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1  INTRODUÇÃO

O processo de ocupação do Brasil caracterizou-se pela falta de planejamento e conseqüente destruição 
dos recursos naturais, particularmente das florestas. Segundo Barbosa (2006), a análise dos problemas 
envolvendo a substituição da cobertura florestal natural por áreas agrícolas tem sido preocupante, não só pelos 
processos erosivos e redução da fertilidade dos solos agrícolas, mas também pela brutal extinção de espécies 
vegetais e animais, verificada nas últimas décadas, e suas interações que são de extrema importância para que 
os processos ecológicos continuem a acontecer. A última lista de espécies ameaçadas de extinção publicada 
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Resolução SMA 48/04) apresentou a existência de 1085 espécies 
nativas ameaçadas de extinção, sendo 240 delas arbóreas, com algum grau de ameaça.

Dentre as espécies ameaçadas encontra-se a Myracrodruon urundeuva, conhecida popularmente 
como aroeira e aroeira-preta. Pertencente à família Anacardiaceae é nativa da caatinga e do cerrado (Carvalho, 
1994). Por ser uma espécie que possui madeira de boa qualidade, principalmente quando em contato com o solo, 
foi e é muito explorada; madeira muito pesada, de grande resistência mecânica e praticamente imprutescível 
(Lorenzi, 2002) tornando-se escassa em todas as áreas de ocorrência. Atualmente encontra-se na lista oficial 
das espécies brasileiras ameaçadas de extinção, na categoria vulnerável (Resolução SMA 48/04).

Para uma maior garantia da sobrevivência de populações que estão sendo dizimadas, é necessária 
a conservação ex situ, da sua variabilidade genética, como em teste de progênies (Valois et al., 2002). 
A estratégia de conservação ex situ objetiva manter amostras representativas de populações para que, após 
serem caracterizadas, avaliadas e multiplicadas estejam disponíveis para o melhoramento genético e/ou 
pesquisas correlatas (Lleras, 1992).

Segundo Kageyama (1987) e Dvorak et al. (1996), os testes de progênies constituem uma forma 
de conservação genética ex situ, sendo a variabilidade restrita ao uso de curto prazo e de utilização imediata, 
sem preocupar-se com a evolução e as relações com outras espécies. Os testes de progênies se prestam para 
informar a respeito do controle genético de algumas características silviculturais de importância econômica ou 
adaptativa através de estimativas de parâmetros genéticos que, segundo Kageyama (1980), obtêm informações 
sobre as estratégias alternativas para o melhoramento genético, com os quais permitem conhecer a natureza 
da ação gênica envolvida na herança dos caracteres estudados, estabelecendo as bases para a definição dos 
programas de melhoramento. Desse modo, procura -se relacionar aspectos da variação genética para caracteres 
silviculturais e da qualidade da madeira em progênies de Myracrodruon urundeuva.

2  MATERIAL E MÉTODOS

O teste de progênies de M. urundeuva foi instalado em dezembro de 1987, na Fazenda de Ensino, Pesquisa 
e Extensão da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira – FEIS/UNESP, localizada no município de Selvíria–MS. 
O delineamento experimental utilizado é o de blocos casualizados com 28 tratamentos (progênies), 3 repetições 
e 10 plantas por parcela, na forma linear, no espaçamento de 3,0 x 3,0 metros.

VARIAÇÃO GENÉTICA PARA CARACTERES SILVICULTURAIS
E SOBREVIVÊNCIA EM PROGÊNIES DE Myracrodruon urundeuva (Engler) Fr. Allem
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Os caracteres silviculturais avaliados foram: altura (m), mensurada através do Vertex (FIGURA 1), 
diâmetro e altura do peito (cm), mensurado através da estimativa média entre duas medidas perpendiculares 
realizadas com um paquímetro, porcentagem de sobrevivência e forma do fuste, utilizando-se uma escala 
de notas variando de 1 a 5, considerando bifurcação (B) e retidão (R), sendo que a nota final foi dada utilizando-se 
da expressão:  (Guerra, 2008). As descrições das notas utilizadas são apresentadas nas 
FIGURAS 2 e 3. 

FIGURA 1 – Hipsômetro Vertex e transponder, instrumento da classe dos hipsômetros, que possibilita a 
medição da altura das árvores sem escalas de distâncias horizontais fixas e permite o cálculo 
direto de distâncias corrigidas, através do ultra-som.

FIGURA 2 – Escala de notas para Bifurcação, considerando um fuste de 2,20 m: 1: Bifurcação abaixo de 1,30 m 
com diâmetro igual ao fuste principal; 2: Bifurcação acima de 1,30 m com diâmetro igual ao fuste 
principal; 3: Bifurcação abaixo de 1,30 m com diâmetro inferior ao fuste principal; 4: Bifurcação 
acima de 1,30 m com diâmetro inferior ao fuste principal; 5: Sem bifurcação.
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FIGURA 3 – Escala de notas para Retidão, considerando um fuste de 2,20 m: 1: Tortuosidade acentuada em 
toda extensão; 2: Tortuosidade acentuada abaixo de 1,30 m; 3: Tortuosidade acentuada acima de 
1,30 m; 4: Leve tortuosidade em toda extensão; 5: Sem tortuosidade.

As estimativas de componentes de variância e parâmetros genéticos foram obtidas pelo método 
REML/BLUP (máxima verossimilhança restrita/melhor predição linear não viciada), empregando-se o software 
genético-estatístico SELEGEN-REML/BLUP, desenvolvido por Resende (2002a). As variáveis quantitativas 
serão analisadas pela metodologia do modelo linear misto (aditivo univariado) – REML/BLUP, aplicado aos 
testes de progênies de meios-irmãos, delineamento blocos ao acaso, várias plantas por parcela, um só local e 
uma única população, seguindo o procedimento proposto por Resende (2002b):

y = Xb + Za + Wc + e;
em que: y = vetores de dados; 

b = vetores dos efeitos de blocos (fixos); 
a = vetores dos efeitos genéticos aditivos (aleatórios); 
c = vetores dos efeitos de parcela (aleatórios); 
e = vetores dos efeitos de erros aleatórios. 
X, Z e W = matrizes de incidência para b, a e c, respectivamente.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise do desenvolvimento silvicultural e sobrevivência de um teste de progênies de M. urundeuva, 
aos 20 anos de idade, instalado em Selvíria (MS) estão apresentados na TABELA 1.

TABELA 1 – Estimativas da média ( m̂ ), coeficiente de variação experimental (CVe), teste-F (F) e  estimativa 
da correlação devida ao ambiente comum da parcela ( 2Ĉ ) para os caracteres silviculturais altura 
total (m), diâmetro à altura do peito (DAP) (cm), forma do fuste e sobrevivência para o teste de 
progênies de Myracrodruon urundeuva.

Caracteres m̂ CV
e
 (%) F 2Ĉ

Altura (m) 9,110 11,701 1,309 ns 0,212

DAP (cm) 11,352 18,156 1,338 ns 0,084

Forma 2,282 16,587 1,028 ns 0,065

Sobrevivência (%) 80,8 18,980 1,103 ns 0,057

ns: não significativo.
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A média de altura foi 9,11 m, sendo esse valor inferior quando comparado às médias encontradas 
para este caráter por Baleroni (2003), que avaliou este mesmo teste de progênies homogêneo de aroeira aos 
14,5 anos, quando o valor foi 9,59 m. A redução do valor da média das alturas aos 20 anos de idade pode estar 
relacionada com o número de indivíduos presentes no experimento, uma vez que a sobrevivência que era de 
83,21%, agora é de aproximadamente 81%. 

A média do DAP aos 20 anos (11,35 cm) foi 14,30% superior em relação à média do DAP aos 14,5 anos 
(9,93 cm) encontrado por Baleroni (2003), indicando um acentuado crescimento secundário das progênies neste período.

A forma do fuste apresentou média muito baixa (2,28) indicando que a maioria das árvores apresentou 
tronco com bifurcação e tortuosidade acentuada abaixo de 1,30 m. Carvalho (1994) afirma que geralmente a 
espécie apresenta forma péssima em plantio, com fuste curto, crescimento simpodial, não formando fuste 
principal, e com muitas ramificações mesmo sob espaçamento apertado. Nogueira (1977) cita que aroeira 
cultivada a céu aberto tende a bifurcar a cerca de 2-3 metros do solo, não adquirindo forma vertical e se 
tornando muito esgalhada, o que prejudica em muito seu aproveitamento. De acordo com Carvalho (1994), 
recomenda-se uma intervenção artificial, através de desbrota e desrama, para a formação de um fuste principal 
ou fazer um plantio misto associado com espécie pioneira de crescimento rápido, como Trema micrantha 
(candiúba), para forçar a melhoria da forma do fuste da aroeira. 

A precisão experimental revelada pelo CVe foi média, variando de 11,70% a 18,98 % para os 
caracteres altura total e sobrevivência, respectivamente, sendo que o coeficiente da sobrevivência foi o que 
apresentou o maior valor. 

As estimativas para o Teste F indicaram que não houve diferença significativa entre as progênies, 
devido estas já estarem estabilizadas no campo, ou seja, não competem mais entre si por luz e nutrientes.

Em relação à correlação devida ao ambiente comum da parcela, o caráter altura foi o que apresentou 
maior valor (0,212), quando comparado aos demais caracteres. Os valores de 2Ĉ  para DAP, forma e sobrevivência 
variaram de 0,057 a 0,084, evidenciando que a maior variação interna dentro das parcelas ocorreu em função 
dos efeitos ambientais nesses caracteres.

As estimativas dos parâmetros relacionados com a variação genética como os coeficientes de 
herdabilidade, individual, no sentido restrito ( 2

aĥ ), da média de progênies ( 2
mĥ ), e aditiva dentro de parcela 

( 2
dĥ ), de variação genética em nível de indivíduo (CV

gi
) e de parcela (CV

gp
) e, de variação relativa (CV

r
) e 

da acurácia (Ac), são apresentados na TABELA 2 para os caracteres altura total , diâmetro a altura do peito 
(DAP), forma do fuste e sobrevivência.

TABELA 2 – Estimativas dos coeficientes de herdabilidade individual no sentido restrito ( 2
aĥ ), da 

média de progênies ( 2
mĥ ) e, aditiva dentro de parcela ( 2

dĥ ); de variação genética em nível 
de indivíduo (CV

gi
) e de parcela (CV

gp
); de variação relativa (CV

r
) e da acurácia (Ac) para os 

caracteres silviculturais do teste de progênies de M. urundeuva.

Caracteres 2
ah 2

mh 2
dh CV

gi
CV

gp
CV

r
Ac

Altura (m) 0,118 0,236 0,117   7,506 3,753 0,321 0,486

DAP (cm) 0,078 0,253 0,065 12,187 6,093 0,336 0,503

Forma 0,006 0,027 0,005   3,197 1,599 0,096 0,165
Sobrevivência 0,021 0,094 0,017   7,045 3,522 0,186 0,306

Observou-se que as melhores estimativas de herdabilidade estão na média de progênies ( 2
mĥ ), 

variando de 0,027 a 0,253 para forma do fuste e DAP, respectivamente. Os valores encontrados foram menores 
em relação aos de Baleroni (2003) para o mesmo teste de progênies de aroeira aos 14,5 anos, que foram de 0,31 
para a altura e 0,04 para o DAP. O mesmo ocorre em Freitas et al. (2006) que encontrou, para uma população 
homogênea de aroeira de 4 anos proveniente de Selvíria, uma herdabilidade  média de progênies de 0,36 para 
forma, valor superior em relação ao encontrado no presente trabalho.
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Os coeficientes de herdabilidade individual, no sentido restrito, variaram de 0,006 a 0,118, para 
forma do fuste e altura, respectivamente. Os valores de tais coeficientes encontrados por Fonseca (2001) para 
duas populações de aroeira (Seridó−RN e Paulo de Faria−SP) no 2º ano de idade em Selvíria (MS) foram 0,28 
para altura e 0,41 para forma do fuste, sendo assim superiores em relação aos encontrados no presente trabalho. 
De acordo com Sebbenn et al. (1998) cabe ressaltar que, como esse coeficiente não é propriedade de um caráter 
em uma determinada população, é normal variar entre espécies, entre populações da mesma espécie, 
entre características na mesma população e entre idades para mesmas características e população.

Nos coeficientes analisados, as estimativas do coeficiente de variação genética em nível de indivíduo 
(CV

gi
), para todos os caracteres avaliados, foram mais altos, variando entre 3,197 a 12,197, para forma do fuste 

e DAP, respectivamente.
O teste de progênies apresentou, para a maioria dos caracteres, estimativas boas de acurácia, 

que representam a relação entre o valor genético verdadeiro e o estimado, variando de 0,306 até 0,503, 
para sobrevivência e DAP, respectivamente, e ruim para a forma cuja estimativa foi de 0,165.

4  CONCLUSÕES

Os resultados do teste de progênies de M. urundeuva indicam que dentre os caracteres avaliados, 
o DAP é o mais indicado para a seleção dos melhores indivíduos, pois é o caráter que apresentou os maiores 
valores estimados de coeficiente de variação genética, herdabilidades e acurácia.

Não foi encontrada uma expressiva variabilidade genética para os caracteres analisados, pois as 
árvores já alcançaram estágio de maturidade. Deste modo, recomenda-se o desbaste com a finalidade de pressão 
de seleção, possibilitando assim um desenvolvimento suficiente para expressar todo seu potencial genético.
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