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grupo tern sido usado e atualmente complementado por meio de descritores moleculares. A
dentro do seuprogram a de melhoramento genetico de plantas forrageiras, mantem
Ativo de Germoplasma (BAG) de acessos pertencentes ao genero Paspa/um. Este banco conta
.c
cerca de 240 acessossendo conservados in vivo ex situ. Dentre estes, cinco acessos Coram
como pertencentes ao grupo botanico Virgata. Neste grupo suas especies podem ser agrupadas
"

",

importancia desse grupo para produ~ao de forragem foi relatada por Valls e Possobon (1987). Este
! por objetivo a determina~~o dos descritores principais com intuito de melhorar a eficiencia na

,

~ .I).
~~J~-, _:-;
,

.Virgata
do genero Paspa/um.
I, 64 descritores os cinco acessosdo banco ativo de
Estes descritores foram divididos em classe de acordo

sendo: 25 descritores referentes ao desenvolvimento vegetativo, 19 reprodutivos
-..variabilidade

significativa, foram descartados.
: -procedeu-se
analise de componentes principais visando a sele~ao das componentes
Jinaior variancia e, dentro destas,os descritores mais representativos. A matriz de dados dos
-,- .1 ..I
como a matriz dos dados de todos descritores foram padronizados para media zero
igual a urn. Com estes dados foi realizada as analises de agrupamento para as duas matrizes com 0
identificar a eficiencia da metodologia. as procedimentos das analises foram realizados por meio do
.,
~- -Versiom 8 (SA~, 1999).
Acessos de Paspalum pertencentes ao grupo botanico Virgata com os respectivos locais de caleta
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Local coleta

ESP-tCIE

Latitude

Longitude

Altitude

BRA-O22519

~P. conspersum

SCHRADER

Desconhecido

BRA-OIO260

jP. conspersurn

SCHRADER

Miranda, MS

200lS'S

56°25'\\"

160

BRA-O19186

~P. regnelliiBERGIUS

Rio Claro, SP

22°24" S

47°54'W

500

22009' S

54050' W

430

BRA-O22586 jP. virga/urn Linnaeus

Oesconhecido

BRA-O12700 !Paspalum sp

Dollrados,MS

A analise estatistica descritiva possibilitou a elimina~ao dos descritores de variancia nula, como: habito de;
crescimento (todos acessos avaliados apresentaram habito de crescimento cespitoso); tipo de bordos da.l
lamina foliar (todos os acessosos bordos foram ciliados e a lamina foliar de forma lanceolada). As analises de:}
correla~~o eliminou urn de cada par dos descritores que apresentaramcorrela~oes altamente significativa. InstC!~1
ocorreu entre descritores obtidos pela raz~o ou propor~~o de urn ou mais descritores (descritores calculadosj.:1
A analise estatistica que perrnitiu major acuracia na sele~~o dos descritores foi a analise de
t
principais.
Para os descritores vegetativos esta analise mostrou que 75% da variabilidade estavam contidas nas
primeiras componentes. A primeira componente referiu-se positivamente para os descritores
pilosidades do limbo foliar e largura da bainha e de menor
da lamina foliar. A segunda componente respondeu
os acessosavaliados foi 0 de major variancia dentro desta componente e no caso dos descritores
encontrada nos acessosdo grupo Virgata foram: altura media das plantas,
foliar, -' -_:__:
' "--- _: -."--:
' "- -~'" ..
da lamina foliar, largura media da base e do meio da bainha e comprimento medio dos entren6s.
As duas primeiras componentes principais representaram 83% da variabilidade contida nos
reprodutivos. as descritores de major representatividade forllm: pilosidade do eixo floral, numero
pedicelo por racemo, comprimento medio do eixo floral, numero medio de sementespor
racemo por inflorescencia, largura media das sementes.
sua variancia. A primeira componente reflete as varia~oes observadas nos descritores relativos a materia sec
(percentagem e produ~ao) enquanto que a segunda componente refletiu a variancia dos descritores relativos.'
notas de avalia~ao que por sua vez refletem 0 fen6tipo da planta. Foram selecionados os seguintes descritores
porcentagem de materia seca media no ano e media no inverno, produ~ao de materia seca total no ano e total 1:10
invemo, nota de avalia~ao fenotipica no verao, capacidade de rebrota no invemo, nota de avalia~ao fenotipi_~
de invemo e digestibilidade in vitro da materia secacolhida no invemo.
,;
Com esta sele~ao foi possivel eliminar 60% dos descritores iniciais e com os selecionados nesta primeir;a
rase formou-se novo grupo de descritores agora sem a discrimina~ao das caracteristicas a eles inerent~S,
(vegetativo, reprodutivo e agronomico). A nova analise de componente principal determinou que 93% ~
varia~ao total foi alocada em apenas duas componentes. Estas definiram os seguintes descritores principais
comprimento dos pelos do limbo foliar, largura media do meio da bainha, altura media das plantas, largura ~
baseda bainha, digestibilidade in vitro da materia seca,distribui~ao das pilosidades do limbo foliar e da bainh"
densidade da pilosidade da bainha, largura media da lamina foliar, numero medio de sementes por gram,,'
comprimento medio do racemo mais longo, pilosidade do eixo floral, comprimento medio do eixo floral e numero
medio de pedicelo por racemo.
As analise de agrupamento foram realizadas para as duas matrizes de dados, a com todos descritores e a co~
os descritores principais, cujos resultados estao apresentados na Figura I e Figura 2, respectivamente.
;
0 diagrama apresentado na Figura I formado pelos 64 descritores aplicados aos cinco acessos do grupO
Virgata mostra que 0 acessoBRA-Ot 0260 (P. conspersurn)se agrupa no mesmo nivel com 0 acesso BRA-02258?
(P. virga/urn), porem no diagrama apresentadona Figura 2 formado somente pelos descritores selecionados o~s
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Figura

Figura 1 Diagrama com todos os descritores
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Acessos do Grupo Botanico Virgata

Acessos do grupo botanico Virgata

~Paspalum conspersum estao agrupados no mesmo nive1. 0 que
:'0Em ambos diagramas 0 acesso BRA-019186 (Po regnellii) se
BRA-O 12700 (Paspalum sp) sugerindo possivel c1assifica~ao para este acesso.
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