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No Brasil ainda persiste o desrespeito ao meio ambiente, principalmente em relação à flora que é
devastada pelas queimadas, pelo corte seletivo de árvores, pela expansão das fronteiras agropecuárias.
A ocupação no país caracterizou-se pela falta de planejamento e conseqüente destruição dos recursos naturais,
particularmente das florestas. Órgãos governamentais de fomento florestal e instituições de pesquisa têm-se
associado às empresas, no sentido de unir esforços para viabilizar projetos e gerar tecnologia compatível para
regeneração de áreas de florestas nativas.

Dentre as espécies ameaçadas, segundo Resolução SMA 48/04, encontra-se na categoria vulnerável
, conhecida popularmente também como aroeira, aroeira-preta, urundeúva pertencente

à família Anacardiaceae é nativa da caatinga e do cerrado. É uma espécie que possui madeira de boa qualidade e
muito durável, principalmente quando em contato com o solo. Por sua exploração, tornou-se escassa em todas as
áreas de ocorrência. Para uma maior garantia da sobrevivência de populações que estão sendo dizimadas,
é necessária a conservação da sua variabilidade genética, como em teste de progênies (Valois .,
2002).Aestratégia de conservação objetiva manter amostras representativas de populações para que, após
ser caracterizadas, avaliadas e multiplicadas estejam disponíveis para o melhoramento genético e/ou pesquisas
correlatas (Lleras, 1992).

Segundo Dias & Kageyama (1991) o direcionamento das estratégias de melhoramento a serem
adotadas maximizam os ganhos genéticos por meio de ciclos de seleção como também o manejo de populações
naturais usando a conservação genética. O estudo de correlações entre caracteres de importância agronômica
tem sido realizado em trabalhos de melhoramento por servir de base para o melhorista decidir sobre o material
que deve ser selecionado ou descartado (Falconer,1981; Bovi , 1991), sendo que a preocupação não é
melhorar os caracteres isolados, mas um conjunto de caracteres simultaneamente. A determinação dos
componentes da produção e suas associações com outros caracteres contribuem para definir a estratégia a ser
adotada num programa de melhoramento (Simmonds,1979). Deste modo, utilizou-se uma análise multivariada,
com base na estatística D de Mahalanobis, para discriminar as variáveis que mais contribuem para a divergência
entre as progênies dentro da população e assim fornecer subsídios para a conservação e o melhoramento genético
de com base em caracteres de crescimento e da qualidade da madeira.
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1 INTRODUÇÃO

Myracroduon urundeuva

ex situ, et al

ex situ

et al.

M. urundeuva

2  MATERIAL E MÉTODOS

O teste de progênies de foi instalado em dezembro de 1987, na 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), três repetições e uma planta
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por parcela, na forma linear, no espaçamento de 3,0 x 3,0 m. A população de aroeira foi caracterizada por uma
análise multivariada, envolvendo: caracteres silviculturais, análises individuais anatômicas que foram
realizadas pelo equipamento de análise digital macroscópica, composto de microscópio estereoscópico
Olympus, câmera digital e software Image Pro-Plus e densidade básica do DAP obtida através do método
da balança hidrostática conforme Foelkel . (1971), na qual foram obtidos corpos-de-prova retirados
de uma fita retirada de um disco da região do DAP e divididos em três posições no sentido radial no DAP:
medula, intermediária e casca (FIGURA 1) e saturados por um período de aproximadamente um mês,
onde pode-se obter a massa saturada e imersa de cada corpo-de-prova. Posteriormente os mesmos foram secos
em estufa até atingirem a massa seca constante a 105 ± 3 C. Para o cálculo da densidade foi utilizada a expressão:

emque,DB:densidadebásica(g/cm );P :massaseca(g);P :massasaturada(g);P:massaimersa(g).

FIGURA1 – Esquema do corte da fita de madeira retirado do disco de DAPe divisão dos corpos-de-prova.

Os caracteres mencionados foram fundamentados na estatística D de Mahalanobis (distância
generalizada – medida de dissimilaridade). Para a análise utilizou-se o Programa Genes (Cruz, 2001),
que permitiu discriminar as variáveis que mais contribuíram para a divergência entre as progênies dentro da
população. A Distância Generalizada de Mahalanobis (D ), segundo Cruz e Carneiro (2003) é dada pela
expressão: , em que: = distância de Mahalanobis entre os genótipos i e i’; = [d , d ,..., d ],
sendo d =Y – Y ; = matriz de variâncias e covariâncias residuais;Y = média do i-ésimo genótipo em relação
a i-ésima variável. A partir das matrizes de dissimilaridades, obtidas na distância de Mahalanobis (D ),
aplicou-se um método de agrupamento como objetivo de reconhecer grupos de progênies homogêneas.

A média da densidade básica da aroeira encontrada foi de 0,75 g/cm (TABELA 1), intermediário ao
encontrado na literatura, que é de 0,69 g/cm (Lima, 2007). Essas diferenças podem estar relacionadas à
fenologia da planta e as condições ambientais onde foram coletadas as amostras para densidade básica.
Segundo Lima (2007) existe uma relação entre a densidade de madeira e a fenologia de espécies lenhosas.

Para verificar a variação das densidades no sentido radial, de um disco do DAP de cada
árvore retirou-se uma tira, que a partir da medula foi dividida em três posições denominadas:
medula, intermediária e casca. Os valores médios encontrados para a densidade básica nestas
posições foram, respectivamente, de 0,80 g/cm , 0,74g/cm e 0,71 g/cm evidenciando que a posição
medula é que apresenta maior densidade. Assim como Florsheim (1992) que verificou uma maior
densidade básica na medula com redução gradual da densidade básica no sentido radial, medula à casca,
em uma população de de 18 anos. Tal fato pode estar relacionado à grande concentração
de tilas nesta região, a presença de cerne e com alto teor de extrativos. Nesse aspecto, Palmer & Gibbs
(1973), ao analisarem amostras de madeira de de diferentes densidades, concluíram que
com o aumento da mesma ocorria um aumento no comprimento e espessura das paredes das traqueides.
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A densidade acha-se também intimamente relacionada com a composição química da madeira Byrd (1965),
citado por Barrichelo (1980) encontrou correlação positiva da densidade com o teor de alfacelulose da madeira e
negativa com os teores de hemiceluloses e extrativos.

Regiões de diferentes densidades são formadas dentro do tronco e, de acordo comAlbino & Tomazello
Filho (1985), devem-se à formação de madeira de tensão ou outros fatores ligados às condições de crescimento
da árvore. A densidade básica da madeira é influenciada por vários fatores e varia significativamente em função
da idade, procedência, local de origem, espaçamento, em função da taxa de crescimento, entre gêneros
e espécies, e até mesmo entre árvores da mesma espécie (Ferreira & Kageyama, 1978; Souza ., 1986).

A precisão experimental revelada pelo e (TABELA 1) para os caracteres analisados variaram
de 7,35% a 16,59%, para os caracteres densidade básica da posição intermediária e da posição casca,
respectivamente. Para os coeficientes de variação genética ( ) foram encontradas uma variação de 5,67%
a 7,46% respectivamente para a densidade básica nas posições intermediaria e casca. As estimativas para o
Teste F indicaram que não houve diferença significativa entre os caracteres analisados. Os coeficientes de
herdabilidade ao nível de média de progênies ( ) variaram de 0,11 a 0,64, para densidade básica das posições
casca e medula, sendo que os valores encontrados de herdabilidade ao nível de média de progênies nas posições
medula e intermediários foram praticamente iguais.

Segundo Zobel & Talbert (1984), a densidade básica da madeira é uma característica ideal para ser
manipulada geneticamente por apresentar grande variação entre árvores, alta herdabilidade, baixa interação
genótipo x ambiente e pelos altos efeitos sobre a produção e qualidade da madeira. Ferreira (1968) estudando a
densidade básica da madeira de árvores de e , concluiu haver alta variabilidade entre as
referidas espécies e entre árvores, sugerindo que para os programas de melhoramento genético florestal deve-se
considerar a densidade como índice de seleção de árvores matrizes.

No presente estudo, sugere-se para seleção as densidades nas posições medula e intermediária,
pois foram as que apresentaram os maiores valores.

TABELA 1 – Estimativas da média ( ), coeficiente de variação experimental ( e); coeficiente de variação
genética ( ); da herdabilidade média de progênies ( ) e do teste-F (F), para os caracteres de
densidade básica nas posições medula, intermediária e casca na altura do DAP de árvores
desbastadas de um teste de progênies de com 20 anos em Selvíria–MS

et al
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A TABELA 2 evidência para cada progênie qual sua maior e menor distância (D ). Desse modo,
a progênie 1, por exemplo, apresenta maior distância em relação à progênie 18 (110668,39) e a menor em relação
à progênie 18 (1,59), e assim por diante.Amaior distância (131682,03) foi encontrada entre as progênies 8 e 18 e
a menor (0,14) foi entre as progênies 14 e 23. Enquanto a distância média entre as progênies foi de 15060,95.
Por simplificação, na TABELA 3 foram colocadas a maior e a menor distância da progênie 1 em relação às
demais.As estimativas foram idênticas para as demais progênies.

A maior contribuição relativa de cada um dos caracteres (TABELA 2), na obtenção das distâncias D
foi do número de brotações (30,41%) e a menor foi freqüência média de vasos (3,38%). Os demais valores
variaram de 4,34% a 29,35%.

2

2

Caracteres m̂ CVe (%) CVg (%) 2

mĥ F

Densidade Básica na posição Medula (g/cm3) 0,80 9,40 7,25 0,64 2,79ns

Densidade Básica na posição Intermediária (g/cm3) 0,74 7,35 5,67 0,64 2,79ns

Densidade Básica na posição Casca (g/cm3) 0,71 16,59 7,46 0,11 1,13ns

Densidade Básica Média (g/cm3) 0,75 - - - -



TABELA 2 – Estimativas de medidas de dissimilaridade entre pares de progênies de
obtidas pela distância generalizada de Mahalanobis (D ) para sete caracteres altura total, altura do
fuste, número de brotações por cepa, DAP, densidade básica média, diâmetro médio dos vasos e
freqüência média dos vasos.

TABELA 3 – Contribuição relativa dos caracteres para divergência envolvendo as progênies de
para caracteres: altura total, altura do fuste, número de brotações por cepa, DAP,

densidade básica média, diâmetro médio dos vasos e freqüência média dos vasos.

Myracroduon urundeuva
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MAHALANOBIS (D2)

PROG MAIOR PROG MENOR PROG PROG MAIOR PROG MENOR PROG

1 28,9445 11 1,2104 19 15 36,9668 14 4,8996 12

2 22,4979 14 3,2738 27 16 23,6728 14 2,3865 22

3 47,8642 11 1,4346 25 17 28,0947 14 1,2927 24

4 51,6711 14 1,6437 12 18 30,9359 14 2,7991 21

5 37,8899 11 2,3385 19 19 35,5414 11 1,2104 1

6 25,8133 11 1,6851 26 20 23,206 14 1,7712 1

7 45,416 14 2,9256 9 21 27,1087 11 0,8789 22

8 25,619 14 2,9337 18 22 27,2751 11 0,8789 21

9 42,0434 11 2,9256 7 23 46,9501 14 5,0479 12

10 27,1065 7 4,4037 28 24 26,5774 14 1,2927 17

11 56,9776 14 6,2181 4 25 42,8897 11 1,4346 3

12 42,2571 14 1,6437 4 26 22,962 11 1,6851 6

13 38,6606 11 2,9473 3 27 23,0756 11 2,5746 21

14 56,9776 11 4,6284 25 28 30,4976 11 4,4037 10

Máximo 56,9776 (11 e 14) Mínimo 8,7888 (21 e 22) Média 13,2478

Variável S.J Valor em %

Altura Total 1.731,65459 34,58

Altura do Fuste 496,22812 9,91

Densidade Básica 257,42043 5,14

Diâmetro dos vasos 287,27594 5,74

Freqüência de vasos 312,91476 6,25

Brotações 1.612,69643 32,20

DAP 309,48437 6,18
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Aidentificação dos pares mais distantes ou divergentes é um aspecto visado pelos fitomelhoristas, uma
vez que pode orientar uma combinação de genitores para ganho em heterose (Allard, 1971). Sabe-se que o
conhecimento dos pares de progênies de maior divergência orienta o processo hibridação. Assim, os pares mais
divergentes devem ser utilizados em cruzamentos para a geração de híbridos mais heteróticos. Por outro lado,
a informação acerca dos pares mais similares é útil em programas de melhoramento, envolvendo
retrocruzamento. Nesse programas, o emprego de genitores similares, diferenciados basicamente pelo gene a ser
transferido, permite recuperar o genitor recorrente mais rapidamente (Moraes, 2001).

Xavier . (1996) chamam a atenção que o uso da análise multivariada além de fornecer informações
quanto à divergência genética entre progênies, pode orientar na distribuição espacial destas no futuro pomar,
a fim de facilitar os cruzamentos entre as progênies mais divergentes, visto que progenitores geneticamente
divergentes são os mais convenientes para produzir alto efeito heterótico e, também, maior variabilidade
genética em gerações segregantes.

A média da densidade básica de encontrada foi intermediário ao encontrado na
literatura. Tal diferença entre os valores de densidade básica podem estar relacionados à fenologia da planta e as
condições ambientais do local onde foram coletadas as amostras para densidade básica.

Para fazer seleção devem-se utilizar as densidades nas posições medula e intermediários, pois foram
que apresentaram os maiores valores. O índice de distância generalizada de Mahalanobis (D ) fornece
informações importantes para futuros programas de melhoramento e permitem definir qual melhor estratégia de
seleção a utilizar: hibridação e/ou retrocruzamento.
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