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RESUMO
O presente estudo objetivou estimar parâmetros e valores genéticos para os caracteres altura e diâmetro de indivíduos 

de Tabebuia chrysotricha (Mart. Ex A. DC.) Standl. pela metodologia de modelos mistos (procedimento Reml/Blup). Tais 

estimativas visam a fazer uma prospecção que subsidiará futuros programas de melhoramento com a espécie no Estado de 

Mato Grosso do Sul. As progênies de meios-irmãos foram estabelecidas em viveiro da Universidade Católica Dom Bosco 

(UCDB) em Campo Grande, MS, sob delineamento de blocos ao acaso, com 25 tratamentos (progênies), cinco repetições 

e cinco plantas por parcela. Aos quatro meses de idade, avaliaram-se os caracteres altura e diâmetro das mudas. Valores 

expressivos foram obtidos para coeficientes de herdabilidades individuais (0,92 e 0,26) e entre progênies (0,83 e 0,49) 

para altura e diâmetro, respectivamente, indicando que a seleção pode ser efetiva usando-se informações tanto de famílias 

quanto de indivíduos. Embora os ganhos genéticos com a seleção dos dez melhores indivíduos não sejam elevados para 

a idade avaliada, estimulam a utilização desses germoplasmas e a continuidade das avaliações em idades mais avançadas, 

em função das herdabilidades encontradas, da variabilidade genética individual e entre progênies.

Palavras-chave: Tabebuia chrysotricha. Herdabilidade. Ganho genético.
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1        INTRODUÇÃO

O ipê amarelo Tabebuia chrysotricha

(Mart. ex A. DC.) Standl. pertence à família das 

Bignoniaceae. Sua altura varia de quatro a dez 

metros, com tronco de trinta a quarenta centíme-

tros de diâmetro. Os ramos novos e pecíolos são 

cobertos por densa pubescência ferrugínea. Fo-

lhas compostas 5-folioladas; folíolos pubescentes 

em ambas as faces, ásperos, coriáceos, e cinco a 

dez centímetros de comprimento por três a cinco 

centímetros de largura (LORENZI, 1992). A árvo-

re é extremamente ornamental, principalmente 

quando floresce. É a espécie de ipê amarelo mais 

cultivada em praças, ruas e sob redes elétricas, em 

virtude de seu porte. 

Diversos trabalhos têm sido realizados com 

o gênero Tabebuia, especialmente com sementes 

em processo de armazenamento (KAGEYAMA; 

MÁRQUEZ, 1981; NATALE; CARVALHO, 1983; 

MAEDA; MATTHES, 1984; PINTO et al. 1986; 

FIGLIOLIA, 1988; CUNHA et al. 1992; KAGEYA-

MA et al. 1992; MELLO; EIRA, 1995) e estudo de 

vigor das árvores urbanas (BIONDI; REISSMANN, 

1997), entre outros.

Embora seja muito usada por sua reconhe-

cida importância e ampla utilização na arborização 

urbana como espécie ornamental, sua madeira é 

empregada em obras externas, como postes, peças 

para pontes, tábuas para cercas, currais, para obras 

internas em construção civil, como tacos e tábu-

as para assoalho, rodapés e molduras (LORENZI, 

1992). Dessa forma, o estudo dos caracteres de 

crescimento da espécie torna-se importante, em 

função da carência de informações sobre diversos 

aspectos relacionados à variabilidade e aos parâ-

metros genéticos para fins de seleção, incluindo-se 

os aspectos ornamentais desejáveis para a espécie, 

tendo em vista um melhor planejamento de futu-

ros programas de melhoramento genético. 

Diversos trabalhos nesta linha com dife-

rentes espécies vegetais têm sido realizados com 

indivíduos estabelecidos no campo, como serin-

gueira (COSTA et al. 2000), cacau (RESENDE; 

DIAS, 2000), acerola (PAIVA et al. 2001), pupu-

nha (FARIAS NETO; RESENDE, 2001) e erva-mate 

(COSTA et al. 2005), entre outros.

Os testes de progênies, instrumentos dos 

mais importantes para o trabalho do melhorista, 

têm sido usados na estimação dos parâmetros ge-

néticos e seleção de indivíduos, quando se busca 

avaliar a magnitude e a natureza da variância ge-

nética disponível, com vistas a quantificar os ga-

nhos e predizer os melhores genótipos. 

Diante do exposto, o presente estudo 

objetivou estimar parâmetros e valores genéticos 

para os caracteres altura e diâmetro de indivídu-

os de ipê amarelo pela metodologia de modelos 

mistos (procedimento Reml/Blup). Tais estimativas 

visam a fazer uma prospecção que subsidiará futu-

ros programa de melhoramento com a espécie no 

Estado de Mato Grosso do Sul.

2        MATERIAIS E MÉTODOS

O ensaio foi instalado em viveiro da Uni-

versidade Católica Dom Bosco (UCDB) no municí-

pio de Campo Grande, MS, localizada na latitude 

20º26’34’’S e longitude 50º38’47’’W e altitude 

de 480m. A temperatura média anual é de 23ºC e 

a pluviosidade média anual é de 1200 mm.

As sementes foram coletadas de 25 ma-

trizes de polinização aberta na área rural do mu-

nicípio de Campo Grande, MS. As progênies de 

meio-irmãos foram estabelecidas em viveiro da 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) em 
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Campo Grande, MS, sob delineamento de blocos 

ao acaso, com 25 tratamentos (progênies), cinco 

repetições e cinco plantas por parcela linear. Aos 

quatro meses de idade, foram avaliados os carac-

teres altura (cm) e diâmetro (mm) das mudas.

As variáveis foram analisadas usando-se a me-

todologia de modelo linear misto (univariado aditivo) - 

REML/BLUP, seguindo-se o procedimento apresentado 

por Resende (2002a), consistindo do seguinte:

y = Xb + Za + Wc + e

Em que: y, b, a, c, e = vetores de dados, 

dos efeitos de blocos (fixos), de efeitos genéticos 

aditivos (aleatório), de efeitos de parcela (aleató-

rio) e de erros aleatórios respectivamente; 

X, Z, W = matrizes de incidência para b, 

a, c, respectivamente.

Foram coletadas amostras botânicas da 

espécie e as exsicatas foram depositadas no her-

bário da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul (UFMS). O nome botânico apresentado 

foi conferido com a página da WEB do Missouri 

Botanical Garden (http://mobot.mobot.org/W3T/

Search/vast.html).

3        RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos na análise de vari-

ância relativos aos caracteres estudados são apre-

sentados na Tabela 1.

A análise revelou haver diferenças signi-

ficativas entre famílias para os caracteres altura e 

diâmetro pelo teste F, a 1% de probabilidade. 

Essa variabilidade demonstrada é condi-

ção essencial para o estabelecimento de um pro-

grama de melhoramento genético e pode ser efeti-

vamente explorada ao longo das futuras avaliações 

do teste de progênie.

As estimativas dos parâmetros genéticos 

para os caracteres altura e diâmetro das plantas 

são apresentados na Tabela 2.

A estimativa do coeficiente de herdabili-

dade individual de alta magnitude para o caráter 

altura (0,92) e moderada para o caráter diâmetro 

(0,26), podem maximizar os ganhos genéticos 

com seleção na seqüência das avaliações. Resul-

tados expressivos foram obtidos para herdabilida-

de média de progênies (0,84 e 0,49) o que indica 

que a seleção pode ser efetiva usando-se as infor-

mações, tanto de famílias, quanto dos indivíduos, 

com boas perspectivas de variabilidade genética a 

ser explorada ao longo de um programa de me-

lhoramento genético da espécie. Em relação às in-

formações de famílias, os resultados são coerentes 

com os observados na literatura relativa a outras 

espécies florestais (CORNELLIUS, 1994; COSTA 

et al., 2000; SIMEÃO et al. 2002; COSTA et al. 

2005; ROCHA et al. 2006).

A mais importante função da herdabilida-

de no estudo genético do caráter métrico é o seu 

papel preditivo expressando a confiança do valor 

fenotípico como um guia para o valor genético ou 

o grau de correspondência entre o valor fenotípi-

co e o valor genético (FALCONER, 1987; VENCO-

VSKY; BARRIGA, 1992). Segundo Falconer (1987), 

a herdabilidade é uma propriedade não somente 

de um caráter, mas também da população e das 

circunstâncias de ambientes às quais os indivíduos 

estão sujeitos. O valor da herdabilidade poderá ser 

afetado se houver alteração em qualquer um dos 

componentes da variância.

Os coeficientes de variação genética indi-

vidual (CVgi%), que expressam em percentagem 

da média geral a quantidade de variação genética 

existente, apresentaram valores altos  e modera-

dos para os caracteres altura e diâmetro (61,07 e 
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16,13), respectivamente. Esses resultados revelam 

que a população pode ser considerada apropriada 

para o programa de melhoramento genético. 

Em outros termos, o ganho genético é espera-

do aplicando-se procedimento adequado de seleção. 

Na Tabela 3, são apresentados os valores 

fenotípicos, genéticos aditivos, ganhos genéticos 

preditos e nova média da população, do 10 me-

lhores indivíduos para o caráter altura (cm).

Constata-se que os indivíduos das progênies 

21, 18 e 22 demonstraram-se promissores quando 

comparados aos indivíduos das demais progênies. 

Os ganhos genéticos variaram de 7,94 a 10,02 cm, 

elevando a nova média da população, após um ciclo 

de seleção, de 4,64 cm para 14,67 cm. Portanto, es-

timulam a utilização desses germoplasmas, na seqü-

ência do programa de melhoramento genético.

As acurácias ou correlações entre os va-

lores genéticos preditos e os verdadeiros foram 

expressivas (0,92) e (0,70) para altura e diâme-

tro, respectivamente (TABELAS 3 e 4). De ma-

neira geral, os valores genéticos preditos não 

são iguais aos valores genéticos verdadeiros 

dos indivíduos. A proximidade entre esses dois 

valores pode ser avaliada com base na estatís-

tica denominada acurácia (VLECK et al. 1987). 

A literatura prática pertinente ao assunto tem 

demonstrado a importância da acurácia para 

apontar o grau de confiabilidade dos resultados 

obtidos na avaliação genética (RESENDE et al. 

1995; COSTA et al. 2000).

 A acurácia pode ser incrementada por 

meio de uma experimentação mais adequada, 

mantendo-se o mesmo tamanho do experimen-

to, porém mudando-se o número de indivíduos 

por parcela e de repetições (Resende, 2002b). 

Na Tabela 4, são apresentados os valo-

res fenotípicos, genéticos aditivos ganhos predi-

tos e nova média da população dos 10 melhores 

indivíduos para o caráter diâmetro (mm) em ipê 

amarelo, no Município de Campo Grande, MS.

Observa-se que os indivíduos das pro-

gênies 4 e 14 estão entre os mais promissores, 

com valores expressivos e constituem 4 dos me-

lhores materiais genéticos classificados, para o 

caráter diâmetro. Nota-se, de forma similar ao 

caráter altura, indivíduos das progênies 18 e 

22 compondo os dez melhores materiais gené-

ticos selecionados. As avaliações na seqüência 

do programa de melhoramento, em idades mais 

avançadas poderão confirmar o desempenho 

desses materiais para efeito de seleção. 

4        CONCLUSÕES

A variabilidade genética demonstrada 

e os valores de herdabilidade individual e de 

média de progênies obtidos para os caracteres 

estudados sugerem grandes probabilidades de 

ganho genético na seqüência das avaliações em 

idades mais avançadas.

ABSTRACT
The goal of this paper was to estimate genetic values 

and parameters for height and diameter of Tabebuia 

chrysotricha (Mart. ex A. DC.) Standl. individuals using 

the mixed models methodology (Reml/Blup procedure). 

Such estimations intend to prospect characteristics that 

could support improvement programs in the future with 

this species in Mato Grosso do Sul State. The half-sib 

progenies were established at the Universidade Católica 

Dom Bosco (UCDB) plant-nursery in Campo Grande, MS, 

in a randomized block design, with twenty-five treatments 

(progenies), five replications and five plants per plot. Four 

months after planting, height and diameter were evaluated. 

Expressive values were found for individual heritability 

coefficients (0,92 e 0,26) and among progenies (0,83 e 
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0,49) for height and diameter, respectively, indicating that 

selection can be effective by using information concerning 

families and individuals. Although genetic gains for the 

evaluated age do not appear to be high by selecting the ten 

best individuals, it stimulates the use of these germoplasms 

and the continuity of evaluations at advanced ages, because 

of the heritability, the individual and among progenies 

genetic variability obtained.

Key-words: Tabebuia chrysotricha. Heritability. Genetic gain.
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Tabela 1.  Médias e quadrados médios obtidos nas análises de variância dos caracteres altura e diâmetro de progênies 
de Tabebuia chrysotricha, no município de Campo Grande, MS.

Fontes de Variação    Quadrados Médios
     Altura   Diâmetro

Blocos       7,19     1,38
Progênies    11,84**     0,25**
Resíduo       1,79     0,13
Dentro       2,04     0,27

Médias       4,64     1,93
CVe%     28,80   18,43

**p < 0,01.

Tabela 2.  Estimativas de parâmetros genéticos para os caracteres altura e diâmetro em progênies de Tabebuia chrysotricha,
no município de Campo Grande, MS.

Estimativas¹      Altura  Diâmetro
         (cm)    (mm)

Herdabilidade individual no sentido restrito no bloco (      )   0,92         0,26
Herdabilidade da média de progênie (    )     0,84         0,49
Variância genética aditiva (      )      8,04         0,09
Variância ambiental entre parcelas (         )     1,37         0,07
Variância fenotípica individual (      )      5,43         0,37

Coeficiente de variação genética individual (CVgi%)  61,07       16,13
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Tabela 3. Valores fenotípicos, genéticos aditivos, ganhos genéticos preditos e nova média da população dos dez melhores 
indivíduos para o caráter altura (cm) em Tabebuia chrysotricha, no município de Campo Grande, MS. 

Indivíduos Árvore   Valores    Valores    Ganho   Nova média 
   fenotípicos genéticos genético  da população  
       (u + a)    (cm)  

    21     5   11.60    14,67  10,02    14,67
      1     5     7.60    14,38    9,88    14,52
      1     3   10.10    13,42    9,51    14,15
    18     4     8.70    13,10    9,25    13,89
    19     2   10.70    12,66    9,00    13,64
      3     4     7,80    12,23    8,76    13,41
    22     1     6,80    11,80    8,54    13,18
    22     4   10,10    11,50    8,33    12,97
    22     2     9,40    11,16    8,13    12,77
    18     2     9,20    10,96    7,94    12,59

Acurácia seletiva             0,92

Tabela 4. Valores fenotípicos, genéticos aditivos, ganhos genéticos preditos e nova média da população, das 10 melhores 
indivíduos para o caráter diâmetro (mm) em Tabebuia chrysotricha, no Município de Campo Grande, MS.

Indivíduos Árvore Valores    Valores   Ganho            Nova média
   fenotípicos genéticos genético           da população
       (u + a)     (mm)  

     4    2   4,00    2,38    0,45  2,38
     4    5   3,00    2,32    0,42  2,35
    18    4   3,00    2,28    0,40  2,33
    11    4   4,00    2,25    0,38  2,31
    22    2   3,00    2,24    0,37  2,30
    19    2   3,00    2,21    0,35  2,28
    14    2   3,00    2,18    0,34  2,27
    14    1   3,00    2,18    0,33  2,26
   24    5   3,00    2,18    0,32  2,25
    1    5   3,00    2,15    0,31  2,24

Acurácia seletiva          0,70
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