m2ntal dentro de experimento (a 2 '
superiores às estimativas da variância devido ao efeito fixo de
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tratamentos (V ), sendo esta superioridade de 1, 17 a 2, 50 ve
T
zes. Nas demais variáveis, verificou-se o contrário, ou seja ,
as estimativas de V foram superiores as de o 2 1 , sendo de 1, 0 2
T
a 4, 10 vezes maiores. Estes resultados revelam que as cinco va
riáveis mencionadas inicialmente estão proporcionalmente mais
sujeitas aos fatores ambientais que os demais caracteres.
Os coeficientes de determinação genotípica (b )
m

foram consideravelmente expressivos para todos os caracteres
avaliados, indicando a possibilidade de progresso com seleção.
Tais estimativas elevadas p odem ser atribuídas ao fato de te
rem sido utilizadas nos cálculos médias geradas a partir de mui_
tas observações, número considerável de repetições ( igual a sS:.
te), assim como, a variabilidade genética inerente as

proge

nies híbridas estudadas, pois cada indivíduo de uma mesma pro
gênie constitui uma identidade genética distinta, conforme Ja
citado. Deve-se considerar contudo, que as magnitudes deVT, ob

tidas num único local para cada ano e sua média nos dois anos de

experimentação, para as variáveis analisadas em 1987 e 198 8, de
vem estar superestimadas, em virtude da impossibilidade de se
isolar os efeitos das interações genótipos x locais, genótipos
x anos e genótipos x locais x anos (ROBINSON

&

COCKERHAM, 1965;

ALLARD, 1971; FALCONER, 1987), especialmente considerando-se,
que fatores sazonais inter ferem no rendimento das plantações
de cacau e em seus componentes (RUINARD, 1964; WESSEL
PEUS, 1969;

TOXOPEUS & WESSEL,

ALVIM,

1977;

e

o

que

HUTCHEOK,

cacaueiro

1977b;

tende,

1970;

&

TOXO-

ARE & ATANDA, 1972;

MACHADO

geralmente,

et alii,
a

19 81)

apresentar

. 9 8.

ciclo

bienal

ou

(ATANDA

trienal de produção de frutos

& JACOB, 1975), ou, picos de produção de quatro anos (BAR
TLEY et alii, 1982). Diante do exposto, depreende-se que a
obtenção de estimativas mais precisas de coeficientes

de

determinação genotípica, à semelhança do coeficiente de her
dabilidade, especialmente para os caracteres

relacionados

à produção, deverá contemplar maior número de locais e

a

nos de colheitas.
As variáveis PFCC, ALTF, PUFR, PSSP

e

FTCV

expressaram estimativas de b m de menores magnitudes em relação às demais, devido a maior contribuição da

variância

2

do erro experimental dentro de experimento (ô '), para

as

primeiras. Este fato evidencia que e menor a possibilidade
de progresso com seleção para os çitados caracteres, em re
lação aos demais.
ciam

As elevadas estimativas de b m obtidas eviden

excelentes

perspect.:!-vas

do

melhoramento

de diferentes caracteres, nos híbridos biclonais avaliados.
Deve-se ressaltar que qualquer seleção entre híbridos deve
rá fazer uso da variação genética total. Além disso,

como

existe grande variabilidade entre plantas dentro de híbridos é possível proceder a seleção de plantas

individuais

dentro dos híbridos estudados, levando a ganhos adicionais
no processo de seleção.
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4.1.4. Correlações fenotipicas, genotipicas e

de

ambiente
Foram estimados coeficientes de

correlações

fenotípicas (r ), genotípicas (r ) e de ambiente (rE), en
G
F

tre os seguintes grupos de caracteres: a) PSSP, ALTF, DIAT,

NFSP, NSFR, INSE, PSSF, PSFR, INFR e FTCV, obtidos no
de 1987;

b) PSUP, ALTF, DIAT, NFSP, NSFR, PISU,

PSFR, obtidos também, em 1987;
e PSUF, obtidos em 1988 e

ano

PSUF

c) PSUP, ALTF, DIAT,

e

NFSP

d) PSUP, ALTF, DIAT, NFSP e PSD�

referentes às médias dos citados anos. A variável ALTF, co�
forme já registrado, foi obtida em 1986. No grupo a, foram
reunidas, dentre outras, as variáveis relacionadas a prod�
çao, expressas em termos de rendimento do produto

comer-

c±al seco por planta, fruto ou semente, geradas, em parte,
através de amostragens. Nos demais grupos (b, c e d), reu
niram-se, dentre outras, as variáveis relacionadas à prod�
ção, porém expressas em termos de rendimento do produto CQ
mercial úmido por planta, fruto ou semente. Como na
ria dos casos nao houve alteração de sinais e as

maio

magnitu

des dos coeficientes de r , r F, e rE, entre pares de carac
G
teres, para os diferentes grupos, foram muito
entre si, optou-se por apresentar, apenas,
concernentes às variáveis do grupo a,

semelhantes

os resultados

(Tabela 15), uma vez

que o rendimento de cacau seco e o objetivo principal des
se tipo de empreendimento. Portanto, as conclusões refere�
tes a parean�ntos de caracteres envolvendo PSSP,

PSSF

ou

.100.
INSE também sao válidas para associações com PSUP, PSUF ou
PISU, respectivamente.
Embora trabalhando com um conjunto fixo

de

materiais genéticos, neste trabalho o coeficiente de corre
lação foi utilizado como uma medida de associação na varia
ção conjunta dos caracteres.
Nos estudos de correlação envolvendo parame
tros genéticos, o emprego dos testes de significância
valores de r, não apresenta concordância quanto aos

dos

graus

de liberdade utilizados. GONÇALVES et alii (1984}, por

e

xemplo, utilizaram os graus de liberdade de tratamento

e

total, para testar as correlações genotípicas e

fenotíp�

cas, respectivamente, enquanto MIRANDA et alii (1988b), ve
rificaram a significância dessas associações, utilizando co
mo graus de liberdade o número de tratamentos menos dois e
para as correlações de ambiente os graus de liberdade do r�
síduo. Segundo STEEL & TORRIE (1980) e SOKAL & ROHLF(l981),
o teste t é indicado para avaliar as significâncias das co�
relações simples, quando se admite que, para Ho: P = O,

r

tem distribuição normal e a estatísitica T = r/n=-;';/1-r 2
tem distribuição t de Student com n- 2 graus de

liberdade.

Contudo, não se conhece a distribuição de r, quando as cor
relações contemplam componentes de variância genéticos, não
se adequando as tabelas de t para testar a sua significân
cia. Face a tais fatos, optou-se por não testar a signifi
cância das correlações apresentadas neste trabalho.
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Na análise da Tabela 15, evidencia-se que pa
ra todos os pares de caracteres, os sinais dos

coeficien

tes das correlações genotípicas e fenotípicas foramiguais.
Nota-se, também, grande semelhança nas magnitudes dos coe
ficientes de rG e rF. Esta similaridade foi devido, prova

velmente, ao número relativamente grande de repetições

e

de plantas dentro das parcelas, que tendeu a reduzir osqua
drados médios residuais para menores proporções. Em

vista

de tais fatos e considerando-se que as correlações genotí
picas têm maior valor prático nos trabalhos de melhoramen
to, maior ênfase sera dirigida para estas Últimas.
Na maioria dos casos, as magnitudes das cor
relaçõesgenotípicas foram ligeiramente superiores às feno
típicas, assim como, ambas superaram em magnitudes às cor
relações ambientais. Conclui-se, pois, que existe uma ten
dência dos fatores genéticos apresentarem uma contribuição
mais expressiva, entre os caracteres avaliados, em relação
aos fatores ambientais.
Dentre as 45 possíveis associações estudadas,
15 apresentaram coeficientes de rG relativamente expressi

vos, sendo·oito com sinal positivo (rG � 0,644} e sete com
sinal negativo (rG � -0,697}.

Observaram-se correlações genotípicas positi

vas e elevadas entre PSSP e os caracteres ALTF (rG = 0,958}
e NFSP (rG = 0,836), sugerindo que estas variáveis são im

portantes componentes de produção. Estes resultados sao con

de

�

rp

rc;

rp
IE
I"G
J:F'
1E

rc;

rp
rE
I"G
rp
IE

rc;

J:F'
rE
I"G
J:F'
1E

rc;

'.G:;
rp
IE

Cor;i;ela_ç_ao
O,958
O,806
O,115

ALTF
0,153
0,177
0,446
0,034
0,058
0,257

DIAT

NSFR

0,836 0,099
0,849 0,088
0,947 -o,015
0,882 -o, 172
O,750 -o,150
0 ! 103 -0 ! 023
-0,135 0,084
-0,094 0,071
0,376 -0,131
-0,267
-0,241
0,028

NFSP

-o,030
-0,020
0,056
0,020
O ,030
0,093
0,263
0,271
O,391
-0,446
-0,412
-0,120
0,081
0,050
-0,311

INSE

Indice
fruto

rc;
rp
1E
(INFR)
* FICV - fator de oonversão do peso das serrentes úmidas para peso

(PSFR)

Peso do
fruto

Indice de
serrente
(INSE)
Peso das serrentes
secas por
fruto (PSSF)

Diârre:tro
do tronco
(DIAT)
N[nrero de frutcs
sadics por
planta (NFSP)
NÚ!Tero de senentes por fruto
(NSFR)

(ALFT)

Peso das serrentes
secas por planta
(PSSP)
Altura do
fuste

Caracteres

da

-o,480
-0,435
-0,022
-0,697
-o,607
-o,084
O,219
0,222
0,271
-o,822
-o, 760
-0,096
0,466
0,448
0,190
0,644
0,638
0,581
O,778
O,750
O,199

PSFR

matéria seca

-0,054
-o, 204
-0,173
0,042
0,454
0,441
0,194
-0,563
-0,541
-0,314
_Q_,J)71
Q1.�25~
-o,201
0,730
O,709
0,452

-0,017

-o,019

PSSF
�

das

-0,716
-0,671
-0,283
serrentes •

-0,055
-0,052
-0,022
0,120
O ,101
-0,021
-0,263
-0,261
-0,236
0,486
0,452
0,105
-0,756
-o, 740
-0,518
-0,702
-0,691
-0,580
-0,967
-o,932
-0,275

-o, 302
-0,232
0,221
-0,448
-0,341
0,163
-0,294
-0,242
0,269
-o,502
-0,438
0,032
0,778
0,680
-0,218
0,224
0,247
0,436
0,441
0,442
0,557
-0,733 0,499
-o, 723 0,461
-0,578 O,120

INFR

Tabela 15. Estimativas dcs a:eficientes de correlação genotlpica (rG), fenotipica (rp) e de arrbi�
te (r E) entre dez caracteres de plantas adultas de hÍbridcs biclonais de cacau. Data de
implantação: maio de 1978.Estação Experimental Paulo Dias Morelli,Medicilândia,PA,1987.

.

N

......
o

.10 3.
cordantes, em parte, com as pesquisas realizadas por ESQU!
VEL & SORIA (1967) e MOSES & ENRIQUEZ (1981), pois na asso
ciação entre PSSP e ALTF, os últimos autores

encontraram

correlações baixas e positivas. As associações entre

PSSP

e os caracteres DIAT e NSFR apresentaram coeficientes
rG positivos, porém, de magnitudes muito baixas

de

para ter

algum valor prático e negativas quando foi relacionada aos

caracteres INSE, PSSF, PSFR, INFR e FTCV. Os resultados ob
tidos para a associação entre PSSP e DIAT são conflitantes
com diversas pesquisas divulgadas {JONES & MALIPHANT,1958;
GLENDINNING , 1960, 1966; MARIANO, 1966; BESSE, 1969; MOSES
&

ENRIQUEZ, 1981). A correlação negativa de magnitude

in

termediária entre PSSP e PSFR {rG =-0,480) é um fato biolo

gicamente explicado pela maior competição interna na plan

ta por fotossintetizados, durante a formação dos frutos (A�
VIM, 1977; HUTCHEON, 1977b).
Em termos genéticos, nao houve associação en
tre ALTF e os caracteres DIAT, INSE e INFR, contudo

exis-

e

PSFR

tiu estreita correlação

com

NFSP

(rG = 0,882)

(rG = -0,697). Os elevados coeficientes de rG obtidos

en

parecem não ter urna explicação biológica plausível,

urna

tre ALTF e os caracteres NFSP {rG =

O, 882)

e PSSP (rG = O, 958)

vez que mais de 86,0% da produção dos 12 híbridos

biclo

nais avaliados provieram da copa dos cacaueiros (Tabelas 6,
7 e 8) •

O caráter DIAT apresentou correlação de mag
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nitude intermediária com PSSF (rG = 0,45 4 e negativa

com

NFSP {rG = -0,135 ). Este último resultado está em desacor

do com as pesquisas realizadas por SORIA & ESQUIVEL (1969,

1970) e G ARCIA & NICOLELLA (1985).
Considerando-se o caráter NFSP,observaram-se
correlações genotípicas

negativas consideráveis com

(rG = -0,446), PSSF (r = -0,563), PSFR (rG = -0,822)
G

INSE
e

FTCV (rG = -0,502) e positivas, com INFR (rG = 0,486). Evi
dencia-se, pois, que a medida em que ocorre aumento do NFSP
verifica-se redução no INSE, PSSF, PSFR e FTCV. A

associa

ção negativa entre NFSP e FTCV, indiretamente, revela
os frutos menores tendem a apresentar maior

proporçao

polpa mucilaginosa, observação, esta, confirmada

que
de

através

do coeficiente de rG(= 0,499) entre PSFR e FTCV. A correla

ção positiva entre NFSP e INFR indica que para as

plantas

produzirem maior quantidade de frutos,será necessário maior
número deles para constituir um quilo de cacau seco, conse
quência das associações negativas entre NFSP e os caracte
res PSFR, PSSF, INSE e NSFR. Indiretamente,

tais

conclu

sões são reforçadas também através das associações negati
vas expressivas entre INFR e os caracteres NSFR (rG= -0,756),
INSE (rG = -0,702), PSSF (rG = -0,967), PSFR (rG= -0,733)e

FTCV (rG= -0,716), em acordo com outras pesquisas (ENGELS,
1983; MORA; 1987). Estes resultados eram biologicamente e�
perados, haja vista que se estabelece na planta uma compe
tição interna por fotossintetizados (ALVIM,1977; HUTCHEON,
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1977b), havendo, em decorrência, menor disponibilidade des
ses compostos para cada fruto em formação, conforme já ex
plicado. A tais argumentos pode-se acrescentar, também, que
cerca de 76,9% da produção de frutos dos experimentos ava
liados em 1987 concentraram-se em período relativamente cur
to (março a julho), propiciando o estabelecimento de maior
competição por fotossintetizados.
Não se verificou correlação genotipica entre
NSFR e INSE e as associações tiveram magnitudes consideráveis, quando relacionaram NSFR e os caracteres PSSF (rG

=

=

0,671), PSFR (rG = 0,466) e FTCV (rG
0,778) concordando
com outros resultados experimentais (KUPPERS, 1953; TOXO
PEUS & WESSEL, 1970; JACOB & ATANDA, 1973; ESKES

et alii,

1977; ENGELS, 1983; MORA, 1987) f Os coeficientes de rG assumiram também valores consideráveis nas

relações

entre

INSE e os caracteres PSSF (rG = 0,730) e PSFR (rG = 0,644)

e
FT.CV
e entre PSSF e os caracteres PSFR (rG = 0,778)
(rG = ·0,441) compatíveis com várias pesquisas realizadas.
De acordo com tais resultados, à medida que ocorre aumento
do PSFR, verifica-se incrementas no PSSF, INSE e, em

menor

proporçao, no NSFR. A ausência de correlação genotípica en
tre NSFR e INSE revela que a expressão de ambos caracteres
é independente e que o tamanho da semente pode ser aumenta
do sem afetar o numero destas no fruto. Isto pode ser atri
buído ao fato de que o NSFR é dependente do número de game
tas masculinos que conseguem fusionar, com êxito, com gam�
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tas femininos nos óvulos de um determinado ovário e a fertilização em
da

T. eaeao é um processo ao acaso,

dependente

ação de mosquinhas do gênero FolI..úpomyia (TOXOPEUS

&

JA

COB, 1970) .
Analisando as correlações de ambiente (Tabe
la 15), verifica-se que 16 delas foram superiores a genotí
pica, porém em 12 associações, os coeficientes de r8 foram

muito baixos. As correlações de ambiente assumiram valores
consideráveis entre PSSP e os caracteres DIAT (rE = 0,446;

r8 = 0,153) e NFSP (r = 0,947; rG = 0,836) e entre FTCV e
E
os caracteres INSE (r = 0,436; rG = 0,224) e PSSF
E

0,557; rG = 0,441) . A existência de correlações ambientais
negativas em 44,4% das associações estudadas mostra que os

pares de caracteres foram afetados simultaneamente pelo am
biente. Verifica-se, ainda, que além das diferenças em ma�
nitudes, os coeficientes de rG e r apresentaram
E

diferen

ças de sinais entre eles. Este fato indica que as causas de
variação genética e de ambiente afetam os caracteres atra
vés de mecanismos fisiológicos diferentes (FALCONER, 1987).
A maioria dos trabalhos consultados sobre corre
lações entre caracteres em cacau, refere-se à obtenção de esti
mativas de correlações simples, as quais equivalem às correlações fenotípicas. Como no trabalho em pauta, conforme

.

-

Jª men-

cionado, os coeficientes de rF foram semelhantes aos de rG, as

comparações realizadas com outros resultados de pesquisas sao
apropriadas.

Os resultados obtidos, divergentes de outras
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pesquisas, sao normais e mesmo esperados, em razao, sobre
tudo, das diferenças entre os materiais genéticos utiliza
dos. Deve-se lembrar, também, que as conclusões aqui apre
sentadas, são restritas ao grupo de híbridos biclonais uti
lizados, pelo fato de terem sido considerados como de efei
podendo

tos fixos no modelo de análise da variância, não

extrapolar os resultados para toda a população de cacau.
4.1.5. Coeficiente de caminhamento
Visando uma interpretação mais pormenorizada
dos coeficientes de correlação genotípica, obtidos em 1987,
foram realizadas análises de caminhamento("path analysis"),
cujos resultados são apresentados nas Tabelas 16, 17 e 18.
A Tabela 16 contém

o desdobramento dos

ficientes de r 8 dos caracteres ALTF, DIAT,
INSE, PSSF, PSFR, INFR e FTCV sobre o PSSP.

NFSP,

NSFR ,

Observa-se que o caráter PSSP apresentou
mais

alto

0,958),

grau de

seguido

associação

genotípica

pelo

coe

o

com ALTF (r8=
No entanto
o

NFSP (r8 = 0,836).
efeito direto genotípico exercido pela ALTF foi

negativo

e de

referida

baixo valor (-0,077),

evidenciando que

a

variável não constitui, por si so, componente

relevante

de produção.

indiretos

Isto

significa

que

os

efeitos

constituem a causa da correlação e, neste caso, a influêneia indireta positiva, via NFSP, é responsável em

grande

0,015

-0,001

-0,016

0,035
-0,017

0,013

-0,009

0,054

0,027

0,016

0,013

0,005

-0,008

-0,068

-0,002

0,002
0,059

DIAT

-O, 077

ALTF

0,228

0,041

0,067

-0,618

0,597

-0,065
-0,130

0,403

o, 119
-0,500

0,517

0,135

0,378

-0,052

0,076

-0,080
-0,103

-0,067

-0,048

O,185

0,058
0,040

0,007

-0,693
-1,011

-0,548

0,347

0,015

0,085

-0,291

-0,022

-0,083

0,086

-0,023

1,230

0,235

PSFR
0,072

0,048

PSSF
-0,106

0,003

INSE

-0,329

-0,015
0,007

NSFR

1,085

-0,166

NFSP

a/ Vide simbologia no Apêndice 7.
b/ A leitura dos efeitos indiretos é feita na horizontal.
e/ Coeficientes de correlação genotípica com PSSP.

ALTF
DIAT
NFSP
NSFR
INSE
PSSF
PSFR
lNFR
ncv

CARACTERES

lândia, PA f 1987b /.

-0,003

0,004

-0,003

-0,004

-0,003

-0,003

0,002

-0,001

0,0005

INFR

-0,012
0,017

0,008

0,004
0,007

0,013

-0,005
-0,008

-0,007

FTCV

-0,302

-0,055

-0,480

-0,017

-0,030

0,099

0,836

O,153

0,958

TOTAL�/

Tabela 16. Anãlise de caminhamente: desdobramento das correlações gen6tipicas em compo
nentes de efeitos diretos (na diagonal) e indiretos (fora da diagonal) de n_2
ve caracteres agronõmicos sobre o PSSP, referentes a plantas adultas de hi
bridos biclonais de cacau ª1 . Estação Experimental Paulo Dias Morelli, Mediei

00
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o
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parte, pelo elevado coeficiente de r G obtido. Como a altu
ra do fuste do cacaueiro atinge seu máximo desenvolvimento
com idade aproximada de 12 a 18 meses, após o estabelecimen
to em campo (CHARRIER, 1969), conclui-se que esta variável
não deverá ter, também, valor indicativo para seleção indi
reta, durante a fase jovem da plantação. A pouca

influên

cia exercida pela variável ALTF sobre o PSSP pode ser
sualizada igualmente, através dos seus efeitos

vi

indiretos,

em relação aos demais caracteres que foram sempre de
xa magnitude. Este fato sugere que a seleção com base

bai
no

ALTF não deverá provocar alterações nas demais variáveis e�
tudadas. Tal constatação pode ser proveitosa para

progra

mas de seleção de genótipos resistentes ou tolerantes

a

vassoura-de-bruxa ( C. peJLYÚ.CÁ.o.6a.) - ,principal enfermidade do
cacaueiro na Amazônia brasileira, haja vista que o contro
le cultural da referida enfermidade é facilitado, sobrema
neira, em plantas de menor porte.
O NFSP apresentou o maior efeito direto

so

bre o PSSP {1,230), indicando que este caráter constitui o
principal componente de produção, uma vez que o coeficien
te de r G foi elevado

(=

0,836) e todos os seus efeitos in

diretos, positivos ou negativos, através das demais variá
veis explicativas, apresentaram valores muito baixos
relativamente baixos. Estes efeitos indiretos,

ou

explicam,

em parte, a alta correlação genotípica entre PSSP e NFSP .
Tendo em vista que a correlação genotípica explica a verda
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deira associação, infere-se que a seleção direta,

através

de NFSP, pode ser utilizada para maximizar a seleção

para

produção.
O PSSF constitui o segundo

componente

de

maior efeito direto (0,517) sobre o PSSP. No entanto o coe
baixo

ficiente de r G assumiu valor muito
(=

e

negativo

-0,017), indicando que os efeitos indiretos sao a causa

da falta de correlação, destacando-se, neste caso, o efei
to indireto via NFSP que assumiu valor expressivo e negati
vo ( -O ,69 3 ) .

O efeito direto do DIAT

sobre

PSSP (0,059)

foi positivo, porém de magnitude muito baixa

para ter

al

gum valor prático em trabalhos de melhoramento. Os seus e
feitos indiretos, em relação às demais variáveis,foram tam
bérn, de pequena magnitude.

O efeito

indireto

via

(-0,166) refletiu em quase toda a sua magnitude,
da própria correlação genotípica
-0,135).

entre

o

O caráter NSFR apresentou efeito
(=

valor

DIAT e NFSP (r G =
direto

baixa magnitude (0,086), porém muito semelhante ao
ciente de rG

NFSP

de

coefi

0,099), evidenciando que a correlação geno

típica expressou a verdadeira assoçiação. As

influências

opostas entre os efeitos indiretos, sobretudo

entre

NFSP

(-0,329) e PSSP (0,347), refletem o resultado observado.
Com relação ao INSE, observa-se que o efeito
direto apresentou baixo valor (0,185); os efeitos

indire

tos via PSSF (0,378) e NFSP {-0,548) contribuíram, em gran
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de parte, para o coeficiente de rG{= -0,030) não

expressar

a magnitude do efeito direto deste caráter. Situação seme
das

lhante observa-se, também, para os coeficientes de rG

variáveis PSFR{��0,480 ), INFR (= -0,055 ) e FTCV (= -0,302),
cujas influências opostas exercidas pelos efeitos

indire

tos entre NFSP e PSSF, são os principais responsáveis pelo
sinal e expressão das magnitudes desses coeficientes.

. As

variáveis PSFR, INFR e FTCV apresentaram, também, efeitos di
retos de baixo valor sobre o PSSP.
As magnitudes inexpressivas dos efeitos dire
tos, assim como dos efeitos indiretos em relação aos
mais caracteres, do INFR, FTCV, DIAT, ALTF e PSFR

de

sugerem

que tais variáveis parecem ter pouca importância em traba
lhos de seleção visando maximizar a produção.
O grau de determinação genotípica

IRi(2, 3, •••10) l

foi igual a 1,0, revelando que o componente residual (Pxl)
ficou reduzido a zero. Desta maneira, evidencia-se que

as

variáveis explicativas consideradas no diagrama causal (Pi
gura 1) explicaram genotipicamente 100% do PSSP,

·através

de seus efeitos diretos e indiretos.
A Tabela 17 apresenta o desdobramento

dos

coeficientes de rG dos caracteres NFSP, NSFR, INSE e PSSF
sobre o PSSP. Tais variáveis são consideradas

por

SORIA

{1977, 1978) corno os principais componentes de produção.
A análise de carninhamento revelou que o PSSP
foi consequência, principalmente, do NFSP e PSSF. O efeito
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Tab ela 17. Análise de caminhamento: desdob ramento das correla
ções genotípicas em componentes de efeitos diretos
(na diagonal) e indiretos (fora da diagonal) de qua
tro caracteres agronômicos sob re o PSSP, referen
tes a plantas adultas de hí bridos b iclonais de caa/ • Estaçao
'
1 Pau 1 o Dias
·
cauExperimenta
Morelli
I
b
�edicilândia, PA, 1987 /_
CARACTERES
NFSP
NSFR
INSE
PSSF

NFSP

NSFR

INSE

PSSF

1,214
-0,324
-0,541
-0,683

0,003
-0,011
-0,001
-0,007

-0,019
0,003
0,042
0,030

-0,362
0,431
0,470
0,643

TOTA�/
0,836
0,099
-0,030
-0,017

a/ Vide simbologia no Apêndice 7.
b/ A leitura dos efeitos indiretos é feita na horizontal.
c/ Coeficientes de correlação genotípica com PSSP.
Tab ela 18. Análise de caminhamento: desdobramento das correla
ções genotípicas em componentes de efeitos diretos
(na diagonal) e indiretos (fora da diagonal) de qua
tro caracteres agronômicos sob re a PSSF, referen
tes a plantas adultas de híb ridos b iclonais de ca.
a/ . Estaçao
cauExperimental
Pau 1 o Dias Morelli ,
Medicilãndia, PA, 1987b/.

CARACTERES

PSFR

NSFR

INSE

FTCV

TOTAT,E/

PSFR
NSFR
INSE
FTCV

0,178
0,083
O,1 14
0,089

0,443
0,951
0,077
0,740

0,424
0,053
0,658
0,147

-0,267
-0,416
-0,120
-0,535

0,778
0,671
0,730
0,441

a/ Vide simbologia no Apêndice 7.
b/ A leitura dos efeitos indiretos e feita na horizontal.
c/ Coeficientes de correlação genotípica com PSSF.
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direto de maior magnitude foi manifestado pelo NFSP(l,214),
compatível com o elevado coeficiente de rG

0,836) entre

(=

estas variáveis.

A variável PSSF apresentou,

efeito

também,

Toda-

direto de magnitude relevante {0,643} sobre o PSSP.
via a correlação entre estes caracteres

desprezível

foi

(rG = -0,017), não retratando a verdadeira associação dire

ta. O efeito indireto negativo de magnitude expressiva via
NFSP (-0,683),
(0,643) sobre

neutralizou

a

influência direta

do PSSF
coefi

o PSSP, explicando o baixo valor do

ciente de rG (= -0,17) obtido.
Os efeitos diretos

de

baixa

magnitude

do

NSFR (-0,011) e do INSE (0,042) são relativamente compatícoeficien

veis com os baixos valores de seus respectivos,

tes de correlação (rG = 0,099 e rG =-0,030). Os efeitos in
diretos exercidos pelas variáveis NFSP e PSSF

de

valores

aproximadamente semelhantes, porém, de sinais

diferentes,

explicam os valores observados.
Os valores extremamente

baixos dos

diretos, apresentados pelos caracteres NSFR e INSE,
cam que as referidas variáveis não devem ser

efeitos
indi-

consideradas

em trabalhos de melhoramento genético que visem maximizar,
diretamente, a produção. As variáveis NFSP e PSSF, ao con
trário, são evidenciadas como componentes primários de pro
dução, concordando com as pesquisas realizadas por JACOB

&

TOXOPEUS (1971), ATANDA (1972a), JACOB

e

&

ATANDA (1973)
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ATANDA & JACOB (1975). Deve-se salientar, contudo, que
cada correlação envolvendo variáveis explicativas

em

e PSSP

(Tabelas 16 e 17) ocorreu sempre uma simultaneidade

de e

feitos de magnitudes considerãveis, porém de sinais

dife

rentes entre NFSP e PSSF. Tal fato parece reforçar o argu
mento biológico de competição interna na planta por fotos
sintetizados (ALVIM, 1977; HUTCHEON, 1977b), à medida

que

ocorre maior produção de frutos. Esta constatação é um im
portante alerta para o melhorista, pois deve constituir em
elemento complicador na seleção, quando se desejar a inclu
sao simultânea dos caracteres NFSP e PSSF, como

indicado

res de potencial produtivo de materiais genéticos de cacau.
Acréscimos na produção de frutos por planta, redundarã, na
maioria dos casos, na redução do PSSF e a obtenção de
nhos genéticos adicionais da produção "per se",
da adoção

de

estratégias

visando

ga

dependerá

contornar a mani

festação de forças opostas exercida pelas variáveis NFSP e
PSSF, conforme a seguir: a) identificação de materiais ge
néticos que expressem, simultaneamente, magnitudes elevadas
para NFSP e PSSF e

b) identificação de materiais

genéti

cos menos sensíveis aos fatores sazonais e de elevada capa
cidade produtiva, apresentando, contudo, uma produção

de

frutos melhor distribuída durante o ano.
Em

termos

fisiológicos,

valores eleva

dos para NFSP e PSSF significa melhor divisão de assimila
dos na planta para formação de produção econômica.
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À

semelhança do resultado obtido na

análise

de caminhamento apresentada anteriormente, o grau de deter
minação genotípica do PSSP, através das quatro

variáveis

explicativas consideradas (NFSP, NSFR, INSE e PSSF), assu2 (2, 3, 4 e 5) = 1,0. Pode-se
miu também o valor máximo, R 1
concluir, portanto, que 100% da variação do PSSP foram ex
plicados genotipicamente, por estas variáveis.
Considerando-se as análises de

caminhamente

dos dois grupos de variáveis (Tabelas 16 e 17), observa-se
que as diferenças existentes nas magnitudes dos efeitos di
retos e indiretos dos caracteres considerados (NFSP, NSFR,
INSE e PSSF) foram irrelevantes, não alterando as

conclu

soes obtidas para cada grupo de variáveis explicativas, se
paradamente. Para o NFSP, por exemplo, considerado ,

como

principal componente de produção, as magnitudes dos

efei

tos direto e indireto, em relação as demais variáveis, não
sofreram, praticamente, alteração.
A concordância nos resultados obtidos com as
duas análises realizadas parece residir no fato de que
variáveis explicativas consideradas nos diagramas

as

causais

comtemplaram, também, os componentes primários de produção.
Na Tabela 18 procurou-se agrupar os caracte
res referentes ao fruto que devem exercer influências

so

bre o PSSF. Deste modo, procedeu-se o desdobramento dos coe
ficientes de rG dos caracteres PSFR, NSFR, INSE e FTCV so
bre o PSSF.
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Verifica-se que o NSFR exerceu o maior efei
to direto (0,951) sobre o PSSF, em consonância com o coe
ficiente de r

G

(=

0,671) entre estas variáveis.

o efeito direto do INSE foi também de magnitude

expressiva (0,658) e relativamente semelhante ao coefici
ente de rG (
, = 0,730), indicando que a correlação genotípi
ca e confiável para expressar a legítima inter-relação des
ta variável com PSSF.
de

O caráter PSFR apresentou efeito direto
baixa magnitude (0,178), incompatível com o elevado

valor

da correlação (rG = 0,778). Neste caso, os efeitos indire
tos constituíram a causa da correlação genotípica, especi

almente através do NSFR (0,443) e do INSE (0,424).
Efeito direto negativo e de magnitude consi
derável foi observado para a variável FTCV(-0,535), confli
tando com o valor observado para o coeficiente de rG(=0,441).
A influência indireta exercida, principalmente, pelo

NSFR

(0,740) e INSE (0,147), explica as estimativas obtidas.
Em síntese, a análise de caminhamente,

con-

ternplando as variáveis concernentes ao fruto, permitiu iden
tificar o NSFR e o INSE, corno os principais responsáveis ps=:_
lo PSSF. Desta maneira, os citados caracteres devem ser con
siderados componentes secundários de produção.
A importância relativa detectada para o cara
ter INSE possibilitará atender também, às exigências das in
dústrias chocolateiras no sentido de manter esta
com peso em torno de um

grama.

variável
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De acordo com a estimativa do coeficiente de
determinação (Rf (2, 3, 4 e 5) = 1,0), as variáveis explicativas consideradas (PSFR, NSFR, INSE e FTCV)

contempla-

ram 100% da variação do PSSF, tornando o componente
dual (Px1> nulo.
As discussões apresentadas evidenciam a

resi
im

portância relevante do desdobramento das correlações comb�
se nos efeitos diretos e indiretos, propiciando urna inter
pretação mais consistente dos resultados obtidos, sobretu
do nas situações em que as correlações genotipicas não re
tratam a verdadeira associação entre as variáveis conside
radas. A correlação simples quantifica apenas a associação
mútua entre duas variáveis, sem considerar a causa, enquan
to o coeficiente de caminhamente especifica a causa e rned€
sua importância relativa (DEWEY

&

LU, 1959), fornecendo u

ma visão mais adequada da associação genética entre duas
racterísticas. O conhecimento apropriado das

ca

inter-rela

ções entre caracteres de importância agronômica

constitui

um instrumento proveitoso para contornar o problema da se
leção simultânea de caracteres que apresentam fortes corre
lações negativas entre si.
Muito embora as diferentes análises de cami
nhamente realizadas tenham revelado resultados compatíveis
com o conhecimento atual sobre a biologia do cacaueiro,
que as variáveis explicativas adotadas tenham

e

justificado

sempre 100% da variação do caráter dependente, deve-se res
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saltar que a literatura consultada, registra exemplos de re
sultados conflitantes, em função da presença ou ausência de
determinado caráter. Uma definição criteriosa dos componen
tes primários de produção é de importância para a obtenção
de resultados consistentes, pois o desdobramento das corre
lações com base nos efeitos diretos e indiretos é
quência de um manejo particular, de acordo com o

consediagrama

causal estabelecido pelo pesquisador. O conhecimento

dos

genótipos envolvidos e de todos os possíveis fatores

que

interferem nos resultados a nível de campo, é também rele
vante. É, igualmente, importante destacar, que

rendimento

em cacau e seus componentes são influenciados por

fatores

sazonais (RUINARD, 1964; WESSEL & TOXOPEUS, 1969; TOXOPEUS
&

WESSEL, 1970; ARE & ATANDA, 1972; ALVIM, 1977; HUTCHEON,

1977b; MACHADO et alii, 1981) e que existem evidências

de

o cacaueiro apresentar ciclo bienal ou trienal de produção
de frutos {ATANDA

&

JACOB, 1975) ou de acordo com

BARTLEY

et alii (1982), picos de produção de quatro em quatro anos.
Mediante tais fatos e considerando-se que os resultados da
pesquisa em foco correspondem a um período

relativamente

curto, além de serem restritos aos materiais genéticos ava
liados, as conclusões apresentadas devem ser vistas com cau
tela.
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4.2. Estádio juvenil
4.2.1. Análises da variância
Na fase de estabelecimento deste ensaio

em

viveiro, três híbridos biclonais (PA 150 x BE 10, POUND 12
x SIC 329 e POUND 12 x BE 10), dos 12 considerados neste es
tudo, receberam, inadvertidamente, tratamento diferenciado
com referência ao substrato utilizado (terriço sem incorpo
raçao de esterco curtido de curral). Devido a tal fato, os
dados dos citados híbridos foram eliminados e as

análises

foram efetuadas, considerando-se, apenas, os nove cruzamen
tos que receberam o mesmo substrato.
Na Tabela 19 encantam-se os valores dos qua
drados médios, a nível de plantas individuais, para 'os ca
racteres a-1tura da plântula (ALTP) , diâmetro do caule
peso da matéria seca total (PMST) e índice de área

(DIAC),

foliar

(IAF) e, a nível de médias de parcelas, para os caracteres
taxa de assimilação líquida (TAL), taxa de crescimento re
lativo (TCR), razão de área foliar (RAF) e taxa de

produ

ção de matéria seca (TPMS) obtidos através das análises da
variância como blocos casualizados, com parcelas subdividi
das no tempo, considerando-se as épocas como

subparcelas

no tempo.
Observa-se que os caracteres ALTP, DIAC, PMS�
IAF, TCR e RAF
(P

<

apresentaram

diferenças

significativas

0,01}, entre os híbridos biclonais, indicando a exis-

-

-

24
·3
24
81
1152

cm/planta

25,9
12,0
36,07

87,4404
8523,1490**
37,9235*
18,6874
15,3674

803,3689**

359,0056*

3
8

ALTP

GL
24,3100*

92,9556>'<*

PMST
25,7202ns

194,1819**

IAF
8

3

GL

mm/planta

12,1
8,6
8,56
g/planta

31,0
21,5
9,07

-

35,6
29,0
11,64

-

24
1,0788'
17,1820
7,8972
869,4031** 4815,5670** 2259,0120**
2
33,5718** 16
1,9893**
6,5044*
54
11,3916
0,5465
3,8017
0,4148
5,0852
2,3741

3,3327*

21,2571**

DIAcE.I

12,6
22,6
11,66

8,8
5,1
71,04

46,7178ns

RAF_<i/

18,3194*

---

TPMS

20, 5
28,6
9,71
. -1mg.g -1.dia
. -1 cm2.g -1 g.m -2.dia -1
mg.dm -2.dia

16, 5
27, 4
8,35

8,7493*

TCR!?:_/

9,5499>'<>'< 298,2111**
3,6765ns
2,1677
3,9512
39,3703
301,7029** 649,5715** 8389,6580** 528,4025>"*
15,5589** 25,3255**
18,5490**
33,2565**
5,2222
6,9508
13,3586
7 ,7106

7,4140*

3,2719ns
1,8960

TAL!?:_/

a/ VidP simbologia no Apindice 7.
2
4
6
�/E/d/ Valores dos quadrados médios multiplicados por 10 , 10 e 10 , respectivamente.
*,* * Significativos aos níveis de 5% e 1% de probabilidade, respectivamente,pelo teste F.
ns N�o significativo.

ll11i.d:1de

:-1,�di:1 gt'rn1

cvl'b (';,)

cv,,;i ('::,)

Erro (Dentro)

Erro B

E X T

r:poc:is (E)

Erro/\

Tr:1t:11111'11tos (T)

Blocos

Fontes de Variação

aos níveis de par:çela _(CVea%) e s11bparcela (CVeb%) ·e média geral referentes a pla.!:!:
tas juvenis d�hibridos biclonais de cacau, segundo o delineamento em blocos
casualizados, com parcelas subdivididas no tempo�/. Estação
Experimental
Paulo Dias Morelli, Medicilândia, PA, 1988.

Tabela 19. Valores dos quadrados médios obtidos para os caracteres ALTP, DIAC, PMST e
IAF, a nível de plantas individuais e para os caracteres TAL, TCR, RAF e
TPMS, ao nível de médias de parcelas, coeficientes de variação experimental

f-1

N
o
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tência de variabilidade no conjunto avaliado. Apenas
os caracteres TAL e TPMS, os híbridos em foco

para

expressaram

comportamento semelhante, muito embora nas análises indivi
duais da variância referentes aos períodos de estudo, o te�
te F tenha detectado diferenças significativas nos valores
de TAL entre os híbridos avaliados, ao contrário dos resul
tados obtidos por VELLO (1963), MONTE (1983) e ALMEIDA

&

VALLE (1988).
A existência de interações significativas en
tre épocas e tratamentos (E x T) para as variáveis ALTP

e

PMST (P <0,05) e para DIAC, IAF, TAL, TCR, RAF e TPMS (P <
0,01) revela que os híbridos apresentaram diferentes

res

postas, ao serem avaliados nas diversas épocas. Esta situa
ção pode ser melhor visualizada através das Tabelas 20

�

22 e 24 a 28, onde são apresentadas para os híbridos em es
tudo as médias obtidas em cada período de avaliação,

para

os oito citados caracteres. Utilizando-se para cada variá
vel o valor correspondente da diferença mínima significati
va (d.m.s.) para idade dentro de híbridos, observa-se

que

o comportamento dos híbridos de uma época para outra

foi

significativamente alterado.
Os coeficientes de variação experimental aos
níveis de parcela (CVea %) e subparcela (CVeb%)

variaram,

respectivamente, de 8,8 % a 35,6 % e de 5,1 % a 29,0% (Ta
bela 19), sendo os menores valores revelados pelas caracte
res DIAC e RAF.
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4.2.2. Avaliação agronômica dos híbridos biclonais
As estimativas das médias obtidas em cada fa
se experimental, para as variáveis ALTP, DIAC, PMST,

IAF,

TAL, TCR, RAF e TPMS, sao apresentadas nas Tabelas 20 a 22
e 24 a 28, juntamente com a comparaçao das médias de trata
mentos pelo teste de Tukey. Nas Tabelas 20 a 22 e 24, cor
respondentes, a ALTP, DIAC, PMST e IAF respectivamente, fo
ram

re-gistrados também os desvios padrões fenotípicos den

tro de·parcelas (s).
Os comentários pertinentes aos oito

citados

caracteres, são apresentados, separadamente, a seguir:
a) Altura da plântula - ALTP

A avaliação do caráter ALTP aos 93, 125, 156
e 186 dias

após a semeadura revelou que os híbridos bielo

nais em estudo apresentaram um crescimento apical gradati
vo com a ontogenia das plantas (Tabela 20), conforme era e�
perado nessa fase de avaliação. A velocidade de crescimen
to variou de acordo com a idade das plântulas e com os hí
bridos biclonais, havendo uma tendência da taxa média de in
cremento diminuir à medida em que aumentou a idade das plân
tulas. Os cruzamentos SCA 6 x BE 10 e SCA 6 x ICS 1,

ape

sar de não terem apresentado as melhores médias, registra
ram os incrementos mais expressivos em crescimento apical.
Tais incrementas devem propiciar maior rapidez na

defini-

41,14±3,18
42,79±3,75
41,45±3,02
43,98±4,87
41,35±3,98
40,27±2,99
35,66±3,38
41,62±3,99
42,72±4,56
41,22±3,80

38,37±3,91

35,46±4,11

29,23±3,30

POt.JND 7 x SIAL 505
POUND 7 x BE 10
POUND 12 x SIAL 505
SCA 6 x BE 10
IMC 67 x CA 4
IMC 67 x SIC 802
sCA 6 x rcs 1

Média

S

37,13±3,60
41,19±3,72
37,50±3,40
41,32±4,82
41,26±3,28
36,42±3,56
32,24±4,86
39,40±3,72
38,87±3,92

d.rn.s. para média de híbridos = 3,75;
d.rn.s. para idade dentro de híbridos = 2,67;

±

S

=

4,55

36,07±3,79

35,94±3,2 9
37,71±4,00
35,80±3,45
39,32±4,38
37,13±3,48
34,02±3,37
31,15±4,37
37,41±3,63
36,14±3,96

X

Média Geral

d.m.s. para média de idade = 0,89;
d.m.s. para híbridos dentro de idade

X ±

35,53±3,40
36,59±3,80
35,27±4,26
39,04±3,97
36, 86±4,04
33,20±4,07
31,71±5,37
36,30±3,71
34,63±4,06

S

29,94±2,94
30,28±4,67
29,00±2,95
32,96±3,77
29,05±2,34
26,20±2,68
25,00±3,56
32,32±3,03
28,36±3,17

Pl\ 121 x SIC 329
PA 150 x SIC 328

X ±

X ± S

X ± S

186

125

Híbridos biclonais

93

156

Idade das plantas (em dias após a semeadura)

f-'
N
w

Tabela 2 0. Médias (x) e desvios padrões fenotípicos dentro de parcelas (s) referentes ao
caráter altura da plântula (cm), obtidos em diferentes idades de plantas juve
nis de híbridos biclonais de cacau • Estação Experimental Paulo Dias Morelli,
Medicilân dia, PA, 198 8.
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çao da altura total do fuste e, em decorrência, na

forma

çao da copa dos cacaueiros.
As pesquisas realizadas por ASCENSO
TLEY (1966) mostraram que os cruzamentos com uma

&·

BAR

vantagem

inicial em altura tendiam a crescer mais rapidamente, con
tudo os resultados deste e studo não mostraram esta evidên
cia.
Observando-se os efeitos de híbridos

dentro

de idade, verifica-se que existiram diferenças significati
vas (P < 0,05) entre os híbridos avaliados nas quatro

fa

ses experimentais, concordando com outras pesquisas reali
zadas (ASCENSO, 1963; VELLO, 1963).
O híbrido IMC 67 x CA 4 apresentou as

meno

res médias durante as citadas fases de estudo, contudo so
mente na última avaliação diferiu significativamente

dos

demais. Coincidentemente, o referido cruzamento revelou, tarnbém, a menor altura de fuste na fase adulta (Tabela 9).

Prova-

velmente, durante a fase de crescimento das plântulas em vive_i
ro, seja possível identificar os materiais genéticos que reve
larão, em campo, maior ou menor porte.
Os valores dos

desvios

padrões fenotípicos

dentro de parcelas (Tabela 20), em função da média de ida
de, revelam que a expressão da variabilidade foi maior aos
125 dias após a semeadura, decrescendo nas fases seguintes.
ASCENSO E BARTLEY {1966) encontraram que a variação do ca
ráter ALTP tendeu a crescer com a idade das plântulas.
De modo geral, a

expressão da variabilidade
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dentro de híbridos assumiu um padrão irregular, nao seguin
do um mesmo modelo de manifestação. Maior variação foi de
tectada nos híbridos POUND 7 x BE 10 e IMC 67 x CA 4.
b) Diâmetro do caule - DIAC

Na Tabela 2 1 constam as médias

do

caráter

DIAC obtidas em diferentes idades. Evidencia-se que o cres
cimento cambial dos híbridos aumentou com a idade de

ava

liação, de acordo com o esperado. A taxa de crescimento do
DIAC sofreu influências tanto da idade das plântulas, como
dos materiais genéticos e a taxa média de incremento reve
lou um modelo decrescente de acordo com o aumento da idade,
à semelhança do caráter ALTP. SOUZA et alii (1982) obtive
ram também resultados análogos.
Nas quatro fases experimentais, o cruzamento
SCA 6 x BE 10 mostrou os menores valores para o caráter em
questão, apesar de nao diferirem significativamente de va
lores apresentados por outros híbridos. Entretanto, o cita
do cruzamento registrou a maior taxa de incremento em cres
cimento cambial, a qual foi ligeiramente superior aos valo
res alcançados pelos híbridos PA 150 x SIC 328 e IMC 67

x

CA 4.
Avaliando-se o comportamento dos híbridos i�
dependentemente das fases de estudo, observa-se gue as mai�
res magnitudes médias foram registradas para PA 121 x
329, PA 150 x SIC 328, IMC 67 x SIC 802, POUND 12

x

SIC
SIAL

±
S

d.m.s. para médias de híbridos = 0, 42 ;
d.m.s. para idade dentro de híbridos = 0, 46 ;

s

=

0, 62

8,57±0,63

10 ,40±0 ,67

8,97±0,64
8,96±0 , 61

X +

8, 63±0,56
8, 67±0,61
8,74±0,66
7,88±0, 60
8,30±0,76
8,83±0,64
8,11±0,53

± s

Média Geral

10,98±0 ,61
10, 79±0, 70
10,53±0 , 63
10,22±0, 66
10,46±0,8 4
9, 88±0,53
10 ,20±0,71
10,56±0, 76
9,96±0,52

x

186

d.m.s. para média de idade = 0,15;
d.m.s. para híbridos dentro de idade

9, 2 7±0, 66

8,00± 0,65

6, 64±0,58

6, 60±0,52

S

Média

±

5,99±0, 44
6,31±0, 60
7,00±0,5 4
6,32±0, 4 8

X

POUND 7 x BE 10
POUND 12 x SIAL 505
SCA 6.x BE 10
IMC 67 x CA 4
IMC 67 x SIC 802
SCA 6 x ICS 1

± s

156

9,69±0,63
9,74±0,64
9,00±0,64
9,2 2±0,62
9,72±0,5 4
8,64±0, 60
8, 78±0,94
9,74±0,66
8,92±0,60

-X

125

8,17±0,77
8, 69±0,62
8, 31±0,54
8,50±0,59
8,1 2±0,64
7,03±0, 78
7,93±0,75
8,03±0 ,60
7, 24±0,51

6,75±0,57

X

93

7,0 4±0 ,5 2
6, 64±0, 46
6,68±0,42

PJ\ 121 x SIC 329
Pl\ 150 x SIC 328
POUND 7 x SIAL 505

Hibridos biclonais

Idade das plantas (em dias após a semeadura)

Tabela 21. Médias (x) e desvios padrões fenotípicos dentro de parcelas (s) referentes ao
caráter diâmetro do caule (mm), obti dos em diferentes idades de plantas juve
nis de híbridos biclonais de cacau . Estação Experimental Paulo Dias
Mo
relli, Medicilândia, PA, 1988.
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505, POUND 7 x BE 10 e POUND 7 x SIAL 505.
Conforme as observações realizadas para a va
riável ALTP, os valores dos desvios padrões fenotípicos de�
tro de parcelas (s) revelaram que o DIAC parece não ter um
modelo definitivo de expressão da variabilidade dentro

de

híbridos. Contudo ficou evidente que esta variabilidade te�
deu a ser mais notória aos 186 dias após a semeadura, fato
este melhor visualizado através dos valores dos s, em função da média de idade, os quais mostraram
crescente de expressão, concordando com

as

urna

tendência

pesquisas

de

VELLO (1963). Esses valores (s) no caráter DIAC foram,

em

média, seis vezes inferiores aos valores observados na ALTP.
Independentemente das fases experimentais, maior

variação

foi detectada no cruzamento IMC 67 x CA 4 •.
e) Peso da matéria seca total - PMST
Nos híbridos biclonais em estudo, o
PMST aumentou progressivamente com a idade

das

caráter
plântulas

(Tabela 22). Os cruzamentos PA 150 x SIC 328 e IMC 67 x CA
4 apresentaram as maiores taxas de incremento entre a pri
meira e a Última fases experimentais. Por outro lado,

na

maioria das fases de estudo, as menores magnitudes para as
médias de PMST foram expressadas por SCA 6 x BE 10 e

IMC

67 x CA 4. Tais resultados parecem evidenciar que não exis
te uma nítida associação entre PMST e taxa
àe PMST.

de

incremento

s

d.m.s. para média de híbridos = 1,13;
d.m.s. para idade dentro de híbridos = 1,21;

POUND 7 x BE 10

PA 121 x SIC 329
PA 150 x SIC 328
POt.JND 7 x SIAL 505

S

13,84±1,97

14,82±1,76
14,98±2,18
13,90±1,85
13,74±2,10
14,42±2,56
12,17±1,73
13,06±1,69
14,38±1,95
13,13±1,78

X ±

186
± S

=

1,65

9,07±1,49

9,65±1,48
9,91±1,53
9,04±1,57
9,32±1,55
9,61±1,56
7,56±1,39
8,32±1,50
9,78±1,48
8,41±1,30

X

Média Geral

d.m.s. para média de idade = 0,40;
d.m.s. para híbridos dentro de idade

9,87±1,72

±

7,95±1,23

x

4,61±0,69

± s

Média

x

POUND 12 x SIAL 505
SCA 6 x BE 10
IMC 67 x CA 4
IMC 67 x SIC 802
SCA 6 x ICS 1

S

156

9,83±1,86
11,44±1,57
9,45±1,97
10,02±1,75
11,12±1,24
8,11±1,62
8,99±2,08
10,51±1,76
9,33±1,47

±

125

8,77±1,35
8,65±1,25
7,99±1,43
8,72±1,24
8,22±1,06
6,18±1,36
7,29±1,10
8,69±1,12
7,02±1,09

X

93

5,17±0,64
4,57±0,76
4,82±0,72
4,78±0,75
4,68±0,76
3,80±0,49
3,95±0,80
5,56±0,75
4,15±0,49

HÍbridos biclonais

Ida de das plantas (em dias apSs a serreadura)

t--'
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Tabela 2 2 . Médias (x) e desvios padrões fenotípicos dentro de parcelas (s) referentes ao
caráter peso da m atéria seca total (.g) por planta, obtidos em diferentes i d a
des de plantas juvenis de híbri dos biclonais de cacau . Estação Experimental
Paulo Dias Morelli , Medicilãndia, PA, 1988.
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Analisando-se os valores de s, em função

da

variabilidade dentro de híbridos, observa-se que a maioria
dos híbridos apresentou valores crescentes de acordo com a
idade e que, em média, SCA 6 x BE 10 e SCA 6 x ICS 1 reve
laram menor variabilidade.
As médias de percentagem do peso da

matéria

seca das raízes, caule e folhas, com relação ao peso de m�
téria seca total da plântula, são apresentadas na

Tabela

23. Evidencia-se que em todas as fases experimentais a pe�
centagem de matéria seca para diferentes partes da plântu
la apresentou-se na seguinte ordem decrescente: folhas, cau
le e raízes. Enquanto a proporção de matéria seca das

fo

lhas tendeu a decrescer com o aumento de idade das plântulas, verificou-se o contrário com referência à

proporçao

de matéria seca das raízes e caule, em desacordo com os re
sultados obtidos por MONTE (1983). Provavelmente, as dife�
renças relativas

a materiais genéticos e condições experi

mentais adotadas sejam os fatores responsáveis pelos resul
tados obtidos.
d} índice de area foliar - IAF
Várias pesquisas em cacau têm demonstrado que d�
rante a fase juvenil da planta a ârea foliar aumenta progressi
vamente com a idade (ALVIM & GRANGIER JR., 19 6 6; ADENIKINJU,
1971; OYEBADE, 1972; MONTE, 1983; ALMEIDA & VALLE,

1988).

Neste trabalho, sete híbridos biclonais, dos nove conside-

21
22

23
23
19
18
21
21
19
21

RJUND 7x SIAL 505

FülJND 7 x BE l 0

POUND 12x SIAL 505

x BE 10

SCA 6

IMC 67 x CA 4

IMC 67 x SIC 802

SC,\ 6 x lCS l

Média geral

21

20

21

21

23

21

24

22

PA 150 x SIC 328

23

21

57

60
23

20

27

22

59
58

16

61

60

23

25

24

24

23

26

24

48

29

23

54

49

26

25

56

52

56

49

55

58

53

52

26

22

54

50

25
25

raízes caule folhas

125

186

25

23

26

27

21

25

26

28

25

27

41

33

30

31

29

28

32

45

46

45

45

47

46

42

30
29

44

43

31

30

25

22

24

26

21

26

26

27

26

27

33

32

33

30

35

31

36

35

33

34

42

46

43

44

44

43

38

38

41

39

, raízes caule folhas raízes caule folhas

156

Idade das plantas (em dias após a semeadura)

56

raízes caule folhas

93

PA 121 x SIC 329

BICLONAIS

HfBRIDOS

PA, 1988.

Tabela 23. Médias de percentagem do peso da§ diferentes partes secas da planta em rel�
ção ao peso da matéria seca total, referentes a plantas juvenis de híbridosbl:_
clonais de cacau. Estação Experimental Paulo Dias Morelli, Medicilândia,

.
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rados nessa fase, apresentaram menor area foliar por plân
tula aos 156 dias após a semeadura, em relação à avaliação
anterior. Este fato foi resultante da ocorrência de lagar
tas

(Oike.tic.u.fi sp.} entre o quarto e o quinto mês de mensu

ração e pode ser visualizado na Tabela 24, onde constam as
médias do caráter IAF. Observa-se que houve, de maneira ge
ral, redução nas magnitudes das médias no citado período,.
O caráter IAF avalia a capacidade ou velocidade com que
parte aérea do vegetal {área foliar) ocupa a área de

a

solo

disponível aquele vegetal (LUCCHESI, 1984), constituindo
se num dos fatores determinantes da capacidade produtiva da
planta (ALVIM, 1977; HUTCHEON, 1977c).
Em cada fase experimental, existiram diferen
ças Significativas (P < 0,05) entre os híbridos biclonais.
Os maiores valores de IAF, aos 186 dias apos a

semeadura,

foram encontrados nos híbridos IMC 67 x SIC 802, POUND
x SIAL 505, PA 150 x SIC 328, IMC 67 x CA 4, PA 121 x

12
SIC

329 e SCA 6 x ICS 1, que atingiram15,59, 15,44, 14,90, 14,40,
14,11 e 14,07, respectivamente. Os cruzamentos IMC 67 x CA
4 e PA 150 x SIC 328 registraram as maiores taxas de incre
mento entre a primeira e a última mensuração, enquanto IMC
67 x SIC 802 revelou o menor acréscimo. Como a obtenção
um IAF máximo com maior rapidez e de uma área foliar
permaneça ativa por mais tempo constribuem para

de
que

maximizar

a produtividade de uma cultura (BERNARDES, 1987),

infere

se que a seleção precoce em cacau com base no IAF e na sua

±

S

S

11,61±2,41

12,96± 2,58

7,97±1,26

d.m.s. para média de h1bridos = 1,66;
d.m.s. para idade dentro de h1bridos = 2, 09;

±

S

O,7 0;

S

=

2,67

11,64±2,17

10,50±2,09
10,94±1,94
12,99±2,35
9,98±1,85
11,54±2,53
12,82±1,94
10 ,94±1,89

±

11,84±1,87
13,23±2,84

X

Média Geral

d.m.s. pa ra híbridos dentro de idade

=

14,03±2,20

15,59±2,34
14,07±1,85

12,70±2,63
15,44±2,86
12,49±2,06
14,40±2,13

12,56±1,99

14,11±1,86
14 ,90±1,80

X

186

d.m.s. para média de idade

12,42±2,10
11,14±2,51

13,26±1,74
10,97±1,74

10,34±2,55

±

11,10±2,21
13,07±2,35

X

9,99:tl,45
7,60±1,24

Média

IMC 67 x SIC 802
SCA 6 x ICS l

S

156

11,05±1,88
13,96±2,62
9,79±1,75
11,60±3,34

POUND 12 x SIAL 505
SCA 6 x BE 10
JNC 67 x CA 4

POUND 7 x SIAL 505
POu"ND 7 X BE 10

±

13,62±2,06
17,44±4,57

X

125

11,42±2,36
12,31±1,88
13,80±2,35
10,88±2,29
12,97±2,94

8,51±1,20
7,50±1,62

X

93

7,69±1,20
7,72±1,04
8,77±1,26
6,75±1,06
7,21±1,13

PJ\ 121 x SIC 329
PJ\ 150 x SIC 328

I Iíbri.dcs biclona.is

Idade das plantas (em dias apés a seme adu ra)

Tabela 24. Mêdias (x) e desvios padrões fenotipicos dentro de parcelas (s) referentes ao
c aráter Índice de área foliar, obtidos em diferentes idades de plantas juvenis
de híb rid os b iclonais de cacau . Estação Experimental Pa ulo Dias
Morelli ,
fví9diciL1nJLa, PA, 1988.
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taxa de incremento pode ser efetiva na identificação de ma
teriais genéticos promissores para elevado rendimento.
Sabe-se que na fase inicial de crescimento da
maioria

das culturas, a taxa de produção de fotossinteti

zados aumenta progressivamente até um valor máximo em fun
ção do IAF (LUCCHESI, 1984; BERNARDES, 1987). Isto decorre
da capacidade da planta em aproveitar melhor a energia lu
minosa. Por outro lado, o IAF depende das

características

da espécie, variando de acordo com a densidade de cobertu
ra vegetal, distribuição horizontal entre folhas,

distri
ou

buição vertical entre folhas e ângulo foliar, dentre
tros fatores.
A expressao da variabilidade, em termos
desvios padrões fertotípicos pentro de parcela (s),

de

seguiu

um modelo não previzível, considerando-se o conjunto de hí
bridos avaliados. Enquanto POUND 12 x SIAL 505 e IMC 67
SIC 802 revelaram valores de s crescentes com a idade,

x
os

demais cruzamentos apresentaram um padrão de variabilidade
irregular. Maior variabilidade para o caráter em foco
detectada nos cruzamentos PA 150 x SIC 328, IMC 67 x

foi
CA 4

e POUND 12 x SIAL 505.
Analisando conjuntamen�8

os caracteres ava

liados a nível de plantas individuais, observou-se

a

se

guinte tendência decrescente de expressão de variabilidade:
ALTP, IAF, PMST e DIAC, concordando com os resultados obti
dos por ASCENSO & BARTLEY

(19 6 6)

•

.134.
e) Taxa de assimilação liquida - TAL
A variável TAL representa a atividade

fotos

sintética líquida de uma unidade de área (fotossíntese
nos respiração) ou as alterações na quantidade de

me-

matéria

orgânica formada com a energia luminosa recebida (LUCCHESI,
1984; BERNARDES, 1987).
Apesar de o teste F ter mostrado a existência
de diferenças não significativas para o efeito de tratamen
tos, considerando-se a análise da variância como

parcelas

subdvididas no tempo {Tabela 19), a comparação de médias de
tratamentos pelo teste de Tukey revelou a presença de vari�
bilidade entre os híbridos biclonais (P < 0,05), entre
médias dentro de idade (Tabela 25). Nas pesquisas

as

realiza

das por VELLO (1963), MONTE (1983) e ALMEIDA & VALLE (1988),
nao foram detectadas diferenças significativas entre os materiais genéticos avaliados para o caráter TAL, nas

fases

correspondentes deste trabalho.
É

conhecido que no decurso do crescimento

de

uma planta, ocorre aumento do IAF, mas a sua TAL diminui, de
vido ao auto-sombreamento que as folhas superiores

exercem

sobre as inferiores (LUCCHESI, 1984). Neste trabalho,
híbridos revelaram valores de TAL significativamente
res na última avaliação, ou seja, entre 156 e 186 dias

seis
maio
de

idade, indicando, possivelmente, que o auto-sombreamento não
era suficientemente relevante para afetar a atividade fotos
sintética líquida.

2,80
5 ,60
4,4 8
3 ,52
7,30
5, 70
4 ,12
4,92
8,12
5,17

8,92
9 ,98
8,82

11,12
8,62
7,85
10 ,35
7,32
8,42
9,04

POUND 7 x BE 10
POUND 12 x SIAL 505
SCA 6 x BE 10
IMC 67 x CA 4
IMC 67 x SIC 802
SCA 6 x ICS 1

Média

10 ,84

13,75
8,58
13,25
10 ,98
7,85
12,55
10,75
9,60
10,25

156-186

8,35

8,49
8,0 5
8,85
8,54
7,92
8,70
8,41
7,28
8,93

Média geral

d.m.s. para mé:Uas de híbridos= 0,64 ;
d.m.s. para média de perio:io = 0,43 ;
d.m.s. para perlo:Io dentro de híbridos = 1,3 0;, d.m.s. para híbridos dentro de perlo:io = 1,53

PA 121 x SIC 329
PA 150 x SIC 328
POUND 7 x SIAL 505

125-156

93-125

Híbrida; biclonais

Período .(em dias após a semeadura)

1
2
Tabela 25. Médias referentes ao caráter taxa de assimilação líquida (rrg.dm- .dia- ), obtidas em dife�
tes idades de plantas juvenis de hí.brida; biclonais de cacau . Estação Experimental Paulo,,
Dias Morelli, Me:licilâ:r:dia, PA, 1988.
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Observando-se as magnitudes de TAL dentro
híbridos (Tabela 25), verifica-se que houve expressiva

de
va

riação durante as fases experimentais, excetuando-se os va
lores apresentados pelos híbridos P0UND 12 x SIAL 505 e SCA
6 x ICS 1, fato este decorrente, provavelmente, do

aumento

progressivo da área foliar nos citados híbridos. As

médias

de baixas magnitudes registradas, na maioria dos

híbridos,

entre 125 e 156 dias de idade, parecem ser resultantes

da

ocorrência de lagartas (O,i,ke;tic.u.fi sp.} , conforme já citado no
item anterior, as quais provocaram reduções da área

foliar

aos 125 dias de idade e da taxa de incremento do PMST entre
125 e 156 dias de idade (Tabela 22). Deve-se levar em consi
deração também que a metodologia adotada consistiu em amos
trar. plantas diferentes em diversas idades, procedimento e�
te sujeito a apresentar algumas dificuldades na interpreta
ção dos dados entre amostras.
Os melhores desempenhos foram verificados nos
híbridos SCA 6 x ICS 1, POUND 7 x SIAL 505, SCA 6 x

BE 10,

P0UND 7 x BE 10, PA 121 x SIC 329 e IMC 67 x CA 4, os quais
registraram, respectivamente, os seguintes valores médios de
TAL: 8,93, 8,85, 8,70, 8,54, 8,49, e 8,41 mg . dm

-2

. dia

-1

.

de
O valor médio de TAL entre 93 e 186 dias de idade foi
8,35 mg . dm-2 . dia-1 . MONTE (1983) trabalhando com quatro
cultivares de cacau, no período de 29 a 126 dias de idade,
-1 , enquanto
-2
obteve um valor médio de 10,12 mg . dm
. dia
ALMEIDA

& VALLE (1988} avaliando dez híbridos

biclonais,

. 13 7.
no período de 60 a 225 dias apos a emergência,
um valor médio de TAL de, aproximadamente,
dia

-1

registraram
. -?

7 mg

dm - .

Deve-se destacar que em comparação com resultados ob

tidos durante o crescimento juvenil de outras espécies veg�
tais, a variável TAL em cacau assume valores

relativamente

baixos (GOODALL, 1950; ALVIM, 1962; OYEBADE, 1972).

Entre-

tanto uma planta com baixa TAL não significa necessariamen
te uma planta com baixa capacidade produtiva (ALVIM, 1962).
O cacaueiro, por exemplo, apresenta baixo ponto de compensa
ção, ou seja, com pouca energia solar recebida expressa uma
atividade fotossintética eficiente.
f) Taxa de crescimento relativo - TCR
O caráter TCR avalia o crescimento relativo da
planta, em termos de matéria seca formada, por unidade

de

tempo, em função do peso inicial (LUCCHESI, 1984).
Os valores de TCR obtidos em diferentes

ida

des constam na Tabela 26. Observa-se que existiram diferen
ças significativas (P < O, 05) entre as médias de híbridos dentro
de idade revelando a presença de variabilidade no conjunto avaliado, ao contrário das

pesquisas de VELLO (1963),

MONTE

(1983) e ALMEIDA & VALLE (1988), que não detectaram difere�
ças significativas nos materiais genéticos estudados. De IDQ
do semelhante à variável TAL, observou-se grande

variação

dentro de híbridos durante as fases de experimentação e uma
redução considerável nos valores obtidos entre 125
dias de idade.

e

156

15,68

Média

d.m .s. para média de híbridos = 0,68;
d.m.s. para período dentro de híbridos

SCA 6 x ICS 1

IMC 67 x SIC 802

IMC 67 x CA 4

14,72
18,68
14,78
17,05
15,55
14,25
19,22
12,35
14,50

93-125

PJ\ 121 x SIC 329
PA 150 x SIC 328
POUND 7 x SIAI, 505
POUND 7 x BE 10
POUND 12 x SIAL 505
SCA 6 x BE 10

Híbridos biclonais

=

1,5 0;

12,0 8

14,62
9 ,45
13,68
11,38
8,85
14,5 5
13,32
11,15
11,172

156-186

=

11,66

11,08
12,32
11,35
11,01
11,64
12,51
12,91
10 ,04
12,06

1, 75 .

Média geral

d.m.s. para média de período = 0, 50 ;
d.m.s. para híbridos dentro de período

7,21

3,90
8,82
5 ,5 8
4,60
10,52
8,72
6,20
6,62
9,95

125-156

Período (em dias após a semeadura)

'l\:Jbcla 26. Médias referentes ao caráter taxa de crescimento relativo (mg .g-l. dia-l), cbtidas em dife
rentes idades de plantas juvenis de híbridos biclonais de cacau . Estação Experimental Pa�
lo Dias Marelli, Medicilândia, PA, 1988.
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Os cruzamentos IMC 67 x CA 4, SCA 6 x BE 10 e
PA 150 x SIC 328 apresentaram os maiores valores médios

de

TCR, os quais foram, respectivamente, os seguintes: 12,91,
-1
12, 51 e 12,3 2 mg . g-1
dia , enquanto IMC 67 x SIC 802 re
. -1
-1
velou o menor valor médio que foi de 1 O, 04 mg • g
• dia .
Ao mesmo tempo, IMC 67 x CA 4 e PA 150 x SIC 328 evidencia
ram as maiores taxas de incremento de IAF e IMC 67 x SIC 802,
a menor, conforme já citado no item 4.2.2. alínea d.
resultados parecem sugerir que os híbridos com
são, geralmente, os que apresentam ta.mbém maior

Estes
TCR

maior

incremento

no IAF, em acordo com as observações de ALVIM (1962) e LUC
CHESI (1984). O valor encontrado da TCR média, entre 93

e

186 dias de idade, foi de 11,66 mg . g-l . dia-1. Os resul

tados obtidos por MONTE (1983) e ALMEIDA

&

VALLE (1,988), ao

avaliarem diferentes materiais genéticos de cacau, respecti
vamente, entre 29 e 126 dias de idade e 60 e 225 dias

apos

a emergência, foram de 22,80 e, aproximadamente, 11,0 mg
-1
. dia -1
g
g) Razão de area fo1iar - RAF
Na Tabela 27, sao apresentadas as médias

da

relação entre area foliar e peso da matéria seca total (RAF),
obtidas durante as fases experimentais. Foi observada a

e

xistência de diferenças significativas (P

os

<

0,05) entre

híbridos biclonais avaliados, para as médias

de

híbridos

dentro de idade. Durante a ontogenia das plantas, observou-

d.m.s. para média de hibridos = 2,90;
d.m.s. para pericx:l.o dentro de híbridos
=

2,08;

55,71

52,62
54,54
50,42
51,37
59,24
56,74
60,80
57,93
57,72

156-186

71,04

67,61
76,79
63,94
64,21
74,4 7
74,07
76,99
70,25
71,05

Média geral

d.m.s. para média de perícx:l.o = 0,69;
d.m.s. para híbridos dentro de perícx:l.o = 3,57.

71,18

86,24

Média
·-·

68,43
78,26
64,34
64,68
73,99
74,54
77,76
68,90
69,69

125-156

81, 77
97,56
77,07
76,58
90,19
90,92
92,42
83,91
85,75

93-1?5

PJ\ 121 x SIC 329
PJ\ 150 x SIC 328
POUND 7 x SIAL 505
POUND 7 x BE 10
POUND 12 x SIAL 505
SCA 6 x BE 10
IMC 67 x CA 4
JlvlC 67 x SIC 802
SCA 6 x ICS 1

Híbridos biclonais

Período (em dias arós a serreadura)

Tabela 27. Médias referentes ao caráter razão de área foliar (cru2 .g-l), obtidas em diferentes idades de
plantas juvenis de híbridos biclonais de cacau . Estação Experimental Paulo Dias Morelli , Me
dicilândia, PA, 1988.
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se uma nítida tendência d e decréscimo nos valores

de

RAF,

provavelmente devido as maiores taxas registradas de incre
mento na produção de matéria seca das raízes e do caule.

O

mais

crescimento do caule e do sistema radicular em taxas

elevadas deve constituir drenos competitivos por fotossint�
tizados com as folhas contribuindo, em decorrência, para

a

obtenção de valores decrescentes de RAF com a ontogenia das
plantas. OYEBADE (1972) obteve valores decrescentes de RAF,
ao avaliar quatro variedades de cacau, no período de quatro
a 24 semanas de idade e ALMEIDA

&

VALLE (1988)

registraram

também resultados semelhantes.
De acordo com BUTTERY

&

BUZZELL (1972),

plantas com baixa RAF as folhas têm dreno mais ativo
seus produtos fotossintéticos do que as folhas

de

nas
para

plantas

com RAF elevada e que baixa RAF pode favorecer taxas elevadas de fotossíntese. Os resultados desta pesquisa

mostram

que as maiores médias gerais foram registradas pelos cruza
mentos IMC 67 x CA 4, PA 150 x SIC 328 e POUND 12 x SIAL 505,
os quais apresentaram, respectivamente, os seguintes

valo-

res de RAF: 76,99, 76,79 e 74,47 cm2 . g-1, enquanto POUND 7

x SIAL 505 e POUND 7 x BE 10 revelaram os menores

valores
2
médios, que foram, respectivamente, de 63,94 e 64,21 cm
-1

h) Taxa de produção de matéria seca - TPMS
A TPMS, denominada também de capacidade fotos

.142.
sintética ou produtividade primária líquida, é uma das

va

riáveis mais importantes, pois avalia o desenvolvimento

da

planta, relacionando a quantidade de carboidratos

formados,

na area de solo ocupada pela planta, por unidade

de

(LUCCHESI

&

tempo

MINAMI, 1980). HUTCHEON (1977c) considera a ca-

pacidade de rendimento em cacau dependente da TPMS e da ma
neira pela qual a planta divide os fotoassimilados

entre

crescimento vegetativo e reprodutivo, sobretudo a proporção
usada na produção de sementes.
A comparação de médias de tratamentos

pelo

teste de Tukey detectou diferenças significativas (P < 0,05)
nos valores do caráter TPMS, entre as médias

de

híbridos

dentro de idade (Tabela 28), muito embora o teste F não te
nha revelado diferenças significativas para efeito de trata
mentos (Tabela 19). As maiores magnitudes foram obtidas

no

período entre 156 e 186 dias de idade. Verifica-se, também,
que sete híbridos apresentaram redução nos valores de TPMS,
no período entre 125 e 156 dias de idade, em virtude dos de
créscimos nos valores de TAL e IAF, respectivamente, em

i

gual período (Tabela 25) e aos 156 dias (Tabela 24), pois a
TPMS é determinada pelos referidos caracteres, de acordo com
ALVIM

&

ALVIM (1969). Os híbridos POUND 12 x SIAL 505 e SCA

6 x ICS 1 apresentaram uma tendência crescente de expressao
dos valores de TPMS, pois o caráter IAF revelou um

cresci

mento progressivo com a idade das plântulas e a TAL mostrou
pequena variação nos citados cruzamentos, conforme já discu

=

1,58;

13,75

17,�0
12,26
15,45
13,38
11,05
14,05
14,11
13,45
12,72

156-186

=

9,51

10,79
9,48
9,46
10 ,10
8,97
9,70
9,32
9,40

10 ,19

1,91.

Média geral

d.rn.s. para rné:.lia de pericrlo = 0,53;
d.rn.s. para híbridos dentro de perícrlo

6,13

9,26

Média

d.rn.s. para média de híbridos = 0,92;
d.m.s. para pericd.o dentro de híbridos

3,57
8,48
4,59
4,07
9,72
6,05
4,84
6,08
7,74

125-156

9,70
11,62
8,40
10,93
9,52
6,81
10,15
8,43
7,74

9 3-125

PJ\ 121 x SIC 329
PJ\ 150 x SIC 328
POUND 7 x SIAI, 505
F'Ou'ND 7 x BE 10
POUND 12 x SIAI, 505
SCA 6 x BE 10
IMC 67 x CA 4
IMC 67 x SIC 802
SCA 6 x ICS 1

Híbridos biclonais

Período (em dias apés a semeadura)

1
2
Tabela 28. Médias referentes ao caráter taxa de produção de matéria seca (g.rn- .dia- ), obtidas em dif�
rentes idades de plantas juvenis de hÍbridCB biclonais de cacau . Estação Experimental Pau
lo Dias Morelli, �e:Jicilândia, PA, 1988.
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tido. O crescimento do IAF proporciona incrementas na TPMS,
devido a um melhor aproveitamento da energia luminosa,

po

rém, em virtude do auto-sombreamento das folhas, a taxa fo
tossintética média por unidade de área foliar decresce �UC
CHESI,

19 84).
Considerando-se o comportamento dos híbridos,

independentemente das fases de estudo, verifica-se que

PA

150 x SIC 328, PA 121 x SIC 329 e POUND 12 x SIAL 505 apresentaram os maiores valores médios, os quais foram, respectivamente, os seguintes:

1O , 7 9,

1O , 19 e 1 O , 1O g • m

-2·· ·

· . · dia

-1

.

Estes dados demonstram a maior capacidade dos citados híbri
dos, em produzir maior quantidade de matéria seca por unida
de de área disponível.
Em resumo, a análise quantitativa de cresci
mento na fase juvenil revelou a existência de diferenças si.9:
nificativas entre os nove híbridos biclonais, para as vari�
veis ALTP, DIAC, PMST, IAF, TAL, TCR, RAF e T.PMS, sugerindo
possíveis ganhos genéticos através de seleção. Os

hibridos

que expressaram um desempenho favorável com referência a um
maior número de variáveis de possível interesse em processo
de seleção precoce, foram os seguintes: PA 150

x SIC 328,

PA 121 x SIC 329, POUND 12 x SIAL 505, POUND 7 x SIAL 505 e
POUND 7 x BE 10, sobretudo o primeiro citado, que

apresen

tou também valores máximos para PMST, IAF e TPMS. Nos híbri
dos PA 150 x SIC 328, PA 121 x SIC 329 e POUND 12x SIAL5C5,

.145.
as variáveis de
ALTP,

DIAC,

ros citados

maior expressao

PMST,

IAF e TPMS,

destacaram-se

TAL, respectivamente.

comuns aos mesmos

Os híbridos

dois primei

sendo que os

também,

foram:

a TCR

com relação

e
e

POUND 7 x SIAL 505
relevantes

para

ALTP, DIAC, PMST e TAL e os menores valores para RAP,

des

POUND 7 x BE 10

apresentaram

tacando-se o primeiro citado,

magnitudes

que reuniu elevado

valor de

TAL e menor magnitude de RAF, pois segundo BUTTERY & BUZZELL
(1972),

baixa RAF pode

síntese.
TAL

e

favorecer taxas elevadas de

Considerando-se, contudo, que
TPMS

as variáveis

constituem os principais fatores
planta

produtiva

HUTCHEON, 1977c),

o cruzamento PA 121 x SIC 329,
na fase adulta, foi o único

valores médios relativamente expressivos

IAF,

determinan

tes da capacidade
mais produtivos

de uma

fotos

(ALVIM, 1977;
a

para

um

dos

apresentar
os

citados

caracteres, muito embora esses valores não tenham

assumido

magnitude

SCA 6

máxima no conjunto avaliado. O híbrido

x

ICS 1, que expressou excelente desempenho produtivo na fase
adulta, destacou-se apenas com relação à variável TAL, apr�
sentando a maior magnitude.
4.3. Seleção precoce para produção com

base

em caracte

res quantitativos de crescimento em plantas juvenis

A possibilidade de utilizar a seleção preco
ce em cacau tem sido pouco investigada e, até o momento, os

.146.
resultados obtidos
tornar a

nao sao satisfatórios no sentido

de

seleção em viveiro uma prática confiável na iden

tificação de genótipos mais produtivos.
O termo seleção precoce

é utilizado

neste

trabalho para designar a prática de seleção em viveiro, ou
seja, durante a fase inicial de crescimento da planta,

fa

se esta correspondente aos seis meses após a semeadura.
A Tabela

29

contém os valores médios observa

dos do caráter PSUP (Y.),
na
l

fase adulta e das

DIAC (X 2 i ), PMST (X3i), IAF (X4i), TAL (XSi),
e TPMS (x8i), na fase juvenil. Es

ALTP {Xli ),

ses valores foram

utilizados para a obtenção

çÕes de regressão múltipla apresentadas na
sim como,

variáveis

dos

quadrados médios

das 17 equ�

Tabela 30,

dos desvios

de

as

regres

sao (QMDesvios) e das estimativas dos coeficientes de cor
relação múltipla (R), de determinação (R2 ) e de determina
ção ajustado

(R

2

ªJ. }

•

O coeficiente de determinação (R2 ) indica

a

proporçao da produção estimada pela equação de regressão mú!
tipla que é explicada pelas variáveis independentes (STEEL
& TORRIE, 1980), constituindo uma medida descritiva da qu�
lidade do ajustamento obtido (HOFFMANN

&

VIEIRA,1983). Con

tudo o número de observações da amostra influencia o valor

x BE 10
x CA 4
x CATONGO
x ICS 1

SCA
IMC
IMC
SCA
4,50
3,92
4,19
6,52

4,18

5,02
3, 87
5,96
4,08

y

34,02
31,15
37,41
36,14

37,13

35,94
37,71
35,80
39,32

Xl

8,30
8,83
8,11

8,74
7,88

x2
8,97
8,96
8,63
8,67
9,61
7,56
8,32
9,78
8,41

9,65
9,91
9,04
9,32

x3

9,98
11,54
12,82
10,94

12,99

11,84
13,23
10,50
10,94

x4

8,70
8,41
7,28
8,93

7,92

8,49
8,05
8,85
8,54

xs

12,51
12,91
10,04
12,06

11,64

11,08
12,32
11,35
11,01

x6

74,07
76,99
70,25
71,05

74,47

67,61
76,79
63,94
64,21

x7

8,97
9,70
9,32
9,40

10,10

10,19
10,79
9,48
9,46

xs

x5

a

x8

- Re;erentes a média de três períodos juvenis ( 93-12 5 , 12 5 -1 5 6 e 1 5 6-186
apos a semeadura).

dias

Y - Referente a média dos anos de 19 87 e 19 88, respectivamente, 9Q e 109 anos após
a implantação;
Xl a x - Referentes a média de quatro fases juvenis (aos 93, 12 5 , 1 5 6 e 186 dias apos
4
a semeadura);

a/ Vide simbologia no Apêndice 7.

6
67
67
6

POUND 12 x SIAL 505

x SIC 328
x SIAL 505
x BE 10

PA 121
PA 150
POUND 7
POUND 7

x SIC 329

Híbridos
Biclonais

Tabela 29. Valores médios observados do carater PSUP (Y), obtidos na fase adulta e dos
caracteres ALTP (X ), DIAC (X2) PMST (X ), IAF (X4), TAL (X 5 ),
TCR (X6),
3
1
RAF (X7) e TPMS (X 8), obtidos na fase juvenil, em híbridos biclonais de ca
cau�/. Estação Experimental Paulo Dias Morelli, Medicilândia, PA.
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de R 2 o qual tende a crescer, quando o numero de

observa-

çoes diminui. Para resolver esse inconveniente, foi propos
to o coeficiente de determinação ajustado para graus de li
berdade (HOFFMANN
por R 2 aJ..
lor de R

2

&

VIEIRA), 1983), indicado neste trabalho

A análise da Tabela 30 revela que o maior va-

ªJ.

O,7043) foi obtido quando se utilizaramALTP,

(=

PMST, IAF, TAL, TCR, RAF e TPMS corno variáveis explicativas
do caráter PSUP, cuja equaçao de regressao múltipla e:
yl = -168,87 2 0 - 0,5106 xl + 15,8378 x - 4, 2 9 2 2 X4 +
3
+1 2 ,3933

x5

-

2 ,8351

x
6

+

1,8459

x7

- 10,6 2 96

x8

Outro resultado relativamente semelhante ao ci
tado anteriormente refere-se à utilização dos caracteres DIAC,
PMST, TAL, TCR, RAF e TPMS para predizer a produção de

ca

2

cau úrnido por planta. Esta equaçao com R aJ. = 0,68 2 6 é:
Y4 =

- 2 78, 2 150 + 15,411 2
-

2 , 2 53 4

x6

+ 1,7583

x2

x7

+ 6,8788
- 15, 2 951

x3

+ 16,5755

x8

x5

-

As equaçoes 1 e 4 (Tabela 30) revelaram os maio-

res valores de R 2

., evidenciando-se "a priori" corno as me-

ªJ

lhores equaçoes para predizer a produtividade futura de hí2

bridos de cacau. Contudo os valores de R aJ. e os QM Desvios

das citadas equações foram não significativos e significati
vos respectivamente, indicando que as variáveis independen
tes consideradas no modelo não explicam, adequadamente,

as

x

-

-

-

-

-

-

-

,•,,,0·,

x

2

),
7

.) e
ªJ
combinações

(R

16 8 ,8 720
397,8 760
4 8 0,9830
278,2150
73,9514
9 5 ,3271
31,8192
5 6,1160
25,2061
21,1123
11,1420
24,0181
24,1247
2,5 803
1,8049
4,9044
134, 8 159

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

o,5 106X1
21,3948X2
o,2104x1
1s,4112x2
o,2323x1
s,485ox2
1,3136x 4
2,6532x3
1,7891x4
o,111ox3
o,540ox1
4,010sx5
1,1268X4
1,5426�5
l,0774X5
1,1491x5
33,3761x5
+

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

-2
2,1234X
5

15,8 378X3
12,2368X3
30,9214X2
6,8788X3
4,93o3x3
1,7414X4
4.9412x5
s,8836x5
4,2291x5
4,1874X5
11,8901x2
2,313ox6
3,66s2x 5
o,4813!6
0,2575X 8
+
+
+
+
+
+
4,2922x4
1,9506X4
8,4813X3
16,575SX5
7,S994X5
7,9944X5
1,s808x6
1,8606x6
o,4962X6
2,4063X6
8,2031x3
o,322ox7
2,2s13x 8
+
+
+
+
+
+
12,3933X5
21,9714X5
2s,3389X5
2,2s34x6
1,8436X6
1,7S68x6
o,1841x7
o,so53x7
2,101sx8
o,33s3x7
1,61s1x4

+
+
+
2,8351x6
2,8657X6
2,6684X6
l,7583X7
o,6s3ox7
o,4816X7
1,s139x8
2,13s2x8
+
+
+
-

0,8068
0,8518
0,7869
0,7448
0,6475
0,6311
0,8743

0,6509
o,7255
0,6192
0,55 46
0,4192
0,3983
0,7644

R2

0,3018ns
0,5608*
0,3907ns
0,4062ns
0,2256ns
0,312.3ns
0,6859**

R2 aj

0,6331**
0,3983**
O ,5525'"'"
0; 5334,•d,
o,7022"0"
0,6236""''
o,2848'"*

QMDesvíos

1,8459X7 - lü,6296X8 0,9813 O,9630 0,7043ns 0,2681'"
2,7064X7 - 21,7561X8 0,9721 0,9450 0,5599ns 0,3991,h',
2,s473x7 - 25,601ox8 0,9641 0,9295 0,4359ns 0,5115 "'*
0,9595 0,9206 0,6826ns O,2878'"'''
1s,29s1x8
0,9468 0,8964 0,5854ns 0,375 9,hr
4,7412x8
0,9163 0,8396 0,3582ns 0,5820""''
4,9157x8
0,8998 0,8097 0,4925ns 0,4602 **
0,8934 0,7982 0,4618ns 0,4880"'.,.'
0,8773 o,7696 0,5392* 0,4179'"*
0,8543 o,7298 0,4597ns O ,4899"'*

R

quadrados médios dos desvios da regressão (QMDesvios) para diferentes
entre PSUP (Y) na fase adulta e ALTP (X ), DIAC (X ), PMST (X ), IAF (X ), TAL (X
1
2
4
3
TCR (X ), RAF (X ) e TPMS (Xff} :qa fase juvenil, em híbridos biclonais de cacau� •
6
7
Estação Experimental Paulo Dias Morelli, Medicilândia, PA.

2

ficientes de determinação (R ), coeficientes de determinação ajustados

30. Equações de regressão múltipla (Y), coeficientes de correlação múltipla (R), coe

�/ Vide simbologia no Ap�ndice 7.
Y - Referente a média dos anos de 1987 e 1988, respectivamente, 9Q e lOQ anos após a implantação;
X:1 a X1, - Referentes a média de quatro fases juvenis (aos 93, 125, 156 e 186 dias após a semeadura);
5 n 8 - Referentes a média de tr�s perfodos juvenis (93-125, 125-156 e 156-186 dias após a semeadura).
Signific;1tivos nos nÍvds dr 5'¾, e l'¾, ele probnbilidndc, rcspecttvnmcnte, pelo teste F.
ns N�o significativo.

17

16

14
15

l.3

12

11

9
10

8

7

(i

4
5

·i

2

y
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variações observadas entre os híbridos biclonais estudados,
com relação ao peso das sementes úmidas por planta

(variá-

vel dependente) na fase adulta. Os valores obtidos relativa
2

mente expressivos dos R aJ. devem ser atribuídos ao

numero

elevado de variáveis independentes utilizadas, em relação ao
número restrito de observações. Em função de tais fatos, as
equaçoes em foco

nao

devem

ser

utilizadas

pro

em

cesso de seleção precoce em cacau.
5 e 1 2 , os valores de R 2
fo
ªJ
ram relativamente semelhantes, apesar de terem contemplado
Nas equações

2,

números diferentes de variáveis explicativas, em
combinações. Enquanto as equações

2

diversas

e 5 envolveram, respec

tivamente, sete e seis variáveis independentes, a equação 1 2 ,
com apenas três caracteres , expressou, praticamente, o mes-

2
mo valor do R . referente às duas primeiras citadas

ªJ

equa-

ções. Nota-se, também, que as variáveis TAL, 'rCR e RAF

sao

as únicas comuns as equaçoes em foco, assim como sao compo
nentes das equações 1 e 4, que revelaram os maiores valores
de R

2

.• Em princípio, estes resultados parecem indicar que

ªJ

os citados caracteres constituem componentes relevantes

no

processo de seleção precoce para produtividade em cacau. Con
tudo é interessante notar que as equações 3, 6, 7, 8 e

10,

contemplaram também a participação de TAL, TCR e RAF, cornbi
2
nadas com outras variáveis independentes e seus R
foram

ªJ

consideravelmente baixos para ter qualquer valor prático em
processo de predição da produtividade de

cacau

úmido

por

planta na fase adulta. Estes resultados, aparentemente con-

. 151.
em

flitantes

termos

biológicos r

decorrem do fato

que a inclusão de variáveis desnecessárias é

de

prejudicial,

pois aumenta, em geral, a variância dos estimadores

(HOF

FMANN & VIEIRA, 1983). Deve-se lembrar também, que

dentre

as referidas equações, apenas na 1 2 , evidenciou-se significância (P

0,05) para o valor de R

2

., embora o QMDesvios
. ,
aJ
significativo a nivel de 1% de probabilidade, indique
que
<

a avaliação na fase juvenil com base
e RAF não é suficientement e confiável

nas variáveis TAL, TCR
para predizer as va

riações de produção na fase adulta.
Outra situação interessante refere-se à

equa-

TAL

çao 13, a qual contemplou apenas as variáveis IAF,

e

TPMS preconizadas como determinantes de capacidade produti
va de uma planta (ALVIM, 1 97.7; HUTCHEON, 1977c). O baixo va
lor de R

2

.

ªJ

(= 0,3907} e sua não significância inviabilizam

a indicação desta equação em processo de seleção precoce em
cacau.
Entre as variáveis independentes

utilizadas,

a TAL proporcionou sempre a maior ou segunda · contribuição,
em todas as equaçoes para

predizer o PSUP, excetuando

equação 11, corroborando as observações de ALVIM (1977)

a
e

HUTCHEON (1977c), quanto à sua importância no processo pro
dutivo. A equação 17, a qual representa o melhor

resultado

desta pesquisa para predizer a produção de cacau úmido no es
tádio adulto, envolveu somente a referida variável.

Utili-

zando -se o método de regressão linear múltipla passo a pa�

. 15 2.
so, com eliminação de variáveis, a

nível de 10,0% de prob�

bilidade, verificou-se que apenas a variável TAL

explicava

significativamente (P<�0,03 pelo teste t) o PSUP. Observou-se,
também, que não existe uma relação linear entre os

valores

dos citados caracteres. Em vista de tais evidências, adoto�
-se o modelo de regressão quadrático e obteve-se a seguinte
equaçao, com R

2

. = 0,6859**:

ªJ

Y17=134,8159 - 33,3761

x5

+

2 ,1233

2

O valor de R . e sua significância

ªJ

x 52
conferem

confiabilidade à equação 17 para uso em processo de seleção
precoce em cacau. Entretanto a significância (P < 0,01)

do

.
indica que as variações observadas entre os híbri
QMDesvios

dos biclonais no estádio adulto, para o caráter

PSUP,

nao

sao explicadas apenas pelas variações detectaqas na fase ju
venil, para a variável TAL e que outras variáveis não- contem- pladas nesta pesquisa devem exercer influência sobre o PSUP.
As classificações obtidas pelos híbridos
clonais de cacau, com base no peso médio das sementes
das por planta de dois anos de colheita, sao

bi
úmi-

apresentadas

na Tabela 31, para as equações 1, 4 e l7. Verifica-se que os
valores estimados pelas equações 1 e 4 apresentaram um
nível de concordância com os valores observados

bom

do caráter

PSUP, devido ao número elevado de variáveis independentes e�
volvidas, em relação ao numero restrito de híbridos em avaliação. Entretanto,

em

termos

estatísticos,

conforme

.153.

Tabela 31. Valores médios observados {Y) e esperados {Y) do p�
so das sementes úmidas por planta (em kg} de dois
anos de colheita, para nove híbridos biclonais de
cacau, pelas eguações de �egre�sâo múltipla 1, 4 e
_
17 (respectivamente, Y1 , Y4 e Y17) e suas classifí
Experimental
cações {entre parênteses). Estação
Paulo Dias Morelli, Medicilândia, PA.
Híbridos Biclonais

-

-

Y4

yl

y

yl7

5,18(3)

4,51(5)

3,69(9)

3, 74(8)

x SIC 329

5,02(3)

5,08( 3)

x SIC 328

3,87(9)

3,93(8)

POUND 7

x SIAL 505

5,96(2)

5,71(2)

5,51(2)

5,74(2)

POUND 7

x BE 10

4, 08(7)

4,30(5)

4,46(4)

4,64(4)

4,18(6)

3,87(9)

4,09(8)

3,67(9)

x BE 10

4,50(4)

4,39(4)

4,29(5)

5,16(3)

x CA 4

3,92(8)

4. 10(7)

4,25(6)·

4 • 30( 7)

IMC 67

x.CATONGO

4,19(5)

4,26(6)

4,16(7)

4,37(6)

SCA 6

x ICS 1

6,52(1)

6,63(1)

6,62(1)

6,10(1)

PA 121
PA 150

POUND 12 x SIAL 505
SCA 6
IMC

67

EQUAÇÕES DE REGRESSÃO MúLTIPLA
168,8720 - 0,5106

Y1

Y4

- 2,835 1 x
=

-

6

x1

+ 15,8378

x3 -

+ 1,8459 x - 10,6296 x8
7

4,2922 x

4 + 12,3933 x 5

278,2150 + 15,4112 x2 + 6,8788 x 3 + 16,5755 x5

-

+ 1,7583 x

-

- 15,2951 x 8
7
-

_2

134,8159 - 33,3761 x5 + 2, 1 234 x5

2,2534 x6 +

. 15 4.
já registrado, as referidas equaçoes nao oferecem confiabi
lidade para predizer o caráter PSUP. Por outro lado, os va
lores estimados pela equaçao 17, que foi o melhor resultado
desta pesquisa, revelaram um nível razoável de concordância
com os valores observados do caráter PSUP, podendo incorrer
em erros de predição abaixo de 15,0%, para alguns híbridos.
P ara selecionar os quatro híbridos mais produtivos (SCA 6 x
ICS 1, POUND 7 x SIAL 505, PA 121 x SIC 329 e SCA 6 x BEl0)
pela produção estimada, seria necessário incluir apenas

os

cinco melhores pela equação 17. Comparando-se estes resulta
dos com os obtidos na avaliação da fase adulta (vide

item

4.1.2.), nota-se que o híbrido SCA 6 x BE 10, entre os mais
produtivos com referência ao PSUP, nao apresentou um desem
penho agronômico favorável, quando considerou-se, conjunta
mente, os principais componentes de produção, sobretudo de
vido a baixa magnitude do índice de semente {INSE), caráter
este que deve expressar valores em torno de um grama

para

atender as exigências das indústrias rnanufatureiras.

Esta

constatação evidencia o fato de que a divisão na planta

de

fotoassimilados entre crescimento vegetativo e reprodutivo,
especialmente a proporçao destinada à produção de sementes,
conforme observa HUTCHEON (1977c), constitui um dos fatores
principais da capacidade de rendimento em cacau e que as va
riáveis independentes contempladas neste estudo

~

~

nao sao a-

propriadas para identificar materiais genéticos na fase ju
venil, que realizassem urna melhor partição de fotossinteti
zados na planta no estádio adulto.

.155.

A utilização da análise da regressão ·linear
múltipla para predizer o potencial futuro de híbridos. bi
clonais de cacau pode trazer o inconveniente de incluir en
tre os materiais genéticos mais produtivos aqueles apresen
tando também caracteres indesejáveis, como por exemplo, bai
xo INSE •. Esta desvantagem do método em pauta pode ser con-·
tornada, em parte, utilizando-se no programa

de· produção

de híbridos biclonais progenitores femininos possuidores de
sementes grandes, uma vez que existem evidências da ocorrên
eia no cultivar SCA 6 de d ominância negativa manifestada na
forma e tamanho da semente (BAEZ, 1984). Deve-se

lembrar,

tamb?m, que esta pesquisa apresenta outras limitações, de
vido, especialmente, aos s eguintes fatores:
trito de materiais genéticos estudados;

a) número res

b) pouco tempo de

avaliação na fase adulta, tendo em vista a vida
do cacaueiro e

produtiva

e) longo período ocorrido entre as fasesj�

venis de avaliação (média de 31 dias). Em vista do exposto
é recomendãvel que sejam realizadas mais pesquisas

nesta

área, considerando maior número de materiais genéticos, ma
ior período de colheitas, melhor controle experimental

na

avaliação juvenil (uso de casa de vegetação, cultivo em so
lução nutritiva, medições em intervalos de 14 dias, dentre
outras medidas), como também, a inclusão de outras

variá

veis fisiológicas ou bioquímicas, que permitam identificar
na fase juvenil materiais genéticos que
eficiência na utilização de energia solar.

expressem

maior

.156.

5.

CONCLUSOES
Os resultados desta pesquisa

possibilitaram

as seguintes conclusões:
a) Na fase adulta, os doze híbridos
nais estudados apresentaram

comportamentos

bielo-

diferenciados

nos dois anos de experimentação, com referência aos
teres peso das sementes úmidas por fruto,

numero

carac

de

fru

tos colhidos por planta e numero de frutos sadios por plan
ta evidenciando que a utilização de dados de

compo�entes

de produção de anos individuais, para avaliar o desempenho
agronômico de materiais genéticos de cacau, pode gerar

dú

vidas na identificação dos mais promissores.
b) Os melhores desempenhos agronômicos foram
observados para os híbridos biclonais POUND 7 x SIAL
SCA 6 x ICS 1, PA 121 x SIC 329 e IMC 67 x CATONGO,

505,
sobre

tudo para os dois primeiros citados, os quais revelaram um
potencial produtivo superior a 2.700 kg

de cacau/seco/ha/

ano, no espaçamento de 3,0 x 3,0 m, enquanto os dois últi
mos mostraram uma produção potencial acima de 1.900
Valores de Índice de semente inferiores a um grama

kg .
foram

.157.
registrados para os híbridos IMC 67 x CA 4,
SIAL 505,

POUND

POUND 12 x SIC 329 e SCA 6 x BE 10,

12

x

principal

mente para o último citado.
c) As estimativas dos coeficientes de

varia

çao genética e de determinação genotípica indicam que

os

doze híbridos biclonais de cacau avaliados apresentam

su

ficiente diversidade genética a ser explorada por técnicas
seletivas, para as variáveis diâmetro do tronco, peso

das

sementes úmidas por planta, peso das sementes úmidas ou s�
cas por fruto, número de sementes por fruto, peso

indivi

dual da semente úmida, índice de semente, número de frutos
colhidos ou sadios por planta, índice de fruto e peso

de

fruto.
d) Os elevados valores obtidos das estimati
vas dos coeficientes de determinação genotípica

indicam
médias

que a seleção pode ser eficiente na alteração das
dos doze híbridos biclonais de cacau, para os

caracteres

agronômicos avaliados. Entretanto, considerando-se que

o

presente estudo foi realizado em apenas um local e com

da

dos obtidos em um período relativamente curto, para

cultu

ras de ciclo longo como o cacau e que as estimativas
b têm um valor prático limitado, as conclusões
m

de

apresenta

das inicialmente, devem ser vistas com a devida cautela.
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e) Existem elevadas correlações

fenotípicas

e genotípicas entre peso das sementes secas por planta

e

número de frutos sadios por planta. Todavia, em termos

g�

néticos, à medida que ocorre aumento do número de

frutos

produzidos por planta, verifica-se redução do Índice de se
mente, peso das sementes secas por fruto, peso do fruto
fator

e

de conversão do peso das sementes úmidas para peso

da matéria seca das sementes.
f) Em termos genéticos, o aumento no peso do
fruto proporciona incremento no peso das sementes

secas

por fruto, índice de semente e, em menor proporçao, no

nu

mero de sementes por fruto. Por outro lado, não existe as
sociação genotípica entre número de sementes por fruto

e

índice de semente, indicand o que o tamanho da semente pode
ser aumentado sem afetar o número destas no fruto.
g) O elevado coeficiente de correlação geno
típica entre altura do fuste e peso das sementes secas por
planta é de baixa confiabilidade como o indicador indireto
da produção de plantas adultas de cacau, devido ter revela
do um efeito direto negativo.
h) O numero de frutos sadios por planta e
peso das sementes secas por fruto

devem ser

o

considerados

como os principais componentes na avaliação do

potencial

.159.
produtivo de híbridos biclonais de cacau, baseado nas ele
vadas magnitudes dos efeitos diretos e indiretos

observa

dos nas análises de caminhamento.
i) O numero de sementes por fruto

e

o índi

ce de semente constituem os principais responsáveis

pelo

peso das sementes secas por fruto e devem ser considerados
como componentes secundários de produção, haja

vista

que

apresentaram efeitos diretos e indiretos de expressiva ma�
nitude.
j) Na fase juvenil verificou-se a existência
de diferenças significativas entre os nove híbridos biclo
nais, ºpara as variáveis altura da plântula, diâmetro

do

caule, peso da matéria seca total, Índice de área foliar ,
taxa de assimilação líquida, taxa de crescimento relativo,
razão de área foliar e taxa de produção

de matéria

indicando possíveis ganhos genéticos através

de

seca,

seleção.

Os valores registrados para altura da plântula,

diâmetro

do caule e peso da matéria seca total apresentaram uma te�
dência crescente de expressão com a ontogenia das plantas,
enquanto para a variável razão de área foliar

observou-se

o contrário. Por outro lado, verificou-se, de modo

geral,

urna expressiva variação dentro de híbridos, durante as fases experimentais, para taxa de assimilação líquida,

taxa

de crescimento relativo e taxa de produção de matéria seca.
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k) O híbrido PA 121 x SIC 329 foi o Único

a

apresentar valores médios relativamente expressivos, dura�
te a fase juvenil, para índice de área foliar, taxa de as
similação líquida e taxa de produção de matéria seca,

ca

racteres estes considerados como os principais determinan
tes da capacidade produtiva de uma planta, muito embora es
ses valores não tenham assumido magnitude máxima no conju�
to avaliado. O maior valor médio da taxa de assimilação lí
quida foi verificado no cruzamento SCA 6 x ICS 1.
1) Existe a possibilidade de se praticar se
leção precoce para erevado rendimento em híbridos

biclo

nais de cacau, pois o caráter taxa de assimilação

líquida

avaliado na fase juvenil, foi suficiente

para

explicar
por

cerca de 69% da variação do peso das sementes úmidas

planta no estádio adulto. A predição de rendimento via ta
xa de assimilação líquida não foi perfeita, pois o

quadr�

do médio dos desvios tendo sido significativo, mostra

o

possível efeito de outras variáveis não contempladas neste
estudo e, consequentemente, a necessidade de novas
sas nesta area.

pesqui

.161.
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Ca+Mg

+

(ppm)

1,02

38
1

0,05

K

7,8

0,4

0,4

12,2
8,2

0,12

0,0

11,8

+

Na

p

0,05

Experimento D-1�/
Experimento D-1.Q/

6,4

0,0

6,1

0,0

5,0

0,5

5,5

0,01

1

0,01

Experimento D-2�/

6,4

0,0

6,2

0,8

7,0

0,01

1

0,01

6,2

0,0

4,5

0,4

4,9

0,01

1

0,01

Experimento D-2.QI

a/ Correspondentes a 0-20 cm de profundidade.
b/ Correspondentes a 20-40 cm de profundidade.

e - autocaupatível
I - auto-incaTipatível

Belán, município
Careiro, município
Naue de uma fazenda
Imperial College Selection
Iguitos Mixed calabacillo
Parinari
Parinari
Sobrenane do pesquisadoc F.J.POOND
Sobrenane do pesquisador F.J.PCUND
Scavina, nane de uma fazenda
Seleção do Inst.Agronânico do leste
Seleção do Instituto de cacau
Seleção do Institllto de Cacau

Significado

Rio Maranon-Peru
Rio Maranon-Peru
Rio Nanay-Peru
Rio Nanay-Peru
Rio Ucayali-Peru
Bahia-Brasil
Bahia-Brasil
Bahia-Brasil

Pará-Brasil
Amazonas-Brasil
Bahia-Brasil
River Estate-Trinidad
Iguitos-Peru

Origem

Fontes: ENRIQUEZ & SORIA, 1967; EN;EIS, 1981; CASI'RO & BARI'LEY, 1982

9./

SIAI, 505
SIC 328
SIC 329

SCA 6

PA 121
PA 150
POOND 7
POJND 12

ICS 1
IMC 67

CATCN3O

BE

10
CA 4

Cultivar

Amazônico
Amazônico
Amazônico
Amazônico
Amazônico
Amazônico
Amazônico
Amazônico

Amazônico

e
e
e

I

I

I

I

I

I

c
c

I

e

Compa�bi
dade _

c ul tivare s

Amazônico
Amazônico
Amazônico
Trinitário

Tipo
genético

Apêndice 5. Sign i ficado, origem, tip o ge nético e comp atibilidade do s
utili z ados n os c r uz amen t os biclon ai s .

1-'
I..O
f-'
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Apêndice 6. Sistemas de equaçoes e equação de determiração referentes ao diagrama
apresentado . na
Figura
1,
utilizados para cál culo dos coeficientes de
caminhamento.
Foram estabel ecidas 9 equaçoes, a saber:

rl 2 =

+ r2 3P 31 + r24 P 41 + r25P 51 + r26P 61 + r27 P 71 +
+r28P 81 + r29 P 91 + r210 P l01
P 21

rl3 = r23P 21 + P 31 + r34P 41 + r35P 51 + r36P 61 + r37P 71 +
+r38P 81+ r39P91 + r3 10P l01
rl4 = r24P 21 + r34P 31 + P 41 + r45P 51 + r46P 61 + r47P 71 +
+r48P 81 + r49P 91 + r410 P l01
rlS = r25P 21 + r35P 31 + r45P 41 +
+r58P 8 l + r59P 91 + r51 0 P l01

P 51

+ r56P 61 + r57P 71 +

rl6 = r26P 21 + r36P 31 + r46P 41 + r56P 51 +
+r68P 81 + r69P 91 + r610 P l01

P 61

+ r67P 71 +

rl7 = r27P 21 + r37P 31 + r47 P 41 + r57P 51 + r67P 61 + P71 +
+r78P 81 + r79P 91 + r710 P l01
rl8 = r28P 21 + r38P 31 + r48P 41 + r58P 51 + r68P 61 + r78 P 71 +
+ P81 + r89P 91 + r810 P l01
r29P 21 + r39 P 31 + r49P 41 + r59 P 51 + r69P 61 + r79P7 1
+r89P 81 + P 91 + r910 P l0 1

rl9

=

rllO

=

r210 P 21 + r310 P 31 + r410 P41 + r510 p 51 + r610P 61
+r710 P 71 + r810 P 81 + r910 P91 + P lül

+

+

.193.

Através destas equaçoes e do efeito residual (Px1)
foi obtida a seguinte equação de determinação total:

sendo:
e R2 (2,3,...,10) = coeficiente de determinação múltipla
do
1
peso das sementes secas por planta pelos
componentes primários.
A variação não explicada pelos c omponentes primários
de produção (efeito residual), foi obtida conforme a seguir:
P

2

xl

=fl
- R
l

2

1

(2 ' 3

' · · · ' 10)}

.194.

Apêndice 7. Simbologia adotada para os caracteres avaliados

-

Plantas Adultas
ALTF:
DIAT:
PSUP:
PSSP:
PSUF:
PSSF:
PISU:
INSE:
NFCP:
NFSP:
NSFR:
FTCV:

- PSFR:
INFR:
- PFCC:
- PUFRf

altura do fuste
diâmetro do tronco
peso das sementes úmidas por planta
peso das sementes secas por planta
peso das sementes úmidas por fruto
peso das sementes secas por fruto
peso individual da semente úmida
índice de semente
numero de frutos colhidos por planta
numero de frutos sadios por planta
numero de sementes por fruto
fator de conversão do peso das sementes úmidas
peso da matéria seca das sementes
peso do fruto
índice de fruto
proporçao de frutos colhidos n� copa
produto utilizável por fruto
Plantas .:tuvenis

-

ALTP:
DIAC:
PMST:
IAF
TAL
TCR :
RAF
TPMS:

altura da plântula
diâmetro do caule
peso da matéria seca total
índice de área foliar
taxa de assimilação líquida
taxa de crescimento relativo
razão de área foliar
taxa de produção de matéria seca

para

