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Resumo

Este trabalho objetivou estimar parâmetros genéticos para caracteres de crescimento de progênies de 

Pinus caribaea var hondurensis 

produzidas aproximadamente 120 mudas por progênies de P. caribaea var. hondurensis

o delineamento utilizado em blocos completo cazualizados com 35 tratamentos (progênies), 30 repetições 

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

observadas entre progênies de P.caribaea var. hondurensis para os caracteres altura e diâmetro á 30 cm. O 

aarˆ
), que indica a correlação 

sendo considerada ótima para todos os caracteres avaliados. Esses resultados indicam que as progênies da 

Introdução

Brasil é um dos maiores produtores, consumidores e exportadores de madeira do mundo, devido alguns 

Pinus

 Pinus caribaea var. hondurensis é uma das espécies de Pínus mais plantada e explorada 

economicamente no mundo para produção de madeira e resina. Seu uso deve-se a disponibilidade de sementes 

no mercado; ao seu bom desenvolvimento em solos pobres e pelas propriedades de sua madeira que pode 

navios, assim como na carpintaria, laminados, aglomerados, como combustível (lenha), móveis, cercas, 

de crescimento de progênies de Pinus caribaea var hondurensis em Luiz Antonio, SP em idade precoce. 

Material e Métodos
As sementes de P. caribaea var. hondurensis 
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por progênies de P. caribaea var. hondurensis 

o solo é do tipo Latossolo Vermelho. 

repetições e uma planta por parcela, no espaçamento 3,0 x 3,0 metros.

y = Xr + Za + e,

Resultados e Discussões

deviance

existência de progênies mais produtivas para os caracteres estudados, especialmente para ALT, que expressou 

maior variação genética entre as progênies (Tabela 1).

As estimativas de herdabilidade, em nível médio de progênies ( ĥmp
2

plantas para seleção.  

A acurácia seletiva ( aarˆ
), que indica a correlação entre o valor genético verdadeiro do indivíduo e o índice 

gpCV ) apresentou-se médio para os caracteres 

CV 
gi
) 

individual (CV 
gi
)
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deviance e estimativas de parâmetros genéticos para caracteres decrescimento 

de Pinus caribaea var hondurensis no primeiro ano de idade em Luiz Antonio, SP.

Estimativas ALT (m)  DAP 30 (cm)

2

aĥ
0,42±0,12 0,14±0,06

2ˆ
mph

0,78 0,51

aarˆ

0,88 0,72

2

adĥ
0,35 0,11

giCV

gpCV

eCV 28,40 37,23

m̂ 1,85

62,88* 11,52*

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

aĥ

aditivos; 
2ˆ
mph  herdabilidade média de progênie, assumindo sobrevivência completa; aâr  acurácia; 

2

adĥ  

herdabilidade aditiva dentro de progênie; giCV gpCV  

eCV m̂  média 

geral; *

Alta variabilidade genética entre as progênies de P. caribaea var hondurensis para os caracteres 
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Software SELEGEN-REML/BLUP

(Embrapa Florestas. Documentos).

Pinus caribaea var. hondurensis para produção de 

Série Técnica IPEF


