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VARIAÇÃO GENÉTICA PARA CARÁTER DIÂMETRO À ALTURA DO PEITO EM PROGÊNIES DE 
POLINIZAÇÃO ABERTA DE Astronium graveolens Jacq. (ANACARDIACEAE)
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1  INTRODUÇÃO

Inúmeros motivos vêm alertando cada vez mais a população em relação às questões ambientais, 
e, dentre os problemas encontrados, o desmatamento é um dos mais alarmantes, uma vez que o número de 
habitantes no mundo continua crescendo, sendo necessário cada vez mais atentar à questão do melhoramento 
genético e à conservação de recursos genéticos das espécies nativas.

A questão florestal no Brasil, em geral, é abordada parcialmente, através dos diversos setores que 
utilizam a madeira como insumo principal – frequentemente o de celulose e papel – ou sob a perspectiva 
ambiental. Observa-se, contudo, que o setor florestal e a atividade de extração de madeira possuem dinâmica 
específica, determinada pela oferta de madeira e pela produtividade das florestas. Ainda que cada um dos 
produtos florestais possua um mercado próprio, as condições para o seu desenvolvimento estão associadas à 
base florestal, tornando-os interdependentes (Juvenal, 2002). 

O gênero Astronium, estabelecido por Jacquin em 1760, pertence à família Anacardiaceae, é neotropical 
e reúne espécies arbóreas, com frutos de cálice persistente e acrescente no fruto que resulta num aspecto estrelado, 
sendo esta característica que dá nome ao gênero (Santin, 1991). Segundo Lorenzi (1992), a importância econômica 
desta espécie é especialmente representada pelo uso da madeira nobre, que possui densidade de 0,97 g/cm³, 
sendo muito dura ao corte e com grande resistência a esforços de flexão e choques, com o seu uso apropriado na 
construção civil, obtenção de lenha e carvão, medicinal e paisagismo.

O objetivo deste trabalho foi estimar a variabilidade genética em uma população de Astronium 
graveolens Jacq., para o caráter diâmetro à altura do peito ‒ DAP.

2  MATERIAL E MÉTODOS

Foram coletadas sementes de polinização aberta de 23 árvores matrizes de uma população natural 
de Astrounium graveolens Jacq., em Bauru, Estado de São Paulo, em 1989. O experimento foi instalado na 
Estação Experimental de Luiz Antônio‒SP, do Instituto Florestal de São Paulo, localizada nas coordenadas 
21º40S, 47º49’W e altitude de 550 m acima do nível do mar, com clima tropical (Cwa), temperatura média 
anual do mês mais quente de 22,7 ºC, e do mês mais frio de 17,2 ºC, inverno seco, precipitação média anual de 
1.280 mm. O relevo do local é plano com inclinação em torno de 5% e solo do tipo Latossolo Roxo. Os testes 
foram instalados no delineamento experimental de blocos casualizados, com seis repetições totalizando 23 
progênies e cinco plantas por parcela. O espaçamento utilizado foi o de 3 m x 3 m. Também foi adotada uma 
bordadura externa de duas linhas da mesma espécie. Os ensaios foram mensurados aos 19 anos de idade para 
o caráter diâmetro a altura do peito ‒ DAP (cm).
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A análise de variância para diferenciar os tratamentos foi realizada empregando-se o programa 
computacional genético-estatístico SELEGEN-REML/BLUP, desenvolvido por Resende (2002), utilizando o 
método de REML/BLUP (máxima verossimilhança restrita/melhor predição linear não viciada). A utilização 
do método REML para estimar os componentes da variância, deve-se ao desbalanceamento experimental em 
termos do número desigual de árvores sobreviventes por parcelas. Os valores perdidos foram estimados, e os 
componentes da variância foram ajustados para estes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A média geral para o caráter DAP (6,03) (TABELA 1) mostrou-se relativamente baixa em relação 
aos resultados encontrados no trabalho de Freitas et. al. (2008), realizado com progênies de Gallesia 
integrifolia (Spreng.) Harms. Os diferentes comportamentos dos tratamentos nos diversos locais podem ser 
interpretados como uma expressão diferencial dos materiais genéticos de local para local, e que refletiria na 
interação de tratamentos por locais (Vencovsky, 1978).

O coeficiente de variação experimental para o caráter em questão foi de 29%. Trabalhos realizados 
com Pterogyne nitens, Sebbenn et al. (1998) obtiveram um CVexp da ordem de 27,38% após 15 anos de 
plantio para o caráter DAP. Segundo VENCOVSKY (1978), quando essa relação é igual ou maior que 1,0 
a condição é altamente favorável para a seleção. Valores de CVexp na ordem de 10% a 20% podem ser 
considerados baixos para experimentos onde ocorre competição. Assim, os resultados obtidos indicam boa 
precisão nas estimativas dos parâmetros genéticos. Para a correlação devida ao ambiente comum da parcela 
um coeficiente alto significa alta variabilidade ambiental entre parcelas, e o inverso, baixa variabilidade. 
O resultado obtido foi de 0,13, o que demonstra que ocorreram variações em consequência de questões 
ambientais. Segundo Resende (2002), para estimativas de 2Ĉ  o ideal são valores iguais ou inferiores a 10%. 
Simeão et al., (2002), trabalhando com erva mate, obtiveram estimativas de 2Ĉ  de 16%.

Tabela 1. Estimativas da média ( m̂ ), coeficiente de variação experimental (CVe); correlação devida ao ambiente comum 
da parcela ( 2Ĉ ); estimativas do coeficiente de variação genético (CVg), herdabilidade média entre progênies ( 2

mh ) e a 
acurácia (Ac).

DAP
m̂ CVe (%) 2Ĉ CVg (%) 2

mh Ac (%)

6,03 29,5 0,13 21,3 0,15 0,66

O coeficiente de variação genética mostrou-se significativo para o caráter estudado (21,3 %), 
indicando que o DAP expressou maior variação genética entre progênies, com grande potencial para seleção. 
O coeficiente de herdabilidade foi extremamente baixo para o DAP (15%). Em trabalhos realizados com 
Myracrodruon urundeuva os valores de herdabilidade média ( 2

mh  ) encontrados para DAP variaram de 0,00 a 
0,72 (Moraes, 1992; Moraes et al., 1992), mostrando concordância com os dados obtidos neste trabalho.

Quanto à acurácia, que é a previsão da relação entre o valor genético resultante e o valor genético 
verdadeiro, obteve-se 66%, valor superior ao encontrado por Sampaio et al. (2002), trabalhando com Pinus 
oocarpa, que encontraram acurácia média de 35%, resultando em precisão no acesso à variação genética 
verdadeira a partir da variação fenotípica observada no caráter.
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4  CONCLUSÃO

Observando-se, os resultados do caráter diâmetro à altura do peito ‒ DAP conclui-se que este pode ser 
indicado para a seleção, devido aos valores de variação genética, herdabilidade e acurácia seletiva. Os resultados 
indicam que a presente população tem alta variabilidade genética, médio controle genético no caráter para ser 
explorada pela seleção para a região de Luiz Antônio‒SP. Essa variabilidade genética pode ser explorada pela 
seleção das melhores progênies.
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