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“Das savanas tropicais 

Do cerrado brasileiro 

Carnes, leites e cereais 

Viajam ao mundo inteiro 

Os olhos famintos do mundo 

Voltam-se ao continente 

Os frutos daqui oriundos 

Chegam ao longínquo Oriente.” 
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INTRODUÇÃO GERAL 

O pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.) é uma planta da família Caryocaraceae 

com ocorrência na América Central e do Sul, estendendo-se desde a Costa Rica até o sul do 

Brasil e o Paraguai. No Brasil, ocorre naturalmente no Cerrado, sendo encontrada em pelo 

menos em sete estados, principalmente nas regiões Central e Sudeste brasileiro (ARAÚJO, 

1995; GIORDANI, 2010). 

A espécie apresenta importância social e econômica, sendo o extrativismo dos frutos 

nas populações naturais a principal fonte de renda de diversas comunidades rurais que vivem 

no Cerrado (ALMEIDA et al., 1998). Considerando a redução contínua das áreas de Cerrado, 

a espécie está submetida a riscos constantes de extinção local de suas populações, o que 

enfatiza a necessidade de estudos que auxiliem nas estratégias de conservação (MELO 

JÚNIOR et al., 2004; GIORDANI et al., 2012). 

Um dos passos iniciais para o conhecimento e utilização de espécies nativas dos 

Cerrados é o estudo de sua biologia. Informações acerca da fenologia são particularmente 

importantes, pois o conhecimento da época da floração, frutificação e produção são 

fundamentais para embasar a coleta dos frutos de espécies comercialmente frutíferas, como é 

o caso do pequizeiro, e na obtenção de sementes para sua propagação (BIANCO & PITELLI, 

1986). Complementar a isso, os padrões de brotamento e queda foliar são importantes pela 

relação com o crescimento e a evapotranspiração (BORCHERT et al., 2002). 

Estudos que reúnem informações fenológicas para o pequizeiro são encontrados na 

literatura (VILELA, 2008; FRANÇOSO et al., 2014), mas, em geral, são focados em 

populações naturais onde não há nenhum controle genético e nem da idade das unidades 

avaliadas. O procedimento mais eficiente para se ter tal controle é através de testes de 

procedências e progênies onde os indivíduos de cada progênie têm a mesma idade e a origem 

da planta mãe de cada progênie é conhecida. Esse questionamento é importante para entender 

a variação fenológica como uma estratégia de sobrevivência das populações oriundas de 

ambientes distintos e como os fatores genéticos e ambientais influenciam os padrões 

fenológicos (GOULART et al., 2005). 

Estudos fenológicos permitem antever padrões dos ciclos vegetativos e reprodutivos 

bem como suas dependências dos fatores ambientais (FRANÇOSO et al., 2014; VOGADO et 

al., 2016). Isso ocorre principalmente em áreas de clima com as estações seca e úmida bem 
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definidas (OPLER et al., 1976; WRIGHT & VAN SCHAIK, 1991), como forma adaptativa 

de relacionar o ciclo de vida e sucesso reprodutivo à disponibilidade de recursos no tempo e 

espaço, evitando a competição e proporcionando o uso de recursos de forma mais eficiente 

(OLIVEIRA, 2008). 

Adicionalmente, o extrativismo intensivo do pequizeiro pode gerar perdas de material 

genético, o que impede a reprodução natural da espécie bem como à sobrevivência das 

comunidades que dela dependem (MELO JÚNIOR et al., 2004). Por isso, a importância de 

um programa de conservação com bases genéticas sólidas para o pequizeiro é incontestável, 

principalmente considerando-se que na literatura são escassas as observações neste sentido 

(GIORDANI et al., 2012, MOURA et al., 2013). 

Dessa forma, o conhecimento da variabilidade da produção de frutos do pequizeiro é 

importante para o entendimento da estratégia de sobrevivência das populações, com 

implicações diretas para a conservação e manejo da espécie, possibilitando, assim, a 

viabilização, condução e colheita em pomares comerciais, visando reduzir a pressão sobre 

ambientes naturais. 

Este estudo objetivou, portanto, avaliar os padrões fenológicos inter e 

intrapopulacional de progênies provenientes de duas populações de Minas Gerais, bem como 

estimar os efeitos de procedências e progênies na produção de frutos da espécie. 

O presente trabalho compreendeu dois capítulos estruturados como artigos científicos 

e formatados segundo o manual de normalização da instituição para apresentação de trabalhos 

científicos. O primeiro capítulo intitulado “Aspectos fenológicos em um teste de procedências 

e progênies de pequi (Caryocar brasiliense Camb.)”, objetivou descrever a fenologia 

vegetativa e reprodutiva do pequizeiro em um teste de procedências e progênies, associando 

estas estratégias às variações características do ambiente. O segundo capítulo, denominado 

“Fenologia reprodutiva e produção de frutos de pequi (Caryocar brasiliense Camb.) em 

plantas de diferentes procedências e progênies”, buscou compreender a variabilidade 

fenológica reprodutiva do pequizeiro dentro e entre populações, provenientes de um teste de 

procedências e progênies, bem como estimar os efeitos de procedências e progênies na 

produção de frutos da espécie. 
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ASPECTOS FENOLÓGICOS EM UM TESTE DE PROCEDÊNCIAS E PROGÊNIES 

DE PEQUI (Caryocar brasiliense Camb.) 

RESUMO 

O pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.- Caryocaraceae) é uma espécie nativa do Cerrado 

brasileiro, cujos frutos, explorados de forma extrativista, têm grande importância econômica. 

Os eventos vegetativos e reprodutivos são determinantes para a alocação de recursos dessa 

espécie, subsidiando estudos envolvendo interações de herbivoria, polinização e predação, 

além de fornecer informações para programas de conservação de recursos genéticos e manejo 

florestal. Assim, este estudo teve como objetivo descrever a fenologia vegetativa e 

reprodutiva de um teste de procedências e progênies de pequi, associando estas estratégias às 

variações características do ambiente. O experimento foi instalado com mudas oriundas de 31 

progênies (matrizes), de duas procedências (Curvelo-MG e São Gonçalo do Rio Preto-MG) 

utilizando um Delineamento em Blocos Casualizados com seis repetições e cinco plantas por 

parcela, no município de Carbonita, MG. A avaliação da fenologia foi realizada em dois 

blocos, entre maio de 2014 a abril de 2017, com visitas a cada 30 e 15 dias para fases 

vegetativas e reprodutivas, respectivamente. A coleta de dados seguiu o procedimento 

qualitativo (presença ou ausência da fenofase). Foi aplicado o teste de qui-quadrado para 

independência, onde se considerou as progênies de pequi e as fenofases. O teste de Rayleigh 

(z) foi aplicado para testar a significância do ângulo ou data média das fenofases e se existe 

um padrão significativamente sazonal. Um teste de sincronia (Z) foi aplicado entre progênies. 

A espécie é caducifólia em fase juvenil, com perda total de folhas na estação seca. O 

brotamento cessa durante o período mais seco e inicia-se logo após a queda total das folhas, 

acorrendo na transição dos meses de menor precipitação (agosto) para aqueles com maior 

índice de precipitação (dezembro). A produção de botões florais e floração acorreram ao final 

da estação seca e a frutificação durante a estação chuvosa. Houve dependência das fenofases 

vegetativas nos anos um e dois. No entanto, no ano três o teste de qui-quadrado apresentou 

independência, assim como nas fases reprodutivas nos anos avaliados. O teste de Rayleigh 

resultou em sazonalidade em todas as fenofases vegetativas e reprodutivas nos anos avaliados. 

Houve sincronismo entre as progênies e fenofases vegetativas e reprodutivas. As progênies de 

pequi apresentaram comportamento sazonal nas fenofases estudadas e sincrônicas entre si, 

indicando haver concentração das progênies para um determinado evento, seja ele vegetativo 

ou reprodutivo. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: fenologia vegetativa, fenologia reprodutiva, pequizeiro, frutífera, sincronia. 
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PHENOLOGICAL ASPECTS IN A TEST OF POPULATIONS AND PROGENIES OF 

PEQUI (Caryocar brasiliense Camb.) 

ABSTRACT 

Caryocar brasiliense Camb.- Caryocaraceae is a native species of Brazilian Cerrado, whose 

fruits, exploited in an extractive way, have great economic importance. The vegetative and 

reproductive events are determinant for the allocation of resources of this species, subsidizing 

studies involving interactions of herbivory, pollination and predation, besides providing 

information for programs of conservation of genetic resources and forest management. Thus, 

this study aimed to describe the vegetative and reproductive phenology of a test of pequi 

populations and progenies, associating these strategies with the characteristic variations of the 

environment. The experiment was carried out with seedlings from 31 progenies (mother tree) 

from two sources (Curvelo-MG and São Gonçalo do Rio Preto-MG) using a randomized 

block design with six replicates and five plants per plot in the municipality of Carbonita, MG. 

The phenology evaluation was performed in two replications between May 2014 and April 

2017, with visits every 30 and 15 days for vegetative and reproductive phases, respectively. 

Data collection followed the qualitative procedure (presence or absence of phenofase). The 

chi-square test for independence was applied, where the progenies of pequi and phenophases 

were considered. The Rayleigh (z) test was applied to test the significance of the angle or 

mean date of the phenophases and whether there is a significantly seasonal pattern. A 

synchrony test (Z) was applied between progenies. The species is juvenile phase decidua, with 

total loss of leaves in the dry season. Budding ceases during the driest period and begins soon 

after the total fall of the leaves, occurring in the transition from the months of least 

precipitation (august) to those with the highest precipitation (december). The production of 

floral buds and flowering occurred at the end of the dry season and fruiting during the rainy 

season. There was dependence on vegetative phenomena in years one and two. However, in 

year three the chi-square test showed independence, as well as in the reproductive phases in 

the evaluated years. The Rayleigh test resulted in seasonality in all vegetative and 

reproductive phenomena in the evaluated years. There was synchronism between progenies 

and vegetative and reproductive phenophases. The progenies of pequi showed seasonal 

behavior in the phenophases studied and synchronous with each other, indicating that there is 

concentration of the progenies for a given event, be it vegetative or reproductive. 

 

 

 

 

 

 

Key words: vegetative phenology, reproductive phenology, pequizeiro, fruitful, synchrony.
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1 - INTRODUÇÃO 

As Savanas cobrem 20% da superfície terrestre e são responsáveis por 

aproximadamente 30% da produção líquida primária global. Entre as formações savânicas do 

mundo, o Cerrado destaca-se como um dos centros de grande biodiversidade, com uma flora 

diversificada e rica em espécies endêmicas (LEHMANN et al., 2014). Este bioma ocupa a 

porção central da América do Sul e apresenta áreas de transição com a Mata Atlântica, a 

Floresta Amazônica, a Caatinga e o Pantanal (PALHARES et al., 2010). 

As espécies vegetais nativas encontradas no Cerrado, principalmente as frutíferas, 

possuem grande aceitação no mercado consumidor devido aos sabores marcantes e peculiares 

de seus frutos, com elevados teores de vitaminas, proteínas e sais minerais (SILVA et al., 

2015; SOARES et al., 2017). Dentre estas, o pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.), 

pertencente à família Caryocaraceae, merece atenção especial por apresentar elevada 

ocorrência neste bioma (OLIVEIRA et al., 2008). Economicamente, o pequizeiro destaca-se 

por seus frutos muito apreciados e utilizados na alimentação humana por meio do preparo de 

pratos típicos, condimentos, óleos e bebidas adocicadas (BIANCO & PITELLI, 1986; 

OLIVEIRA et al., 2008; SIQUEIRA et al., 2012).  

Entretanto, para a exploração sustentável dessa espécie, aspectos como erosão 

genética, domesticação da espécie, técnicas de propagação e estudos fenológicos, devem ser 

considerados (SILVA et al., 2012). 

Estudos fenológicos abordam os diferentes eventos biológicos repetitivos que ocorrem 

durante o ciclo de vida das plantas (florescimento, frutificação, brotamento e queda foliar) 

bem como as causas de sua ocorrência em relação a fatores bióticos, abióticos e endógenos 

(PEDRONI et al., 2002; LEITE et al., 2006; NEVES et al., 2010; FRANÇOSO et al., 2014; 

RECH, et al., 2014). Estudos conduzidos por Françoso et al. (2014) e Andraci et al. (2017) 

demonstram nítidas relações entre fenofases e fatores abióticos. Árvores que se encontram em 

ambientes tropicais apontam uma tendência de padrões fenológicos temporais relacionados 

com estações secas bem definidas, geralmente quando se apresenta precipitação inferior a 

60,0 mm mensais (VAN SCHAIK et al., 1993). 

Os eventos vegetativos (brotamento e queda foliar) e reprodutivos (floração e 

frutificação) são determinantes para o sucesso das populações das plantas. As fases 

fenológicas influenciam a relação planta-planta devido a interações tais, como competição por 
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recursos ou por polinizadores (NEVES, et al., 2010; RECH, et al., 2014). Os padrões de 

brotamento e queda foliar são relevantes pela relação com o crescimento e a 

evapotranspiração das plantas (BORCHERT et al., 2002).  Adicionalmente, a floração 

sincronizada facilita o fluxo de pólen e a reprodução cruzada. Da mesma maneira, a produção 

sincronizada de frutos pode saciar os predadores de sementes e aumentar a atratividade de 

frugívoros necessários à dispersão das sementes (AUGSPURGER, 1981). 

Tal abordagem é fundamental para entender a variabilidade fenológica como uma 

estratégia de sobrevivência das populações. O entendimento dos padrões fenológicos nos 

ecossistemas naturais é informativo para programas de conservação de recursos genéticos e 

manejo florestal (VILELA et al., 2008). No entanto, informações acerca da fenologia do 

pequizeiro ainda são limitadas em ambientes de ocorrência natural do bioma Cerrado e 

escassos em áreas plantadas, como em testes de procedências e progênies da espécie. 

Portanto, o presente estudo teve por objetivo descrever a fenologia vegetativa e 

reprodutiva do pequizeiro em um teste de procedências e progênies, associando estas 

estratégias às variações características do ambiente. Neste sentido, procurou-se responder às 

seguintes questões: 1) as fases fenológicas do pequizeiro apresentam relação com fatores 

abióticos em um teste de procedências e progênies?; 2) a espécie apresenta sincronia de suas 

fases fenológicas entre progênies? 
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2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - Coleta de sementes, produção de mudas e plantio 

O experimento foi conduzido com plantas oriundas de 31 matrizes, sendo cinco da 

Estação Experimental do Moura - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

no município de Curvelo, MG e 26 do Parque Estadual do Rio Preto, no município de São 

Gonçalo do Rio Preto, MG. 

 O município de Curvelo localiza-se na região central do estado (18° 45’ 23’’S e 44° 

25’ 51’’W), com temperatura anual média de 28°C, precipitação média de 1.126 mm e 

altitude de 633 m. O município de São Gonçalo do Rio Preto localiza-se na região do Vale do 

Jequitinhonha (18° 07’ 2,6’’S e 43° 20’ 51,7’’W), com temperatura anual média de 19°C, 

precipitação média de 1.300 mm e altitude 742 m. O clima predominante em Curvelo e São 

Gonçalo do Rio Preto são Aw e Cwb, respectivamente (IEF, 2004; BOTEZELLI et al., 2000). 

 As sementes foram coletadas de matrizes afastadas entre si a uma distância de pelo 

menos 50 m, para se evitar parentesco entre elas, seja por meio de brotações de raízes que é 

comum na espécie ou para minimizar a chance de se colocar sementes de mais de uma matriz 

em uma única progênie. Todas as árvores matrizes das quais se coletou sementes foram 

identificadas com placas metálicas numeradas. 

 As sementes utilizadas para a produção das mudas foram coletadas nas respectivas 

matrizes entre final de dezembro de 2003 e início de fevereiro de 2004. Após queda natural, 

as sementes de cada matriz foram colocadas em sacos plásticos permeáveis, mantidos 

suspensos nelas. Em junho de 2004, nas dependências da Fazenda Experimental do Moura, 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, no município de 

Curvelo-MG, essas sementes foram submetidas a um tratamento com ácido giberélico a 500 

ppm por um período de quatro dias. Posteriormente, foram colocadas para germinar a céu 

aberto, diretamente em sacos de plástico, contendo uma mistura de terra, esterco e areia. Em 

dezembro de 2004, as mudas foram transportadas para a área experimental situada na Fazenda 

“Jacu e Arroz”, localizada no município de Carbonita-MG, de propriedade da SADA Bio-

Energia e Agricultura Ltda., onde permaneceram a céu aberto e foram plantadas no final de 

janeiro de 2005.  

2.2 - Delineamento experimental 
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 O delineamento utilizado para a implantação das 31 progênies (famílias de meios-

irmãos) foi em blocos ao acaso com seis repetições e cinco plantas por parcela, totalizando 

930 mudas, plantadas num espaçamento de 2,5 x 6,0 m. 

 Com o intuito de avaliar a fenologia vegetativa e reprodutiva no experimento, dois 

blocos foram considerados para coleta dos dados, totalizando 310 indivíduos (dois blocos do 

experimento) das 31 progênies. 

2.3 - Área de estudo 

O município de Carbonita está localizado na região do Vale do Jequitinhonha, estado 

de Minas Gerais, com sede nas coordenadas geográficas 17,53°S de latitude e 43,03°W de 

longitude (PNUD, 2010). A região de estudo está localizada em área de Planalto, distante 13 

km da sede do município (Figura 1). O clima da região é tropical, com período seco de abril a 

setembro (GIORDANI, 2010). A precipitação máxima ocorre durante os meses de novembro, 

dezembro e janeiro. A temperatura média anual é de 21,20°C, com índice pluviométrico 

médio anual de 1.200 mm (VIANA et al., 2005). 

Figura 1 - Distribuição do Cerrado no Brasil, com estado de Minas Gerais colorido em 

laranja (A); distribuição do Cerrado no estado de Minas Gerais e posição do município onde 

foi implantado o experimento (B); e localização da área de estudo (•) com um detalhe do local 

na Fazenda Jacú e Arroz no município de Carbonita (C). A distribuição do Cerrado foi 

baseada no Mapa do Bioma Brasileiro elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2017). 
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2.4 - Dados climáticos 

Os dados climáticos (variáveis abióticas) mensais de precipitação e temperaturas 

máxima, média e mínima, no período de maio/2014 a abril/2017, foram obtidos por meio dos 

registros da Estação Climatológica Principal de Carbonita (17° 53’ S, 43° 00’ W, altitude de 

736 m - INMET), localizada a 9,6 km da área de estudo. 

2.5 - Dados fenológicos 

Foram realizadas observações fenológicas durante três anos, entre maio/2014 a 

abril/2015 (ano um), maio/2015 a abril/2016 (ano dois) e maio/2016 a abril/2017 (ano três). 

As visitas foram mensais durante a fase vegetativa e quinzenais durante a fase reprodutiva 

para coleta de dados, por meio de observação da copa dos indivíduos. 

As fenofases vegetativas observadas foram: Fv. folha velha - período em que as folhas 

são verdes escuras com pecíolo amarelado; Sf. sem folha - ausência completa de folhas; Br. 

brotamento - inicia com o surgimento de pequenas folhas, de coloração verde intensa nos 

ápices dos ramos, e termina quando a maioria das folhas atinge aproximadamente ¾ do 

tamanho de uma folha adulta e adquirem coloração verde; Fn. folha nova - folhas verde claras 

e vistosas, totalmente expandidas. 

As fenofases reprodutivas observadas foram: Bf. botões florais - inicia quando, na 

região apical dos ramos, aparecem gemas reprodutivas e termina quando as flores iniciam a 

abertura (antese); Fl. floração - todas as flores da inflorescência abertas, podendo ocorrer 

algumas em botões ou imaturas no centro e flores senescentes; Fr. frutos – frutos 

intumescidos.  

Os padrões fenológicos foram avaliados quanto ao método qualitativo de presença ou 

ausência de cada fenofase, com observação direta dos indivíduos (BENKE & MORELLATO, 

2002; D’EÇA NEVES & MORELLATO, 2004). 

2.6 - Análise dos dados 

Foi calculada a relação entre os dados fenológicos e as variáveis climáticas 

(temperatura média e precipitação), por meio da correlação de Spearman. Os resultados foram 

apresentados em conjunto com as variáveis climáticas. 
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A hipótese dos efeitos das progênies (diferenças entre progênies) em relação aos 

períodos em que ocorrem as fenofases foi testada por meio do teste de qui-quadrado para 

independência. Para este teste foram consideradas as progênies e respectivas fenofases 

vegetativa e reprodutiva, separadas, a cada 12 meses de observação. 

Os padrões fenológicos foram classificados em contínuo ou anual sazonal de acordo 

com a frequência de progênies em cada fenofase ao longo do ano. Foi considerado padrão 

contínuo a ocorrência de determinada fenofase ao longo de todo o ano, com frequência similar 

e sem interrupções. O padrão anual sazonal modificado de Newstrom et al. (1994) foi 

definido pela ocorrência de um evento fenológico durante o ano, com obrigatoriamente um 

período de maior frequência de indivíduos e com ausência da fenofase por período igual ou 

maior que dois meses. 

Devido à natureza dos dados, análises estatísticas circulares foram utilizadas, 

conforme descrito em Morellato et al. (2000) e Zar (2010). A frequência de ocorrência de 

cada evento fenológico foi calculada como em Zar (2010), convertida em ângulos (360° 

representam os 365 dias do ano, sendo 1º de janeiro o ângulo zero), calculada a data ou 

ângulo médio de ocorrência. O teste de Rayleigh (ZAR, 2010) foi utilizado para testar a 

significância do ângulo ou a data média das fenofases com distribuição unimodal e para 

verificar se existe um padrão sazonal significativo. Quando o ângulo médio é significativo o 

padrão é considerado sazonal, e este corresponde à data média do ano ao redor da qual se 

concentram os eventos fenológicos. O vetor r varia de 0 a 1 e indica a concentração dos 

indivíduos ao redor da data média ou grau de sazonalidade da fenofase (MORELLATO et al., 

2000; ZAR, 2010). 

 Foi utilizado o índice de atividade, indicando-se a proporção de progênies que 

expressam determinada fenofase nos anos de avaliação. Por meio desses índices pôde-se 

estimar a sincronia da fenofase (BENCKE & MORELLATO, 2002). Para verificação da 

sincronia (Z) entre as progênies da população amostrada foi aplicada a fórmula adaptada por 

Augspurger (1983): 

N

X
Z

i
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n

i
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 Em que: Xi = sincronia da progênie i com seus coespecíficos; N = número total de 

progênies da amostra; ej = número de registros em que as progênies i e j estão na mesma 

fenofase, i ≠ j; fi = é o número de registro em que a progênie i está na fenofase considerada. 

 Esse índice varia de zero (ausência de sincronia), quando não ocorre sincronia entre as 

progênies na população, a um (sincronia perfeita), ou seja, o evento de todas as progênies da 

espécie ocorre no mesmo período durante o ano. Bencke & Morellato (2002), consideram a 

seguinte proporção de progênies manifestando determinado evento fenológico: <20% 

assincrônico, 20-60% pouco sincrônico e >60% sincrônico. 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Clima 

 No período avaliado de maio de 2014 a abril de 2017, os registros apontam que o mês 

mais frio foi agosto de 2014, com média das mínimas de 11,0°C, e o mais quente foi 

novembro de 2015, com média de 34,2°C (Figura 2). Durante o período de estudo, os meses 

com menor precipitação foram maio e abril de 2014 e 2017, ambos com 0,0 mm, e o mês de 

maior precipitação foi janeiro de 2016, com 434,0 mm (Figura 2). A média pluviométrica do 

período foi de 59,8 mm/mês. A precipitação acumulada para os anos um (maio/2014-

abril/2015), dois (maio/2015-abril/2016) e três (maio/2016-abril/2017) foram respectivamente 

de 658,0; 715,8 e 778,5 mm. Durante os 36 meses de observação, a estação chuvosa, que se 

estende de outubro a março, em média, concentrou 90,52% da precipitação total anual, sendo 

92,28% no ano um, 86,10% no ano dois e 93,17% no ano três. Esse período caracteriza-se por 

grande concentração de chuvas, principalmente nos meses de novembro, dezembro e janeiro.  

Verificou-se que nos meses de maio a julho praticamente não choveu, nos anos 

avaliados, com precipitações mensais inferiores a 60,0 mm, o que caracteriza o clima local 

como sazonal, segundo classificação adotada por Van Schaik et al. (1993) ao analisarem 

dados de 53 sítios tropicais. Segundo os autores, sítios não sazonais são definidos como tendo 

nenhum ou no máximo um mês seco (mês em que chove menos do que 60,0 mm). 

Figura 2 - Precipitação (histograma) e temperaturas máxima, média e mínima (linhas) de 

maio de 2014 a abril de 2017, com base na Estação Meteorológica de Carbonita (MG). 

 
Fonte: INMET. 

 A fenofase de folha velha e sem folhas apresentou correlação negativa significativa 

com a temperatura média, indicando que estas fenofases aumentam nos períodos de menor 

temperatura. A produção de folhas novas correlacionou-se positiva e significativamente com 
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precipitação. As fenofases reprodutivas, floração e frutificação, correlacionaram-se positiva e 

significativamente com precipitação. Para as demais fenofases não houve correlação 

significativa (Tabela 1). 

Tabela 1 – Estimativas de coeficientes de correlação de Spearman (rs) entre as variáveis 

climáticas e eventos fenológicos vegetativos e reprodutivos, em um teste de procedências e 

progênies de pequi conduzido no município de Carbonita, MG 

Variável climática 
Fenofases 

Fv  Sf  Br Fn Bf  Fl Fr 

Precipitação -0,192 0,144 -0,173 0,641
*
 0,318 0,386

*
 0,629

*
 

Temperatura média -0,572
*
 -0,375

*
 -0,170 0,165 0,013 -0,037 0,324 

Fv = Folha velha, Sf = Sem folha, Br = Brotamento e Fn = Folha nova, Bf = Botões florais, Fl = Floração, Fr = 

Frutos; * = significativo a 5%. 

 Notou-se que a intensificação do desfolhamento coincidiu com o período de déficit 

hídrico contínuo. No presente estudo foi observada uma deciduidade mais tardia 

(agosto/setembro) do que a relatada por Vilela et al. (2008) na região sul de Minas Gerais. No 

entanto, as correlações encontradas no presente trabalho corroboram a dos referidos autores. 

 As correlações do florescimento e da frutificação com a precipitação indicam o efeito 

da precipitação sobre estas duas fenofases. O florescimento e a frutificação durante o período 

chuvoso está de acordo com os registrado por outros autores (VILELA et al., 2008; 

FRANÇOSO et al., 2014), os quais reportam correlações positivas e significativas entre estas 

fenofases e a precipitação, em ambientes naturais da espécie. 

3.2 - Fase vegetativa 

 Os períodos em que o ocorreram as fenofases vegetativas variaram significativamente 

entre as progênies nos anos um (P=0,08%) e dois (P=0,00%), mas não no ano três 

(P=68,11%), conforme resultado do teste qui-quadrado para independência (Tabela 2). 

Tabela 2 - Valores de qui-quadrado crítico e estimado para fenofases vegetativas em três anos 

de avaliação em um teste de procedências e progênies de pequi conduzido no município de 

Carbonita, MG 

Ano 1 2 3 

Graus de liberdade  90 90 90 

    χ²     crítico  113,15 113,15 113,15 

    χ²     estimado  138,59 174,81 83,19 

P (χ², %) 0,08 0,00 68,11 

P(χ², %) = nível de significância pelo teste qui-quadrado. 
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 De acordo com a combinação dos padrões fenológicos vegetativos e a sazonalidade, o 

presente estudo permitiu distinguir uma estratégia fenológica para a espécie avaliada: padrão 

anual sazonal (p <0,05 - Tabela 3) para todas as fases vegetativas nos anos avaliados com 

folha velha na estação seca, sem folha e brotamento no final da estação seca e folha nova na 

estação chuvosa (Figuras 2 e 3). 

 A senescência de folhas (folha velha) ocorreu entre janeiro e final de novembro nos 

anos avaliados, com data média nos meses de maio, julho e junho nos anos um, dois e três 

respectivamente (Figura 3). Na fenofase sem folha verificou-se caducifolia, sobretudo, entre 

junho e novembro, com data média em setembro nos anos um e dois e outubro no ano três. 

Durante o monitoramento, a fase brotamento ocorreu principalmente entre agosto e dezembro, 

com pouca intensidade em fevereiro, maio, junho e julho no ano um. A data média desta 

fenofase ocorreu em outubro nos anos um e três e setembro no ano dois. A emissão de folha 

nova sucedeu principalmente os meses mais chuvosos. A data média desta fenofase ocorreu 

em novembro no ano um e dezembro nos anos dois e três (Figura 3 e Tabela 3). 

 A fase de senescência das folhas (Figura 3-Fv) pode ser atribuída, principalmente, aos 

invernos predominantemente mais brandos, com temperaturas menores, pouca água 

disponível para a planta e consequente perda de folhas nos próximos meses. Nos meses 

seguintes, ao primeiro sinal de senescência foliar, as plantas exibiram perda foliar gradual e 

progressiva, sendo que a fase de copa sem folha (Figura 3-Sf) ocorreu nos meses de agosto a 

outubro, principalmente. Em geral, observou-se a fase sem folhas por um período de quatro 

meses. Os eventos de senescência e queda foliar encontram-se, provavelmente, relacionados 

com o início da estação seca, período em que ocorre um aumento da evapotranspiração 

afetando o controle estomático e a transpiração das plantas (LENZA & KLINK, 2006; 

VILELA et al., 2008). Assim, a perda de folhas no período seco constitui um fator de 

economia hídrica para as plantas e os baixos índices de umidade estimulam a abscisão foliar 

(BORCHERT et al., 2002; LENZA & KLINK, 2006; MORELLATO et al., 2016). O’Brien et 

al. (2008) levantaram a hipótese de que a senescência e a deciduidade poderiam ser respostas 

aos meses mais secos (junho a agosto), mesmo que não caracterizem uma estação seca bem 

definida, o que não é o caso deste estudo. Fato este, comprovado por Vilela et al. (2008) em 

estudo realizado com esta espécie no estado de Minas Gerais. 

 A atividade de brotamento (Figura 3-Br) persistiu por aproximadamente quatro meses. 

O evento concentrou-se na transição dos meses de menor precipitação (agosto) para aqueles 
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com maior índice de precipitação (dezembro) sendo tal comportamento observado por 

diversos autores (GRIBEL & HAY, 1993; VILELA et al., 2008; FRANÇOSO et al., 2014). 

Esse comportamento é característico de algumas espécies do Cerrado que ocorrem em regiões 

com sazonalidade marcada por estação seca bem definida, nas quais a reidratação dos 

indivíduos causa o início do brotamento (LENZA & KLINK, 2006; ANDREACI et al., 2017). 

A produção de folhas novas (Figura 3-Fn) concentrou-se principalmente nos meses de maior 

precipitação (dezembro e janeiro), após o brotamento. O suprimento de água nos meses de 

maior precipitação faz com que a espécie mantenha as folhas viçosas e túrgidas. Essas 

sazonalidades fenológicas, além de características morfológicas, indicam que a espécie 

mantém o comportamento típico de uma espécie com história evolutiva em um ambiente seco 

(LENZA & KLINK, 2006; MUELLNER et al., 2010). 
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Figura 3 - Distribuição circular das datas de pico para folha velha (Fv), sem folha (Sf), 

brotamento (Br) e folha nova (Fn), com base no padrão médio de maio de 2014 a abril de 

2017 em progênies de pequi amostradas em um teste de procedências e progênies conduzido 

no município de Carbonita, MG. 
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Tabela 3 – Resultados da análise estatística circular para a ocorrência de sazonalidade nas 

fenofases vegetativas, em um teste de procedências e progênies de pequi conduzido no 

município de Carbonita, MG 

Fenofase Ano 
Número de 

Observações° 

Ângulo 

médio 

do 

vetor 

Data média 

Comprimento 

médio  

do vetor (µ) 

Desvio 

Padrão 

Circular 

Teste de 

uniformidade 

Rayleigh (z) 

Folha velha 

(Fv) 

1 293 121,06° 2 de maio 0,29 89,63° 25,4* 

2 205 199,93° 21 de julho 0,57 60,65° 66,9* 

3 277 178,21° 29 de junho 0,26 94,29° 18,5* 

Sem folha 

(Sf) 

1 101 262,68° 23 de setembro 0,82 36,51° 67,3* 

2 90 249,16° 9 de setembro 0,75 43,43° 50,7* 

3 71 288,31° 19 de outubro 0,80 38,56° 45,1* 

Brotamento 

(Br) 

1 85 286,85° 17 de outubro 0,70 48,13° 42,0* 

2 86 269,62° 30 de setembro 0,78 40,42° 52,3* 

3 38 272,61° 3 de outubro 0,74 44,21° 21,0* 

Folha nova 

(Fn) 

1 146 326,46° 26 de novembro 0,50 66,91° 37,3* 

2 238 349,81° 20 de dezembro 0,45 72,39° 48,2* 

3 163 333,26° 3 de dezembro 0,71 47,31° 82,4* 

° = somatório do número total de observações por progênie ao longo do ano. * = significativo a 5%. 

As fenofases folha velha (0,97; 0,96 e 0,93) e folha nova (0,77; 0,88 e 0,94) foram 

sincrônicos em todos os anos avaliados (Tabela 4). No entanto, a fenofase brotamento 

apresentou baixa sincronia nos anos um e dois (0,58 e 0,60) e alta no ano três (0,75) (Tabela 

4). Para a classe sem folha ocorreu o inverso, alta sincronia nos anos um e dois (0,85 e 0,66) e 

baixa no ano três (0,55) (Tabela 4). Este comportamento predominantemente sincrônico 

verificado na espécie pode ser atribuído ao local em que as progênies se encontram, mesmo 

que tenham sido originadas de duas procedências. Como mencionado anteriormente, os 

fatores (temperatura e precipitação) que interferem nessas fenofases não são diferentes para as 

progênies, pois estão inseridas no mesmo ambiente de avaliação. Pesquisas realizadas com 

esta espécie revelaram que as fases vegetativas, geralmente sincrônicas (VILELA et al., 2008; 

FRANÇOSO et al., 2014), aproximam-se dos resultados aqui obtidos, independente do local 

de origem. 
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Tabela 4 - Índice de sincronia de fenofases vegetativas em um teste de procedências e 

progênies de pequi conduzido no município de Carbonita, MG 

Ano 
Classes 

Folha velha Sem folha Brotramento Folha nova 

1 0,97
c
 0,85

c
 0,58

b
 0,77

c
 

2 0,96
c
 0,66

c
 0,60

b
 0,88

c
 

3 0,93
c
 0,55

b
 0,75

c
 0,94

c
 

Média 0,95 0,68 0,64 0,86 

Grau de sincronia: a= assincrônico, b= baixa sincronia, c= alta sincronia (Bencke & Morellato 2002). 

3.3 - Fase reprodutiva 

 Os efeitos das progênies sobre as fenofases reprodutivas foram não significativas nos 

anos avaliados conforme resultado do qui-quadrado (Tabela 5). Infere-se, portanto, que não há 

associação ou dependência entre progênies e fenofases reprodutivas. 

Tabela 5 - Valores de qui-quadrado crítico e calculado para fenofases reprodutivas em três 

anos de avaliação em um teste de procedências e progênies de pequi conduzido no município 

de Carbonita, MG 

Ano 1 2 3 

Graus de liberdade  60 60 60 

    χ²     crítico  79,08 79,08 79,08 

    χ²     estimado  57,55 63,72 53,18 

P (χ², %) 56,57 34,70 72,11 

P(χ², %) = nível de significância pelo teste qui-quadrado. 

 Em relação à combinação dos padrões fenológicos reprodutivos e sazonalidade, no 

presente estudo foi possível se distinguir uma estratégia fenológica para a espécie avaliada: 

padrão anual sazonal (p<0,05 - Tabela 6) para todas as fenofases reprodutivas nos anos 

avaliados com botões florais no final da estação seca, florescimento no início da estação 

chuvosa e frutificação durante a estação chuvosa (Figuras 2 e 4). 

A produção de botões florais (Figura 4-Bf) ocorreu entre setembro e início de janeiro 

nos anos avaliados, com data média no mês de novembro no ano um e outubro nos anos dois 

e três. Durante o monitoramento, a floração (Figura 3-Fl) ocorreu principalmente entre 

outubro e dezembro. A data média desta fenofase ocorreu em novembro nos anos avaliados. 

A frutificação (Figura 3-Fr) foi verificada de outubro a março, com data média sempre no 

final de dezembro para os anos avaliados (Figura 4 e Tabela 6). 
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Figura 4 - Distribuição circular das datas de pico para botões florais (Bf), floração (Fl) e 

frutos (Fr), com base no padrão médio de maio de 2014 a abril de 2017 em progênies de pequi 

amostradas em um teste de procedências e progênies conduzido no município de Carbonita, 

MG. 
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Tabela 6 - Resultados da análise estatística circular para a ocorrência de sazonalidade nas 

fenofases reprodutivas em um teste de procedências e progênies de pequi conduzido no 

município de Carbonita, MG 

Fenofase Ano 
Número de 

Observações° 

Ângulo 

médio 

do 

vetor 

Data média 

Comprimento 

médio do vetor 

(µ) 

Desvio 

Padrão 

Circular 

Teste de 

uniformidade 

Rayleigh (z) 

Botões florais 

(Bf) 

1 77 304,99° 5 de novembro 0,89 27,58° 61,1* 

2 102 278,08° 8 de outubro 0,94 19,42° 90,9* 

3 86 286,80° 17 de outubro 0,91 25,04° 71,0* 

Floração  

(Fl) 

1 38 317,88° 18 de novembro 0,92 23,95° 31,9* 

2 53 303,39° 3 de novembro 0,98 10,31° 51,3* 

3 37 305,02° 5 de novembro 0,94 19,49° 33,0* 

Frutos  

(Fr) 

1 80 352,58° 23 de dezembro 0,90 25,72° 65,4* 

2 169 355,50° 26 de dezembro 0,88 29,60° 129,4* 

3 173 356,67° 27 de dezembro 0,78 39,99° 106,3* 

° = somatório do número total de observações por progênie ao longo do ano. * = significativo a 5%. 

 A produção de botões florais e florescimento mais cedo no ano dois (Tabela 6) foi em 

decorrência, possivelmente, da temperatura média no período considerado (Figura 2), que 

neste ano foi mais elevada em relação aos demais. Em espécies tropicais, resultados similares 

são encontrados em plantas expostas a temperaturas elevadas, conforme previsto em modelos 

fototérmicos (ZHAO et al., 2013; VOGADO et al., 2016). Além da temperatura, diferentes 

estudos observaram uma influência positiva da incidência de luz na produção de estruturas 

reprodutivas (KILKENNY et al., 2008; PIRES et al., 2014). 

 O período reprodutivo iniciou-se com a produção de botões florais ao final da estação 

seca. O surgimento e desenvolvimento de folhas e botões florais antes do período chuvoso é 

comum para plantas perenes em áreas de cerrado (FELFILI et al., 1999). Tal comportamento 

permite maior eficacia no processo de fotossíntese até o período chuvoso, o que aumenta sua 

eficiência e a predação por insetos é menor devido às condições adversas antes do início do 

período chuvoso. Além disso, ainda não há fortes chuvas, e a baixa quantidade de folhas 

facilita o encontro das flores por seu principal polinizador, o morcego (FELFILI et al., 1999). 

Assim como neste estudo, para o pequizeiro, diversos trabalhos reportam  a produção de 

botões florais e florescimento ao final da estação seca (BIANCO & PITELLI, 1986; LEITE et 

al., 2006; VILELA et al., 2008; FRANÇOSO et al., 2014).   

 A fenofase de produção de frutos seguiu o padrão reprodutivo reportado por diversos 

autores (BIANCO & PITELLI, 1986; LEITE et al., 2006; VILELA et al., 2008; FRANÇOSO 

et al., 2014), a qual floresce no final da estação seca e produz pequenas quantidades de 

sementes grandes em frutos carnosos, que são mais abundantes no período chuvoso 
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(BATALHA & MANTOVANI, 2000). A dispersão de espécies zoocóricas, como é o caso do 

pequi, ocorre predominantemente durante o período chuvoso (MANTOVANI & MARTINS, 

1988; MIRANDA, 1995; BATALHA & MANTOVANI, 2000). A maturação dos frutos 

zoocóricos ao longo da temporada chuvosa garante que estes se mantenham atrativos por 

períodos mais prolongados, melhorando assim as chances de dispersão (MANTOVANI & 

MARTINS, 1988; BATALHA & MANTOVANI, 2000). 

 A distribuição da frutificação concentrada nos meses de novembro a março revela o 

potencial para seleção do pequi, de maneira a propiciar maior tempo de oferta de frutos. Isso 

poderia agregar mais renda às comunidades rurais que já utilizam o pequi como fonte 

econômica. Do ponto de vista nutricional, tal cultivo também poderia fornecer uma fonte 

altamente rica em nutrientes (SILVA et al., 2015; SOARES et al., 2017), com maior 

distribuição de frutos ao longo do ano. 

A sincronia nos eventos de botões florais (0,71; 0,79 e 0,77) e frutificação (0,74; 0,86 

e 0,77) foi alta em todos os anos avaliados. No entanto, a fenofase floração apresentou baixa 

sincronia no ano um (0,50) e alta nos anos dois e três (0,82 e 0,73) (Tabela 7).  

Tabela 7 - Índice de sincronia de fenofases reprodutivas em um teste de procedências e 

progênies de pequi conduzido no município de Carbonita, MG 

Ano 
Classes 

Botões florais Floração Frutos 

1 0,71
c
 0,50

b
 0,74

c
 

2 0,79
c
 0,82

c
 0,86

c
 

3 0,77
c
 0,73

c
 0,77

c
 

Média 0,76 0,68 0,79 

Grau de sincronia: a= assincrônico, b= baixa sincronia, c= alta sincronia (Bencke & Morellato 2002). 

Pesquisas realizadas com esta espécie revelaram que as fases reprodutivas, geralmente 

sincrônicas (VILELA et al., 2008; FRANÇOSO et al., 2014), aproxima-se dos resultados 

obtidos para as progênies aqui estudadas, independente do local de origem. A importância da 

sincronia entre plantas pode estar relacionada à atração de polinizadores e aumento da 

produção de frutos para melhorar o sucesso reprodutivo da espécie. Estes resultados estão de 

acordo como as afirmações de Augspurger (1981) de que plantas que florescem 

sincronicamente aumentam a atração dos agentes polinizadores e promovem o fluxo de pólen 

entre indivíduos. 
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4 - CONCLUSÕES 

 A variável precipitação apresentou papel importante nas fenofases de floração e 

frutificação, correlacionando-se positiva e significativamente, enquanto, a temperatura média 

correlacionou-se negativa e significativamente com as fases de folha velha, sem folha e folha 

nova. 

A produção de botões florais e floração ocorreu principalmente ao final da estação 

seca, sendo eventos que duram por volta de quatro meses e sofrem  oscilação ao longo do ano. 

A frutificação ocorreu durante a estação chuvosa e é sincrônica entre progênies. 

O comportamento sazonal nas fenofases estudadas foi, em geral, sincrônico, indicando 

haver concentração de indivíduos para um determinado evento, seja ele vegetativo ou 

reprodutivo, independente da procedência. 
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FENOLOGIA REPRODUTIVA E PRODUÇÃO DE FRUTOS DE PEQUI (Caryocar 

brasiliense Camb.) EM PLANTAS DE DIFERENTES PROCEDÊNCIAS E 

PROGÊNIES 

RESUMO 

O pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.- Caryocaraceae) é uma árvore típica do bioma 

Cerrado, cujos frutos, explorados de forma extrativista, têm grande importância econômica e 

ecológica. Os eventos fenológicos de floração e frutificação são determinantes para o sucesso 

reprodutivo das populações, subsidiando estudos envolvendo interações de herbivoria, 

polinização e predação, além de fornecer informações para programas de conservação de 

recursos genéticos e manejo florestal. Vários estudos reúnem informações a respeito da 

fenologia de espécies lenhosas, mas, em geral, não examinaram diferenças entre e dentro de 

populações, principalmente em ambiente cultivado. Dentro deste contexto, o conhecimento da 

variabilidade fenológica reprodutiva do pequizeiro dentro e entre populações, provenientes de um 

teste de procedências e progênies, assim como estimar os efeitos de procedências e progênies na 

produção de frutos da espécie tornou-se o objetivo do presente estudo. O experimento foi 

instalado com mudas oriundas de 31 progênies (matrizes), de duas procedências (Curvelo-MG 

e São Gonçalo do Rio Preto-MG) utilizando um Delineamento em Blocos Casualizados com 

seis repetições e cinco plantas por parcela, no município de Carbonita, MG. A avaliação da 

fenologia foi realizada em dois blocos, entre maio de 2014 a abril de 2017, com visitas 

quinzenais para as fenofases. A coleta de dados seguiu o procedimento qualitativo (presença 

ou ausência da fenofase). Foi realizada a contagem do número total de frutos por planta no início 

de janeiro de 2016, 2017 e 2018 em todo o experimento. Análises estatísticas circulares, bem 

como, o teste de Rayleigh (z) foram aplicadas para testar a significância do ângulo ou data 

média das fenofases e se existe um padrão significativamente sazonal por procedência. Para o 

estudo de divergência aplicou-se o teste de Watson-Williams (F) e análise de agrupamento. Os 

dados de produção foram submetidos à análise de variância utilizando-se um modelo de 

classificação hierárquica. A produção de botões florais e floração ocorreram ao final da 

estação seca e a frutificação durante a estação chuvosa em ambas procedências. Independente 

das procedências, Rio Preto ou Moura (Curvelo), as fenofases botões florais, florescimento e 

frutificação são consideradas semelhantes. O agrupamento de progênies de pequi, não 

corresponde ao agrupamento estabelecido pelas populações. A produção de frutos do 

pequizeiro, no teste de procedências e progênies, em média é baixa e irregular entre safras, 

progênies e plantas. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Cerrado, sazonalidade, pequizeiro, frutífera, análises uni e multivariada. 
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REPRODUCTIVE PHENOLOGY AND PRODUCTION OF PEQUI FRUITS (Caryocar 

brasiliense Camb.) IN PLANTS OF DIFFERENT POPULATIONS AND PROGENIES  

ABSTRACT 

The pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.- Caryocaraceae) is a tree typical of the Cerrado 

biome, whose fruits, exploited in an extractive way, have great economic and ecological 

importance. The phenological events of flowering and fruiting are determinant for the 

reproductive success of the populations, subsidizing studies involving interactions of 

herbivory, pollination and predation, besides providing information for programs of 

conservation of genetic resources and forest management. Several studies have gathered 

information on the phenology of woody species, but in general have not examined differences 

between and within populations, especially in cultivated environment. Within this context, the 

knowledge of the reproductive phenological variability of pequi within and between 

populations, from a test of populations and progenies, as well as estimating the effects of 

populations and progenies on the production of fruits of the species became the objective of 

the present study. The experiment was carried out with seedlings from 31 progenies (mother 

trees) from two sources (Curvelo-MG and São Gonçalo do Rio Preto-MG) using a 

randomized block design with six replicates and five plants per plot in the municipality of 

Carbonita, MG. The phenology evaluation was carried out in two replications, from May 

2014 to April 2017, with fortnightly visits to the phenophases. Data collection followed the 

qualitative procedure (presence or absence of phenofase). The total number of fruits per plant 

was counted at the beginning of January 2016, 2017 and 2018 throughout the experiment. 

Circular statistical analyzes as well as the Rayleigh (z) test were applied to test the 

significance of the angle or mean date of the phenophases and whether there is a significantly 

seasonal pattern by source. For the divergence study, the Watson-Williams test (F) and cluster 

analysis were applied. The production data were submitted to analysis of variance using a 

hierarchical classification model. The production of floral buds and flowering occurred at the 

end of the dry season and fruiting during the rainy season in both populations. Regardless of 

populations, Rio Preto or Moura (Curvelo), the flower bud phenophases, flowering and 

fruiting are considered similar. The grouping of pequi progenies does not correspond to the 

grouping established by the populations. The production of fruits of the pequi tree, in the test 

of populations and progenies, on average is low and irregular between crops, progenies and 

plants. 

 

 

 

 

 

Key words: Cerrado (Brazilian Savana), pequizeiro, seasonality, fruitful, single and 

multivariate analyzes. 



40 

 

1 - INTRODUÇÃO 

O Cerrado brasileiro abrange uma área de mais de 2 milhões de km² e é a savana mais 

rica e ameaçado do mundo. Desde a década de 1970, sofreu uma intensa fragmentação em 

função do avanço da fronteira agropecuária. Possui a flora mais rica entre as savanas do 

mundo (>7000 espécies) e altos níveis de endemismo (KLINK & MACHADO, 2005) e por 

isso é considerado como um dos hotspots mundial.  

Pesquisas sobre os processos ecológicos envolvidos na reprodução de plantas do 

Cerrado, segundo Freitas & Oliveira (2002), é fundamental para melhor compreensão da 

diversidade estrutural e funcional desse bioma e, consequentemente, para o desenvolvimento 

de ferramentas úteis para sua conservação e manejo. Dessa forma, estudos fenológicos 

contribuem para o entendimento da dinâmica dos ecossistemas florestais e são essenciais para 

o estudo de ecologia e evolução dos trópicos (FOURNIER & CHARPANTIER, 1978). 

Os eventos fenológicos de floração e frutificação são determinantes para o sucesso 

reprodutivo das populações e podem influenciar na atração de polinizadores e dispersores de 

sementes (VILELA et al., 2008). Além disso, pode subsidiar o planejamento de coletas de 

sementes para estudos de fisiologia e germinação, produção de mudas, plantios, manejo 

florestal, colheita de frutos, levantamentos florísticos e até revisões taxonômicas, entre outros 

(ALENCAR, 1994). 

Vários estudos reúnem informações a respeito da fenologia de espécies lenhosas 

(D’EÇA NEVES & MORELATO, 2004; SILVÉRIO & LENZA, 2010, VOGADO et al., 

2016), mas, em geral, não examinaram diferenças entre e dentro de populações (GOULART 

et al., 2005; VILELA et al., 2008), principalmente em ambiente cultivado. Essa abordagem é 

importante para entender a variabilidade fenológica como uma estratégia de sobrevivência das 

populações oriundas de diferentes ambientes e como os fatores abióticos influenciam os 

padrões fenológicos (GOULART et al., 2005). 

Apesar da sua importância, pesquisas sobre o padrão fenológico de espécies nativas 

com grande potencial econômico do Cerrado são escassas. Dentre as espécies apontadas como 

economicamente viáveis para o Cerrado, o pequi (Caryocar brasiliense Camb.), da família 

Cariocaraceae é uma das que apresenta grande potencial. O interesse por essa frutífera se deve 

à utilidade do óleo dos frutos e das sementes, da casca e da polpa, usadas como material 

tintorial, das flores e sementes empregadas na farmacopéia popular, e dos frutos, amplamente 
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utilizados na culinária regional, contribuindo para o suprimento de parte das exigências 

nutricionais da população, principalmente em proteína, vitaminas A e E, e em minerais, como 

o fósforo, ferro e cobre (VILELA et al., 1996; OLIVEIRA et al., 2006; SOARES et al., 2017). 

O extrativismo intensivo do pequizeiro aliada a redução contínua das áreas de 

Cerrado, pode gerar perdas de material genético, o que impede a reprodução natural da 

espécie bem como à sobrevivência das comunidades que dela dependem (MELO JÚNIOR et 

al., 2004). A coleta predatória dos frutos, como verificado em várias regiões do estado de 

Minas Gerais, pode levar a uma grande perda da variabilidade genética, onde os frutos 

deixados para regeneração da espécie são justamente aqueles que apresentam qualidade 

inferior. Por isso, a importância de um programa com bases genéticas sólidas para o 

pequizeiro é incontestável, principalmente considerando-se que na literatura são escassas as 

observações neste sentido (GIORDANI et al., 2012, MOURA et al., 2013). 

A variabilidade existente para todos os caracteres de interesse, tanto os 

agronômicos/silviculturais, relacionados com a planta, como os de qualidade, relacionados 

com o fruto, sugere a possibilidade de ganhos consideráveis em um programa de 

melhoramento (OLIVEIRA et al., 2008). Dessa forma, a caracterização da variabilidade da 

produção de frutos de procedências e progênies de pequizeiro torna-se necessária como 

estratégia de conservação e manejo da espécie, possibilitando, assim, a revelação de recursos 

genéticos de grande valor, tanto quanto a implantação de pomares de bases racionais. 

Dentro deste contexto, o conhecimento da variabilidade fenológica reprodutiva do 

pequizeiro dentro e entre populações, provenientes de um teste de procedências e progênies, 

assim como estimar os efeitos de procedências e progênies na produção de frutos da espécie 

tornou-se o objetivo do presente estudo. 

 

 

 

 

 

 



42 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - Coleta de sementes, produção de mudas e plantio 

O experimento foi conduzido com mudas oriundas de 31 matrizes, sendo cinco da 

Estação Experimental do Moura - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

no município de Curvelo, MG e 26 do Parque Estadual do Rio Preto, no município de São 

Gonçalo do Rio Preto, MG. 

 O município de Curvelo localiza-se na região central do estado (18° 45’ 23’’ S e 44° 

25’ 51’’ W), com temperatura anual média de 28 °C, precipitação média de 1126 mm e 

altitude de 633 m. O município de São Gonçalo do Rio Preto localiza-se na região do Vale do 

Jequitinhonha (18° 07’ 2.6’’ S e 43° 20’ 51,7’’ W), com temperatura anual média de 19 °C, 

precipitação média de 1300 mm e altitude 742 m. O clima predominante em Curvelo e São 

Gonçalo do Rio Preto são Aw e Cwb, respectivamente (IEF, 2004; BOTEZELLI et al., 2000). 

 As sementes foram coletadas de matrizes afastadas entre si a uma distância de pelo 

menos 50 m, para se evitar parentesco entre elas, seja por meio de brotações de raízes que é 

comum na espécie ou para minimizar a chance de se colocar sementes de mais de uma matriz 

em uma única progênie. Todas as matrizes das quais se coletou sementes foram identificadas 

com placas metálicas numeradas. 

 As sementes utilizadas para a produção das mudas foram coletadas nas respectivas 

matrizes entre final de dezembro de 2003 e início de fevereiro de 2004. Após queda natural, 

as sementes de cada matriz foram colocadas em sacos plásticos permeáveis, mantidos 

suspensos nelas. Em junho de 2004, nas dependências da Fazenda Experimental do Moura, 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, no município de 

Curvelo, MG, essas sementes foram submetidas a um tratamento com ácido giberélico a 500 

ppm por um período de quatro dias. Posteriormente, foram colocadas para germinar a céu 

aberto, diretamente em sacos de plástico, contendo uma mistura de solo argiloso, esterco e 

solo arenoso. Em dezembro de 2004, as mudas foram transportadas para a área experimental 

situada na Fazenda “Jacu e Arroz”, localizada no município de Carbonita/MG, de propriedade 

da SADA Bio-Energia e Agricultura Ltda., onde permaneceram a céu aberto e foram 

plantadas no final de janeiro de 2005.  

2.2 - Delineamento experimental 
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 O delineamento utilizado para a implantação das 31 progênies (famílias de meios-

irmãos) foi em blocos ao acaso com seis repetições e cinco plantas por parcela, totalizando 

930 mudas, plantadas num espaçamento de 2,5 x 6,0 m. 

 Com o intuito de avaliar a fenologia reprodutiva no experimento, dois blocos foram 

considerados para coleta dos dados, totalizando 310 indivíduos das 31 progênies. 

2.3 - Área de estudo 

O município de Carbonita está localizado na região do Vale do Jequitinhonha, estado 

de Minas Gerais, com sede nas coordenadas geográficas 17,53°S de latitude e 43,03°W de 

longitude (PNUD, 2010). A região de estudo está localizada em área de Planalto, distante 13 

km da sede do município (Figura 1). O clima da região é tropical, com período seco de abril a 

setembro (GIORDANI, 2010). A precipitação máxima ocorre durante os meses de novembro, 

dezembro e janeiro. A temperatura média anual é de 21,20°C, com índice pluviométrico 

médio anual de 1.200 mm (VIANA et al., 2005). 

Figura 1 - Distribuição do Cerrado no Brasil, com estado de Minas Gerais colorido em 

laranja (A); distribuição do Cerrado no estado de Minas Gerais e posição do município onde 

foi implantado o experimento (B); e localização da área de estudo (•) com um detalhe do local 

na Fazenda Jacú e Arroz no município de Carbonita (C). A distribuição do Cerrado foi 

baseada no Mapa do Bioma Brasileiro elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2017). 

 
2.4 - Dados climáticos 
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Os dados climáticos (variáveis abióticas) mensais de precipitação e temperaturas 

máxima, média e mínima, no período de maio/2014 a abril/2017, foram obtidos por meio dos 

registros da Estação Climatológica Principal de Carbonita (17° 53’ S, 43° 00’ W, altitude de 

736 m - INMET), localizada a 9,6 quilômetros da área de estudo. 

2.5 - Dados fenológicos 

Foram realizadas observações fenológicas durante três anos, entre maio/2014 a 

abril/2015 (ano um), maio/2015 a abril/2016 (ano dois) e maio/2016 a abril/2017 (ano três), 

com visitas quinzenais durante a fase reprodutiva para coleta de dados. 

As fenofases reprodutivas observadas foram: Bf. botões florais - inicia quando, na 

região apical dos ramos, aparecem gemas reprodutivas e termina quando as flores iniciam a 

abertura (antese); Fl. floração - todas as flores da inflorescência abertas, podendo ocorrer 

algumas em botões ou imaturas no centro e flores senescentes; Fr. frutos – frutos 

intumescidos.  

Os padrões fenológicos foram avaliados quanto ao método qualitativo de presença ou 

ausência de cada fenofase, com observação direta dos indivíduos (BENKE & MORELLATO, 

2002; D’EÇA NEVES & MORELLATO, 2004). 

2.6 - Dados de produção 

Foi realizada a contagem do número total de frutos por planta no início de janeiro de 

2016, 2017 e 2018 em todo o experimento. As avaliações foram realizadas de quinze a trinta 

dias antes da maturação dos frutos, pois nestas condições os frutos estavam plenamente 

desenvolvidos e ainda nas plantas. A contagem de frutos foi realizada por dois avaliadores 

treinados, considerando-se todos os frutos considerados “cheios”. Quando havia resultados 

discrepantes, procedia-se a nova contagem. Posteriormente, calculava-se a média do número 

de frutos contados pelos avaliadores. Mantiveram-se os mesmos avaliadores nos três anos de 

avaliação. 

As variáveis analisadas, resultantes da totalização dos dados, foram: total de frutos 

(Tf), total de plantas produzindo frutos (Tp), média de frutos por planta (F/P) e porcentagem 

de plantas que produziram frutos (PcF). Todas as variáveis resultaram em informações por 

progênie. 

2.7 - Análise dos dados 
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Os padrões fenológicos foram classificados em contínuo ou anual sazonal de acordo 

com a frequência de progênies em cada fenofase ao longo do ano. Foi considerado padrão 

contínuo a ocorrência de determinada fenofase ao longo de todo o ano, com frequência similar 

e sem interrupções. O padrão anual sazonal modificado de NEWSTROM et al. (1994) foi 

definido pela ocorrência de um evento fenológico durante o ano, com obrigatoriamente um 

período de maior frequência de indivíduos e com ausência da fenofase por período igual ou 

maior que dois meses. 

Devido à natureza dos dados fenológicos, análises estatísticas circulares foram 

utilizadas para detectar o comportamento sazonal da espécie, conforme descrito em Morellato 

et al. (2000) e Zar (2010). A frequência de ocorrência de cada evento foi calculada como em 

Zar (2010), convertida em ângulos (360° representam os 365 dias do ano, sendo 1º de janeiro 

o ângulo zero), calculada a data ou ângulo médio de ocorrência. O teste de Rayleigh (ZAR, 

2010) foi utilizado para testar a significância do ângulo ou a data média das fenofases com 

distribuição unimodal e para verificar se existe um padrão significativamente sazonal. Quando 

o ângulo médio é significativo o padrão é considerado sazonal, e este corresponde à data 

média do ano ao redor da qual se concentram os eventos fenológicos. O vetor r varia de 0 a 1 

e indica a concentração dos indivíduos ao redor da data média ou grau de sazonalidade da 

fenofase (MORELLATO et al., 2000; ZAR, 2010). 

 Para testar possíveis diferenças nas datas médias das fenofases entre as procedências, 

aplicou-se o teste Watson-Williams F (ZAR, 2010). 

Realizou-se análise multivariada considerando-se as fenofases, de cada progênie, nos 

anos avaliados. Estes valores foram usados para análise de agrupamento usando-se o índice de 

Jaccard como medida de dissimilaridade e o método de Ward para a delimitação dos grupos. 

 As análises de produção de frutos, para cada ano, seguiram uma classificação 

hierárquica a partir do modelo: Yijk = m + Poi + Prj/i + Plk/ji, onde: Yijk se refere à observação 

da planta k dentro da progênie j dentro da procedência i; m = média geral; Poi = efeito da 

procedência i; Prj/i = efeito da progênie j dentro da procedência i; e Plk/ji é o efeito da planta k 

dentro da progênie j dentro da procedência i (DIAS & BARROS, 2009). 

Utilizou-se da análise de variância conjunta e da estatística descritiva, envolvendo os 

três anos. Em função da baixa taxa de germinação de algumas matrizes, o experimento ficou 
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desbalanceado, motivo pelo qual optou-se por utilizar o delineamento inteiramente 

casualizado para a realização das análises, considerando-se a planta como repetição.  

O modelo para esta análise foi Yijk = m + (Pr+Po)i + Aj + (Pr+Po)Aij + Plk/ij onde Yijk 

se refere à observação da planta k do ano j da progênie i, incluindo-se o efeito da procedência; 

m é a média geral; Aj se refere ao ano j; (Pr+Po)Aij é a interação entre a progênie i, incluindo-

se o efeito da procedência, e o ano j; e Plk/ij é o efeito da planta k no ambiente j da progênie i, 

incluindo-se o efeito da procedência (DIAS & BARROS, 2009). 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Clima 

 O levantamento foi realizado entre maio de 2014 e abril de 2017. Neste período, os 

registros apontam que o mês mais frio foi agosto de 2014, com média das mínimas de 11,0 

°C, e o mais quente foi novembro de 2015, com média de 34,2 °C (Figura 2). Durante o 

período de estudo, o mês com menor precipitação foi maio e abril de 2014 e 2017, ambos com 

0,0 mm, e o mês de maior precipitação foi janeiro de 2016, com 434,0 mm (Figura 2). A 

média pluviométrica do período foi de 59,8 mm/mês. A precipitação acumulada para os anos 

um (maio/2014-abril/2015), dois (maio/2015-abril/2016) e três (maio/2016-abril/2017) foram 

respectivamente de 658,0; 715,8 e 778,5 mm. Durante os 36 meses de observação, a estação 

chuvosa, que se estende de outubro a março, em média, concentrou 90,52% da precipitação 

total anual, sendo 92,28% no ano um, 86,10% no ano dois e 93,17% no ano três. Esse período 

caracteriza-se por grande concentração de chuvas, principalmente nos meses de novembro, 

dezembro e janeiro. 

Figura 2 - Precipitação (histograma) e temperaturas máxima, média e mínima (linhas) de 

maio de 2014 a abril de 2017, com base na Estação Meteorológica de Carbonita, MG. 

 
Fonte: INMET. 

Verificou-se que nos meses de maio a julho praticamente não choveu, nos anos 

avaliados, com precipitações mensais inferiores a 60,0 mm, o que caracteriza o clima local 

como sazonal, segundo classificação adotada por Van Schaik et al. (1993) ao analisarem 

dados de 53 sítios tropicais. Segundo os autores, sítios não sazonais são definidos como tendo 

nenhum ou no máximo um mês seco (mês em que chove menos do que 60,0 mm). 

3.2 - Fase reprodutiva 
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 Durante o desenvolvimento dos padrões fenológicos reprodutivos, este estudo 

distinguiu uma estratégia fenológica para ambas as procedências: padrão anual sazonal (p 

<0,05 - Tabela 1) para todas as fenofases reprodutivas nos anos avaliados, com botões florais 

no final da estação seca, florescimento no início da estação chuvosa e frutificação durante a 

estação chuvosa (Figuras 3 e 4). Espécies tropicais demonstram sazonalidade fenológica e 

esse comportamento tem sido atribuído principalmente à alternância entre períodos secos e 

chuvosos (OPLER et al., 1976; WRIGHT & VAN SCHAIK, 1991), como ocorrido na área de 

estudo. 

 A produção de botões florais na procedência de Rio Preto (PERP) ocorreu entre 

setembro e início de janeiro nos anos avaliados, com data média em meados de outubro. 

Durante o monitoramento, a floração ocorreu principalmente entre outubro e início de janeiro. 

A data média desta fenofase ocorreu em novembro no ano um e outubro nos anos dois e três. 

A fenofase de frutos verificou-se de outubro a março, com data média sempre no final de 

dezembro para os anos avaliados (Figura 3 e Tabela 1). 
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Figura 3 - Distribuição circular das datas de pico para botões florais (Bf), floração (Fl) e 

frutos (Fr), com base no padrão médio de maio de 2014 a abril de 2017 em progênies oriundas 

de São Gonçalo do Rio Preto (Parque Estadual do Rio Preto - PERP) em um teste de 

procedências e progênies de pequi conduzido no município de Carbonita, MG. 

 

 

 

 

 

 Na procedência de Curvelo (Moura) a produção de botões florais ocorreu entre 

outubro e novembro nos anos avaliados, com data média em meados de outubro. A floração 

ocorreu no mês de novembro, nos anos avaliados. A data média desta fenofase ocorreu em 

novembro no ano um e dois e final de outubro no ano três. A fenofase de frutos verificou-se 

de novembro a janeiro, com data média em janeiro, dezembro e novembro nos anos um, dois 

e três, respectivamente (Figura 4 e Tabela 1). 
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Figura 4 - Distribuição circular das datas de pico para botões florais (Bf), floração (Fl) e 

frutos (Fr), com base no padrão médio de maio de 2014 a abril de 2017 em progênies oriundas 

de Curvelo (Fazenda do Moura) em um teste de procedências e progênies de pequi conduzido 

no município de Carbonita, MG. 
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Tabela 1 - Resultados da análise estatística circular para a ocorrência de sazonalidade nas 

fenofases reprodutivas em um teste de procedências e progênies de pequi conduzido no 

município de Carbonita, MG 

Procedência Fenofase Ano 
Nº de 

Obs.° 

Ângulo 

médio 

do 

vetor 

Data média 

Comprimento 

médio do 

vetor (µ) 

Desvio 

Padrão 

Circular 

Teste de 

uniformidade 

Rayleigh (z) 

R
io

 P
re

to
 (

P
E

R
P

-R
P

) 

Botões 

florais 

(Bf) 

1 75 305,67° 5 de novembro 0,89 27,60° 59,46* 

2 95 277,48° 8 de outubro 0,94 19,82° 84,29* 

3 83 286,81° 17 de outubro 0,91 25,43° 68,16* 

Floração 

(Fl) 

1 37 318,00° 18 de novembro 0,91 24,28° 30,92* 

2 49 303,48° 3 de novembro 0,98 10,59° 47,36* 

3 36 305,20° 5 de novembro 0,94 19,74° 31,97* 

Frutos 

(Fr) 

1 78 352,09° 22 de dezembro 0,90 25,88° 63,60* 

2 161 355,38° 26 de dezembro 0,87 29,95° 122,51* 

3 171 357,17° 28 de dezembro 0,78 40,01° 105,00* 

C
u

rv
el

o
 (

M
o

u
ra

-M
O

) 

Botões 

florais 

(Bf) 

1 2 281,10° 12 de outubro 0,99 9,89° 1,94* 

2 7 285,98° 16 de outubro 0,99 10,07° 6,79* 

3 3 286,36° 17 de outubro 0,98 10,50° 2,90* 

Floração 

(Fl) 

1 1 313,64° 14 de novembro 1,00 - 1,00* 

2 4 302,31° 2 de novembro 1,00 5,98° 3,96* 

3 1 298,85° 29 de outubro 1,00 - 1,00* 

Frutos 

(Fr) 

1 2 10,36° 10 de janeiro 1,00 4,44° 1,99* 

2 8 357,74° 28 de dezembro 0,93 21,53° 6,95* 

3 2 320,55° 21 de novembro 0,99 6,91° 1,97* 

° = somatório do número total de observações por progênie ao longo do ano. * = significativo a 5%. 
 

 O início, o pico de botões florais e a antese na estação seca, bem como a frutificação 

na estação úmida é um padrão esperado não só no pequizeiro, mas também em vegetações do 

Cerrado (BATALHA et al., 1997; VILELA et al., 2008; SILVÉRIO & LENZA, 2010; 

FRANÇOSO et al., 2014). Ainda que os indivíduos sejam provenientes de área cultivada, o 

comportamento das fases fenológicas apresentou o mesmo padrão em relação à ambientes 

nativos do pequizeiro (LEITE et al., 2006; VILELA et al., 2008; FRANÇOSO et al., 2014). 

Os baixos registros de floração (Fl) na procedência de Curvelo (Ano 1 = 1 e Ano 3 = 

1; Tabela 1) não permitiram realizar o teste de Watson-Williams. Ainda sobre o teste, 

observou-se que não houve diferença significativa entre procedências para as datas médias 

nas fenofases de botões florais e frutos nos anos avaliados e na floração no ano dois, ou seja, 

o comportamento reprodutivo das fenofases de ambas as procedências são considerados 

semelhantes (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Valores do teste de Watson-Williams (F) e suas respectivas probabilidades de 

significância P(F), para a comparação dos ângulos médios de pico das fenofases reprodutivas 

entre as procedências de Curvelo (MO) e Rio Preto (RP), em um teste de procedências e 

progênies de pequi conduzido no município de Carbonita, MG 

Fenofase 

Ano1 Ano 2 Ano3 

MO x RP MO x RP MO x RP 

F P(F) % F P(F) % F P(F) % 

Botões florais (Bf) 1,698
ns

 19,7 1,303
ns

 25,6 0,001
ns

 97,5 

Floração (Fl) - - 0,046
ns

 83,0 - - 

Frutos (Fr) 1,075
ns

 30,3 0,052
ns

 82,0 2,035
ns

 15,6 
ns

 = não significativo a 5%.
  

No dendrograma hierárquico (Figura 5) observaram-se dois grupos de progênies com 

maior grau de similaridade nos anos avaliados. No agrupamento observam-se oito progênies 

em um grupo, sendo quatro (50%) de Curvelo e quatro (50%) de Rio Preto. Por outro lado, no 

outro grupo encontram-se 23 progênies, sendo uma (4%) de Curvelo e vinte duas (96%) de 

Rio Preto. O coeficiente de correlação cofenética do dendrograma (r = 0,78) para os anos 

avaliados, indicou um bom ajuste entre a representação gráfica das distâncias e a sua matriz 

original (SOKAL & ROHLF, 1962), o que de imediato evidencia elevada confiabilidade na 

realização de inferências por meio da avaliação visual da figura 5. 

 Os efeitos das procedências foram não significativos para todas as fenofases 

analisadas isoladamente (Tabela 2). Além disso, não houve nenhuma tendência de 

agrupamento das progênies de acordo com suas populações de origem na análise de Cluster 

(Figura 5). Este fato demonstra que não houve um agrupamento coerente entre progênies de 

mesma população, indicando que os fatores abióticos, como precipitação e temperatura, são 

responsáveis pela resposta da planta a determinada fase fenológica (FRANÇOSO et al., 2014; 

VOGADO et al., 2016) e não fatores genéticos (relacionados às procedências).  

O não agrupamento de progênies por população, ou a não significância do ângulo 

médio nas fenofases (Figura 5 e Tabela 2), revela ainda, que o pequizeiro mantém sincronia 

de fases fenológicas independente da população de origem, quando os indivíduos estão 

inseridos no mesmo local. A importância da sincronia entre procedências ou progênies pode 

estar relacionada à atração de polinizadores e aumento da produção de frutos para melhorar o 

sucesso reprodutivo da espécie. Estratégia que parece ser comum entre espécies polinizadas 

por animais, favorecendo a atração de polinizadores e facilitando o fluxo de pólen e a 

polinização cruzada (AUGSPURGER, 1981). 
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 Dessa forma, a diversidade geográfica de origem das procedências (137 km) não 

influencia o comportamento fenológico dos indivíduos quando estão implantados em um 

mesmo local, pois as características climáticas e edáficas são as mesmas, neste caso 

específico. Assim, por exemplo, a coleta de frutos para produção de mudas, para projetos de 

seleção e, ou preservação da espécie, pode ser realizada na mesma época em indivíduos de 

ambas procedências. 

Figura 5 - Agrupamento definido pelo método Ward a partir do índice de Jaccard, 

considerando-se fenofases reprodutivas em três anos de avaliação de 31 progênies de 

pequizeiro, provenientes dos municípios de Curvelo (MO) e S. G. do Rio Preto (RP), MG, em 

um teste de procedências e progênies de pequi conduzido no município de Carbonita, MG. O 

valor do coeficiente de correlação cofenética (r) é de 0,78. 

 

3.3 - Produção de frutos 

Os efeitos de procedências não foram significativos para o caráter em questão. Os 

demais efeitos foram significativos (p < 0,05), exceto o de progênies de Curvelo (Tabela 3). A 

preponderância da variação genética dentro de populações em relação à variação entre tem 

sido reportado em várias espécies arbóreas para diferentes caracteres fenotípicos (SILVA et 

al., 2012; COSTA et al., 2016; SOARES et al., 2017). Nesses trabalhos, observa-se que a 

maior parte da variação ocorre dentro de populações ou procedências. Tais observações são 

confirmadas também por estudos realizados com o pequizeiro em regiões do norte de Minas 

Gerais, onde foi verificado que divergências entre populações, ou entre grupos de populações 

para a referida espécie são relativamente baixas (MELO JÚNIOR et al., 2004; FERNANDES, 

2008). 

A análise conjunta de variância, nos três anos consecutivos, mostrou diferenças 

altamente significativas (Tabela 3). Constata-se nesta mesma tabela que houve interação 

significativa entre anos e procedência mais progênies, indicando uma mudança relativa da 
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produção de frutos, a cada ano. Dessa forma, pode-se inferir que os efeitos dos anos 

influenciaram sobre as diferentes procedências e progênies. Dessa forma, pode-se inferir que 

a intensidade dos efeitos dos anos varia entre procedências e progênies. Tais resultados são, 

provavelmente, uma consequência das diferentes intensidades dos efeitos das sazonalidades 

sobre as procedências e, ou progênies, conforme observado por alguns autores (GRIBEL & 

HAY, 1993; ARAÚJO, 1995; FERREIRA et al., 2015). 

Tabela 3 - Análise conjunta de variância para a produção de frutos de pequi avaliadas nos 

anos de 2016, 2017 e 2018 e suas respectivas probabilidades de significância P(F), colhidos 

em um teste de procedências e progênies conduzido no município de Carbonita, MG 

FV GL P(F) % 

Procedência + Progênie  30 0,00 

Procedência 1 5,71 

Progênie/Procedência  29 0,00 

Progênie/Curvelo  4 97,48 

Progênie/R. Preto  25 0,00 

Anos 2 0,00 

Anos x (Procedência + Progênie) 60 0,31 

Entre plantas/Progênie (erro médio) 1797   

Total  1889   

CV (%) 379,10 
 

 

A produção de frutos por progênie variou de 0 a 226, 0 a 53 e 0 a 153 unidades nos 

anos de 2016, 2017 e 2018, respectivamente, com um total de 1328, 371 e 1307 (952, 266 e 

937 frutos/hectare) frutos nos anos avaliados. A distribuição dessa variável mostra que a 

maior parte das progênies produziu pouco ou nenhum fruto. O número de plantas que 

produziram frutos também variou nos anos avaliados com 144, 78 e 117 indivíduos nos anos 

de 2016, 2017 e 2018, respectivamente. Nos anos de 2016, 2017 e 2018 a produção média de 

frutos por planta variou de 0,0 a 18,3; 0,0 a 22,0 e 0,0 a 45,3, respectivamente. A porcentagem 

de plantas que produziram frutos também variou nas progênies de 0,0 a 100,0 nos anos de 

2016 e 2018 e de 0,0 a 60,0 no ano de 2017 (Tabela 4). A produção média de frutos por planta 

em diferentes populações e plantas varia muito, podendo chegar a mais de 4.300% 

(SANTANA & NAVES 2003; FERREIRA et al., 2015). Esses mesmo autores encontraram 

valores de 8 a 351 frutos por planta em diferentes regiões dos estados de Goiás. 
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Tabela 4 - Dados do número total de frutos por progênie (Tf), número total de plantas que 

produziram frutos (Tp), média de produção de frutos por planta (F/P) e porcentagem de 

plantas que produziram frutos (PcF) em três anos de avaliação de 31 progênies de pequizeiro 

em um teste de procedências e progênies conduzido no município de Carbonita, MG 

Procedência Progênie 
2016 2017 2018 

Tf Tp F/P PcF Tf Tp F/P PcF Tf Tp F/P PcF 

C
u

rv
el

o
 (

M
o

u
ra

) MO01 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 3 1 3,0 2,0 

MO08 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 

MO09 7 1 7,0 3,8 0 0 0,0 0,0 30 1 30,0 4,3 

MO12 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 

MO18 0 0 0,0 0,0 1 1 1,0 5,6 9 2 4,5 11,8 

Total MO 7 1 7,0 0,8 1 1 1,0 0,9 42 4 10,5 3,7 

R
io

 P
re

to
 (

P
E

R
P

) 

RP01 28 6 4,7 30,0 9 6 1,5 31,6 39 5 7,8 29,4 

RP02 42 5 8,4 50,0 15 2 7,5 20,0 136 3 45,3 33,3 

RP03 12 3 4,0 75,0 18 2 9,0 50,0 121 3 40,3 75,0 

RP04 176 20 8,8 38,5 48 9 5,3 18,4 153 15 10,2 31,9 

RP05 7 1 7,0 5,6 2 1 2,0 6,7 32 2 16,0 16,7 

RP06 9 2 4,5 14,3 22 1 22,0 7,7 39 4 9,8 36,4 

RP07 226 23 9,8 35,9 48 8 6,0 14,0 64 8 8,0 14,5 

RP08 9 2 4,5 11,8 1 1 1,0 5,9 8 2 4,0 11,8 

RP09 120 16 7,5 24,6 4 2 2,0 3,1 41 7 5,9 11,1 

RP10 41 3 13,7 10,3 6 3 2,0 12,0 22 4 5,5 15,4 

RP11 93 8 11,6 25,0 14 4 3,5 12,1 56 6 9,3 20,0 

RP12 73 4 18,3 80,0 9 3 3,0 60,0 90 5 18,0 100,0 

RP13 8 4 2,0 23,5 6 2 3,0 13,3 28 4 7,0 28,6 

RP14 8 2 4,0 7,1 33 2 16,5 9,1 4 2 2,0 9,5 

RP19 44 5 8,8 27,8 4 3 1,3 16,7 32 5 6,4 27,8 

RP21 1 1 1,0 9,1 7 3 2,3 27,3 37 4 9,3 44,4 

RP23 6 2 3,0 50,0 5 1 5,0 25,0 33 2 16,5 50,0 

RP24 80 6 13,3 33,3 10 5 2,0 25,0 36 3 12,0 15,8 

RP25 119 8 14,9 13,1 4 3 1,3 5,2 26 6 4,3 10,7 

RP27 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 7 2 3,5 14,3 

RP28 46 4 11,5 14,3 53 5 10,6 20,8 93 7 13,3 33,3 

RP29 91 6 15,2 50,0 27 3 9,0 27,3 102 5 20,4 45,5 

RP32 17 2 8,5 9,5 5 2 2,5 10,5 13 2 6,5 13,3 

RP34 40 5 8,0 100,0 14 3 4,7 60,0 43 4 10,8 80,0 

RP38 0 0 0,0 0,0 1 1 1,0 25,0 0 0 0,0 0,0 

RP40 25 5 5,0 27,8 5 2 2,5 11,8 10 3 3,3 17,6 

Total RP 1321 143 9,2 24,2 370 77 4,8 13,9 1265 113 11,2 21,6 

Total 1328 144 9,2 20,3 371 78 4,8 11,6 1307 117 11,2 18,5 

Moura = Fazenda Experimental do Moura - UFVJM, Curvelo, MG; PERP = Parque Estadual do Rio Preto, São 

Gonçalo do Rio Preto, MG. 

O percentual de frutificação nas plantas da população de Curvelo foi de 0,8; 0,9 e 3,7 

nos anos de 2016, 2017 e 2018, respectivamente. Enquanto na população de Rio Preto, o 

percentual médio foi de 24,2; 13,9 e 21,6 nos anos avaliados. A produção média de frutos por 
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planta na procedência de Rio Preto (9,4; 4,8 e 11,2 nos anos 2016, 2017 e 2018, 

respectivamente) também foi superior. Um fato que chama atenção foi a não produção de 

frutos em plantas de duas progênies (MO08 e MO12), nos anos avaliados (Tabela 4). Dessa 

forma, existe indicativo de que as plantas oriundas de Rio Preto possam entrar em idade 

reprodutiva mais cedo que as de Curvelo. Este fato possivelmente está relacionado à sua 

população de origem, o que leva a crer que as causas dessa precocidade sejam genéticas, 

contribuindo assim para o padrão observado. 

Alguns fatores podem explicar essa baixa produção de frutos. O primeiro deles é o 

fato de se considerarem plantas que ainda não chegaram à idade reprodutiva, o que gerou, 

nesse caso, pequeno número de indivíduos produzindo frutos. Outro fator diz respeito à 

alternância de produção relatada por diversos autores (BARRADAS, 1972; GRIBEL & HAY, 

1993; ARAÚJO, 1995; FERREIRA et al., 2015). O ano de 2017 foi considerado de baixa 

produção, conforme observações realizadas durante a fase de coleta de dados, enquanto que 

os anos de 2016 e 2018 foram de alta produção no geral (Tabela 4). 

Ressalte-se que a produção de polpa de pequi, que é o principal produto aproveitável, 

depende, além do número de frutos por planta, da massa média de frutos e do rendimento de 

polpa. Estas variáveis também podem variar consideravelmente entre populações (MOURA et 

al., 2013) e entre plantas (SILVA et al., 2012; SOARES et al., 2017), ainda assim, o número 

de frutos oferece um bom indicador do potencial produtivo. 

A atenção deve ser dada a grande variação do número de frutos por planta do 

pequizeiro. Essas causas devem ser investigadas no sentido de encontrar procedimentos que 

possam viabilizar uma produtividade considerada satisfatória. A alta variabilidade, tanto de 

procedências quanto de plantas, indica a existência de indivíduos geneticamente promissores 

para futuros programas de seleção de procedências e progênies com melhor desenvolvimento 

em condições de cultivo. 
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4 - CONCLUSÕES 

 Independente das procedências, Rio Preto ou Moura (Curvelo), as fenofases botões 

florais, florescimento e frutificação são consideradas semelhantes. 

A produção de botões florais e floração ocorreram principalmente ao final da estação 

seca, são eventos que duram por volta de quatro meses e sofrem oscilação ao longo do ano. A 

fenofase de frutificação ocorreu durante a estação chuvosa. 

O agrupamento de progênies de pequi originadas de duas populações geograficamente 

isoladas entre si, considerando-se as fenofases reprodutivas, não corresponde ao agrupamento 

estabelecido pelas populações de origem. 

A produção de frutos do pequizeiro, no teste de procedências e progênies, em média é 

baixa e irregular entre safras, progênies e plantas. 

Há elevada variabilidade genética nas progênies de pequizeiro estudadas para o caráter 

produção de frutos, indicando que é possível o ganho genético por meio da seleção. 
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