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Resumo 

Bacabi (Oenocarpus mapora H. Karsten) é uma palmeira perene nativa da 
Amazônia, que apresenta precocidade de produção e cachos com frutos de excelente 
qualidade nutricional e de grande potencialidade para a agroindústria de polpa. Este 
trabalho teve por objetivo estimar parâmetros genéticos em progênies de polinização aberta 
de bacabi. O experimento foi instalado na comunidade de Campo Limpo localizada no 
Município de Santo Antônio do Tauá-Pará, envolvendo o estudo de 38 progênies de 
polinização aberta delineadas em bloco ao acaso em sistema agroflorestal, com 2 repetições 
e 5 plantas por parcela, após 30 meses do plantio, foram obtidos as seguintes variáveis: 
altura do estipe (AE), diâmetro da planta (DIAM), número de folhas vivas (NFV), 
comprimento do ráquis foliar (CRF), número de pares de folíolos (NPFo), comprimento do 
folíolo (CFo), taxas de crescimento absoluto da altura (TCAA) e taxas de crescimento do 
diâmetro de plantas (TCAD). A análise de variância mostrou que as progênies 
apresentaram diferenças altamente significativas pelo teste F a 1% de significância, para a 
maioria dos caracteres avaliados, sendo todos relevantes e de grande interesse genético para 
o melhoramento da espécie. Detectou-se variação genética entre e dentro das progênies 
para todos os caracteres avaliados. Pelo coeficiente de variação genética esses valores 
variaram de 4,75 para CFo até 30,56% para TCAD entre progênie e de 8,21 para CFo até 
52,94% para TCAD dentro de progênie. As estimativas de herdabilidade de sentido amplo 
variou em nível de média de 0,13 a 72,81%, sendo elevadas para NPFo (72,81%), DIAM 
(52,01%), CRF (62,64%) e AE (66,16%).  
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Abstract 

Estimation of genetic parameters in open pollinated progenies of bacabizeiro 
cultivated in an agroforestry system.  

Bacabi (Oenocarpus mapora H. Karsten) is a perennial palm native of the Amazon, 
which presents precocity of production and clusters with fruits of excellent nutritional 
quality and great potentiality for the pulp agroindustry. This work had as objective to 
estimate genetic parameters in progenies of open pollination of bacabi. The experiment was 
carried out in the community of Campo Limpo located in the county of Santo Antônio do 
Tauá-Pará, involving the study of 38 progenies open pollination outlined in a randomized 
block in an agroforestry system, with 2 repetitions and 5 plants per plot, after 30 months of 
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planting, the following variables were obtained: stipe height (AE), plant diameter (DIAM), 
number of live leaves (NFV), length of leaf rachis (CRF), number of leaflet pairs (NPFo), 
leaf length Leaflet (CFo), rates of absolute height growth (TCAA) and plant diameter 
growth rates (TCAD). The analysis of variance showed that the progenies presented highly 
significant differences by the F test at 1% of significance for most of the evaluated 
characters, all of them relevant and of great genetic interest for the breeding of the species. 
Genetic variation between and within progenies was detected for all traits evaluated. By the 
coefficient of genetic variation these values varied from 4.75 for CFo to 30.56% for TCAD 
between progeny and from 8.21 for CFo to 52.94% for TCAD within progeny. Estimates of 
broad-sense heritability varied at a mean level of 0.13 to 72.81%, being high for NPFo 
(72.81%), DIAM (52.01%), CRF (62.64%) and AE (66.16%). 
 
Keywords: Oenocarpus mapora, fruticulture, palm, native, variability, selection 
 
Introdução 

Bacabi (Oenocarpus mapora Karsten) é uma palmeira nativa da Amazônia, de 
grande valor social e com potencial econômico para essa região por fornecer alimentos, 
remédios, fibras, material para construção e outros produtos. Destaca-se por apresentar 
caule múltiplo, e ter precocidade de produção. Sua polpa propicia matéria prima de boa 
qualidade para a indústria de alimentos, pois contêm proteínas de excelente valor biológico, 
40% a mais que a soja (Balick, 1986).  

Diferenças genéticas entre populações e/ou progênies têm sido detectada para vários 
caracteres em palmáceas, fato que abre possibilidade na seleção para melhorar esses 
caracteres (Oliveira et al, 2000; Farias Neto et al, 2003; Ohashi & Kageyama, 2004). Os 
caracteres úteis ao melhoramento são avaliados nas progênies, as quais são testadas sob 
delineamentos experimentais, possibilitando a estimativa de parâmetros genéticos que 
auxiliam na escolha da população base e do método de seleção, permitindo inclusive 
avaliações para definir a viabilidade da continuação de um programa de melhoramento em 
andamento (Farias Neto et al, 2005).  

 Em bacabizeiro, são raros os estudos sobre a variabilidade e correlações entre 
caracteres em populações com potencial para serem utilizadas em programas de 
melhoramento para produção de fruto e palmito, haja vista que foi encontrada apenas uma 
referência sobre a estimação dos parâmetros genéticos entre populações nas condições 
amazônicas. 

O conhecimento da variabilidade devido às diferenças genéticas existentes com base 
em parâmetros genéticos, e as implicações dos efeitos ambientais, refletidas na interação 
entre genótipo x ambiente, são importantes em programas de melhoramento, pois indica o 
controle genético do caráter e o potencial da população para seleção (Ramalho et al, 2001; 
Rossmann, 2002). Diante do exposto este trabalho teve por objetivo estimar parâmetros 
genéticos em progênies de polinização aberta de bacabi para serem utilizadas em programas 
de melhoramento para produção de fruto, palmito e óleo.   

 
Material e Métodos 

O experimento envolveu 38 progênies de polinização aberta de bacabizeiro, 
instaladas em abril de 2006 em sistema agroflorestal, na comunidade de Campo Limpo 
localizada no Município de Santo Antônio do Tauá-Pará. As progênies são oriundas de 
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coletas de matrizes que apresentavam frutos maduros, sendo 22 procedentes do município 
de Santo Antônio do Tauá, 12 de Belém e 4 de Colares.  A área do experimento apresenta 
topografia plana, cobertura com vegetação de capoeira, O clima do município é 
megatérmico úmido sob influência da baixa latitude, a temperatura mantém-se elevada, em 
todos os meses do ano, com média anual em torno de 25oC, sendo seus valores mensais 
entre 24oC e 26oC. A precipitação pluviométrica anual é bastante elevada, geralmente em 
torno de 2.350 mm, porém, fortemente concentrada de janeiro a junho, cerca de 80%. O 
solo é do tipo Latossolo Amarelo, textura média e de baixa fertilidade. 

Foram realizadas adubações química e orgânica, seguindo as recomendações da 
Embrapa Amazônia Oriental para a cultura do açaí, com a adubação semestral ou 
trimestral, sendo a primeira coincidindo com o início da estação mais chuvosa. No primeiro 
ano foram efetuadas três adubações químicas, com a aplicação de 100 g da mistura 10-28-
20 (NPK), distribuída em círculo de 30 cm de raio em torno da planta. No segundo ano 
após o plantio, a quantidade de mistura por touceira, em cada adubação, foi de 150 g da 
mesma formulação, aplicada a uma distância de 50 cm da touceira, juntamente com 10 
litros de esterco de curral. As progênies foram avaliadas aos 30 meses após o plantio no ano 
de 2009, coletando-se dados de caracteres vegetativos, conforme ficha elaborada para 
avaliação do BAG bacaba da Embrapa, sendo eles: altura do estipe (AE), mensurada na 
planta a partir da inserção das folhas até a emissão das raízes, expressa em centímetros; 
diâmetro da planta (DIAM), mensurada a 10 centímetros do solo; número de folhas vivas 
(NFV), obtidas pela contagem de todas as folhas vivas; comprimento do ráquis foliar 
(CRF), medindo-se na folha 1, em centímetro; número de pares de folíolos (NPFo), 
comprimento do folíolo (CFo), medindo-se o terceiro par contando-se de cima para baixo 
em relação a posição dos mesmo no ráquis foliar, número de perfilhos (NEP), taxas de 
crescimento absoluto da altura (TCAA) e taxas de crescimento do diâmetro de plantas 
(TCAD),  conforme metodologia descrita por Oliveira (2005) para o açaizeiro. Para efeito 
da análise de variância, os valores dos caracteres NFV e NEP foram transformados 
para x conforme Steel & Torrie (1980). 

As progênies de bacabi foram avaliadas com base no modelo estatístico de blocos 
ao acaso, com duas repetições, parcelas lineares de cinco plantas, espaçadas em 4,0 m x 4,0 
m. Foram estimados dados da média de parcela e dados dentro de parcelas (plantas 
individuais), onde os valores obtidos foram representados pela i-ésima progênie e j-ésima 
repetição (ou blocos) por Yij, conforme descrito a seguir (Cruz et al., 2004) As análises de 
variância foram feitas para cada característica, com todos os efeitos considerados aleatórios 
(exceto a média), utilizando o programa GENES, desenvolvido por Cruz (2001), o qual 
emprega os estimadores dos parâmetros genéticos e fenotípicos apresentados por 
Vencovsky & Barriga (1992). Com base nas análises de variância, foram estimadas as 
variâncias fenotípicas e genéticas, covariâncias fenotípicas e genéticas, o coeficiente de 
herdabilidade, índice “b” (razão entre os coeficientes de variação genética e ambiental) e 
para os ganhos de seleção esperado foram utilizados os métodos proposto por Vencovsky & 
Barriga (1992) para os oito caracteres mencionados. 
 
Resultados e Discussão 

As estimativas dos parâmetros genéticos para os oito caracteres constam no (quadro 
1). De maneira geral, detectou-se variação genética entre e dentro das progênies para todos 
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os caracteres avaliados, porém em níveis inferiores a 50%. Pelo coeficiente de variação 
genética esses valores variaram de 4,75 para CFo até 30,56% para TCAD entre progênie e 
de 8,21 para CFo até 52,94% para TCAD dentro de progênie. Por outro lado, o índice “b” 
que mede a relação entre variância genética e variância ambiental teve valores acima 1,00 
para a maioria dos caracteres, exceto para CFo (0,61), indicando que só não existe situação 
favorável para seleção nesse caráter. Os valores de b dentro das progênies foram superiores 
aos entre, fato este relevante, sendo um indicativo de sucesso quando utilizados na seleção 
entre e dentro de progênies.  

Os coeficientes de variação genética dentro de parcelas apresentaram-se, 
aproximadamente, o dobro aos coeficientes de variação genética entre progênies. Isto 
porque as progênies de bacabi foram consideradas como de meios-irmãos, apesar dos frutos 
serem originados de polinização aberta e colhidos diretamente nas plantas-mães. 

O padrão de distribuição das variâncias genéticas em populações avaliadas por 
progênies de meios-irmãos obedece ao esquema de um quarto da variância genética aditiva 
entre progênies, enquanto que três quartos dessa variância e toda a variância genética 
dominante fica disponível dentro das respectivas progênies (Vencovsky, 1987), 
evidenciando a possibilidade de ganho genético adicional com a utilização de métodos que 
combinam a seleção dentro de progênies.          

Em todos os caracteres, as herdabilidades médias entre progênies foram maiores que 
as de dentro delas, que segundo Teixeira et al. (2008), pode-se praticar a seleção entre e 
dentro, porém as mesmas não revelariam controle genético satisfatório para o caráter. As 
estimativas de herdabilidade de sentido amplo variaram em nível de média de 0,13 a 
72,81%, sendo altas para NPFo (72,81%), DIAM (52,01%), CRF (62,64%) e AE (66,16%). 
Indicando que esses valores são muito favoráveis à seleção considerando esses caracteres, 
aproveitando melhor os efeitos aditivos disponíveis para este tipo de progênie, pois 
segundo Hallauer & Miranda Filho, (1981), progênies de polinização aberta assemelham-se 
as progênies de meio-irmãos, as quais utilizam apenas ¼ da variância genética aditiva 
disponível para estes caracteres. 

Em bacabi, resultados semelhantes foram relatados por Silva, (2005), para as mesmas 
progênies, os quais também foram inferiores a 50% para todos os caracteres, com 
coeficiente de variação genética atingindo valores de 8,99% para TME até 25,37% para 
TCAA. O índice “b” no ensaio teve valores acima 1,00 para a maioria dos caracteres, com 
exceção para TCAD (0,58). Quanto às estimativas de herdabilidades entre progênies foram 
elevadas para PE (94,22%) e TCAA (91,73%) e TME (84,49%), e intermediário para 
TCAD (55,17%). Neste trabalho o caráter TCAD foi o que apresentou a menor 
herdabilidade (0,13), no entanto, o índice b foi superior a 1,00 entre e dentro de progênie, 
justificando uma possível seleção para o caráter em questão. 

No (quadro 2) consta o resumo comparativo dos ganhos genéticos para a seleção 
direta entre e dentro de progênies, considerando uma intensidade de seleção entre progênies 
de 30% e dentro de progênie de 20%, sendo calculados utilizando-se 1/4 da variância 
aditiva, para a seleção entre progênie e 3/4 para dentro de progênie, de acordo com 
Vencovsky & Barriga (1992). Observa-se que os maiores ganhos foram obtidos quando a 
seleção foi efetuada dentro de progênies. Tal fato decorreu da maior intensidade de seleção, 
dos maiores coeficientes de variação fenotípica dentro de famílias e dos maiores 
coeficientes de herdabilidades em nível de indivíduos dentro de famílias.  
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Os ganhos de seleção estimados mostraram valores mais altos para os caracteres, AE, 
CRF, NPFo e DIAM conforme o esperado pelas informações de variância genética e 
herdabilidade no sentido amplo (quadro 2). Estas estimativas relativamente altas foram 
favorecidas pela pressão de seleção que também foi considerada alta, ou seja, uma progênie 
selecionada (20%) das cinco plantas nas 38 progênies de bacabi. 

Estes resultados corroboram com os de Lins et al. (2001) que obtiveram ganhos 
genéticos na seleção direta entre e dentro de famílias, sendo considerado uma intensidade 
de seleção entre famílias de 30% e dentro de famílias de 10%, observando que qualquer que 
seja o ano de seleção, os maiores ganhos serão obtidos quando a seleção for efetuada dentro 
de famílias.   

 Segundo Vencovsky (1987), há uma situação muito favorável para a obtenção de 
ganhos na seleção quando a relação CVg/CVexp tende a um (1,0) ou maior que 1,0; na 
medida em que, nesses casos, a variação genética supera a variação ambiental. Por este 
princípio, a seleção quando é praticada no primeiro ano maximiza o ganho genético; no 
entanto, a seleção quando praticada em idades muito precoces é discutível, uma vez que, 
em geral, os indivíduos ainda não apresentaram todo seu potencial genético. Portanto, uma 
reavaliação em idade mais avançada é desejável. 

Para o período de crescimento, os ganhos de seleção foram de 5,40% para a AE com a 
média da população passando de 98,28 para 103,59 (cm). Para o caráter DIAM os ganhos 
de seleção foram de 5,65% com a média da população passando de 17,52 para 18,51 (mm), 
quanto ao caráter CRF os ganhos de seleção foram de 6,56% com a média da população 
passando de 73,77 para 78,61 (cm), para a TCAA os ganhos de seleção foram de 5,52% 
com a média da população passando de 0,24 para 0,25 (cm/dia). Para o caráter TCAD os 
ganhos de seleção foram de 7,08% com a média da população passando de 0,028 para 
0,030 (mm/dia), verificando-se que ganhos consideráveis podem ser obtidos com a seleção 
de indivíduos. 

Estes resultados são condizentes com os relatados por Silva, (2005) nas mesmas 
progênies de bacabi, relacionados a ganhos genéticos para TCAA e TCAD, com valores de 
38,15% para a TCAA com a média da população passando de 0,083 para 0,114 (cm/dia). 
Para o caráter TCAD os ganhos de seleção foram de 21,99% com a média da população 
passando de 0,015 para 0,018 (mm/dia). 

Para os caracteres altura e número de folhas vivas, os ganhos foram apenas 
moderados, uma vez que os coeficientes de herdabilidade para esses caracteres foram de 
menores magnitudes de 47,23 e 51, 6%, respectivamente. Ainda segundo esses autores, um 
ganho genético considerável de 45% em relação à média do experimento, é possível com a 
seleção dos vinte melhores indivíduos para o caráter produção total de frutos. Portanto 
sendo condizentes com os resultados encontrados para os parâmetros genéticos estimados 
neste trabalho.  

 
 
Conclusões 

A razão CVg/CVe (índice b) indica que a seleção entre e dentro de progênies poderá 
ser realizada com eficiência para a maioria dos caracteres avaliados, exceto para o caráter 
CFo, onde os caracteres altura e diâmetro podem ser utilizados para a avaliação indireta da 
produção e na identificação de plantas fenotipicamente superiores  para o uso no programa 
de melhoramento genético da espécie em estudo  
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As herdabilidades estimadas ao nível de médias de famílias e ao nível de média 
entre plantas de progênies, mostraram valores de maior magnitude para NPFo, vindo a 
seguir AE, TCAA, CRF e DIAM, revelando as perspectivas de respostas à seleção dessas 
características. 

Ganhos de seleção podem ser obtidos para todos os caracteres avaliados, quando 
selecionam-se entre média de progênies com seleção de 30% entre progênie e 20% dentro 
de progênies, de modo que estes caracteres possam ser indicados na seleção de sementes e 
mudas, tendo em vista futuros estudos de melhoramento genético. 
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Quadro 1 - Parâmetros genéticos e fenotípicos e ambientais para os oito caracteres 
avaliados nas 38 progênies de bacabi.  
 

Parâmetro 
genético 

Caracteres 
AE 
cm 

DIAM 
cm 

NFV 
cm 

CRF 
cm 

NPFo 
cm 

CFo 
cm 

TCAA 
cm cm-1 dia-1 

TCAD 
mm mm-1 dia-1 

σ²g 3,733,11 151,58 0,268 2,838,20 134,57 23,55 0,0024 0,00007 
σ²gd 1,119,93 454,75 0,804 8,514,61 403,72 70,64 0,0073 0,00024 
σ²f 5,643,17 291,43 0,537 4,530,38 184,83 94,21 0,0034 0,0001 
σ²d 1,242,95 574,4 18,77 8,311,83 368,11 33,53 0,0082 0,0002 
σ²e 890,296 144,3 0,095 1,425,15 13,736 62,06 0,0005 69,174 
CVg (%) 19,65 22,52 8,96 22,83 26,69 4,75 20,22 30,56 
CVgd (%) 34,04 38,47 15,52 39,55 44,15 8,21 37,15 52,94 
hm (%) 66,15 52,01 49,91 62,64 72,81 24,99 66 0,13 
hd (%) 0,9 0,79 0,42 1,02 1,09 0,21 0,88 0,86 
b entre 2,04 1,03 1,67 1,41 3,13 0,61 2,06 1,42 
b dentro 3,54 1,77 2,9 2,44 5,17 1,066 3,79 2,47 

σ²g: variância genética entre progênie; σ²e: variância ambiental; σ²f: variância fenotípica; CVg (%): 
coeficiente de variação genética entre progênies; h²m: coeficiente de herdabilidade médio; b entre: CVg/CVe; b 
dentro: CVgd/CVe. 
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Quadro 2 - Ganho genético e média da população para caracteres Altura do estipe (AE), 
diâmetro da planta (DIAM), número de folhas vivas (NFV), comprimento do ráquis foliar 
(CRF), número de pares de folíolos (NPFo), comprimento do folíolo (CFo), taxa de 
crescimento absoluto da altura e diâmetro de plantas (TCAA e TCAD) em progênies de 
bacabi (Oenocarpus mapora Karsten).  
 

Car
acter Unidade 

Ganho genético  

Médias (%) 
 G

Se 
  

E
ntre 

D
entro 

T
otal 

 

AE Cm 1,10 4,20 5,30  5,40 103,
59 

DIAM cm 0
,19 

0
,79 

0
,99 

 5,65 18,5
1 

NFV x  0
,025 

0
,077 

0
,10 

 1,78 5,87 

CRF (cm) 0
,93 

3
,91 

4
,84 

 6,56 78,6
1 

NPFo x  0
,21 

0
,88 

1
,10 

 8,01 14,8
4 

CFo cm 0
,053 

0
,161 

0
,21 

 0,66 32,5
8 

TCAA cm cm-1 0
,0028 

0
,0106 

0
,01 

 5,52 0,25 

TCAD mm mm-1 dia-

1 
0

,0002 
0

,0017 
0

,001 
 7,08 0,03

0 

Entre progênies: seleção de 30% das progênies (k=1,12); dentro de progênies: seleção de 20% das 
progênies (k=2,12); NFV e NPFo transformado para x . 
 

 
 




