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Como forma de suprir a demanda crescente por madeira e reduzir o avanço sobre áreas de vegetação
nativa, torna-se cada vez mais necessários o desenvolvimento e adoção de programas e tecnologias que visem o
aumento da produção e da qualidade da madeira nos plantios comerciais.

Segundo Mato Grosso (2009), o bom desempenho atingido pelos programas de melhoramento
genético florestal com os gêneros e no Brasil, faz com que o país seja considerado referência e
um dos líderes mundias na área.

O , vem sendo melhorado por várias empresas florestais privadas, que via de regra,
estão associadas a indústrias de papel e celulose, de móveis, siderúrgicas, dentre outras, além de várias
universidades e instituições públicas e privadas do Brasil, que também colaboram de alguma forma com o
melhoramento do (Resende, 1999).

De acordo com Downes . (1999), no passado os objetivos do melhoramento e da silvicultura
estavam focados principalmente na maximização do volume de fuste comercializável, enquanto que a qualidade
da madeira era considerada apenas superficialmente. Segundo os autores, maiores esforços vêm sendo
direcionados para o entendimento dos efeitos genéticos e de manejo sobre as propriedades das fibras e da
madeira. Santos . (2003) afirmam que o melhoramento e o manejo florestal são cruciais para o aumento da
qualidade da madeira para fins de serraria.

O conhecimento da variabilidade genética é indispensável para a conservação da biodiversidade,
manutenção de amostras representativas, e da diversidade de espécies, além de promover oportunidades para a
pesquisa científica. Além disso, quando se conhece a variabilidade genética da espécie, evita-se que materiais
sejam descartados precocemente de um determinado programa de melhoramento/pesquisa (Souza ., 2003).

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi quantificar a variabilidade genética para caracteres
fenotípicos de qualidade da madeira, bem como as correlações genéticas e fenotípicas entre esses, em uma
população base de Dehnh, visando a obtenção de informações genéticas que possam
servir de base para futuros programas de melhoramento genético da espécie com a população estudada.

A população base estudada de foi implantada com sementes obtidas por polinização
livre de 25 árvores matrizes originárias da região de Katherine River, Estado de Queensland,Austrália. O experimento foi
instalado em 26/04/1986, na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Engenharia, Campus de
Ilha Solteira (FEIS/UNESP), localizada no município de Selvíria – MS. O delineamento experimental adotado
foi o de blocos casualizados, composto de 25 tratamentos (matrizes) e 60 repetições, totalizando 1 500
indivíduos, sendo que cada parcela foi representada por uma árvore, no espaçamento de 4 x 4 metros.
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Kikuti . (1996) destacam que as propriedades físicas e mecânicas, que variam muito de uma
espécie para outra, influenciam diretamente na qualidade final da madeira beneficiada obtida. Do ponto de vista
tecnológico, tão importante quanto o estudo da variabilidade das características entre indivíduos é o diagnóstico
dessa variabilidade dentro da árvore, tanto no sentido transversal, ou radial, quanto longitudinal (Garcia, 1995).
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A coleta de dados quantitativos foi realizada nas 25 matrizes, porém apenas 4 (quatro) repetições por
matriz (total de 100 indivíduos). Os caracteres avaliados foram: a) densidade básica média da madeira;
b) retração volumétrica média da madeira; c) gradiente de variação medula-casca da densidade básica da
madeira, e d) gradiente de variação medula-casca da retração volumétrica da madeira. Todos os caracteres foram
avaliados na posição do diâmetro à altura do peito (DAP). A densidade básica e a retração volumétrica da
madeira foram obtidas em três posições radiais (medula, intermediária e casca), para realizar o estudo da
variabilidade no sentido medula-casca.

As variáveis quantitativas foram analisadas pela metodologia do modelo linear misto (aditivo
univariado)-REML/BLUP, aplicado aos testes de progênies de meios-irmãos, delineamento blocos ao acaso,
uma planta por parcela, um só local e uma única população, seguindo o procedimento proposto por Resende
(2002a):

y = Xb + Za + e

em que: y = vetores de dados; b = vetores dos efeitos de blocos (fixos); a = vetores dos efeitos genéticos
aditivos (aleatórios); e = vetores dos efeitos de erros aleatórios; X, Z = matrizes de incidência para b e a,
respectivamente.

As estimativas de componentes de variância e parâmetros genéticos foram obtidas pelo método da
máxima verossimilhança restrita e melhor predição linear não viciada (REML/BLUP), a partir de dados
desbalanceados, empregando-se o genético-estatístico SELEGEN-REML/BLUP, desenvolvido por
Resende (2002b). Tais componentes foram utilizados para estimar parâmetros genéticos, como coeficiente de
variação genética, herdabilidades e ganhos na seleção. Também foi estimado o erro associado aos coeficientes de
herdabilidade, bem como os parâmetros genéticos e erros, utilizando o programa SELEGEN.

Para o caráter densidade básica da madeira, obteve-se média de 0,742 g/cm³, o que classifica as
matrizes como sendo de “alta densidade básica ou pesadas”, de acordo com Scanavaca Junior & Garcia
(2004). Tais valores foram maiores do que os encontrados por Sturion . (1987) (0,683 g/cm³)
e Martins . (2002) (0,598 g/cm³) para a mesma espécie. Para a retração volumétrica, a média obtida foi
de 15,47%, podendo ser classificada como madeira de média retração, de acordo com Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT (1985). Tal valor foi menor do que o encontrado por Scanavaca
Junior & Garcia (2004) para o (19,77%, com amplitudes de 14,59% a 23,34). Quanto ao
gradiente de variação medula-casca, obteve-se média de 0,19 g/cm³ para a densidade e 3,66% para a retração
volumétrica. Do ponto de vista tecnológico, madeiras que possuem menor variação de suas propriedades,
tanto no sentido radial quanto longitudinal são preferíveis, por serem mais homogêneas e possibilitarem
melhor trabalhabilidade e rendimento durante as etapas do seu processamento.

As estimativas dos parâmetros relacionados com a variação genética, encontram-se na TABELA 1.
As estimativas do coeficiente de variação genética individual (CV ) foram maiores do que o coeficiente de
variação genética entre matrizes (CV  ), para todos os caracteres analisados, o que indica que há maior variação
genética entre plantas dentro de matrizes do que entre matrizes. O maior valor encontrado foi para o gradiente de
variação medula-casca da densidade básica (24,9%). Estes resultados são indicativos de que há variação genética
suficiente na população, o que possibilita a utilização da mesma em futuros programas de melhoramento
genético com a espécie.
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TABELA 1 – Estimativas do coeficiente de variação genética individual e genética de matrizes (CV e CV  ),
quociente de seleção (CV ), herdabilidade, no sentido restrito, de indivíduo na parcela ( ),
herdabilidade no sentido restrito, de média de matriz ( ), e acurácia de seleção ( ), avaliados na
população base de , aos 21 anos em Selvíria–MS.

O coeficiente de herdabilidade individual no sentido restrito ( ) variou de baixo para o caráter
gradiente de variação medula-casca da retração volumétrica (0,02) a médio para os caracteres densidade básica
média, gradiente de variação medula-casca da densidade básica e retração volumétrica média (0,19; 0,36 e 0,49
respectivamente). O coeficiente de herdabilidade de médias de matrizes seguiu a mesma tendência, com valores
de 0,02, 0,16, 0,28 e 0,36 para o gradiente de variação medula-casca da retração volumétrica, densidade básica
média, gradiente de variação medula-casca da densidade básica e retração volumétrica média, respectivamente.
Os valores de herdabilidade observados são menores do que os encontrados na literatura para outras espécies do
gênero , como os observados por Brito (1978) para a densidade básica da madeira de

, e (0,86; 0,96 e 0,76, respectivamente). Verifica-se que as herdabilidades
em nível individual foram maiores do que de médias de matrizes, o que indica que o controle genético para os
caracteres analisados é mais baixo em nível de médias de matrizes, e que a seleção individual dentro do ensaio
será mais efetiva para a capitalização de ganhos genéticos.

A acurácia da seleção de progênies ( , que representa a relação entre o valor genético verdadeiro e
o estimado, foi média para os caracteres densidade básica média, gradiente de variação medula-casca da
densidade básica e retração volumétrica média (0,40, 0,53 e 0,60, respectivamente), e baixa para o gradiente de
variação medula-casca da retração volumétrica (0,14). Segundo Resende (2002a), a acurácia é uma medida que
está associada à precisão na seleção, e é o principal componente do progresso genético que o melhorista pode
alterar visando maximizar o ganho genético.

As estimativas das correlações genéticas e fenotípicas entre os caracteres encontram-se na
TABELA 2. A correlação foi positiva e de baixa magnitude entre os caracteres densidade básica e gradiente de
variação medula-casca da densidade básica, bem como entre a retração volumétrica e seu gradiente de variação
medula-casca. As demais correlações foram negativas e de média magnitude entre a densidade básica e os
caracteres relativos à retração volumétrica, e de baixa magnitude entre os gradientes de variação medula-casca
da densidade básica e da retração volumétrica. O estudo da correlação entre caracteres fornece informações
sobre como o melhoramento de um car ter pode influenciar de forma positiva ou negativa em outros e, por ser a
relação entre um car ter métrico e o poder adaptativo, é importante na seleção natural. Por vezes, a seleção
indireta é preferível à seleção direta, quando o caráter desejável é de difícil ou imprecisa medição e o caráter
correlacionado apresenta medição mais fácil ou maior herdabilidade que o caráter de interesse (Falconer, 1981).
Os baixos valores de correlação genética e fenotípica indicam que para os caracteres avaliados neste estudo,
a seleção indireta não é eficiente.
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3,84 1,92 0,22 0,19 0,16 0,40

11,31 5,66 0,38 0,49 0,36 0,60

24,90 12,49 0,32 0,36 0,29 0,53

Caracteres

Densidade básica

Retração volumétrica

Grad. var. Densidade¹

Grad. var. Retração² 7,96 3,98 0,07 0,02 0,02 0,15
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TABELA2 – Estimativas das correlações genéticas (r ) e fenotípicas (r ), entre caracteres relativos à qualidade da
madeira, na altura do DAP, avaliados na população base de , aos 21 anos,
em Selvíria–MS.

Há variação genética significativa para todos os caracteres avaliados na população base de
analisada.

Os valores de herdabilidade individual foram maiores do que os de média de matrizes, indicando que
maiores ganhos poderão ser obtidos através da seleção individual no experimento.

Os baixos valores de correlações genéticas e fenotípicas encontrados indicam que a seleção indireta
para os caracteres avaliados não é eficiente, devendo ser adotadas outras estratégias de melhoramento para a
maximização de ganhos.
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Caracteres

Caracteres Correlação Retração volumétrica
(%)

Grad. var. Densidade
(g/cm³)

Grad. var. Retração2

(%)

rg -0,460 0,213 -0,639

rf -0,413 0,193 -0,337

rg -0,125 0,271

rf -0,137 0,118

rg -0,248

Densidade básica (g/cm³)

Retração volumétrica (%)

Grad. var. densidade (g/cm³)1

rf -0,159
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