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VARIAÇÃO GENÉTICA PARA ALTURA DE PLANTAS EM PROGÊNIES DE
 Peltophorum dubium (Sprengel) Taubert

Sirlene do Nascimento SENNA1; Alexandre Magno SEBENN2

1  INTRODUÇÃO

Peltophorum dubium, popularmente conhecida como canafístula, ocorre naturalmente em vários 
tipos de solos, sendo pouco exigente quanto à fertilidade química dos mesmos. Aparece desde os mais ácidos, 
inclusive Cerradão, até os mais férteis. Em plantios experimentais, tem crescido melhor em solos bem drenados, 
com textura franca a argilosa e com nível de fertilidade química média a elevada. Não tolera solos rasos, 
pedregosos ou demasiadamente úmidos (Carvalho, 1994).

A madeira é moderadamente pesada (densidade 0,69 g/cm3) rija e de longa durabilidade. É utilizada 
na construção civil, em indústria de móveis, em construção naval, em marcenaria e carpintaria, sendo também 
usada como planta medicinal e ornamental. É viável para a produção de papel e uso energético, possuindo 
poder calorífico de 4.755 Kcal/kg, tendo ainda a presença de tanino na casca com teores de 6% a 8%, (Reitz et 
al., 1978). Essa espécie floresce em abundância entre dezembro a fevereiro. A maturação dos frutos verifica-se 
em março-abril, entretanto suas vagens permanecem viáveis na árvore durante muitos meses (Lorenzi, 1992).

Devido à intensa fragmentação florestal de seus biomas florestais de ocorrência, a espécie é encontrada 
hoje somente nesses fragmentos florestais remanescentes e muito pouco se sabe sobre a variabilidade genética 
das populações remanescentes. 

O objetivo deste estudo foi investigar a variação genética existente entre e dentro de populações 
e estimar parâmetros genéticos em um teste de progênies de Peltophorum dubium. Foram estimados os 
parâmetros genéticos como herdabilidades e coeficiente de variação genética a partir da análise do caráter 
silvicultural altura total de plantas (m).

2  MATERIAL E MÉTODOS

O teste de progênies foi instalado em abril de 1985 na Estação Experimental de Luiz Antônio–
SP, do Instituto Florestal de São Paulo, localizada nas coordenadas 21o40’S, 47o49’W e altitude de 550 m, 
com clima tropical (Cwa), e temperatura média anual do mês mais quente de 22,7 ºC e do mês mais frio 
de 17,2 º C, inverno seco, precipitação média anual de 1.280 mm.

Adotou-se o delineamento de blocos ao acaso, com cinco repetições, seis blocos e totalizando 18 progênies. 
O espaçamento utilizado foi o de 3 m x 3 m. Adotou-se também uma bordadura externa de duas linhas da mesma 
espécie.

As progênies apresentaram, aos 24 anos de idade, crescimento médio de 17,73 m para o caráter em 
estudo. Para verificar se existiam diferenças entre as progênies, foi utilizada a analise de variância. Essa análise, 
bem como a estimativa de parâmetros genéticos, foram realizadas empregando o programa computacional       
genético estatístico Selegen (Resende, 2002)
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de variância não detectou diferenças significativas entre progênies (Tabela 1). O incremento 
médio anual (Tabela 1) para o caráter de crescimento altura (0,74 m) é promissor, mesmo sendo relativamente 
baixo quando comparado a outras espécies arbóreas nativas, em que diversos autores obtiveram incrementos 
médios anuais ‒ IMA para Cordia trichotoma com 1,17 m (Freitas et al. 2006), Myracrodruon urundeuva com 
0,89 m (Sebbenn e Ettori, 2001), Cariniana legalis 1,17 m (Sebbenn et al. 2001b), e resultados superiores 
foram encontrados em relação a Balfourodendron riedelianum com 0,72 m (Sebbenn et al., 2007) e Cariniana 
legalis com 0,57 m (Sebbenn et al., 2009). O estágio avançado da avaliação do experimento (24 anos) pode ter 
influenciado esse resultado, visto que o IMA tende a diminuir à medida que as árvores crescem.

O coeficiente de variação experimental foi baixo para o caráter estudado (7,84%), indicando que o 
delineamento experimental adotado foi eficiente para controlar a variação ambiental. A  acurácia, que representa 
a relação entre o valor genético verdadeiro e o estimado foi de 0,59, valor este considerado moderado para o 
caráter em estudo.

Tabela 1. Estimativas da média ( m̂ ), do coeficiente de variação (CV %), da acurácia (Ac) e Teste-F para o caráter 
silvicultural altura total de plantas (m), a partir de teste de progênies de Peltophorum dubium avaliado aos 24 anos de 
idade em Luiz Antônio–SP.

Caráter m̂ CV (%) Ac Teste-F

Altura (m) 17,73 7,84 0,59 1,53ns

O coeficiente de herdabilidade, em nível de média de progênies (Tabela 2), foi substancial (0,35), 
sugerindo um razoável controle genético. Já os coeficientes de herdabilidade em nível de plantas individuais e 
dentro de progênies foram relativamente baixos (0,12 para ambas), mostrando poucas possibilidades de sucesso 
na seleção massal no experimento e dentro de progênies. O coeficiente de variação genética encontrado foi 
baixo (2,33%, Tabela 2), quando comparado com outros ensaios com testes de progênies de espécies arbóreas 
nativas, como no caso do Myracrodruon urundeuva (6,6%, Freitas et al., 2006); Gallesia integrifolia (3,47%, 
Freitas et al; 2008), o que reforça a idéia de pouco sucesso pode ser esperado pela seleção entre progênies. 

Tabela 2. Estimativas da herdabilidade de plantas individuais (h2), herdabilidade média entre as progênies ( 2
mh ), herdabi-

lidade dentro de progênies ( 2
dh ), coeficiente de variação genético (CV g) e coeficiente de variação relativa (CV r) para o 

caráter altura total (m) em progênies de Peltophorum dubium, avaliadas aos 24 anos de idade em Luiz Antônio–SP.

Caráter  h2 2
mh 2

dh CV  g (%) CV  r

Altura (m) 0,12 0,35 0,12 2,33 0,298
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4  CONCLUSÕES

1. Não existem diferenças entre progênies para o caráter altura.
2. O crescimento da espécie é lento nas condições de Luiz Antônio.
3. O controle genético para o caráter altura é substancial em nível de média de progênies.
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