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Divergência Genética Entre Progênies de Araucaria angustifolia (Bertol.) 

Kuntze em Itapeva, SP
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Resumo

caracteres silviculturais (DAP, altura e volume) medidos aos 21 anos de idade. O delineamento experimental 

composto por com um total de 3300 plantas/ha, as progênies são procedentes de populações naturais de Bom 

realizadas aos 21 anos de idade: o diâmetro á altura do peito (DAP em cm) e altura total (m). A partir desses 

predição linear não viciada), empregando-se o programa genético-estatístico SELEGEN. Os indivíduos mais 
produtivos das progênies que apresentaram maior divergência genotípica poderão ser usados em programas 
de desenvolvimento de híbridos intrapopulacional visando à produção de madeira.

Introdução

pois permitem a predição de parâmetros genéticos (valores genéticos aditivos e genotípicos dos candidatos 
a seleção), propiciando uma seleção mais acurada. Tais técnicas são relevantes tanto para o melhoramento 

Apesar do Brasil ter uma grande diversidade de espécies arbóreas, poucas possuem um programa de 

em escala comercial. A araucária é espécie que apresenta potencial econômico, além da sua importância 
ambiental e social, especialmente, para região sul do Brasil. Atualmente, o uso desta espécie é restrito, 

bases dos programas de melhoramento e conservação genética.

Material e Métodos

Cunha (SP), Itararé (SP), e São Joaquim (SC).
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é o volume real, DAP é o diâmetro á altura do peito e h é a altura total da planta.

de parcelas, delineamento blocos completos, várias populações, progênies de meios irmãos em um local, 

dos valores de D2 (intracluster) deve ser menor que os valores de D2 (inter-cluster).

Resultados e Discussão

das progênies se encontram no primeiro grupo. A maioria das progênies das cinco procedências encontra-se 
no grupo I, indicando que mesmo sendo de regiões distintas as progênies são semelhantes para os caracteres 

(2012) e São Joaquim, SP (2224 e 2207). No grupo III estão as progênies originadas de Bom Jardim, SP 

os grupos IV e V (Tabela 1).
Silva (2005) cita que os pares mais divergentes devem ser utilizados para a geração de híbridos mais 

recuperar o genitor recorrente mais rapidamente por meio de retrocruzamento.
A separação de acessos em grupos distintos é muito importante para o melhoramento genético (Abreu et 

recorrente recíproca, mantendo em isolado duas populações de melhoramento e avaliando os híbridos entre 

Os indivíduos mais produtivos das progênies de araucária, e que apresentaram maior divergência genotípica 
poderão ser usados em programas de desenvolvimento de híbridos intrapopulacional visando a produção 
de madeira. Além disso, os resultados nortearão a coleta de sementes nas populações mais divergentes para 
programas de melhoramento e conservação genética.

em Itapeva, SP.
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