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Variação Genética para Caracteres de Crescimento de Progênies de Pinus tecunumanii 

em estádio precoce1

2, Juliana Prado Moreira2, Antonio Carlos Scatena Zanatto3, Ananda 

Virgínia de Aguiar4, Jarbas Yukio Shimizu5, Valderêz Aparecida de Souza4, Miguel Luiz Menezes Freitas3, 

Mário Luiz Teixeira de Moraes6 6, Alexandre Magno Sebbenn3

Resumo

progênies de P. tecunumanii 

sementes de quarenta matrizes do pomar de sementes por mudas de P. tecunumanii

com 40 tratamentos (progênies), 40 repetições e uma planta por parcela, no espaçamento 3,0 x 3,0 metros. 

altura de 0,30 m, com auxílio de um paquímetro digital e altura da planta medida com auxílio de uma régua. 

(máxima verossimilhança restrita / melhor predição linear não viciada), a partir de dados desbalanceados, 

detectadas entre progênies de P. tecunumanii para os caracteres altura e diâmetro á 30 cm. Apesar da seleção 

aplicada em estádio precoce contribuir para maiores porcentagem de ganho em programa de melhoramento, 

P. tecunumanii 

em idade precoce estiverem correlacionados com os caracteres de interesse econômico em idade adulta.  

Introdução

o abastecimento de madeira que, anteriormente, era suprido com a exploração do pinheiro brasileiro. Assim, 

uma parcela cada vez maior da necessidade atual de madeira (Shimizu e Medrado 2005).

da produtividade, obtenção de matéria-prima de maior qualidade, a melhoria das condições adaptativas das 

progênies de P. tecunumanii em Luis Antônio-SP, em idade precoce.

Material e Métodos 

P. 

tecunumanii

em abril de 2012. A aproximada da área do experimento encontra-se na latitude de 21° 40’ S, longitude de 

1.280 mm e o solo é do tipo Latossolo Vermelho.
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40 repetições e uma planta por parcela, no espaçamento 3,0 x 3,0 metros.

altura de 0,30 m, com auxílio de um paquímetro digital e altura de planta medidos com auxílio de uma régua.

BLUP (máxima verossimilhança restrita/melhor predição linear não viciada), a partir de dados desbalanceados, 

Resultados e Discussão

análise de deviance

genéticos, havendo a possibilidade de seleção das melhores progênies. 

respectivamente), mostrando que o do caráter altura apresenta controle genético moderado e o diâmetro baixo. 

0,74 para altura e diâmetro, respectivamente. A acurácia da seleção entre progênies, que representa a relação 

Apesar da seleção aplicada em estádio precoce contribuir para maiores porcentagem de ganho em programa 

P. tecunumanii 

caracteres avaliados em idade precoce estiverem correlacionados com os caracteres de interesse econômico 

em idade adulta.  
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Tabela 1 -   Estimativas de parâmetros genéticos para caracteres de crescimento de Pinus tecunumanii um 

ano após o plantio em Luiz Antônio, SP.

ALT: altura de plantas; D30: diâmetro de tronco à 30 cm de altura. 
2

a
ĥ  herda-

bilidadeda média de progênie, assumindo sobrevivência completa; 
aâ

r  acurácia;  herdabilidade aditiva dentro de progênie; 

 coe-

m̂
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