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RESUMO 

MÉTODOS DE SELEÇÃO, INTERAÇÃO GENÓTIPO X AMBIENTE E GANHO 

GENÉTICO PARA O MELHORAMENTO DA SERINGUEIRA NO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

O presente estudo objetivou determinar o padrão de variação genética, 
comparar os componentes dessa variação e o ganho genético pelos métodos 
univariado e multivariado, obtidos através da seleção individual, combinada e 
pelo índice multi-efeitos, bem como quantificar interações de genótipo x 
ambiente, em testes de progénies de seringueira [ Hevea brasiliensis (Willd. ex 
Adr. de Juss.) Muell. Arg.], considerando-a como espécie alógama e de sistema 
reprodutivo misto, com taxa de aufecundação de 22%. Vinte e duas progénies de 
meio-irmãos foram plantadas nas Estações Experimentais de Pindorama, 
Votuporanga e Jaú, no estado de São Paulo, no delineamento de blocos ao 
acaso, com cinco repetições e dez plantas por parcela. Aos três anos de idade 
foram avaliados os caracteres: número de anéis de vasos laticíferos (NA), 
produção de borracha seca (PB), espessura de casca (EC) e circunferência do 
caule (CC). Os resultados demonstraram haver variabilidade genética nas 
populações, bem como caracterizaram Pindorama como um ambiente mais 
propício para a expressão da referida variabilidade. O efeito da interação 
genótipo x ambiente significativos, especialmente para os caracteres PB e CC, 
não é um fator complicador para o melhorista, devido às altas correlações 
genéticas detectadas. Considerando ser vantajoso o uso de um local a mais 
apenas quando o ganho em eficiência for superior a 10%, a utilização de 
Pindorama e Votuporanga, para a continuidade do programa de melhoramento 
genético da espécie, atenderá satisfatoriamente a região de abrangência do 
estudo, propiciando ganho equivalente àquele que seria obtido com a utilização 
dos três locais. As correlações genéticas aditivas positivas, de magnitudes 
médias, ao nível de plantas individuais para os caracteres NA, EC e CC 
associados a PB, sugerem a possibilidade de aumentar a produtividade de 
borracha com a seleção para os caracteres correlacionados. As herdabilidades 
ao nível de indivíduos, são consideravelmente afetadas ao assumir progénies de 
polinização aberta como sendo de meio-irmãos. Superestimativas consideráveis 
de ganhos genéticos (de 4,6% a 66,8%) ocorrem na seleção individual, 
combinada e índice multi-efeitos, quando não se considera o sistema reprodutivo 
misto para a seringueira. A seleção com base no índice multi-efeitos, maximiza o 
progresso genético e deve ser utilizada. 
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ABSTRACT 

SELECTION METHODS, GENOTYPE-ENVIRONMENT INTERACTION 

AND GENETIC GAIN FOR IMPROVEMENT OF RUBBER TREE IN SÂO 

PAULO STATE 

This study was carried out to determine the pattern genetic variability, 
compare the components of genetic variation and the genetic gain obtained by 
three selection univariate and multivariate methods - individual, combined and 
multi-effects index selection, as well as quantify the genotype-environment 
interactions in progenies test of rubber tree [ Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr. de 
Juss.) Muell. Arg.], taking it as an open pollinating species with a mixed 
reproductive system, where the self pollination rate is 22%. Twenty two half-sib 
progenies were panted in the Jaú, Pindorama and Votuporanga Experimental 
Stations, in São Paulo State, following the blocks at random with five replications 
and ten plants per plot. After three years old they were evaluated number of latex 
ring vessel (NA), yield (PB), bark thickness (EC) and stem girth (CC). The results, 
showed the presence of significative genetic variability among progenies for the 
characters PB, EC and CC mainly in Pindorama and Votuporanga. The presence 
of significant interactions genotype-environment are not a complication factor for 
the breeder because of the large genetic correlation detected. The results showed 
for the number of experimentation sites, that the use of two sites is more profitable 
when the gains in efficiency of selection is superior to 10 percent. Thus, 
Pindorama and Votuporanga will attend satisfactorily the studied region. The 
positive genetics correlations, with medium magnitudes, at the level of individuals 
plants to NA, EC and CC associated to PB, indicates the possibility of to increase 
the yield with selection for correlated traits. Heritability at the level of individuals is 
seriously affected when random progenies from an open pollinating population 
are considered as half sib progenies. Considerable overestimation of genetic 
gains (of 4,6% to 66,8%) occur in individual, combined and multi-effects index 
selection when the rubber tree reproductive system is not considered as mixed. 
Selection based on the multi-effects index maximizes genetic progress and should 
be used. 

xii i 



1 INTRODUÇÃO 

O gênero Hevea pertencente à família Euphorbiaceae, tem como área de 

ocorrência e dispersão natural a Amazônia brasileira e países limítrofes como 

Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Suriname e Guiana. 

A classificação atual do gênero apresenta 11 espécies (PIRES, 1973), 

dentre as quais 10 espécies vegetam naturalmente no Brasil 

(WYCHERLEY, 1977), destacando-se a Hevea brasiliensis [(Willd. ex Adr. de 

Juss.) Muell. Arg.], com maior potencial produtivo e variabilidade genética. 

A espécie H. brasiliensis é a mais importante do gênero, em razão de ser 

uma das maiores fontes produtoras de borracha vegetal. Sua importância decorre 

da influência que a borracha veio a exercer sobre a civilização, chegando mesmo 

a caracterizar uma época denominada de "ciclo da borracha". É desta época a 

posição de destaque que o Brasil ocupou no mercado mundial, sendo 

responsável por 98% da produção no início do século. O Brasil produzia no início 

desta década aproximadamente 1% da produção mundial e importava em torno 

de 75% do que consumia (BERNARDES et al., 1990). 

A situação atual, em termos de produção de borracha, decorre, 

principalmente, dos graves problemas com a incidência do mal-das-folhas 

causado pelo Microcyclus ulei (P. Henn.) von Arx. que chegou a dizimar plantios 

inteiros da seringueira na região amazônica. 

O melhoramento genético da seringueira no Brasil tem constantemente 

procurado e utilizado novas fontes de variabilidade genética, visando atingir o 

objetivo básico de reunir em um só indivíduo as características de alta produção 
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de borracha e resistência a doenças, como o mal-das-folhas. Por outro lado, 

constata-se que o aproveitamento racional da variabilidade genética das 

populações naturais de seringueira ainda tem sido modesto, considerando o seu 

potencial (PAIVA; KAGEYAMA, 1993). 

A espécie tem como principais áreas de cultivo no Brasil, aquelas 

denominadas áreas de escape do mal-das-folhas que localizam-se nos estados 

de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e mais recentemente no 

noroeste do Paraná (PAIVA; KALIL FILHO, 1985; PEREIRA, 1992). 

O melhoramento da espécie, compreende diversas etapas de seleção, 

sendo necessários cerca de 20 a 25 anos para que se complete o ciclo, desde a 

obtenção de sementes de polinização aberta ou controlada, até a recomendação 

de clones para plantio em grande escala (GONÇALVES et ai., 1990). 

Reconhecendo-se que o sucesso de um esquema seletivo depende da variação 

genética disponível na população e, sobretudo do valor relativo desta perante a 

variação não-genética, torna-se importante, a determinação da variabilidade e da 

herança da produtividade de borracha, dos caracteres secundários e suas 

relações. Isto propicia ao melhorista subsídios para comparar e escolher os 

métodos mais adequados para a seleção de plantas jovens, abreviando assim, o 

ciclo de melhoramento e maximizando o progresso genético da espécie. 

Estudos da variação genética e da interação genotipo x ambiente em 

progênies de seringueira, visando um melhor planejamento e a condução de 

futuros programas de melhoramento, tem sido objeto de investigações (VALOIS 

et al., 1978; PAIVA, 1980; PAIVA et al., 1982; GONÇALVES et al., 1990, 1993, 

1998a, 1998b; MORETI et al., 1994 e BOOCK et al., 1995). 
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Os referidos estudos têm considerado a seringueira como espécie 

alógama. Porém, SIMMONDS (1989) apresenta, para a espécie, uma taxa média 

de 22% de autofecundação e uma amplitude estimada de 16 a 28%. Mais 

recentemente PAIVA (1992) constatou uma taxa média de autofecundação em 

populações naturais acima de 20%. Dessa forma, a seringueira pode ser 

considerada como uma espécie de sistema reprodutivo misto. 

Para que as recomendações futuras de material genético para plantio de 

seringueira em larga escala sejam mais precisas, retratando o real valor genético 

dos indivíduos selecionados, torna-se importante que as determinações da 

variabilidade sejam realizadas considerando-se o sistema reprodutivo misto da 

espécie, levando em conta a taxa de autofecundação já detectada. 

A adoção de eficientes estratégias de melhoramento genético para a 

seringueira, depende, sobretudo, da utilização de acurados métodos de seleção. 

Dessa forma, a comparação entre os métodos conduzirá à maximização do 

progresso genético da espécie. 

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivos: 

a) Determinar a grandeza da variação genética dos caracteres número de 

anéis de vasos laticíferos, produção de borracha seca, espessura de casca e 

circunferência do caule; 

b) Quantificar as interações genotipo x ambiente para os caracteres em 

estudo; 

c) Estimar parâmetros genéticos como suporte para melhor planejamento e 

condução de futuros programas de melhoramento; 
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d) Determinar cono alguns caracteres secundários se correlacionam com 

o caráter produção de borracha seca; 

e) Comparar três métodos de avaliação genética e seleção (individual, 

combinada e multi-efeitos), visando a maximização do progresso genético da 

espécie; 

f) Comparar os componentes da variação genética e ganho genético para 

produção de borracha, obtidos em testes de progênies de seringueira, 

considerando-a como espécie alógama e de sistema reprodutivo misto. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A SERINGUEIRA 

2.1.1 ASPECTOS GERAIS 

No início do século, quando a extração de látex ainda era proveniente de 

seringais nativos da Amazônia, o Brasil se destacou no mercado mundial da 

borracha, contribuindo à nossa receita cambial e representando cerca de 98% da 

produção mundial (BERNARDES et al., 1990), 

O aparecimento do fungo causador do mal-das-folhas, passou a ser o 

maior entrave para a manutenção e aumento da produtividade da seringueira. O 

Brasil, a partir daí, perdeu espaço para outros países produtores como a Malásia, 

Indonésia e Tailândia. 

A demanda mundial de borracha foi influenciada pela indústria 

automobilística e principalmente pelos países industrializados, de forma 

proporcional ao aumento da renda per capita ou à produção industrial. Com a 

acelerada industrialização mundial pós-guerra, a demanda do produto tornou-se 

maior a curto prazo e os países desenvolvidos viram-se forçados a buscar 

alternativas para suprir suas exigências (GONÇALVES et al., 1995a). Com isso, 

ocorreu a descoberta da borracha sintética, dando novos rumos à economia e à 

indústria da borracha. 

Embora a proporção de consumo de borracha natural seja menor do que a 

da borracha sintética (BERNARDES et al., 1990), aquela, em função de suas 
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características de elasticidade, plasticidade, resistência à fricção e 

impermeabilidade a líquidos, será sempre de grande importância para a indústria, 

uma vez que para determinados sub-produtos, a borracha natural é insubstituível. 

Outro fator que poderá influenciar o mercado de borracha natural e sintética é o 

preço futuro do petróleo pois, cerca de 70% do custo de produção da borracha 

sintética provém daquela matéria prima em comparação com apenas 15% do 

referido custo para a borracha natural. 

2.1.2 ASPECTOS MORFOLÓGICOS E OCORRÊNCIA GEOGRÁFICA DA 

ESPÉCIE Hevea brasiliensis 

A Hevea brasiliensis é uma espécie de porte ereto, casca normalmente 

cinza e moderadamente macia. É a espécie mais alta do gênero. No seu habitat 

natural, as árvores vão além de 40 metros de altura e apresentam uma 

longevidade superior a 100 anos. Em plantios comerciais, raramente excede 25 

metros de altura, em função da redução de crescimento pela sangria 

(GONÇALVES et al., 1989). 

As inflorescências nascem nas axilas das folhas basais do novo ramo que 

surge após a senescência. Essas folhas normalmente perduram por cerca de 

duas semanas, em qualquer árvore. Algumas flores masculinas abrem primeiro, 

durante cerca de um dia, enquanto as flores femininas perduram por três a quatro 

dias. Segundo WEBSTER; PAARDEKOOPER (1989), existe uma protandria 

incompleta com grande quantidade de polinização cruzada em plantações 
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comerciais. A fertilização se completa dentro de 25 horas após a polinização 

(MAJUNDAR, 1964). O fruto alcança o seu tamanho máximo em cerca de 12 

semanas e o endocarpo torna-se lenhoso em cerca de 16 semanas. A espécie 

apresenta sementes leves capazes de flutuação. Esta característica deve estar 

relacionada com o mecanismo de dispersão. 

A espécie ocorre em todo o estuário sul do rio Amazonas, vale dos rios 

Tapajós e Xingú e nas regiões de fronteira do Brasil com o Equador, Peru e 

Bolívia. No norte da bacia amazônica ela é encontrada em uma pequena área a 

oeste da cidade de Manaus, enquanto Ducke1 (1941) citado por GONÇALVES et 

al. (1990), observou a espécie fora do vale amazônico no estado de Mato 

Grosso. 

O centro primário de diversidade genética do gênero Hevea está nas 

proximidades da confluência do rio Negro com o rio Amazonas (WYCHERLEY, 

1977). Naturalmente, ocorrem nesta região, híbridos que representam a maior 

parte das combinações das espécies existentes, em conseqüência de 

sobreposição da amplitude geográfica de uma ou mais espécies. Essas 

sobreposições induzem a ocorrência de hibridação e introgressão (GONÇALVES 

et al., 1990). 

1 DUCKE. A. Revisão do gênero Hevea, principalmente as espécies da Amazônia brasileira. Manaus. Dept° 
de Publicações do Estado do Amazonas. 1941. 42 p. 
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2.1.3 BIOLOGIA REPRODUTIVA 

A seringueira é uma planta de hábito deciduo, característica mais 

acentuada em regiões onde períodos secos são constantes. Em regiões da 

floresta amazônica, onde os períodos secos são menos pronunciados, a queda 

de folhas e o florescimento são irregulares. 

Em seringais cultivados, em geral, a senescência começa quando a 

seringueira muda seu hábito de crescimento e isso ocorre geralmente a partir do 

terceiro ou quarto ano após o plantio, embora ocorram variações em função do 

clone, da densidade de plantio, do material genético e outros (BOUYCHOU, 

1969). O florescimento ocorre, normalmente, logo após a senescência. 

Após a senescência anual, as inflorescências monoicas aparecem nas 

extremidades dos galhos. As pequenas flores são de dois tipos, masculinas e 

femininas, situadas nas extremidade dos axis secundários. A proporção de flores 

femininas para masculinas é, em geral, de uma flor feminina para 60 flores 

masculinas (BOUYCHOU, 1969), sendo esta proporção variável entre os 

diferentes clones. 

As flores masculinas possuem 10 estâmes sésseis, inseridos diretamente 

sobra a pequena coluna cónica central, denominada andróforo. Os estâmes são 

dispostos em dois verticilos alternados de cinco estâmes sésseis cada 

(GONÇALVES, 1979). Os estâmes têm forma alongada orientados para o mesmo 

sentido do andróforo e um sulco distinto sobre a superfície externa. 
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Segundo GONÇALVES et al. (1989), ela se distingue com facilidade por 

apresentar a base do cálice bem mais volumoso do que a flor masculina. A flor 

feminina constitui-se de um ovário triangular formado por três carpelos soldados, 

sobremontados por um estigma séssil que no processo de polinização recebe os 

grãos de pólen. Entre o ovário e o perianto existem dez estaminódios, dispostos 

sobre o receptáculo. 

Segundo BOUYCHOU (1969), a fecundação das flores é, em geral, 

cruzada, ocorrendo também autofecundação em uma mesma árvore ou entre os 

indivíduos de um mesmo clone, sendo a aptidão à autofecundação variável de 

acordo com o indivíduo. Em blocos monoclonais a quantidade de sementes 

produzidas na periferia é muito maior do que no interior dos blocos e as 

sementes obtidas no interior dos blocos são conseqüência de autofecundação. 

Segundo WEBSTER; PAARDEKOOPER (1989) e BOUYCHOU (1969), a 

polinização ocorre geralmente através de insetos, sendo estes os principais 

agentes polinizadores. Os mosquitos da família Heleidae são apontados como os 

principais polinizadores. 

2.2 MELHORAMENTO GENÉTICO 

O primeiro programa de melhoramento genético da seringueira no Brasil 

foi iniciado em 1937 em função do aparecimento do mal-das-folhas, nos grandes 

seringais de Fordlândia, AM e Belterra, PA instalados em 1928 e 1934, 

respectivamente (GONÇALVES et al., 1995a). 
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Alguns genotipos do material genético coletado em diferentes locais da 

região amazônica, plantados em Fordlândia foram selecionados pela resistência 

apresentada ao patógeno, porém não eram produtivos (TOWSEND JR., 1961). 

Posteriormente esse material selecionado foi clonado e estabelecido em Belterra 

como fonte de resistência ao patógeno, juntamente com uma coleção de clones 

produtivos vindos da Ásia. De posse desse material resistente e do material 

produtivo, ambos de H. brasiliensis, foi desenvolvido um programa de 

melhoramento genético baseado em híbridos intraespecíficos. No entanto, os 

resultados não foram satisfatórios em função da falta de diversidade genética 

entre os parentais, tornando-se necessária a busca de outras fontes de 

germoplasma, tendo como finalidade o cruzamento interespecífico, envolvendo 

plantas produtivas de H. brasiliensis com outras espécies resistentes ao 

patógeno, como a H. benthamiana, H. spruceana, H. microphylla, H. guianensis e 

H. pauciflora. Dos híbridos produzidos, os de H. benthamiana com H. brasiliensis 

passaram a constituir o material básico de resistência nos programas de 

melhoramento genético que se sucederam (VALOIS, 1978). 

De inúmeras polinizações controladas já realizadas, centenas de plantas 

foram selecionadas como resistentes, no entanto, apenas um pequeno número 

vem apresentando bom valor fenotípico para o caráter produção de borracha 

seca. Os híbridos de H. pauciflora e H. brasiliensis, vem apresentando resistência 

ao patógeno, porém baixa produção de borracha seca. Portanto, são poucos os 

clones indicados para plantio em larga escala que combinam boa produtividade 

de borracha seca e resistência ao mal-das-folhas (GONÇALVES et al., 1995a). 
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Os objetivos atuais do melhoramento da seringueira variam de acordo com 

as necessidades específicas de cada região. Segundo GONÇALVES (1986), no 

geral são dois os objetivos principais. O primeiro está voltado para o aumento da 

produção de borracha, como é normalmente praticado nos países da Ásia e 

África, onde não ocorre a doença e o segundo está relacionado com a resistência 

a doenças. 

Segundo GONÇALVES (1986), em regiões consideradas áreas de escape 

ao mal-das-folhas, todo objetivo se fundamenta na obtenção de clones com alto 

potencial de produção, seguido de outros caracteres secundários desejáveis que 

estejam relacionados com o potencial de produtividade, dentre os quais pode-se 

destacar: a) número de anéis de vasos laticíferos, que aumentam o fluxo de látex 

a ser extraído; b) espessura de casca, reduzindo a incidência de ferimentos no 

caule e aumentando a produtividade; c) circunferência do caule (vigor) que reduz 

o período de imaturidade do clone, proporcionando ganho mais rápido ao 

produtor. 

DITLEVSEN (1980) lembra que a maior parte dos caracteres de interesse 

econômico ao melhoramento genético florestal, são controlados por muitos genes 

com efeitos aditivos. Portanto, o uso da genética quantitativa no estudo de 

caracteres econômicos pode favorecer o entendimento do modelo de herança 

das espécies. Um aspecto de grande importância na utlização da genética 

quantitativa é proporcionar ao melhorista a oportunidade de escolha dos 

parentais baseados em valores genéticos e consequentemente um melhor 

planejamento do programa de melhoramento. Vários pesquisadores 

(SIMMONDS, 1969; GILBERT et al., 1973; NGA; SUBRAMANIAN, 1974; TAN, 
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1982 e GONÇALVES et aI., 1990) concluíram que a variância genética aditiva da 

produção de borracha e do vigor contribui com uma parcela significativa da 

variância total, sugerindo que a seleção fenotípica dos parentais pode ser efetiva, 

mas a seleção baseada em valores genéticos previamente estimados é mais 

precisa e confiável. 

O estudo para determinar o valor da Capacidade Geral de Combinação 

(CGC) dos parentais em plantas jovens para sete diferentes caracteres foi 

primeiramente conduzido por TAN; SUBRAMANIAN (1975). Os valores de CGC 

encontrados para os caracteres estudados em plantas jovens foram semelhantes 

aos obtidos para árvores adultas, sugerindo a possibilidade de seleção de 

plantas jovens em testes de progênie. Posteriormente TAN (1977, 1978a e 

1978b) confirmou essa possibilidade, utilizando dados de produção de progênies 

de dois anos e meio de idade. Dessa forma, TAN (1978b) concluiu que tais 

informações seriam úteis ao melhoramento com a possibilidade de identificar em 

estádio precoce alguns bons parentais, acelerando, dessa forma, o programa 

genético com a espécie. 

2.3 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS 

2.3.1 IMPORTÂNCIA 

A estimação de parâmetros genéticos possibilita a obtenção de 

informações sobre a natureza da ação gênica envolvida na herança dos 

caracteres e fornece a base para a avaliação dos planos de melhoramento. Desta 
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forma, a genética quantitativa, de modo geral, explica quase a totalidade dos 

fenômenos genéticos envolvidos nos trabalhos de melhoramento (VENCOVSKY, 

1987). 

Segundo VENCOVSKY (1987), o sucesso de um esquema seletivo de 

plantas, vai depender da quantidade de variação genética e, sobretudo, do valor 

relativo desta, em relação ao valor fenotípico total. Salienta ainda que, nos 

ensaios genéticos podem ser estimados diferentes componentes na variação de 

um caráter: variação entre plantas dentro das parcelas ( a ¿); variação devido às 

diferenças ambientais entre parcelas ( a ; ) e a variação devido às diferenças 

genéticas entre tratamentos/progênies (a \ ) . Dentre estes componentes só cr e 

o \ são mais interessantes para o melhorista. 

A expressão genotípica de um indivíduo resulta da soma dos efeitos 

genéticos aditivos, de dominancia e epistáticos, dos quais, segundo 

VENCOVSKY (1969 e 1987) o parâmetro mais importante a considerar é o que 

corresponde a variância genética aditiva (cr* ), pois ela contribui plenamente para 

a resposta à seleção. 

A manifestação do genotipo de um indivíduo é o resultante da contribuição 

trazida pelos gametas e de um efeito da combinação de dois gametas específicos 

que o originaram (VENCOVSKY, 1969). O genotipo pode ser avaliado a partir de 

mensurações realizadas nos seus fenotipos, onde o seu desempenho representa 

o valor genotípico no ambiente que ocupa. Dessa forma, o valor de um genotipo 

pode ser definido como o seu valor fenotípico médio quando os genotipos se 

desenvolvem em diversos ambientes (DUDLEY; MOLL , 1969). 



1 4 

2.3.2 EMPREGO DE PARÁMETROS GENÉTICOS NO MELHORAMENTO 

O desconhecimento das propriedades particulares das espécies florestais 

nativas, a falta de informação sobre o manejo durante o ciclo de produção e o 

próprio tempo a ser dispendido em cada ciclo, têm afastado muitos interessados 

no cultivo e exploração das referidas espécies. Em função dessas dificuldades na 

utilização de espécies perenes, os trabalhos têm sido direcionados para o estudo 

de parâmetros genéticos das espécies mais importantes. Dentre os parâmetros 

que mais interessam ao melhorista e que são objetos de estudos em testes de 

progênies, se destacam as variâncias genéticas, a herdabilidade no sentido 

amplo e restrito, a repetibilidade, o ganho genético e as associações entre os 

caracteres estudados das plantas no estádio juvenil e adulto. 

Segundo KAGEYAMA (1980), o teste de progênies é uma das ferramentas 

mais importantes para o melhorista. Ele possibilita a estimação dos parâmetros 

genéticos e a seleção de novos indivíduos superiores como fonte de produção de 

sementes, através da transformação do teste em pomares de sementes por 

mudas ou clonal e na determinação do valor reprodutivo dos indivíduos 

selecionados. 

No caso específico da seringueira, vários trabalhos foram desenvolvidos 

com o objetivo de conhecer o controle genético, a natureza da variação genética 

e predizer ganhos genéticos com a seleção através da estimativa dos parâmetros 

genéticos (NGA; SUBRAMANIAN, 1974; TAN et al., 1975; TAN, 1982; PAIVA et 
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al., 1982; GONÇALVES et al., 1990, 1993; MORETI et al., 1994 e BOOCK et al., 

1995). 

2.3.3 HERDABILIDADE, ACURÁCIA E COEFICIENTE DE PREDIÇÃO 

GENÉTICA 

A herdabilidade corresponde à proporção da variabilidade total que é de 

natureza genética, ou o quociente entre a variância genética e a variância total 

(ALLARD, 1971; WRIGHT, 1976; FALCONER, 1987). 

A mais importante função da herdabilidade no estudo genético de um 

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 fenotípico e o valor genético (FALCONER, 1987). A herdabilidade é 

uma propriedade não somente de um caráter, mas também da população e das 

circunstâncias de ambiente às quais os indivíduos estão sujeitos. Uma vez que o 

valor da herdabilidade depende da magnitude de todos os componentes de 

variância, uma alteração em qualquer um deles afetará o valor da herdabilidade. 

Portanto, os componentes de variância, as herdabilidades e, ainda, as acurácias 

são imprescindíveis na determinação dos métodos mais eficientes de seleção a 

serem utilizados nos programas de melhoramento (RESENDE et al., 1994a). 

No que se refere às acurácias, o termo corresponde à correlação entre o 

valor genético verdadeiro e o índice fenotípico utilizado para estimá-lo. Este 

parâmetro permite diferenciar com segurança o método de seleção que conduz a 

maiores possibilidades de ganhos genéticos. Conseqüentemente, o ganho 
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genético é diretamente proporcional à acurácia e, quanto maior a acurácia, maior 

a precisão da seleção (RESENDE et al., 1995a). 

A herdabilidade pode ser estimada no sentido amplo ou em sentido 

restrito. No sentido amplo, expressa a proporção da variância genética total em 

relação à variância fenotípica obtida (DUDLEY; MOLL, 1969). Esse coeficiente é 

usado para material propagado vegetativamente. A herdabilidade no sentido 

restrito é obtida pela relação entre a variância genética aditiva e a variância 

fenotípica. Esse coeficiente é usado para material propagado sexualmente. 

A obtenção de valores elevados de herdabilidade indica que o controle 

genético é alto e que mudanças no ambiente influem pouco no fenotipo 

(ALLARD, 1971). Altos valores de herdabilidade sugerem grandes possibilidade 

de ganho genético, tendo em vista que o progresso esperado através da seleção 

depende da herdabilidade do caráter, da intensidade de seleção e, de forma 

inversa, do desvio fenotípico do caráter (DUDLEY; MOLL, 1969). Dessa forma, 

para caracteres com alta herdabilidade o efeito genético representa a maior parte 

da variação fenotípica em relação ao efeito ambiental. Para estes casos, tem sido 

recomendada a seleção massai de indivíduos, com alta intensidade de seleção 

(TODA, 1972). Por outro lado, para coeficientes de herdabilidade restrito ao nível 

de indivíduos de baixa magnitude, maiores possibilidades de ganho devem 

ocorrer utilizando-se informações da média de famílias juntamente com o valor 

fenotípico, através da seleção combinada ou do índice multi-efeitos (RESENDE; 

HIGA, 1994a e 1994b). 

Em relação à seringueira, estimativas de herdabilidades, obtidas por 

diversos autores, para a característica produção de borracha são apresentadas 
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na Tabela 1, conforme compilação realizada por RESENDE et ai (1996a). Essas 

estimativas dão idéia das várias respostas à seleção em diferentes situações e 

ambientes e demonstram uma ampla gama de variação de magnitudes, 

evidenciando-se os maiores valores para as herdabilidades no sentido amplo, em 

decorrência de estar expressando a proporção da variância total dos indivíduos 

selecionados. 

TABELA 1 - HERDABILlDADES ASSOCIADAS AO CARÁTER PRODUÇÃO 
DE BORRACHA EM SERINGUEIRA, CONFORME CITAÇÃO 
DE TRABALHOS ORIGINAIS 

x 
PARAMETRO ESTIMATIVA FONTE IDADE 

(meses) 

2 
h am 

0,927 GONÇALVES et alo (1980) 24 

0,956 PAIVA et alo (1982) 24 

0,847 VASCONCELLOS et alo (1983) 12 

0,924 GONÇALVES et alo (1995b) várias 

2 
h ai 

0,990 VASCONCELLOS et alo (1983) 12 

0,270 TAN (1979) várias 

2 h rm 
0,375 VALOIS et alo (1979) 24 

0,378 PAIVA et alo (1982) 16 

0,895 MORETI et alo (1994) 36 

0,733 BOOCK et alo (1995) 36 

2 
h ri 

0,110 T AN et alo (1975) 

0,340 TAN et alo (1975) 

0,240 ALlKA; ONOKPISE (1982) 24 

0,150 ALlKA (1985) 24 

0,194 PAIVA et alo (1982) 16 

0,819 MORETI et alo (1994) 36 

0,350 BOOCK et alo (1995) 36 

2 
hd 

0,165 PAIVA et alo (1983) 16 

2 2 2 2 2 " . i I d 'd' d ' ' t'd I Onde: h alll ' h ai ' h rm ' h ri e h d "herdabllldades no sentido amplo ao n ve e me las e progenles, no sen I o amp o a 

nível de indivíduos, no sentido restrito ao nível de médias de progênies, no sentido restrito a nível de indivíduo e no sentido restrito 
dentro de progênies, respectivamente, 
Fonte: Adaptado de RESENDE et aI. (1996a) 



1 8 

O termo coeficiente de predição genética (C.P.G.) equivale a urna 

herdabilidade indireta para o diferencial de seleção do caráter objetivo da 

seleção, realizada através de outro caráter. O C.P.G. é função da raiz quadrada 

da herdabilidade associada ao caráter objetivo da seleção e da acurácia seletiva 

(r7 Dessa forma, o ganho genético do caráter objeto da seleção pode ser 

determinado pelo produto entre o diferencial de seleção padronizado, o desvio 

padrão fenotípico do caráter objetivo e o coeficiente de predição genética 

(RESENDE et al., 1995a). 

2.3.4 PROGRESSO NA SELEÇÃO 

Estimar o progresso na seleção é uma das aplicações mais importantes da 

genética quantitativa no melhoramento. Através dos progressos esperados o 

melhorista tem condições de julgar, com base em critérios objetivos e técnicos, 

qual o método de seleção seria o mais promissor nas condições do seu trabalho. 

Além disso, tem condições de saber porque um dado método não está 

produzindo os resultados esperados e também conhecer quanto de variabilidade 

genética está sendo explorada pelo método adotado (VENCOVSKY; BARRIGA, 

1992; CRUZ; REGAZZI, 1994). 

A obtenção de informações sobre a predição de ganhos, torna possível 

orientar de maneira mais efetiva o programa de melhoramento, predizer o 

sucesso do esquema seletivo adotado e decidir, com base científica, por técnicas 

alternativas que possam ser mais eficazes (CRUZ; REGAZZI, 1994). 
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A formula geral para predizer ganhos genéticos é função do diferencial de 

seleção em unidades de desvio padrão, do desvio padrão fenotípico e da 

estimativa de herdabilidade (DUDLEY; MOLL, 1969). Porém, para cada método 

de seleção existe uma expressão para estimar o ganho na seleção. Neste 

contexto, FALCONER (1989) sugere que o ganho genético com a seleção seja 

função do produto do diferencial de seleção padronizado pela acurácia associada 

ao método de seleção e pelo desvio padrão genético aditivo associado ao caráter 

na população. Dessa forma, a comparação entre métodos de seleção tem sido 

realizada usando-se o parâmetro acurácia, considerando constantes para os 

diferentes métodos, o diferencial de seleção padronizado e o desvio padrão 

genético (RESENDE, 1994; RESENDE; HIGA, 1994a). 

Embora as alternativas de manejo do material genético sejam muitas, a 

seleção pode ser classificada da seguinte forma: a) seleção com base nos 

indivíduos (seleção massai); b) seleção dos progenitores com base no 

comportamento da descendência; c) seleção entre famílias (ROBINSON; 

COCKERHAM, 1965); d) seleção combinada e; e) seleção pelo índice multi-

efeitos (RESENDE; HIGA, 1994a e 1994b). 

A predição do progresso alcançado através dos diversos métodos de 

seleção, depende da variância genética entre as unidades a selecionar e da 

variância fenotípica total entre os indivíduos ou famílias testadas (STURION, 

1993). É importante lembrar que as estimativas de ganho referem-se à população 

gerada pela recombinação do material selecionado na população em que foram 

obtidas as estimativas de variância genética e somente para um ciclo de seleção 

(ROBINSON; COCKERHAM, 1965). 
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Segundo Bridgwater, Ledig2 citados por MORAES (1987), a maioria dos 

programas de melhoramento genético florestal tem a finalidade de explorar os 

efeitos aditivos dos genes no aumento do desempenho de um caráter. Portanto, a 

seleção não cria novos genes, ela simplesmente os acumula, proporcionando 

combinações favoráveis (genótipos) que aumentam na população selecionada. 

Por outro lado, convém lembrar que o aumento de ganho pela seleção pode 

levar a população à perda de genes raros e ao perigo de endogamia nas 

gerações futuras, devido ao estreitamento da base genética. Por isto é importante 

maximizar o ganho por geração, porém com restrição no número efetivo 

populacional. 

A estimação dos ganhos na seleção em um teste de progénie de meio-

irmãos pode ser feita tanto para seleção entre como dentro de famílias. Nessa 

estimação é necessário definir a população original de genótipos e de ambientes 

para as quais as inferências são válidas (VENCOVSKY, 1969). Neste sentido, a 

adoção de eficientes estratégias de melhoramento genético depende, sobretudo, 

da utilização de acurados métodos de seleção, sendo necessária, portanto, a 

comparação entre os diferentes métodos, visando determinar o mais adequado à 

cada situação experimental (RESENDE et ai., 1995a). 

RESENDE (1991) propõe correções nas expressões normalmente 

utilizadas na estimação de progressos genéticos entre e dentro de progénies de 

meio-irmãos. Enfatiza que, a não adoção da expressão correta quando o número 

2 BRIDGWATER, F. E. & LEDIG, F. T. Selecting for super trees. Journal of Forestry, 
Washington 84(2):53-6, 1986. 
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de plantas na parcela de seleção é baixo, provoca superestimativas do ganho, 

conduzindo a estratégias não totalmente corretas. 

Alguns trabalhos mais recentes fazem comparações entre os métodos de 

seleção comumente utilizados (individual ou massai) e seleção combinada ou 

apenas usando seleção combinada para avaliação genética. São eles: em Pinus 

spp (CORNACCHIA et al., 1995), para o gênero Eucalyptus { BUENO FILHO, 

1992; STURION, 1993; RESENDE; ARAÚJO, 1993; REZENDE; BERTOLUCCI, 

1993; RESENDE; HIGA, 1994a e PIRES et al., 1996), para Mimosa scabrella 

STURION et al. (1994) e, para três espécies de Pinus, inserindo a comparação 

daqueles métodos com o índice multi-efeitos ( RESENDE et al., 1995a; 

SAMPAIO, 1996) e em Eucalyptus (RESENDE; HIGA, 1994b). Nesses trabalhos 

ficou evidente a maior eficiência da seleção combinada e do índice multi-efeitos 

quando comparados à seleção individual. Este aspecto é enfatizado por 

RESENDE; HIGA (1994b) no qual afirmam que a seleção com base no índice 

multi-efeitos maximiza o progresso genético em um caráter, independente da 

estrutura experimental. 

Para a espécie H. brasiliensis diversos trabalhos têm sido realizados 

objetivando predizer o progresso genético na seleção massai e entre e dentro de 

progênies (NGA; SUBRAMANIAN, 1974; TAN, 1982; PAIVA et al., 1982; 

GONÇALVES et al., 1990; MORETI et al., 1994 e BOOCK et al., 1995). Porém, 

não há trabalhos que comparem os diferentes métodos de seleção para a 

espécie, visando maximizar o ganho genético, incluindo nessas comparações a 

seleção combinada e o índice multi-efeitos. 
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2.3.5 VARIAÇÃO GENÉTICA E SELEÇÃO EM POPULAÇÕES DE 

SISTEMA REPRODUTIVO MISTO 

É importante salientar que as características reprodutivas das espécies 

estão intrínsecamente relacionadas com o aspecto da variabilidade genética. 

Neste sentido, CAREY (1983) enfatiza que em espécies com características 

reprodutivas de autofecundação a sua variabilidade genética é diminuida ao 

longo do tempo, enquanto que em espécies de polinização cruzada há um 

número de forças seletivas que podem manter a variabilidade genética na 

população. 

BAWA (1974) e BARRETT (1980) lembram que a autocompatibilidade e a 

incompatibilidade são os dois extremos de uma ampla gama de variação no 

sistema de cruzamento e que muitas espécies estão entre os dois extremos. 

Neste contexto, para a seringueira, os trabalhos de SIMMONDS (1989), 

apresentando uma taxa de 22% de autofecundação e mais recentemente PAIVA 

(1992) constatando uma taxa de autofecundação acima de 20%, colocam a 

espécie entre aquelas que podem ser consideradas de sistema reprodutivo misto. 

A suposição, no meio florestal, de que a covariância entre indivíduos de 

uma progenie de polinização aberta equivale a 25% da variância genética aditiva 

(VA) tem sido relatada como um fator que, geralmente, ocasiona superestimativas 

dessa variância, bem como do coeficiente de herdabilidade e dos ganhos 

genéticos com a seleção (NAMKOONG, 1981 e SQUILACE, 1974). Isto ocorre 

porque determinadas espécies permitem uma certa taxa de autofecundação, o 

que geralmente aumenta a covariância entre os indivíduos da progênie (COVp), 
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de forma que empregando-se a relação VA = 4COVp, provoca-se uma 

superestimação da variância genética aditiva (RESENDE et al., 1996b). 

Esta situação é típica em espécies do gênero Eucalyptus, onde taxas de 

autofecundação tem sido encontradas em uma gradação desde 8 a 40%, o que 

levou MORAN; BELL (1983) e GRIFFIN et al. (1987) a considerar as espécies de 

Eucalyptus como de sistema reprodutivo misto. 

Para a seringueira, similarmente, o modelo adequado às populações de 

sistema reprodutivo misto não tem sido utilizado. Há, portanto, a necessidade de 

se considerar as conseqüências deste sistema nas estratégias de melhoramento 

da espécie. 

A adoção do modelo adequado para as espécies de sistema reprodutivo 

misto, conforme apresentado por COCKERHAM; WEIR (1984), possibilita uma 

melhor caracterização da estrutura genética das populações. Esta prática 

propiciará uma definição mais adequada dos componentes da variação genética 

e conseqüentemente dos efeitos da autofecundação na estimação de parâmetros 

genéticos (RESENDE et al., 1996b). Ressalta-se, ainda, que as considerações 

feitas por NAMKOONG (1966) e SQUILLACE (1974) basearam-se apenas na 

variância genética aditiva, não considerando os demais componentes da variação 

genética que surgem na presença de endogamia. 

WRIGHT; COCKERHAM (1985) mencionam que, populações de sistema 

reprodutivo misto não retornam ao equilíbrio após uma geração de cruzamentos 

ao acaso, mas sim, após várias gerações, devido a taxa de autofecundação. 

Dessa forma, acrescentam, tem-se dois tipos de ganhos genéticos com a 

seleção, um denominado imediato (correspondente ao progresso na geração 
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¡mediata após a seleção) e outro permanente (verificado quando a população 

selecionada atinge o equilíbrio). 

Para o gênero Eucalyptus, RESENDE et al. (1996b) concluíram que 

grandes superestimativas de ganhos genéticos ocorrem quando da seleção 

massai, dentro de progênies, de parentais e combinada, ao não se considerar o 

sistema reprodutivo misto. HODGE et al. (1996) aborda esta questão, ressaltando 

que as herdabilidades obtidas para populações de E. globulus e E. nitens foram 

superestimadas devido, principalmente, à autofecundação não considerada, 

assumindo-se progênies de polinização aberta como sendo de meio-irmãos. 

2.3.6 CORRELAÇÕES ENTRE CARACTERES 

No melhoramento, de modo geral, existe uma constante preocupação em 

aprimorar o material genético e, ao mesmo tempo, determinar como outras 

características se correlacionam com aquela objetivo da seleção. Por esta razão 

VENCOVSKY; BARRIGA (1992), ressaltam a importância do conhecimento das 

correlações fenotípicas e genéticas para os diversos caracteres em estudo. 

O coeficiente de correlação genética expressa o grau de associação 

genética entre dois caracteres quantitativos em determinada população. Esta 

informação é importante na medida em que o caráter desejável é de difícil 

seleção, por dificuldade de identificação e/ou medição ou, ainda, de baixa 

herdabilidade. Portanto, os coeficientes de correlação genética mostram o 

relevante papel da seleção indireta no melhoramento genético. 



2 5 

Segundo FALCONER (1989), em alguns casos, a seleção indireta, com 

base na resposta correlacionada, pode levar a progressos mais rápidos do que a 

seleção direta do caráter desejado. Entretanto, se um caráter correlacionar-se 

negativamente com alguns e positivamente com outros, cuidados especiais 

devem ser tomados no sentido de, ao selecionar um dado caráter, não provocar 

mudanças indesejáveis em outros. Em situações em que as correlações 

genéticas entre caracteres são positivas e de alta magnitude, as mesmas podem 

ser consideradas como uma só na seleção. 

A existência de associação entre caracteres depende de dos fatores 

genético e ambiental (FALCONER, 1987). A causa genética da correlação é 

devida principalmente à pleiotropia, embora o desequilíbrio de ligação gênica 

possa ser a causa de correlações transitórias, especialmente em populações de 

linhagens divergentes. Pleiotropia é a propriedade pela qual um gene afeta duas 

ou mais características, de modo que se o gene estiver segregando, causará 

variação simultânea nas características que ele afeta. O ambiente pode ser, 

também, causa de correlação quando dois caracteres são influenciados pelas 

mesmas variações ambientais (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). 

Em relação à seringueira, estimativas de correlações genotípicas e 

fenotípicas entre produção de borracha seca e os caracteres diâmetro do caule, 

espessura de casca e número de anéis de vasos laticíferos são apresentados na 

Tabela 2. Essas estimativas demonstram o espectro de variação das magnitudes 

dessas correlações na fase juvenil em diferentes situações e ambientes. 
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TABELA 2. ESTIMATIVAS DE CORRELAÇÕES GENOTÍPICAS (rG) E 
FENOTÍPICAS (rF) ENTRE PRODUÇÃO DE BORRACHA SECA E 
DIFERENTES CARACTERÍSTICAS EM SERINGUEIRA 

CARATER IDADE Ig rF MATERIAL FONTE 
(MESES) 

DIAMETRO 12 0,2118 0,2216 25 clones VASCONCELLOS (1980) 

DO 24 0,5233 0,3594 14 clones GONÇALVES et al. (1984) 

CAULE 24 0,7372 0,6600 18 clones ALVES (1985) 

ESPESSURA 33 - 0,4850 80 clones NARAYANAN et al. (1974) 

12 0,7454 0,6892 25 clones VASCONCELLOS (1980) 
DE 

24 0,4510 0,6094 14 clones GONÇALVES et al. (1984) 

CASCA 24 0,8911 0,1542 18 clones ALVES (1985) 

N. DE ANÉIS 33 - 0,5950 80 clones NARAYANAN et al. (1974) 

12 0,4216 0,1842 25 clones VASCONCELLOS (1980) 
DE VASOS 

24 0,6829 0,6005 09 clones RIBEIRO (1983) 

LATICÍFEROS 24 0,9076 0,8930 18 clones ALVES (1985) 

2.3.7 EFEITOS DA INTERAÇÃO GENOTIPO X AMBIENTE 

Nas pesquisas envolvendo o melhoramento genético, é muito freqüente 

avaliar genotipos em diferentes condições de meio, em termos macro-ambientais. 

Nestes casos, em função do maior o menor grau de adaptabilidade dos 

indivíduos, surge um elemento a mais na expressão fenotípica do caráter. Este 

elemento é uma componente devida à interação entre um dado genotipo com 

uma dada condição (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). 
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A avaliação da interação genotipo x ambiente torna-se de grande 

importância no melhoramento pois, no caso de sua existência, há possibilidades 

do melhor genotipo em um ambiente não o ser em outro (CRUZ; REGAZZI, 

1994). Este fato influencia o ganho na seleção e dificulta a recomendação de 

cultivares em uma grande área geográfica. Em função desta realidade, caracteres 

com alta herdabilidade são desejáveis no melhoramento genético pois, sofrem 

menos a influência da interação genotipo x ambiente, quando comparadas às de 

baixa herdabilidade dentro de uma mesma população. 

Devido a importância da interação, cabe ao melhorista avaliar sua 

magnitude e significância, quantificar seus efeitos sobre as técnicas de 

melhoramento e estratégias de difusão de tecnologia e fornecer subsídios que 

possibilitem adotar procedimentos para sua maximização e/ou seu 

aproveitamento (CRUZ; REGAZZI, 1994). 

A interação genotipo x ambiente em espécies florestais vem merecendo a 

atenção. Ela constitui uma das mais importantes manifestações biológicas que, 

dependendo do seu controle ou não, pode proporcionar ganhos ou prejuízos no 

reflorestamento e no melhoramento florestal (ZOBEL; TALBERT, 1984). 

NAMKOONG (1981) relata que as espécies florestais exibem, em suas 

áreas de ocorrência natural, padrões de variação que mostram a existência de 

ampla variação genética entre os diferentes caracteres da espécie. 

Segundo Ayala3 citado por BILA (1988), as espécies que ocorrem em 

ambiente heterogêneo estão sujeitas à seleção natural diversificada, que culmina 

com a formação de populações geneticamente distintas, adaptadas a cada sub-

3 AYALA, F. J. Mechanisms of evolution. In: A Scientific American. San Francisco, Fredman 
& Company, 1978. p. 14-27. 
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ambiente. Assim, fortes interações de genotipo x ambiente são esperadas 

quando amostras dessas populações são avaliadas em vários ambientes 

(FERREIRA, 1986). 

As variações entre e dentro de espécies florestais são bem conhecidas e 

tem sido exploradas em programas de reflorestamento e melhoramento genético 

(FERREIRA; ARAÚJO, 1981; ZOBEL; TALBERT, 1984). Essas variações 

aparecem em ensaios de competição de espécies, testes de procedências e 

testes de progênies, realizados em diferentes condições de clima, solo e técnicas 

silviculturais. Neste sentido, BARRETT (1980) lembra que um genotipo pode 

conter numerosos genes para rápido crescimento e não manifestá-los por 

encontrar-se em um solo pobre ou em clima desfavorável. É possível, ainda, ter 

genes para susceptibilidade a uma doença e apresentar resistência por não 

existir neste site essa doença. 

De acordo com QUIJADA (1980) a interação genotipo x ambiente pode 

manifestar-se através de mudanças das posições relativas dos genotipos em 

cada ambiente ou pela diferença na magnitude de superioridade nos diferentes 

ambientes. 

KAGEYAMA (1986) enfatiza que o ganho genético pode ser facilmente 

perdido quando genotipos selecionados em determinado ambiente são utilizados 

em condições diferentes daquelas em que se procedeu a seleção. 

Em seringueira, vários autores salientam que estudos da interação 

genotipo x ambiente são escassos e os trabalhos existentes estão relacionados 

aos caracteres secundários em plantas jovens (JAYASEKERA et al., 1977; 

JAYASEKERA, 1983; ONOKPISE et al., 1986; TAN, 1995) . Observa-se, 
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freqüentemente, que o desempenho de genotipos de seringueira quanto à 

produção é bem variável sob as mesmas condições edáficas, em função dos 

elementos climáticos: temperatura, pluviosidade, umidade relativa, etc., os quais 

afetam as várias fases da vida das plantas (PINHEIRO et al., 1980; 

PUSHPARAJAH, 1983; HUANG; ZHENG, 1983 ). 

Em estudo de variabilidade genética da produção anual de borracha, 

GONÇALVES et al. (1990), relata que a análise de variância conjunta de cinco 

anos de produção mostrou a existência de interação genotipo x ano altamente 

significativa. Este fato revela a importância de se trabalhar com médias de safras, 

explorando a repetibilidade. 

De forma similar ao caráter produção de borracha, para o caráter 

circunferência do caule, valores obtidos de interação genotipo x locais foram 

altamente significativos, considerando-se quatro diferentes regiões produtoras de 

borracha do Estado de São Paulo (GONÇALVES et al., 1998a). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 MATERIAL GENÉTICO 

O material genético estudado neste trabalho é constituído de 22 progênies 

de meio-irmãos provenientes de sementes de polinização aberta, obtidas de 22 

clones parentais selecionados fenotipicamente em uma população de H. 

brasiliensis, constituída de material de procedência asiática estabelecida em 

1952, no Instituto Agronômico de Campinas (GONÇALVES et al., 1991). Os 

clones parentais selecionados foram os seguintes: 

AVROS 49, AVROS 255, AVROS 352, AVROS 363, AVROS 1328, AVROS 1126, 

C 228, C 256, C 259, C 290, C 297, C 318, GT 127, GT 711, PB 49, PB 86, PB 

5/63, PR 107, RRIM 513, RRIM 600, Tjir 1, Tjir 16. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

Os testes de progênies foram instalados em três estações experimentais 

do estado de São Paulo, pertencentes ao Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC) e que representam diferentes regiões da heveicultura no Estado. As 

características dos referidos locais são apresentadas na Tabela 3. 
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TABELA 3. CARACTERIZAÇÃO DOS TRÊS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS 
TESTES DE PROGÊNIES 

Local dos Latitude Longitude Altitude 

ensaios (S) (W) (m) 

Solo Clima 

Jaú 22u17' 48u34' 580 Latossolo VE, 

álico, profundo, 

bem drenado, 

plano 

AW (Koppen), 

com estação seca 

definida, com 

temperatura média 

anual de 21,6°C e 

pluviosidade 

média anual de 

1.344 mm. 

21u 13' Pindorama 48 56' 560 Podzólico VA, 

eutrófico, textura 

média, profundo 

abrupto, bem 

drenado 

(LEPESCH; 

VALADARES, 

1976) 

AW (Koppen), 

tropical 

continental, com 

temperatura média 

anual de 22°C e 

pluviosidade 

média anual de 

1.390 mm 

49u59' Votuporanga 20u25' 450 Podzólico fase 

arenosa, eutrófico, 

profundo, plano, 

bem drenado 

AW (Koppen), 

tropical 

continental, com 

temperatura média 

anual de 22,3°C e 

pluviosidade 

média anual de 

1.420 mm 

Dados climatológicos e de solo fornecidos pela seção de climatologia agrícola do Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC). 

As sementes foram coletadas no Centro Experimental de Campinas, 

colocadas para germinar em sacos de polietileno, nas três estações 
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experimentais e transportadas para os locais definitivos com dois lançamentos 

foliares. 

3.2.2 DELINEAMENTO ESTATÍSTICO E COLETA DOS DADOS 

EXPERIMENTAIS 

As mudas foram instaladas sob o delineamento de blocos ao acaso com 22 

tratamentos, 5 repetições e 10 plantas por parcela no espaçamento de 1,5 x 1,5 

m em linhas simples. 

Aos três anos de idade, as progênies foram avaliadas quanto aos 

seguintes caracteres: 

a) Produção de borracha seca: obtida através do teste Hamaker-Morris-

Mann (HMM) modificado para plántulas de três anos de idade (TAN; 

SUBRAMANIAN, 1976), utilizando-se a média de produção de borracha seca de 

30 cortes por plántula. O painel de sangria foi aberto a 20 cm do solo, utilizando-

se o sistema S/2 d/3, num total de 35 cortes, descartando-se as cinco primeiras 

amostras que correspondem à fase de "amansamento do painel". A nomenclatura 

S/2 corresponde ao corte em meia espiral e a nomenclatura d/3 expressa o 

intervalo entre sangrias, ou seja, uma sangria a cada três dias. 

b) Circunferência do caule: determinada a cinqüenta centímetros do solo, 

com o auxílio de fita métrica graduada, sendo as medições expressas em 

centímetro; 

c) Casca: quanto aos caracteres quantitativos relacionados à casca, foram 

coletadas duas amostras por planta retiradas à 15 cm de altura do solo com 
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auxílio de um vasador. As determinações da espessura de casca e número de 

anéis de vasos laticíferos foram realizadas em laboratório do Programa 

Seringueira do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) da seguinte forma: 

c.1) espessura de casca: obtida das amostras previamente coletadas, 

usando-se paquímetro; 

c.2) número total de anéis de vasos laticíferos: determinado através do 

exame de secções radiais longitudinais. 

3.2.3 ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

3.2.3.1 ANÁLISE DE VARIÂNCIA INDIVIDUAL 

A variáveis foram analisadas, usando-se o modelo matemático que 

considera todos os efeitos aleatórios, consistindo do seguinte: 

Yjjk = }.i + Pi + bj + e¡j + djjk 

onde: 

Yijk: observação relativa à planta k, na progênie i, no bloco j; 

(.i: média geral; 

p¡: efeito da progênie i; 

bj: efeito do bloco j; 

e¡j: erro experimental associado à parcela ij; 

d ¡ j k : efeito do indivíduo k dentro da parcela ij. 
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O esquerra utilizado na obtenção das estimativas de variâncias, ao nivel 

de médias de parcelas, em cada local é apresentado no Tabela 4, seguindo 

recomendações de STEEL; TORRIE (1980). 

TABELA 4 - ESQUEMA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA E ESPERANÇA 
DOS QUADRADOS MÉDIOS E (Q M) SEGUNDO O 
DELINEAMENTO DE BLOCOS CASUALIZADOS AO NÍVEL DE 
INDIVÍDUO 

Fonte de Variação G.L. Q.M. E(Q.M.) 

Blocos r - 1 

Progênies p -1 QMt cr; +nra2
p 

Erro (r-1)(p-1) q m 2 a2 , + n<r* 

Dentro rp(n-1) q m 3 
i 

O'é 

onde: 

cr : variância genética entre médias de progênies; 

a ] : variância genética entre plantas, dentro de parcela; 

a ] : variância do erro experimental entre parcelas; 

r, p : número de repetições e progênies respectivamente; 

n : número de plantas por parcela (média harmônica); 

As variâncias dentro das parcelas (o2
d ) foram calculadas utilizando-se 

dados individuais de plantas e, considerou-se a média destas variâncias dentro, 

como o quadrado médio respectivo. 

As demais estimativas dos componentes da variância foram obtidas pela 

esperança matemática dos quadrados médios (Tabela A). 
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3.2.3.2 ANÁLISE DE VARIÂNCIA CONJUNTA 

O modelo matemático adotado, considerando-se locais e genotipos 

aleatórios, é representado pela seguinte equação adaptada de CRUZ; REGAZZI 

(1994): 

Yijk = \i + p¡ + Ij + plij + b/ljk+ sijk 

onde: 

¡.i : média geral; 

p¡= Gi : efeito da i-ésima progênie (i = 1,2, ..., p) ; 

Ij = Aj : efeito do j-ésimo local (j = 1,2, ..., I); 

ply = GAij : efeitos das interações da i-ésima progênie com o j-ésimo local; 

b/ljk= B/Ajk: efeito do k-ésimo bloco dentro do j-ésimo local; 

Sjjk : erro aleatório. 

As Esperanças dos Quadrados Médios, considerando o modelo para 

análise conjunta, em blocos casualizados, baseando-se em CRUZ; REGAZZI 

(1994), são apresentadas na Tabela 5. 
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TABELA 5. ESPERANÇAS DOS QUADRADOS MÉDIOS, CONSIDERANDO 
O MODELO PARA ANÁLISE CONJUNTA EM BLOCOS 
CASUALlZADOS 

F. V. G.L. QM E(QM)* 

Blocos/locais I(r - 1) Q1 2 2 
U + pUb 

Locais (L) I - 1 Q2 
u

2
+ 

2 2 2 
r U pl + P U b + pr uI 

Progênies (P) p-1 Q3 2 2 2 
U + r Upl +Irup 

PxL (I - 1)(p - 1) Q4 
u

2
+ 

2 
rU pl 

Resíduo I(r - 1)(p - 1) 05 u 2 

onde: 

u~ : variância genética entre progênies; 

ul: variância entre locais; 

uI;: variância entre blocos; 

(}"~l : variância da interação progênies x locais; 

r : número de repetições dentro de cada local; 

I : número de locais; 

p : número de progênies; 

F 

Q 1 1 Qs 

(Q2+QS)/(Q1+04) 

Q3/Q4 

0 4 /05 

As correlações genéticas entre os pares de ambientes, para cada caráter 

em estudo, foram obtidas através da seguinte expressão adaptada de YAMADA 

(1962): 

(}"2 
rg= p 

[ 2 2 2] (}" P + (}" pl - O,5( (}" PI - (}" P2 ) 

onde: 

rg = coeficiente de correlação entre os locais x e y para um determinado caráter; 
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a2
pl = a h : variância genética entre progênies no local 1 ; 

a2
p2 = (j2gi : variância genética entre progênies no local 2; 

<j2p = a2
g : variância genética entre progênies da análise conjunta; 

a2
p¡ - variância da interação progênies x locais 

3.2.4 NÚMERO ADEQUADO DE LOCAIS DE EXPERIMENTAÇÃO 

A determinação do número adequado de locais de experimentação foi 

realizada com base na estimativa de correlação genética, calculada 

considerando-se os estimadores obtidos por RESENDE (1998), a partir dos 

valores de F obtidos da análise conjunta envolvendo os três locais, para fontes 

de variação materiais genéticos e interação genotipo por locais, como segue: 

onde: 

r?g = correlação genética entre materiais ao longo dos locais; 

/ = número de locais incluídos na análise de variância conjunta; 

F = F obtido para o efeito das progênies; 

F * = F obtido para o efeito da interação genotipo x ambiente 

/ 

fgg = 2 
CT̂ +CT 

(F-1) ( F - l ) 
2 , (F -1) + /(I - 1 / F*) (F - 1) + (/-/ / F*) 
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Com as estimativas de rgg obtidas, utilizou-se dos valores tabulados por 

RESENDE (1998), para determinação do número ideal de locais de 

experimentação. 

3.2.5 PROGRESSOS ESPERADOS COM A SELEÇÃO 

Os progressos esperados com seleção entre médias de progênies de meio 

irmãos, para cada caráter, em cada uma das situações descritas abaixo foram 

calculados mediante o emprego das expressões apresentadas por RESENDE 

(1989). As seguintes situações foram consideradas: 

a) Progressos diretos - Seleção em um ambiente e progresso no mesmo: 

r - K ^ oS( i / i ) cr p¡ 
aF, 

onde: K = diferencial de seleção estandardizado; a j . = estimativa do desvio 

-y 

padrão fenotípico entre médias de progênies no ambiente / ; <jpi = estimativa da 

variância genética entre progênies no ambiente i . 
b) Progressos indiretos - Seleção em um ambiente ( j ) e progresso em outro ( i ): 

r - K r? 
~ "â-jT píj b j 

onde: cr2
pij= estimativa de variância genética entre médias de progênies nos 

ambientes /' e j ; <j-p. = estimativa do desvio padrão fenotípico entre médias de 

progênies no ambiente j . 
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c) Seleção baseada na média dos ambientes i (Pindorama), j (Votuporanga), k 

(Jaú) e progresso em ambientes individuais: 

r - K 
^síj/ijk) - V~PJ + °2p,j + °~pkj 

onde: cr- = estimativa do desvio padrão fenotípico entre médias de progênies 

nos ambientes i j ,k , a qual é obtida a partir da análise de variância conjunta; 

o-pjty = estimativa de variância genética entre médias de progênies nos ambientes 

k j . 

d) Seleção baseada na média dos ambientes i, j e progresso no ambiente i 

r - K 
^ s ( ¡ / i j ) -

2<jt-F'J 

2 2 
°> + a p i j 

As demais combinações de ambientes foram consideradas nos cálculos 

dos progressos esperados em cada item acima. 

O progresso médio nos três ambientes foi obtido pelas expressões 

(RESENDE, 1989): 

a) Seleção em cada ambiente e progresso na média dos três locais 

Gs ( ijk / k ) - - [<Js ( A- !k ) + Gs(i/k ) + Gs(j/k ) ] 

GS(ijk/j) - -j GHJU) + GH'Ij) + G^'(Ã7y)] 

Gs (ijk/ i) - - [ G , / / ( ) + Gs(J/i) + Gs(k/i) 

b) Seleção na média de dois locais e progresso na média dos três 

locais 
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GS ( i i k /i j ) - sill i f ) + Gs{jHj) + (-Js(khj)\ 

Gs(ijk/¡k) = -[Gv(;//á) +Gs{jHk) +GS(A7/A-)] 

i j k / j k ) = ~[Gs(Ujk) + Gs(jijk) + Gs(k/jk)] 

c) Seleção na média dos três locais e progresso na média dos três locais 

1 
GS(ijk/ijk) - - Gs(Uijk)+ Gs(jHjk)+ Gs(khjk) 

3.2.6 ESTIMATIVAS DE PARÁMETROS GENÉTICOS E FENOTÍPICOS 

As análises de variância individual e conjunta, bem como as estimativas de 

parâmetros genéticos e fenotípicos, considerando a seringueira como espécie 

alógama e de sistema reprodudivo misto, foram obtidas através do software 

genético-estatístico denominado SELEGEN, desenvolvido por RESENDE et al. 

(1994e). 

3.2.6.1 ESTIMATIVAS DE COEFICIENTES DE HERDABILIDADE 

Os coeficientes de herdabilidade associados aos diferentes efeitos do 

modelo linear dentro de cada local foram estimados pelas seguintes expressões 

(RESENDE; HIGA, 1994a): 

a) Herdabilidade no sentido restrito para o efeito de indivíduo na parcela 

h 2 = (3 /4)ct24 >ip 2 ad 
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b) Herdabilidade no sentido restrito para para o efeito de progênies 

2_ [(3 + nb)/(4nb)]a2
4 

J 2 2 
2 , O-g <Jd a n-1 1 
p b nb 

sendo: 

n = número de plantas/parcela 

b = número de blocos 

c) Herdabilidade no sentido restrito para o efeito de parcela 

h 2 _ [ 3 / ( 4 » ) H 
UP 2 

- L .
 ad <7P H L n 

d) Herdabilidade no sentido restrito para o efeito de indivíduo no bloco 

h 2 = °~24 
lb 2 2 2 a p + < j e +( j d 

e) Herdabilidade no sentido restrito para o efeito de plantas individuais no 

experimento 
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3.2.6.2 COEFICIENTES DE VARIAÇÃO GENÉTICA E EXPERIMENTAL 

Os coeficientes de variação genética (CVg%) e experimental (CVe%) foram 

estimados seguindo-se as fórmulas apresentadas por VENCOVSKY (1987): 

3.2.6.3 COEFICIENTE DE PREDIÇÃO GENÉTICA 

O termo coeficiente de predição genética (C.P.G) equivale a uma 

herdabilidade indireta para o diferencial de seleção do caráter objetivo da 

seleção, realizada através de outros caracteres. Os coeficientes foram estimados, 

na análise multivariada, através da seguinte expressão (RESENDE et al., 1995a): 

C.P.G. = T(i A) • ho 

onde: r(i,A) = acurácia seletiva; 

h0 = raiz quadrada da herdabilidade associada ao caráter objetivo da 

seleção. 
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3.2.6.4 ESTIMATIVAS DE CORRELAÇÕES GENÉTICAS E FENOTÍPICAS 

ENTRE PARES DE CARACTERES 

As correlações genéticas ao nível de indivíduos e fenotípicas ao nível de 

médias de progênies foram estimadas a partir das seguintes expressões 

(VENCOVSKY, 1987; FALCONER, 1987): 

a) Coeficiente de correlação genética aditiva (rA) 

_ COV4(XJ) 

, 2 2 ,1/2 
K^Ax^Ay) 

sendo: 

COVa(X,Y) = covariância genética aditiva entre os caracteres x e y; 

<72
4x = variância genética aditiva do caráter x 

a 2
p = variância genética aditiva do caráter y 

b) Coeficiente de correlação fenotípica ao nível de médias de progênies (rF) 

= COVF(XJ) 

Irr2 ï1/2 
{aFX o-/,-}- ) 

sendo: 

COVf(X,Y) = covariância fenotípica entre os caracteres x e y ao nível de 

médias de progênies ; 

ajrX = variância fenotípica do caráter x 

(72py - variância fenotípica do caráter y 
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3.2.6.5 PROGRESSO GENÉTICO COM A SELEÇÃO 

a) Seleção Individual 

A seleção individual baseia-se na estimativa do valor genético de cada 

indivíduo, que é obtido pelo produto entre o desvio do valor genético do 

indivíduo em relação a média geral do experimento ( X ) ou do bloco ( X j ), 

pelo coeficiente de herdabilidade para o efeito indivíduo no experimento (h,2e) e 

de indivíduo no bloco (hfb ). As estimativas do progresso genético com seleção 

individual foram obtidas através das expressões apresentadas por RESENDE; 

HIGA (1994a), adequadas para experimentos com várias plantas por parcela: 

I = h}e(Xjjk - para seleção no experimento 

I = hfb(x¡ jk - Xy ) para seleção nos blocos 

onde: 

I = valor genético; 

h}e = coeficiente de herdabilidade no sentido restrito para o efeito de 

indivíduos no experimento; 

h}b = coeficiente de herdabilidade no sentido restrito para o efeito de 

indivíduos no bloco; 

Xjjk = valor do indivíduo k na parcela ij; 

X... = média geral do experimento; 
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X j = média no bloco 

O progresso com seleção equivale à média dos valores genéticos (índice) 

dos indivíduos selecionados. 

b) Seleção Combinada 

A seleção combinada baseia-se na estimativa de valores genéticos dos 

candidatos à seleção. A expressão para estimação do progresso genético com 

seleção considerando-se os desvios, adequada para experimentos com várias 

plantas por parcela, foi deduzida por RESENDE; HIGA (1994a). 

O índice I = h¿.Xijk -hj.Xjj. + hj.Xi..-hj.X..., corresponde ao produto 

dos valores fenotípicos referente ao indivíduo, média de parcela, média da 

progênie e média geral do experimento pelas respectivas herdabilidades. 

Onde: 

I = valor genético; 

Xj = média da progênie; 

Xjj = média da parcela; 

X...= média geral do experimento; 

X¡jk= desvio do valor individual; 

h} = herdabilidade no sentido restrito associado aos efeitos de indivíduos 

dentro de parcelas; 
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h 2 = herdabilidade no sentido restrito para o efeito de progênies 

0 progresso com seleção equivale à média dos valores genéticos (índice) 

dos indivíduos selecionados. 

c) Seleção pelo índice Multi-efeitos 

A seleção pelo índice multi-efeitos baseia-se no produto dos valores 

fenotípicos referentes a individuo, média de parcela, média de progênie, média 

de bloco e média geral do experimento pelos coeficientes de ponderação dos 

índices. O método reduz o peso dado à média geral das progênie, permitindo 

uma melhor distribuição dos indivíduos selecionados nas várias progênies. 

Os coeficientes de ponderação do índice são determinados de forma que a 

correlação entre o índice e o valor genético seja máxima. Essa maximização 

ocorre através da regressão do valor genético sobre os valores fenotípicos, o que 

conduz a um sistema matricial (HENDERSON, 1963). 

Os progressos genéticos esperados com a seleção, foram estimados com 

base na expressão deduzida por RESENDE; HIGA (1994a): 

1 = hi(Yijk ) + (h2
p- h2

d)Xlh - h2pXj + (hj - h2
p)XK_ + (h2

p - hj ) X. 

onde: 

Yjß = valor do indivíduo k na parcela ij; 

X¡ = média da progênie no ensaio; 

Xjj = média da parcela; 

X j - média do bloco; 
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3.2.6.6 ACURÁCIAS 

Os estimadores de acurácia para os diferentes métodos de seleção, 

derivados por RESENDE et al.(1995a), utilizados no presente trabalho, são 

apresentados a seguir: 

a) Seleção individual 

rU.A) 

2 

Fi íe 

b) Seleção combinada 

r(i.A) 
» - 1 ( 1 _ r ) 2 + P - 1 f 1 + ("b - ^ 2 aA 

n oi nb 

1/ /2 

c) Seleção pelo índice multi-efeitos 

rU:A) 
n - l , \2 & 4 p-M\ + (nb-\)rY af4 

n 
-(1 - r f ^ 

nb 

2 - 2 i V 
• + 

G -

F 

H 
V p j 

1 — /* i o 
V n 

2 2 
'.4 

1/ 
/2 

onde: 

cr 4 = variância genética aditiva; 

cr^ = variância fenotípica ao nível de média de progênie; 

cr¿ = variância entre plantas dentro de parcela; 

a \ - variância fenotípica ao nível de indivíduo no experimento; l'ie 

a2 = variância residual ao nível de parcela; 
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r = coeficiente de correlação genética entre indivíduos de uma mesma 

progênie (1/4 para meio-irmãos); 

n,b,p = número de plantas por parcela, de blocos e progênies, 

respectivamente. 

Na seleção multivariada, considerou-se a situação em que se deseja 

aumentar a acurácia na seleção de indivíduos, através da utilização de 

informações referentes a vários caracteres, mas não se conhece o valor 

econômico relativo desses caracteres e o interesse da seleção reside no 

melhoramento de apenas um dos caracteres incluídos no índice. Esta situação é 

particularmente importante no melhoramento da seringueira, uma vez que, em 

geral, o objetivo da seleção é aumentar a expressão de um caráter (geralmente 

produção de borracha seca) através da utilização do mesmo e de outros 

caracteres secundários correlacionados positivamente com ele, tais como número 

de anéis de vasos laticíferos, espessura de casca e circunferência do caule. 

Utilizou-se o índice lm = b,m . E)m (RESENDE et al., 1994d), onde b,m é o 

peso dado ao efeito I do caráter m e Eim é o efeito I associado ao caráter m. A 

determinação de b im deve ser realizada de forma que seja maximizada a 

correlação entre I e o valor genético verdadeiro do caráter sob seleção. 

O progresso no caráter de interesse, com base no diferencial de seleção 

estandardizado (K) equivale a G = K . 07, onde 07 é o desvio padrão fenotípico 

do índice. 
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3.2.6.7 AVALIAÇÃO GENÉTICA E SELEÇÃO DA SERINGUEIRA COM 

SISTEMA REPRODUTIVO MISTO 

Os parâmetros genéticos, foram também estimados usando-se o software 

genético-estatístico denominado SELEGEN (RESENDE et al., 1994b), para o 

caráter produção de borracha seca, adotando-se o modelo próprio para as 

espécies de sistema reprodutivo misto, com a taxa de autofecundação de 22%. 

Foram considerados os modelos completo (com coeficiente de parentesco de 

0,155) e aditivo (com coeficiente de parentesco de 0,18), conforme RESENDE et 

al. (1995b). 

O modelo completo considera o mérito genético aditivo dos indivíduos e os 

desvios de dominância. O modelo aditivo considera apenas o mérito genético 

aditivo dos indivíduos, ou seja, a variação dos valores genéticos é atribuída ao 

efeito aditivo dos genes. 

O modelo genético adotado corresponde àquele apresentado por 

COCKERHAM; WEIR (1984): 

VG = (1 + F)a2
4+ (1 - F)ctq + 4FDi + FD2 + F(1 - F)H' + (Fc - F2)(H2 - H') 

onde: 

F = coeficiente de endogamia; 

Fc = coeficiente de endogamia conjunto para dois locos, eqüivalendo a 

_ F(\ + 2F) 
c " 2 F 

<y\ = variância genética aditiva; 

<t2
d = variância genética dominante; 
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0 1 = covariância entre os efeitos aditivos dos alelos e os efeitos de dominância 

dos homozigotos; 

O2 = variância genética dos efeitos de dominância dos homozigotos; 

H' = soma dos quadrados da depressão por endogamia; 

H2 
::: quadrado da soma da depressão endogâmica de cada loco. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 AVALIAÇÃO DAS PROGÊNIES EM RELAÇÃO AOS CARACTERES 

ESTUDADOS 

4.1.1 ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

Os resultados das análises de variância individuais para as caracteres 

número de anéis de vasos laticíferos (NA), produção de borracha seca (PB), 

espessura de casca (EC) e circunferência do caule (CC), nos três locais dos 

ensaios, são apresentados na Tabela 6. 

TABELA 6 - MÉDIA DAS PROGÊNIES, QUADRADOS MÉDIOS (QM) E 
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO GENÉTICA PARA NÚMERO 
DE ANÉIS DE VASOS LATICÍFEROS (NA), PRODUÇÃO 
DE BORRACHA SECA (PB), ESPESSURA DE CASCA (EC) E 
CIRCUNFERÊNCIA CAULE (CC) DE H. brasiliensis, AOS TRÊS 
ANOS DE IDADE NOS TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

NA PB(g) EC(mm) CC(cm) 
LOCAIS X QM CVg 

(%) 
X QM CVg 

(%) 
X QM CVg 

(%) 
X QM CVg 

(%) 

PINDORAMA 
(SP) 1.71 0,06*« 5.6+ 0.82 0.67** 41,17 3,28 1,72** 16,72 19,65 66,68** 16.82 

VOTUPORANGA 
(SP) 

1.69 0.04NS 3.34 0,50 0,12** 26,02 3,33 1.30** 13.88 22,06 55.91** 13.96 

JAÚ 
(SP) 

1.66 0,05** 5,00 0,64 0.10* 15.M 3.16 1.19** 13.93 14.35 35,96** 16.92 

Média Geral 1.69 0.65 3.26 18.69 
onde: * = significativo a 5% de probabilidade de erro; **= significativo a 1% de probabilidade de erro; ns = não significativo; CV = 
coeficiente de variação experimental para cada local; CVg = coeficiente de variação genética; .V = média das progenies em cada local: 

As análises de variância para todas as caracteres estudados, com exceção 

de NA em Votuporanga, apresentaram diferenças significativas entre as médias 
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de progênies, ao nível de 5% de probabilidade pelo Teste F. Esta variabilidade 

demonstrada é condição essencial para o estabelecimento de um programa de 

melhoramento genético e, pode ser efetivamente explorada visando o aumento 

da produção de borracha. 

Resultados similares para a espécie foram obtidos por MORETI et al. 

(1994) e BOOCK et al. (1995), nos quais detectaram diferenças significativas 

entre as progênies para número de anéis de vasos laticíferos, produção de 

borracha seca, espessura de casca e circunferência do caule, entre outros 

caracteres, reforçando a existência de variabilidade genética no material em 

estudo. 

Especificamente para o caráter PB, Pindorama apresentou a maior média, 

seguido de Jaú e Votuporanga, respectivamente. Comparando-se as médias das 

progênies em cada local com a média geral dos três locais, observa-se que 

Pindorama apresentou sempre valores superiores à média geral para todos os 

caracteres, evidenciando comportamento diferenciado entre os três locais de 

estudo. 

Os coeficientes de variação experimental (CV%) obtidos nos três locais, 

foram os seguintes: a) Pindorama ( NA = 8,13 ; PB = 37,67; EC = 14,25 e CC = 

17,65); b) Votuporanga ( NA = 9,25; PB = 33,45; EC = 14,61; CC = 13,20); c) Jaú 

(NA = 7,71; PB = 34,11; EC = 14,69; CC = 17,74). Os valores encontrados para 

os caracteres NA, EC e CC, são considerados baixos e demonstram boa precisão 

para o ensaio e para o critério de avaliação. Os coeficientes de variação 

experimental referentes ao caráter PB, foram de maiores magnitudes porém, os 

referidos valores são inferiores quando comparados às estimativas de PAIVA et 
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al. (1982) e ALVES et al. (1987) que obtiveram valores da ordem de 38;30% e 

50,44% e de magnitudes condizentes àquela apresentada por MORETI et al. 

(1994) que obtiveram 28,62%. 

Observando-se os coeficientes de variação genética, que expressam em 

percentagem da média, a quantidade de variação genética existente em cada 

local de estudo, constata-se que o caráter PB, apresentou em Pindorama os 

valores mais expressivos comparados aos demais locais, caracterizando o 

referido local como um ambiente mais propício para a expressão da variabilidade 

genética existente na população. Estes resultados são coerentes com aqueles 

relatados por MORETI et al. (1994) para o mesmo caráter e mesmo local. 

4.1.2 ANÁLISE DE VARIÂNCIA CONJUNTA 

a) Análise de Variância Conjunta Envolvendo Todos os Locais 

Os resultados das análises de variância conjunta, para todos os 

caracteres, envolvendo os três locais, são apresentadas na Tabela 7. 

Os quatro caracteres, apresentaram variações genéticas significativas 

entre progênies, detectadas pelos valores de F das análises de variância 

conjuntas. Essas variações indicam boas perspectivas para seleção entre 

progênies e para continuidade do programa de melhoramento genético. 

Na análise de variância conjunta para locais, constatou-se a mesma 

tendência para os coeficientes de variação experimental (CV%) observada nas 

análises individuais, com valores de magnitudes mais elevadas para produção de 
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borracha seca (28,13%) e menores para circunferência do caule (9,07%), 

espessura de casca (9,03%) e número de anéis de vasos laticíferos (4,65%). 

Esses valores diferenciados expressam propriedades intrínsecas dos caracteres 

e, podem ser considerados de magnitudes baixas a médias para ensaios de 

campo (PIMENTEL GOMES, 1982), demonstrando, portanto, boa precisão dos 

ensaios. 

TABELA 7 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA CONJUNTA PARA OS TRÊS LOCAIS DE 
ESTUDO, MÉDIA GERAL E COEFICIENTES DE VARIAÇÃO 
PARA QUATRO CARACTERES DE H. brasiliensis, AOS TRÊS 
ANOS DE IDADE 

FONTE DE 
VARIAÇÃO E 

NA PB(g) EC(mm) CC(cm) 

G. L. QM F QM F QM F QM F 

Blocos (12) 
0,05 1,79** 0,04 0,23ns 0,41 0,94ns 10,64 0,74ns 

Locais (02) 
0,05 0 3 f s 2,89 14,06** 0,78 1 ,19ns 1712,67 68,81** 

Progênies (21) 0,09 3,09** 0,54 3,16** 3,35 7,71** 129,81 9,02** 

L x P (42) 0,03 1,54** 0,17 2,97** 0,43 1,94** 14,38 1,60** 

Resíduo 
Médio 

(252) 
0,02 - 0,06 - 0,22 - 8,99 -

MEDIA GERAL 1,69 0,65 3,26 18,69 
COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%) 4,65 2^114 9£4 9,08 

* significativo a 5% de probabilidade 
**s;gnificativo a 1% de probabilidade 
NS = não significativo 

Os efeitos de locais, expressos pelos valores de F da análise de variância 

conjunta, foram os mais elevados e significativos para os caracteres produção de 

borracha seca (PB) e circunferência do caule (CC). O mesmo não ocorreu com os 

caracteres número de anéis de vasos laticíferos (NA) e espessura de casca (EC), 
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demonstrando que estes foram menos afetados por variações dos locais, nas 

condições do presente estudo. 

O efeito da interação de progênies por locais mostrou-se significativo para 

todas os caracteres em estudo. Neste contexto, resultados também significativos 

de interação progênies por ano, para a espécie, foram relatados por 

GONÇALVES et al. (1990) para produção de borracha e, GONÇALVES et al. 

(1998) em estudo de interação progênies por local, para circunferência do caule. 

Conforme VENCOVSKY (1987), a interação progênies por locais, é devida à 

diferença na variabilidade entre progênies e à falta de correlação entre os 

materiais de um local para outro. Para objetivo de seleção, KAGEYAMA (1980) 

ressalta que o segundo componente da interação é que seria o mais importante, 

enquanto que para a estimação de variãncias genéticas, os dois componentes 

dessa interação deveriam ser extraídos para a obtenção das estimativas. 

É importante lembrar, que apesar dos três locais dos ensaios estarem 

localizados no planalto paulista, com latitudes, longitudes, altitudes e 

precipitações próximas, o desempenho dos genotipos é bem variável. Isto sugere 

que outros fatores como fertilidade, estrutura e tipo de solo, podem estar 

interferindo no referido desempenho (PINHEIRO et al., 1980; PUSHPARAJAH, 

1983; HUANG; ZHENG, 1983). 

Com o objetivo de caracterizar melhor as interações genotipo x ambiente 

usando o conceito de correlação genética entre pares de locais, conforme 

sugerido por YAMADA (1962), os itens seguintes abordam esta questão e 

fornecem subsídios para a seleção envolvendo os três locais considerados. 
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b) Análise de Variância Conj-inta Considerando Pindorama 

e Votuporanga 

Os resultados das análises de variância conjuntas para todos os 

caracteres em estudo, nos dois locais envolvidos, são apresentados na Tabela 8. 

TABELA 8 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA CONJUNTA ENVOLVENDO DOIS 
LOCAIS DE ESTUDO ( PINDORAMA x VOTUPORANGA ), MÉDIA 

GERAL, CORRELAÇÕES GENÉTICAS E COEFICIENTES DE 
VARIAÇÃO PARA QUATRO CARACTERES DE H. brasiliensis, AOS 
TRÊS ANOS DE IDADE 

FONTE DE 
VARIAÇÃO E 

NA PB(g) EC(mm) CC(cm) 

G. L. QM F QM F QM F QM F 

Blocos (08) 
0,03 0,75ns 0,04 0,19"® 0,24 0 9 2 N S 6,53 0,37NS 

Locais (01) 0,01 0,49ns 5,74 22,83" 0,09 0,62ns 319,20 13,79" 

Progênies (21) 0,06 1,50NS 0,57 2,65" 2,76 10,40" 105,25 6,06" 

L x P (21) 0,04 1,94"s 0,21 3,43" 0,26 1,1 tf* 17,36 1,69* 

Resíduo 
Médio 

(168) 
0,02 - 0,06 - 0,23 - 10,25 -

MEDIA GERAL 
CORRELAÇÃO 
GENÉTICA 
COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%) 

1,70 

0,39 

5,42 

0,66 

0,79 

31,16 

3,30 

0,98 

6,97 

20,86 

0,86 

8,93 

NS 

significativo a 5% de probabilidade 
significativo a 1% de probabilidade 
= não significativo 

Observa-se que nos dois locais considerados, os caracteres em estudo, 

apresentaram a mesma tendência de variação genética das análises conjuntas 

envolvendo todos os locais, com exceção de NA, entre progênies e CC para 
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envolvendo tcdos os locais, com exceção de NA, entre progênies e CC para 

efeitos de locais e mesmo para a interação locais por progênies, cujos valores de 

F não foram significativos. Estes resultados sugerem que número de anéis de 

vasos laticíferos e espessura de casca foram menos afetados pelas condições 

dos sitios. 

De forma similar à análise conjunta, envolvendo todos os caracteres, os 

coeficientes de variação experimental (CV%) foram de maiores valores para 

produção de borracha seca (31,15%) e menores para circunferência do caule 

(8,93%), espessura de casca (6,97%) e número de anéis de vasos laticíferos 

(5,42%). Os valores diferenciados podem ter suas causas nas pressuposições 

aventadas por KAGEYAMA (1980) no item anterior. 

O efeito da interação de progênies por locais, também segue uma 

similaridade com aquele obtido na análise conjunta envolvendo todos os locais, 

apresentando valores mais elevados e significativos para o caráter PB. Porém, as 

interações detectadas para NA e EC não foram significativas. Estes resultados 

podem estar refletindo uma situação de maior afinidade das condições climáticas 

dos locais envolvidos nas análises. 

No que se refere às correlações genéticas entre os dois locais, constata-se 

altas correlações dos materiais nos ambientes para os caracteres EC (0,98), CC 

(0,86) e PB (0,79) e baixa correlação para NA (0,39). As altas correlações dos 

materiais genéticos nos ambientes, indicam que um único programa de 

melhoramento poderá atender satisfatoriamente toda a região de abrangência do 

estudo. Esta assertiva, no presente caso, é válida para as características EC, CC 

e PB, cujas interações podem ser melhor caracterizadas, usando o conceito de 
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correlação genética entre locais, considerando-as como interações ~imples 

(VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). 

Os níveis de significância observados para o efeito da interação progênies 

por locais nos caracteres PB e CC, associados às altas correlações genéticas 

encontradas, demonstram que a expressão da variância genética difere de um 

ambiente para outro. A interação detectada não é um fator complicador para o 

melhorista devido às altas correlações genéticas obtidas. 

c) Análise de Variância Conjunta Considerando Pindorama e Jaú 

As análises de variância conjuntas para todas os caracteres em estudo, 

nos dois locais envolvidos, são apresentadas na Tabela 9. 

TABELA 9 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA CONJUNTA ENVOLVENDO DOIS 
LOCAIS DE ESTUDO ( PINDORAMA x JAÚ ), MÉDIA GERAL, 

CORRELAÇÕES GENÉTICAS E COEFICIENTES DE VARIAÇÃO 
PARA QUATRO CARACTERES DE H. brasiliensis, AOS TRÊS ANOS 
DE IDADE 

FONTE DE NA 
VARIAÇÀO E 

PB(g) EC(mm) CC(cm) 

G.L. QM F QM F QM F QM F 

Blocos (08) 
0,06 2,15** 0,034 0,15NS 0,49 0,8~S 15.04 0.89:-;s 

l.ocais (01) 
0,11 1,23

NS 
1,91 6,75** 0,82 0,91'S 1547.07 48.72** 

Progênies (21) 
0,08 2,65** 0,51 1,99** 2,34 4,09** 85.73 5.07" 

LxP (21) 
0,03 1,79* 0,25 3,54** 0,57 2,63** 16.91 1.83* 

Resíduo (168) 
0,02 0,07 0,22 9.25 

Médio - - - -

MEDIA GERAL 1,69 0,73 3,22 17,00 

CORRELAÇÃO 
GENÉTICA 0,66 0,75 0,73 0,86 

COEFICIENTEDE 
VARIAÇÃO (%) 4,75 30,84 10,49 10,81 

* significativo a 5% de probabilidade; **significativo a 1 % de probabilidade; iQS = não significativo 
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Os resultados obtidos na análise conjunta envolvendo Pindorama e Jaú, 

mostraram uma tendência de maior variabilidade genética entre progênies que 

aqueles obtidos para Pindorama e Votuporanga, a julgar pelos valores de F 

significativos para todos os caracteres em estudo, embora os referidos valores 

sejam menos expressivos para os caracteres PB, EC e CC. 

Os coeficientes de variação experimental (CV%) seguiram a mesma 

tendência daqueles obtidos nas análises conjuntas anteriores, com valor mais 

elevado para PB(30,83%) e menores para 00(10,81%), EC(10,49%) e 

NA(4,74%). 

O efeito de local, de forma análoga àquele obtido na análise conjunta 

envolvendo Pindorama e Votuporanga, apresentou valores mais expressivos e 

significativos para PB e CC. Valores menos expressivos e não significativos 

foram obtidos para NA e EC, demonstrando que estes caracteres foram menos 

afetados pelas variações ambientais dos locais envolvidos na análise. 

O efeito da interação de progênies por locais, da mesma forma que na 

análise conjunta envolvendo todos os locais, apresentou resultados significativos 

de F para todos os caracteres, ressaltando-se valores mais expressivos e 

significativos para os caracteres PB e EC, resultados estes, condizentes com 

aqueles obtidos por GONÇALVES et al. (1991) e GONÇALVES et al. (1998a). 

De maneira geral, constata-se uma tendência de maior variabilidade no 

desempenho dos genotipos nesta análise quando comparadas àquelas 

realizadas para Pindorama e Votuporanga. Embora as condições climáticas 

sejam semelhantes, outros fatores, principalmente, os de solo (fertilidade, 
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estrutura e tipo) podem estar interferindo no desempenho dos referidos genotipos 

(PINHEIRO et al., 1980). 

As correlações genéticas obtidas para Pindorama e Jaú, foram altas para 

os caracteres PB(0,75), EC(0,73), CC(0,86) e, média para NA(0,66). Nota-se, 

porém, que os valores mais elevados obtidos foram menos expressivos que 

aqueles da análise de Pindorama e Votuporanga. Estes resultados, 

semelhantemente à análise anterior, caracterizam as interações para PB, EC e 

CC como interações simples, indicando que um único programa de melhoramento 

para essas características poderá atender satisfatoriamente a região de 

abrangência dos locais envolvidos nesta análise. 

d) Análise de Variância Conjunta Considerando Votuporanga e Jaú 

As análises de variância conjunta para todas os caracteres, nos dois locais 

envolvidos, são apresentadas na Tabela 10. 
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TABELA 10 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA CONJUNTA ENVOLVENDO OS 
DOIS LOCAIS DE ESTUDO (VOTUPORANGA x JAÚ), MÉDIA 
GERAL, CORRELAÇÕES GENÉTICAS E COEFICIENTES DE 
VARIAÇÃO PARA QUATRO CARACTERES DE H. brasiliensis, 
AOS TRÊS ANOS ANOS DE IDADE 

FONTE DE 
VARIAÇÃO E 

NA PB(g) EC(mm) CC(cm) 

G. L. QM F QM F QM F QM F 

Blocos (08) 0,06 3,60" 0,04 0,98s 0,49 1,05^ 10,33 1,1er« 

Locais (01) 0,04 0,07"° 1,03 13,41" 1,44 1,75^ 3271,74 170,58** 

Progênies (21) 0,07 4,04* 0,17 4,08** 2,02 4,37** 83,01 9,34** 

L x P (21) 0,02 0,88ns 0,04 1,10NS 0,46 2,04" 8,89 1,19s 

Resíduo 
Médio 

(168) 
0,02 - 0,04 - 0,23 - 7,48 -

MEDIA GERAL 
CORRELAÇÃO 
GENÉTICA 
COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 
(%) 

1,68 

0,59 

3,57 

0,57 

0,98 

15,97 

3,24 

0,77 

9,38 

18,20 

0,99 

7,32 

* significativo a 5% de probabilidade 
**significativo a 1% de probabilidade 
NS = não significativo 

Todos os caracteres em estudo apresentaram variações genéticas 

significativas entre progênies, detectadas pelos valores de F, havendo pequena 

variação de magnitudes entre os referidos valores obtidos para NA, PB e EC, 

sendo mais expressivos para CC. Estas variações continuam indicando boas 

perspectivas para seleção entre progênies e para continuidade do programa de 

melhoramento genético em Votuporanga e Jaú. 
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Os coeficientes de variação experimentai (CV%), da mesma forma que nas 

análises conjuntas anteriores, foram de maior valor para PB(15,97%) e menores 

para EC(9,38%), CC(7,32%) e NA(3,57%). Nota-se que esta análise foi a que 

apresentou o menor valor de coeficiente de variação experimental para o caráter 

PB, sugerindo maior precisão neste ensaio de campo. 

O efeito de local, de forma semelhante às análises conjuntas anteriores, 

apresentou valores mais expressivos e significativos para PB e CC. Valores 

menos expressivos e não significativos foram obtidos para NA e EC, 

demonstrando novamente que esses caracteres foram menos afetados pelas 

variações ambientais. 

O efeito da interação de progênies por locais, mostrou-se significativo 

apenas para o caráter EC, expresso pelo valor obtido de F. Valores de menores 

magnitudes foram obtidos para NA, PB e CC, demonstrando que estes caracteres 

foram menos afetados por variações dos locais envolvidos na presente análise. 

As correlações genéticas foram altas para os caracteres CC(0,99), 

PB(0,98) e EC(0,77) e média para NA(0,59). Estes resultados, de forma similar às 

demais análises conjuntas, caracterizam as interações para PB, EC e CC como 

interações simples. As correlações genéticas envolvendo todos os locais de 

estudo são apresentadas e discutidas no item 4.1.3. 
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4.1.3 NÚMERO ADEQUADO DE LOCAIS DE EXPERIMENTAÇÃO 

Os componentes de variância genética em cada local, da análise conjunta 

e da interação genotipo x locais, utilizados nos cálculos das correlações ( r ç e ) e 

dos ganhos genéticos são apresentados na Tabela 11. 

TABELA 11 - COMPONENTES DE VARIÂNCIA GENÉTICA NOS LOCAIS 
PINDORAMA ( cr2 ), VOTUPORANGA ( a2 ), JAÚ {a2^ ), DA 

ANÁLISE CONJUNTA ( a 2 ) E DA INTERAÇÃO GENOTIPO X 

LOCAIS (a2
p¿), UTILIZADOS NOS CÁLCULOS DAS 

CORRELAÇÕES ( ) E DOS GANHOS GENÉTICOS 

Componentes C a r a c t e r e s 

de variância1 NA PB EC CC 

< 0,0093 0,1140 0,3009 10,9298 

< 0,0032 0,0176 0,2131 9,4871 

0,0069 0,0099 0,1944 5,8961 

2 <J n 
P(\x2) 

0,0021 0,0353 0,2497 8,7897 2 <J n 
P(\x2) 

a2 

P(\x3) 

0,0053 0,0253 0,1767 6,8825 
a2 

P(\x3) 

a 2 0,0055 0,0128 0,1562 7,4127 

P(2x3) 

2 
P'(lx2) 

0,0041 0,0303 0,0075 1,4212 

2 
& i P>( 1x3) 

0,0028 0,0366 0,0709 1,5302 

2 
P>(2X3) 

0,0027 0,0008 0,0475 0,2820 

1 <7 , (T , CT = variância genética da análise conjunta de Pindorama x Votuporanga, Pindorama x Jaú e 
8(1x2) 8(1x3) 8(2x3) 

2 2 2 

Votuporanga x Jaú, respectivamente; ^ ' ^ ^ | • j 3) = v a r i â n c i a d a i n t e r a 5 á 0 9 e n ó t iP° x l o c a l Pa r a 

Pindorama x Votuporanga, Pindorama x Jaú e Votuporanga x Jaú, respectivamente. 
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Os resultados obtidos para os parâmetros componente de variância da 

interação genotipo x locais em relação à variância genética {(j2pi /a 2
p ) e 

correlação genética (rgg ), são apresentados na Tabela 12. 

TABELA 12-COMPONENTES DE VARIÂNCIA DA INTERAÇÃO GENOTIPO 
POR LOCAIS EM RELAÇÃO À VARIÂNCIA GENÉTICA 
(.a2

p¡/a2
p) E CORRELAÇÃO GENÉTICA { r g g ) ENTRE OS LOCAIS 

DE ESTUDO 

PARÂMETROS C A R A C T E R E S * 

N A P B E C C C 

a 2
p l /a 2

p 0.50 0,92 0,22 0,14 

r g g 0,67 0,52 0,82 0,88 

NA = número de anéis de vasos laticíferos; PB = produção de borracha seca; EC = espessura 
de casca; CC = circunferência do caule. 

Usando-se os valores calculados e entrando-se na tabela de resultados 

apresentada por RESENDE (1998), tem-se: 

a) Número de anéis de vasos laticíferos (NA): considerando os valores de 

! = 0,50 e rgg = 0,67 tem-se que as eficiências para seleção com base na 

média de 2, 3 e 4 locais em relação à seleção em um só local são 10%, 13% e 

15%, respectivamente. Considerando ser vantajosa a utilização de um local a 

mais, apenas quando o ganho em eficiência for superior a 10%, depreende-se 

que seria adequada a utilização de apenas dois locais de experimentação; 
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b) Produção de borracha seca (PB): considerando os valores de a2
p¡ i o2

p 

= 0,92 e rgg = 0,52 tem-se que as eficiências para seleção com base na média de 

2, 3 e 4 locais em relação à seleção em um só local são 14%, 21% e 25%, 

respectivamente. De forma análoga ao sub-item anterior, deduz-se que seria 

adequada a utilização de apenas dois locais de experimentação; 

c) Espessura de casca (EC): considerando-se os valores de a2
p¡ / a2

p = 

0,22 e rgg = 0,82 tem-se que as eficiências para seleção com base na média de 

2 e 3 locais em relação à seleção em um só local são 4% e 6%, respectivamente. 

Deduz-se, portanto, que seria adequada a utilização de apenas um local de 

experimentação; 

d) Circunferência do caule (CC): considerando-se os valores a2
p¡ / a2

p = 

0,14 e rgg =0,88 tem-se que as eficiências para seleção com base na média de 

dois e três locais em relação à seleção em um só local são 2% e 3%, 

respectivamente. De maneira similar ao item anterior, a utilização de apenas um 

local de experimentação é o mais adequado. 

4.1.4 PROGRESSOS ESPERADOS COM SELEÇÃO 

As predições do progresso esperado com seleção, supondo-se uma 

intensidade de seleção para todos os caracteres em estudo de 10%, são 

apresentados na Tabela 13. 
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TABELA 13-ESTIMATIVAS DE PROGRESSOS MÉDIOS EM PROGÊNIES 
DE SERINGUEIRA NOS LOCAIS PINDORAMA, VOTUPORANGA 
E JAÚ, PARA OS CARACTERES NÚMERO DE ANÉIS DE VASOS 
LATICÍFEROS (NA), PRODUÇÃO DE BORRACHA SECA 
(PB), ESPESSURA DE CASCA (EC) E CIRCUNFERÊNCIA DO 
CAULE (CC) 

Caracteres P r o g r e s s o E s p e r a d o c o m S e l e ç ã o " (%) 

Gs(¡jk/¡) Gs(ijk/j) Gs(ijk/k) Gs(ijk/ij) Gs(ijwik) GS(jjk/jk) GS(ijk/ijk) 

NA 5 ,06 4 ,16 6 , 0 6 5 ,96 6 ,46 5 ,79 6 ,54 

P B 4 2 , 6 6 38 ,47 3 0 , 7 8 4 5 , 0 4 44 ,00 3 4 , 6 8 45 ,32 

EC 2 2 , 2 4 21 ,78 19 ,42 2 2 , 9 9 23 ,80 2 2 , 8 5 2 3 , 7 4 

CC 22,80 24,05 23,57 25,23 25,01 24,93 25,71 

* GS(ijkfi)= seleção em Pindorama ( i ) e progresso nos três locais; GS(i¡wj)= seleção em 
Votuporanga ( j ) e progresso nos três locais; GS(¡jk/k)= seleção em Jaú ( k ) e progresso nos três 
locais; GS(ijk/¡j)= seleção com base na média de Pindorama e Votuporanga e progresso nos três 
locais; GS(ijk/ik)= seleção com base na média de Pindorama e Jaú e progresso nos três locais; 
GS(ijk/jk)= seleção com base na média de Votuporanga e Jaú e progresso nos três locais. 

Observa-se que os valores encontrados variaram consideravelmente entre 

os caracteres, evidenciando maiores ganhos para o caráter PB. Estes valores 

estão dentro dos limites obtidos por PAIVA (1980), VASCONCELLOS (1980), 

MORETI et al. (1994) e BOOCK et al. (1995). 

Os resultados, de maneira geral, demonstram uma tendência de maiores 

ganhos quando a seleção envolve os locais Pindorama e Votuporanga, 

excetuando-se o caráter NA. 

A julgar pelos ganhos indiretos expressivos nos três locais para o caráter 

PB, obtidos com a seleção na média de Pindorama e Votuporanga (45,04%), 

comparados ao ganho na média dos locais com a seleção na média dos três 
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locais (45,32%), a diferença mínima de 0,28%, não justifica a utilização dos três 

locais pois, o progresso esperado é quase o mesmo. Este fato concorda com a 

inferencia baseada na correlação genética dos materiais através dos locais e 

pode ser explicado, também, pela correlação genética de 0,98 (Tabela 9) entre 

Votuporanga e Jaú, a qual denota que tendo-se usado Votuporanga como local 

de experimentação, a inclusão de Jaú não acrescenta informações substanciais 

ao melhorista (os dois locais possuem poder equivalente de discriminação dos 

materiais genéticos). 

A utilização apenas do local Pindorama deverá conduzir a um ganho 

médio de 42,66% nos três locais. A inclusão do local Votuporanga eleva este 

ganho para 45,04%, propiciando uma eficiência adicional de 6%. Esta eficiência 

está abaixo da eficiência média estipulada de 10%, devido a heterogeneidade de 

variâncias genéticas observadas através dos locais. Assim, cabe ao melhorista 

julgar se esta eficiência adicional é compensadora ou não. 

Diante destes resultados, sugere-se a utilização dos locais Pindorama e 

Votuporanga para a continuidade do programa de melhoramento pois, os 

mesmos atenderão satisfatoriamente a região de abrangência do estudo. 
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4.1.5 ESTIMATIVAS DE COEFICIENTES DE HERDABILIDADE E DE 

PREDIÇÃO GENÉTICA 

a) A Seringueira Considerada Como Espécie Alógama 

Os coeficientes de herdabilidades (método univariado) e de predição 

genética (método multivariado), estimados para os efeitos de progênie e de 

parcela, como também para o efeito de indivíduo na parcela, no bloco e no 

experimento, considerando a espécie como alógama, nos três locais de estudo, 

são apresentados na Tabela 14. 
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TABELA 14 - COEFICIENTES DE HERDABILIDADF (MÉTODO UNIVARIADO) E 
DE PREDIÇÃO GENÉTICA (MÉTODO MULTIVARIADO), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES EFEITOS EMPREGADOS NOS 
MÉTODOS DE SELEÇÃO PARA OS QUATRO CARACTERES DE 
H. brasiliensis, CONSIDERADA COMO ESPÉCIE ALÓGAMA, NOS 
TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

LOCAIS EFEITOS HERDABILIDADE COEFICIENTES DE PREDIÇÃO GENÉTICA 

NA PB EC cc NA PB EC CC 

( tfp ) 0,13 0,57 0,44 0,29 0,23 0,59 0,56 0,43 

ih}> 0,75 0,91 0,92 0,87 0,76 0,91 0,93 0,88 
PIND. ,2 
(SP) ( hp ) 0,14 0,35 0,41 0,27 0,17 0,36 0,47 0,34 

(h}b ) 0,17 0,61 0,51 0,36 0,26 0,62 0,61 0,48 

(h}e) 0,17 0,61 0,51 0,36 0,26 0,62 0,61 0,48 

( h}p ) 0,04 0,19 0,29 0,25 0,13 0,21 0,31 0,28 

(h}) 0,42 0,80 0,87 0,90 0,65 0,81 0,87 0,90 
VOTUP. 

(SP) ( hp ) 0,04 0,19 0,27 0,34 0,12 0,20 0,30 0,35 

( h}b ) 0,06 0,24 0,35 0,31 0,17 0,26 0,37 0,35 

(hl) 0,06 0,24 0,35 0,32 0,17 0,26 0,37 0,35 

( h2, ) 0,08 0,08 0,24 0,27 0,17 0,14 0,34 0,36 

ih}) 0,72 0,54 0,87 0,87 0,78 0,61 0,89 0,89 
JAÚ • 2 
(SP) (hp ) 0,13 0,06 0,27 0,27 0,19 0,11 0,31 0,31 

( hl ) 0,11 0,11 0,30 0,33 0,21 0,17 0,40 0,42 

(h,2e) 0,11 0,11 0,30 0,33 0,20 0,17 0,40 0,42 

NA = número de anéis de vasos laticíferos; PB = produção de borracha seca; EC = espessura de casca; 
2 

CC = circunferência do caule; PIND = Pindorama: VOTUP = Votuporanga; h í í 7 = herdabilidade no sentido restrito ao nível de 

indivíduo na parcela; h j = herdabilidade no sentido restrito ao nível de progênies; h p =herdabilidade no sentido restrito ao nível 

2 2 
de parcela; h ¡ b = herdabilidade no sentido restrito ao nivel de indivíduo no bloco; h ¡ e = herdabilidade no sentido restrito ao nível 

de indivíduo no experimento. 

Os valores encontrados nas estimativas de herdabilidade no sentido 

restrito (método univariado) e de predição genética (método multivariado), 
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variaram dentro e entre locais, e entre os caracteres em estudo. Observa-se nos 

dois métodos, valores mais elevados de herdabilidade e coeficiente de predição 

genética para o efeito de progênies, para os caracteres produção de borracha 

seca (exceção de Jaú), espessura de casca e circunferência do caule. Os valores 

obtidos de herdabilidades podem ser considerados de altas magnitudes para 

Pindorama (0,91; 0,92 e 0,87), Votuporanga (0,80; 0,87 e 0,90) e Jaú (0,54; 0,87 

e 0,87). 

As estimativas dos coeficientes de herdabilidade e de predição genética 

para o efeito de indivíduos foram menores que aquelas estimadas para médias 

de progênies para todos os caracteres em todos os locais de estudo. Resultados 

similares em relação às herdabilidades são relatados na literatura para outras 

espécies florestais (MATZIRES; ZOBEL, 1973; KAGEYAMA, 1980; STURION, 

1993 e SAMPAIO, 1996) e para seringueira (GILBERT et al., 1973; NGA; 

SUBRAMANIAN, 1974; MORETI et al., 1994 e BOOCK et al., 1995). Os valores 

obtidos indicam que o controle genético é alto (ALLARD, 1971). 

As herdabilidades para o efeito de indivíduo no experimento, no geral, de 

médias magnitudes em Votuporanga e Jaú, associadas àquelas encontradas em 

Pindorama, especialmente para o caráter PB(0,613), sugerem grandes 

possibilidades de ganho genético associado à seleção, tendo em vista que o 

progresso esperado através da seleção depende da herdabilidade do caráter, da 

intensidade de seleção e, de forma inversa, do desvio fenotípico do caráter 

(DUDLEY; MOLL, 1969). 

Os valores obtidos de coeficientes de predição genética (C.P.G.), quando 

comparados aos valores de herdabilidade, verifica-se que os métodos 
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multivariados de seleção foram superiores aos univariados para todas os 

caracteres e em todos os locais de estudo. Estes resultados demonstram que a 

utilização de informações referentes aos outros caracteres, correlacionados 

positivamente com aquele objetivo da seleção, aumenta o poder de discriminação 

do caráter desejado. Neste contexto, resultados similares foram obtidos por 

RESENDE et al. (1995a) para Pinus caribeae var. hondurensis. 

b) A Seringueira Considerada Como Espécie de Sistema Reprodutivo 

Misto ( Modelo Completo ) 

Os coeficientes de herdabilidades (método univariado) e de predição 

genética (método multivariado), estimados para os efeitos de progênie e de 

parcela, como também para o efeito de indivíduo na parcela, no bloco e no 

experimento, considerando a seringueira como espécie de sistema reprodutivo 

misto, nos três locais de estudo, são apresentados na Tabela 15. 
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TACELA 15 - COEFICIENTES DE HERDABILIDADE (MÉTODO UNIVARIADO) E 
DE PREDIÇÃO GENÉTICA (MÉTODO MULTIVARIADO), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES EFEITOS EMPREGADOS NOS 
MÉTODOS DE SELEÇÃO PARA QUATRO CARACTERES DE H. 
brasiliensis, CONSIDERADA COMO ESPÉCIE DE SISTEMA 
REPRODUTIVO MISTO*, NOS TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

LOCAIS EFEITOS HERDABILIDADE COEFICIENTES DE PREDIÇÃO GENÉTICA 

NA PB EC CC NA PB EC CC 

( tfp ) 0,10 0,43 0,32 0,22 0,17 0,44 0,41 0,32 

(hj) 0,74 0,89 0,91 0,86 0,75 0,89 0,92 0,87 
PIND. 
(SP) ( hp ) 0,11 0,26 0,30 0,20 0,13 0,27 0,35 0,25 

( hl ) 0,14 0,49 0,41 0,29 0,21 0,50 0,49 0,38 

(hfe) 0,14 0,49 0,41 0,29 0,21 0,50 0,49 0,38 

( hf-p ) 0,03 0,14 0,21 0,19 0,10 0,16 0,23 0,22 

(h 2
f ) 0,41 0,79 0,85 0,89 0,64 0,79 0,86 0,89 

VOTUP. 
(SP) ( hp ) 0,03 0,14 0,20 0,25 0,09 0,15 0,22 0,26 

( h}b ) 0,05 0,20 0,28 0,25 0,13 0,21 0,30 0,28 

(hà) 0,04 0,20 0,28 0,25 0,13 0,21 0,30 0,28 

( h}p ) 0,06 0,06 0,18 0,20 0,12 0,10 0,25 0,27 

(h 2
f ) 0,71 0,53 0,85 0,86 0,77 0,61 0,88 0,87 

JAÚ , 1.2 v (SP) ( hp ) 0,09 0,05 0,20 0,20 0,14 0,08 0,23 0,23 

( hib ) 0,09 0,09 0,24 0,27 0,17 0,14 0,32 0,34 

(/¿) 0,09 0,09 0,24 0,27 0,17 0,13 0,32 0,34 

* taxa de autofecundação de 22%; modelo completo com coeficiente de parentesco de 0,155; 
NA = número de anéis de vasos laticíferos; PB = produção de borracha seca; EC = espessura de casca; 

CC = circunferência do caule. PIND = Pindorama; VOTUP = Votuporanga; h ¡p = herdabilidade no sentido restrito ao nivel de 

2 2 
indivíduo na parcela; h = herdabilidade no sentido restrito ao nível de progênies; h p =herdabilidade no sentido restrito ao nível 

2 2 
de parcela; h ¡f} = herdabilidade no sentido restrito ao nível de indivíduo no bloco; h ¡ e = herdabilidade no sentido restrito ao nível 

de indivíduo no experimento. 

O modelo completo, utilizado no contexto desta discussão, considera o 

mérito genético aditivo dos indivíduos e os desvios de dominância. 
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Os valores obtidos nas estimativas de herdabilidade (método univariado) e 

de predição genética (método multivariado), da mesma forma que no item 

anterior, variaram entre e dentro de locais em todas as características em estudo. 

De maneira geral, os locais apresentaram valores mais elevados de 

herdabilidade e de C.P.G. para o efeito de progênies, para os caracteres 

produção de borracha seca (PB), espessura de casca (EC) e circunferência do 

caule (CC). As magnitudes das herdabilidades para os referidos caracteres, 

podem ser considerados elevados em Pindorama (PB = 0,89; EC = 0,91; CC = 

0,86), Votuporanga (PB = 0,79; EC = 0,85; CC = 0,89) e Jaú (PB = 0,53; EC = 

0,85 e CC = 0,86). 

De forma similar às estimativas encontradas para a espécie considerada 

como alógama, as herdabilidades e C.P.G. para o efeito de indivíduos foram 

menores que aquelas estimadas para média de famílias para todos os caracteres 

e em todos os locais envolvidos no estudo. Segundo VENCOVSKY; BARRIGA 

(1992), quando a herdabilidade de médias é maior que a de plantas, a seleção 

baseada em médias apresenta um nível mais elevado de precisão que em 

plantas individuais, diminuindo a influência dos erros experimentais. O coeficiente 

de herdabilidade para o efeito de plantas ou indivíduos tem validade para fins de 

comparação com outros, pois este independe do número de repetições (MORETI 

et al., 1994). 

Os resultados obtidos de herdabilidade e C.P.G. para o efeito de 

indivíduos no experimento, seguem a mesma tendência do item anterior, com 

redução dos valores em função da taxa de autofecundação considerada no 

sistema reprodutivo misto - modelo completo. Ressalta-se os valores mais 
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expressivos encontrados em Pindorama, caracterizando este local como um 

ambiente mais propício para a expressão da variabilidade genética existente na 

população. 

Os coeficientes de predição genética comparados aos valores de 

herdabilidade, de forma semelhante àqueles obtidos no item anterior, foram 

superiores aos univariados para todos os caracteres e em todos os locais, 

reafirmando-se a importância da utilização de informações referentes a outros 

caracteres, aumentando a expressão do caráter desejado. Para a seringueira, 

torna-se uma situação interessante, tendo em vista que o objetivo principal dos 

programas de melhoramento é a obtenção de material genético com alto 

potencial de produção, seguido de outros caracteres secundários desejáveis que 

contribuem para o aumento da produtividade. 

c) A Seringueira Como Espécie de Sistema Reprodutivo Misto - Modelo 

Aditivo 

Os coeficientes de herdabilidade (método univariado) e de predição 

genética (método multivariado) estimados no sentido restrito para os efeitos de 

progênie e de parcela, como também para o efeito de indivíduo na parcela, no 

bloco e no experimento, considerando a seringueira como espécie de sistema 

reprodutivo misto, nos três locais de estudo, são apresentados na Tabela 16. 
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TABELA 16 - COEFICIENTES DE HERDA.BllIDADE (MÉTODO UNIVARIADO) E 
DE PREDiÇÃO GENÉTICA (MÉTODO MUL TIVARIADO), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES EFEITOS EMPREGADOS NOS 
MÉTODOS DE SELEÇÃO PARA QUATRO CARACTERES DE H. 
brasiliensis, CONSIDERADA COMO ESPÉCIE DE SISTEMA 
REPRODUTIVO MISTO*, NOS TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

LOCAIS EFEITOS HERDABILlDADE COEFICIENTES DE PREDICÃO GENÉTICA 

NA PB EC CC NA PB EC CC 

2 (hip ) 0,08 0,34 0,26 0,17 0,13 0,35 0,33 0,25 

2 (hf ) 0,73 0,88 0,90 0,85 0,75 0,89 0,91 0,86 
PINO. 

(h; ) (SP) 0,09 0,21 0,24 0,16 0,10 0,21 0,28 0,20 

( hlb ) 0,12 0,42 0,35 0,25 0,18 0,43 0,42 0,33 
2 ( hie ) 0,12 0,43 0,35 0,25 0,18 0,43 0,42 0,33 

2 ( hip ) 0,02 0,11 0,17 0,15 0,08 0,13 0,18 0,17 

2 ( hf ) 0,41 0,78 0,85 0,88 0,64 0,79 0,85 0,88 
VOTUP. 

(h2 ) (SP) P 0,02 0,11 0,16 0,20 0,07 0,12 0,17 0,21 

2 ( hib ) 0,04 0,17 0,24 0,22 0,11 0,18 0,26 0,24 
2 ( hie ) 0,04 0,17 0,24 0,22 0,11 0,18 0,26 0,24 

2 ( hip ) 0,05 0,05 0,14 0,16 0,10 0,08 0,20 0,21 

( h}) 0,70 0,53 0,85 0,85 0,76 0,60 0,88 0,86 

JAÚ 
(h; ) (SP) 0,07 0,04 0,16 0,16 0,11 0,06 0,18 0,18 

2 (hib ) 0,08 0,07 0,21 0,23 0,15 0,11 0,28 0,29 
2 ( hie ) 0,07 0,07 0,21 0,23 0,14 0,12 0,28 0,29 

- . . .. 
* Taxa de autofecundaçao de 22%; modelo aditivo com coeficiente de parentesco de 0,18. 
NA == número de anéis de vasos laticíferos; PB = produção de borracha seca; EC = espessura de casca; 
CC = circunferência do caule. 

O modelo aditivo, aplicado aos dados referentes à seringueira como 

espécie de sistema reprodutivo misto, considera apenas o mérito genético aditivo 

dos indivíduos, ou seja, a variação dos valores genéticos é atribuída ao efeito 

aditivo dos genes. 
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dos indivíduos, ou seja, a variação dos valores genéticos é atribuída ao efeito 

aditivo dos genes. 

Os valores obtidos nas estimativas dos coeficientes de herdabilidade e de 

predição genética (C.P.G.), também mostraram a mesma tendência de variação 

entre e dentro dos locais para todos os caracteres em estudo. Os locais 

apresentaram valores mais elevados de herdabilidade e de C.P.G. para o efeito 

de progénies para os caracteres produção de borracha seca (PB), espessura de 

casca (EC) e circunferência do caule (CC). De forma similar às estimativas 

anteriores, as magnitudes das herdabilidades para os referidos caracteres podem 

ser consideradas altas em Pindorama (PB = 0,88; EC = 0,91; CC = 0,85), 

Votuporanga (PB = 0,78; EC = 0,85; CC = 0,87) e Jaú (PB = 0,53; EC = 0,85; CC 

= 0,85). 

Os valores de herdabilidades para o efeito de progénies obtidos para os 

caracteres em estudo são coerentes com os relatados por MORETI et al. (1994) e 

BOOCK et al. (1995). Considerando que a herdabilidade é específica para a 

população da qual foi obtida, a superioridade demonstrada no presente estudo 

parece demonstrar que os parentais da população base do programa de 

melhoramento possuem uma base genética ampla. As estimativas revelam, 

ainda, que o controle genético tem um comportamento mais ou menos similar nos 

três locais de estudo. Esta constatação é de fundamental importância na 

definição da estratégia de melhoramento para a espécie. 

Os valores estimados de herdabilidade e de C.P.G. para o efeito de 

indivíduos no experimento, para todas os caracteres, seguiram a mesma 

tendência dos itens anteriores, com reduções mais expressivas dos valores 
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função da taxa de autofecundação utilizada e por considerar apenas o mérito 

genético aditivo dos individuos. 

Os coeficientes de predição genética comparados aos valores de 

herdabilidade, de forma similar aos obtidos nas estimativas anteriores, foram 

superiores aos métodos univariados para todas as caracteres, ressaltando a 

importância da utilização de informações referentes a outros caracteres, 

aumentando a expressão do caráter desejado. 

d) Comparações Entre Métodos de Seleção Considerando a Seringueira 

como Espécie Alógama e de Sistema Reprodutivo Misto 

Os coeficientes de herdabilidade (método univariado), associados aos 

diferentes efeitos empregados nos métodos de seleção para produção de 

borracha seca (PB), considerando a espécie como alógama e de sistema 

reprodutivo misto, são apresentados na Tabela 17. 
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TABELA 17 - COEFICIENTES DE HERDABILIDADE (MÉTODO UNIVARIADO), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES EFEITOS EMPREGADOS NOS 
MÉTODOS DE SELEÇÃO PARA O CARÁTER PRODUÇÃO DE 
BORRACHA SECA (PB) 

L O C A I S EFEITOS H E R D A B I L I D A D E 

ALÓGAMA 
MISTO 

(C.P =. 0,155)* 
MISTO 

(C.P. = 0,18)** 

i t f p ) 0,57 0,43 0,34 

ih2
f) 0,91 0,89 0,88 

PINDORAMA 
(SP) ( h 2

p ) 0,35 0,26 0,21 

( 4 ) 0,61 0,49 0,42 

(h2) 0,61 0,49 0,43 

tâp) 0,19 0,14 0,11 

(h2
f) 0,80 0,79 0,78 

VOTUPORANGA 
(SP) lh2

p) 0,19 0,14 0,11 

( h b 0,24 0,19 0,17 

(tá) 0,24 0,20 0,17 

(h2
p) 0,08 0,06 0,05 

( h 2
f ) 0,54 0,53 0,53 

JAU 
(SP) ( h p ) 0,06 0,05 0,04 

( 4 ) 0,11 0,09 0,07 

0,11 0,09 0,07 

* taxa de autofecundação de 22%; modelo completo com coeficiente de parentesco de 0,155; 
" taxa de autofecundação de 22%; modelo aditivo com coeficiente de parentesco de 0,18. 

Os valores obtidos nas estimativas de herdabilidade (método univariado), 

nos diferentes modelos, variaram entre os efeitos empregados nos métodos de 

seleção nos locais e entre locais. Observa-se valores mais elevados de 

herdabilidade para aqueles efeitos em que a seringueira foi considerada como 
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herdabilidade para aqueles efeitos em quç a seringueira foi considerada como 

espécie alógama, com valores mais expressivos para Pindorama, seguindo-se 

Votuporanga e Jaú. 

As estimativas obtidas para a espécie, considerando-a como alógama, 

quando comparadas àquelas encontradas nos modelos utilizados para o sistema 

reprodutivo misto, constata-se que as herdabilidades para o efeito de progênies, 

nos três locais de estudo, praticamente não foram afetadas, mesmo 

desconsiderando a taxa de endogamia presumível para a população. Por outro 

lado, as herdabilidades para o efeito de indivíduos, foram consideravelmente 

afetadas ao assumir progênies de polinização aberta como sendo de meio-

irmãos. 

As superestimativas das herdabilidades para o efeito de indivíduo no 

experimento, em face da não consideração da taxa de autofecundação entre 

alógama e misto - modelo completo é, para Pindorama de 12%, Votuporanga de 

5% e Jaú de 3%. Entre alógama e misto - modelo aditivo, os valores são mais 

expressivos: Pindorama (19%), Votuporanga (8%) e Jaú (5%). 

Os resultados apresentados são condizentes com aqueles obtidos por 

RESENDE et al. (1996b) para diversas populações do gênero Eucalyptus, onde o 

ganho genético, diretamente proporcional à herdabilidade, foi superestimado na 

seleção massai. E, mais especificamente para herdabilidade, HODGE et al. 

(1996) abordando esta questão, ressalta que as estimativas encontradas para 

progênies de E. globulus e E. nitens, foram superestimadas devido, 

principalmente, a depressão endogâmica não considerada, assumindo-se 

progênies de polinização aberta como sendo de meio-irmãos. 
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a população melhorada é exatamente igual à variância genética liberada entre 

progênies (RESENDE et al., 1996b). Dessa forma, não existe erro na seleção 

entre progênies e a herdabilidade obtida pode ser usada na expressão do ganho 

genético, tal como é aplicada quando trabalha-se com meio-irmãos legítimos. Por 

outro lado, para a seleção massai em progênies de meio-irmãos, multiplica-se o 

componente de variância entre progênies por 4, aumentado a covariância entre 

os indivíduos da progênie, de forma que empregando-se a relação VA = 4COVp, 

provoca-se uma superestimação de VA (RESENDE et al., 1996b). Ressalta-se, 

ainda, que a superestimação será tanto maior quanto maior a taxa de 

autofecundação. 

Em função dos resultados encontrados para a seringueira e da 

necessidade de obtenção de estimativas de parâmetros genéticos mais precisas 

para a espécie, uma nova abordagem, levando em conta o modelo mais 

adequado, deve ser considerada, visando obter estimativas mais próximas da 

realidade das populações. 

Os coeficientes de predição genética (método multivariado), associados 

aos diferentes efeitos empregados nos métodos de seleção para produção de 

borracha seca (PB), considerando a espécie como alógama e de sistema 

reprodutivo misto, são apresentados na Tabela 18. 
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TABELA 18 - COEFICIENTES DE PREDIÇÃO GENÉTICA 'MÉTODO 
MULTIVARIADO), ASSOCIADOS A DIFERENTES EFEITOS 
EMPREGADOS NOS MÉTODOS DE SELEÇÃO PARA O 
CARÁTER PRODUÇÃO DE BORRACHA SECA (PB) 

LOCAIS EFEITOS C O E F . D E P R E D I Ç Â O G E N É T I C A 

A L Ó G A M A 
MISTO 

(C.P. = 0,155)* 
MISTO 

(C.P. = 0,18)** 

(h?p) 0,59 0,44 0,35 

<h}) 0,31 0,89 0,89 
P INDORAMA 

(SP) <h\) 0,36 0,27 0,21 

( 4 ) 0,62 0,50 0,43 

(*&) 0,62 0,50 0,43 

( h¡p ) 0,21 0,16 0,13 

(.h}) 0,81 0,79 0,79 
V O T U P O R A N G A 

(SP) (h¡) 0,20 0,15 0,12 

( 4 ) 0,12 0,21 0,18 

(hie) 0,26 0,21 0,18 

(hip) 0,14 0,10 0,08 

(hj) 0,62 0,61 0,60 
JAU 
(SP) (hp ) 0,11 0,08 0,06 

(h¡b) 0,17 0,14 0,12 

(hfe) 0,17 0,14 0,12 

* taxa de autofecundação de 22%; modelo completo com coeficiente de parentesco de 0,155; 
" taxa de autofecundação de 22%; modelo aditivo com coeficiente de parentesco de 0,18. 

As estimativas de coeficientes de predição genética (método multivariado), 

nos diferentes modelos, de forma semelhante àquelas obtidas para 

herdabilidades, variaram entre os efeitos empregados nos métodos de seleção, 

dentro dos locais e entre locais. Nota-se valores mais elevados de coeficientes 
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herdabilidades, variaram entre os efeitos empregados nos método? de seleção, 

dentro dos locais e entre locais. Nota-se valores mais elevados de coeficientes 

de predição genética (C.P.G.), nos efeitos em que a seringueira foi considerada 

como espécie alógama, com valores mais expressivos em Pindorama, seguido de 

Votuporanga e Jaú. 

Constata-se, de forma similar às estimativas de herdabilidade, que os 

valores obtidos para a espécie, considerando-a como alógama, comparados aos 

dois modelos aplicados ao sistema reprodutivo misto, os C.P.G. ao nível de 

progênies foram pouco afetados, assumindo-se progênies de polinização aberta 

como sendo meio-irmãos. Por outro lado, os C.P.G. para o efeito de indivíduos 

foram consideravelmente afetados. As superestimativas dos C.P.G. em função da 

não consideração da taxa de autofecundaçâo entre alógama e misto (modelo 

completo) para Pindorama é de 12%, Votuporanga é de 5% e Jaú é de 3%. Entre 

alógama e misto (modelo aditivo), os valores são mais expressivos: Pindorama 

(19%), Votuporanga (8%) e Jaú (5%). 

No mesmo contexto, nota-se que a superestimação dos valores é maior 

naqueles efeitos onde os C.P.G. apresentaram magnitudes mais elevadas, como 

é evidenciado para o efeito de indivíduos no experimento em Pindorama. Estes 

resultados sugerem que maiores coeficientes de predição genética, ou seja, 

aqueles com maior controle genético, tendem a apresentar superestimativas mais 

altas. 

Por outro lado, os resultados apresentados de coeficientes de predição 

genética (C.P.G.) comparados aos de herdabilidade para o efeito de indivíduo no 

experimento (hfe) foram superiores, demonstrando a importância da utilização de 
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caracteres secundários à produção de borracha seca, o uso da C.P.G. é 

recomendado. 

Diante do exposto e dos resultados encontrados para a seringueira, 

reafirma-se a importância do uso de modelo mais adequado para espécies de 

sistema reprodutivo misto, no sentido de obter estimativas de parâmetros 

genéticos mais próximas da realidade das populações. 

4.1.6 ESTIMATIVAS DE CORRELAÇÕES GENÉTICAS E FENOTÍPICAS 

ENTRE PARES DE CARACTERES 

As correlações genéticas aditivas ao nivel de plantas ( rA ) e as correlações 

fenotípicas ao nível de famílias ( rF ) entre os quatro caracteres, estimadas para 

os três locais de estudo, são apresentadas na Tabela 19. 
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TABELA 19-ESTIMATIVAS DAS CORRELAÇÕES GENÉTICAS ADITIVAS AO 
NÍVEL DE PLANTAS (rA) E FENOTÍPICA AO NÍVEL DE 
PROGÊNIES (rF) ENTRE PARES DE CARACTERES DE H. 
brasiliensis, AOS TRÊS ANOS DE IDADE, NOS TRÊS LOCAIS DE 
ESTUDO 

LOCAIS CARACTERÍST ICAS NA PB EC C C 

NA - 0,59 0,50 0,76 

P I N D O R A M A 
PB 

EC 

0,62 

0,50 0,50 

0,52 0,59 

0,84 

CC 0,77 0,60 0,90 -

NA - 0,50 0,69 0,72 

V O T U P O R A N G A 
PB 

EC 

0,74 

0,98 0,56 

0,52 0,60 

0,77 

CC 1,00 0,62 0,81 -

NA - 0,61 0,80 0,71 

JAÚ 
PB 

EC 

0,86 

0,93 0,64 

0,51 0,57 

0,91 

CC 0,80 0,70 0,99 -

Onde: u = diagonal superior; rF = diagonal inferior; NA = número de anéis de vasos laticíferos; PB = produção de borracha 
seca 

(g); EC = espessura de casca ( mm); CC = circunferência do caule (cm). 

As estimativas obtidas de correlações genéticas aditivas ao nível de 

plantas individuais, embora tenham variado de local para local, apresentaram 

uma tendência para maior correlação entre determinados caracteres e menores 

correlações para outras. Dessa forma, os caracteres número de anéis de vasos 

laticíferos (NA), espessura de casca (EC) e circunferência do caule (CC) 

associadas à produção de borracha seca (PB), mostram correlações genética 

aditivas, em geral, de média magnitude, indicando que a prática da seleção em 

um daqueles caracteres refletirá sobre a produção de borracha. Essas 

correlações médias e positivas estão em conformidade com os resultados obtidos 
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por VASCONCELLOS (1980), RIBEIRO (1983), GONÇALVES et al. (1984 e 

1990) e ALVES (1985) para a seringueira e sugerem a possibilidade de aumentar 

a produtividade da espécie com seleção para os caracteres correlacionados. 

A característica NA mostrou-se correlacionada positivamente com EC e 

CC, apresentando, de maneira geral, valores mais elevados que aqueles 

encontrados para as correlações relativas à produção de borracha. Os valores 

obtidos são mais expressivos que aqueles relatados por GONÇALVES et al. 

(1990) para a espécie. 

Em relação ao caráter EC correlacionado com CC, apresentou os valores 

mais expressivos de correlações genéticas aditivas, com magnitudes 

consideradas altas (0,84, 0,77 e 0,91) para Pindorama, Votuporanga e Jaú, 

respectivamente. Estes resultados são condizentes com os de GONÇALVES et 

al. (1990). Dessa forma, quando se praticar a seleção em qualquer um dessas 

caracteres, espera-se uma alta resposta correlacionada na outra, o que é 

sobremodo vantajoso, uma vez que o sentido da seleção é o mesmo para os 

referidos caracteres. 

As estimativas de correlações fenotípicas ao nível de médias de famílias 

mostraram as mesmas tendências que as correlações genéticas aditivas ao nível 

de plantas, demonstrando neste caso específico, pouca interferência ambiental 

na mudança dos dois tipos de correlações analisadas. Deve-se considerar, 

contudo, que as correlações obtidas foram em níveis diferentes, uma ao nível de 

plantas e a outra ao nível de médias de progênies, não possibilitando, portanto, 

comparações diretas. Assim, os caracteres NA, EC e CC associadas a PB, 

mostraram correlações fenotípicas, em geral, médias. Porém, ressalta-se os 
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valores mais expressivos encontrados em Jaú para as correlações de PB com NA 

(0,86) e CC (0,70), consideradas de altas magnitudes. Estes resultados são 

coerentes com os encontrados na literatura para a espécie (NARAYANAN et ai., 

1974; VASCONCELLOS, 1980; RIBEIRO, 1983; GONÇALVES et al„ 1984 e 1990 

e ALVES, 1985). 

Estimativas de correlações fenotípicas mais expressivas, com magnitudes 

consideradas altas foram também detectadas entre NA e EC e entre NA e CC em 

Votuporanga e Jaú, ressaltando-se, ainda, os valores obtidos para as correlações 

entre EC e CC nos três locais de estudo. Conforme FALCONER (1989) e 

VENCOVSKY; BARRIGA (1992), correlação fenotípica é uma combinação da 

correlação genética e de ambiente, estando também em função da herdabilidade 

dos dois caracteres relacionados. Dessa forma, as altas correlações fenotípicas 

encontradas entre os referidos caracteres deveram-se tanto aos fatores 

ambientais como aos genéticos. 

4.1.7 ESTIMATIVAS DE GANHOS GENÉTICOS COM SELEÇÃO 

INDIVIDUAL, COMBINADA E ÍNDICE MULTI-EFEITOS 

As estimativas de ganhos genéticos diretos para cada um dos caracteres 

avaliados, considerando a seringueira como espécie alógama e de sistema 

reprodutivo misto são apresentadas nos sub-itens seguintes. 
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4.1.7.1 A SERINGUEIRA CONSIDERADA COMO ESPÉCIE ALÓGAMA 

As estimativas de ganhos genéticos diretos para todos os caracteres em 

estudo, foram obtidas considerando-se um percentual de seleção de 2,73%. 

Foram selecionados os indivíduos que apresentaram os maiores ganhos 

genéticos, totalizando 30 indivíduos no pomar de sementes clonal (PSC). 

a) Número de Anéis de Vasos Laticíferos 

As acurácias e ganhos genéticos diretos associados aos diferentes 

métodos de seleção univariados e multivariados para número de anéis de vasos 

laticíferos (NA) são apresentados na Tabela 20. 
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TABELA 20 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS PARA NÚMERO DE ANÉIS 
DE VASOS LATICÍFEROS (NA) DE H. brasiliensis, CONSIDERADA 
COMO ESPÉCIE ALÓGAMA, AOS TRÊS ANOS DE IDADE, NOS 
TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

LOCAIS SELEÇÃO* 

MÉTODO UNIVARIADO MÉTODO MULTIVARIADO 

LOCAIS SELEÇÃO* ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

ACUR. GANHO 
(%) 

NOVA 

MÉDIA 

PINDORAMA 
(SP) 

INDIVIDUAL 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,41 6,75 1,82 

0,53 12,42 1,92 

0,54 12,46 1,92 

0,63 18,56 2,03 

0,67 19,05 2,03 

0,68 19,28 2,04 

VOTUPORANGA 
(SP) 

INDIVIDUAL 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,24 2,42 1,73 

0,37 3,72 1,75 

0,37 3,72 1,75 

0,68 9,46 1,85 

0,72 9,95 1,86 

0,74 9,97 1,86 

JAÚ 
(SP) 

INDIVIDUAL 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,33 5,75 1,76 

0,49 8,31 1,80 

0,49 8,70 1,81 

0,63 12,30 1,87 

0,68 12,46 1,87 

0,69 12,76 1,88 

* Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

As acurácias, diretamente proporcionais aos ganhos genéticos, 

apresentaram valores maiores na seleção pelo índice multi-efeitos, seguindo-se 

da seleção combinada e individual, nos três locais de estudo. Constata-se que, 

quanto maior a acurãcia, maior a precisão da seleção e, consequentemente, 

maior ao ganho genético. 

Os ganhos genéticos estimados pela seleção individual para NA, no 

método univariado, foram de 6,75%, 2,42% e 5,75% em Pindorama, Votuporanga 

e Jaú, respectivamente, elevando a nova média da população após um ciclo de 
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seleção de 1,71 para 1,82 (Pindorama), de 1,69 para 1,73 (Votuporanga) e de 

1,66 para 1,76 (Jaú). 

A seleção combinada proporcionou ganhos diretos para o caráter de 

12,42%, 3,73% e 8,32% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, respectivamente, 

elevando a nova média da população de 1,71 para 1,92 (Pindorama), de 1,69 

para 1,75 (votuporanga) e de 1,66 para 1,80 (Jaú). Estes valores são pouco 

menores que os obtidos com a seleção pelo índice multi-efeitos. Nota-se que os 

três locais de estudo apresentaram a mesma tendência, ou seja, maiores valores 

para o índice multi-efeitos, seguindo-se da seleção combinada e da individual. 

Resultados similares foram obtidos para outras espécies florestais, em trabalhos 

que comparam a seleção entre e dentro de progênies e seleção combinada 

(CORNACCHIA et al., 1995; BUENO FILHO, 1992; STURION, 1993, 1994; 

RESENDE; ARAÚJO, 1993; REZENDE; BERTOLUCCI, 1993 e PIRES et al. 

(1996) e, comparando seleção individual e combinada ao índice multi-efeitos 

(SAMPAIO, 1996). 

Os valores estimados de acurácias pelo método multivariado para o 

caráter NA, mostraram-se bem superiores àqueles encontrados no método 

univariado. Valores bem mais expressivos foram obtidos, especialmente na 

seleção individual, com acréscimos, de maneira geral, superiores a 50%. Este 

fato reflete-se nos ganhos genéticos que foram bem mais expressivos que 

aqueles estimados pelo método univariado, reafirmando-se, dessa forma, a 

importância da utilização de informações referentes a outros caracteres, 

aumentando a expressão do caráter desejado. 
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L>) Produção de Borracha Seca 

As acurácias e ganhos genéticos diretos associados aos diferentes 

métodos de seleção univariados e multivariados para produção de borracha seca 

(PB) são apresentados na Tabela 21. 

TABELA 21 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS PARA PRODUÇÃO DE 
BORRACHA SECA (PB) DE H. brasiliensis, CONSIDERADA COMO 
ESPÉCIE ALÓGAMA, AOS TRÊS ANOS DE IDADE, NOS TRÊS 
LOCAIS DE ESTUDO 

LOCAIS SELEÇÃO* 

MÉTODO UNIVARIADO MÉTODO MULTIVARIADO 

LOCAIS SELEÇÃO* ACUR. GANHO 
(%) 

NOVA 

MÉDIA 

ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

PINDORAMA 
(SP) 

INDIVIDUAL 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,78 218,70 2,63 

0,79 211,18 2,57 

0,80 218,58 2,63 

0,79 214,70 2,60 

0,80 210,78 2,56 

0,81 218,90 2,63 

VOTUPORANGA 
(SP) 

INDIVIDUAL 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,49 94,74 0,98 

0,58 91,29 0,96 

0,59 95,94 0,98 

0,53 90,29 0,95 

0,60 87,76 0,94 

0,61 90,95 0,96 

JAÚ 
(SP) 

INDIVIDUAL 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,33 31,66 0,84 

0,44 34,95 0,86 

0,44 35,99 0,87 

0,51 33,64 0,85 

0,58 39,75 0,89 

0,59 41,21 0,90 

* Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

As estimativas obtidas para o caráter PB, de maneira geral, apresentaram, 

percentualmente, os valores mais expressivos de acurácias e ganhos genéticos 
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As estimativas obtidas para o caráter PB, de maneira geral, apresentaram, 

percentualmente, os valores mais expressivos de acurácias e ganhos genéticos 

que os demais caracteres estudados, denotando o grande potencial da espécie 

na produção de látex e sugerindo, dessa forma, grandes perspectivas para o 

programa de melhoramento da seringueira. 

Observando-se os valores de acurácias associados aos ganhos genéticos 

obtidos, constata-se que o progresso esperado com a seleção é maior onde as 

acurácias também são maiores, ou seja, para uma maior precisão da seleção, um 

maior ganho. Os referidos valores de ganho genético são bem mais expressivos 

em Pindorama que em Votuporanga e Jaú. Estes resultados são condizentes com 

os obtidos por MORETI et al. (1994) com seleção massai e, podem ser 

explicados pela alta herdabilidade para o efeito de indivíduos no experimento 

encontrada em Pindorama (0,61) comparada a Votuporanga (0,24) e Jaú (0,11), 

bem como à caracterização de um ambiente mais propício para a expressão da 

variabilidade genética, demonstrada através dos valores de coeficientes de 

variação genética (CVg%) para Pindorama (40,9%), comparados aos valores 

menos expressivos de Votuporanga (26,0) e Jaú (15,6%) para o caráter em 

questão. Convém ressaltar que o coeficiente de variação genética expressa , em 

percentagem da média geral do caráter, a quantidade de variação genética 

existente. Portanto, o CVg é de grande importância para o programa de 

melhoramento porque indica a amplitude de variação genética de um caráter 

(VALOIS et al., 1978). 
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demonstrada por Pindorama é devida ao maior controle genético que ao controle 

experimental. 

Os ganhos genéticos estimados pelo método univariado na seleção 

individual para PB, foram 218,70%, 94,74% e 31,66% em Pindorama, 

Votuporanga e Jaú, respectivamente, elevando a nova média da população após 

um ciclo de seleção de 0,82 g para 2,63 g (Pindorama), de 0,50 g para 0,98 g 

(Votuporanga) e 0,64 g para 0,84 g (Jaú). 

A seleção combinada proporcionou ganhos diretos de 211,18%, 91,29% e 

34,95% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, respectivamente, elevando a nova 

média da população de 0,82 g para 2,57 g (Pindorama), de 0,50 g para 0,96 g 

(Votuporanga) e de 0,64 g para 0,86 g (Jaú). 

A seleção pelo índice multi-efeitos proporcionou ganhos diretos de 

218,58%, 95,94% e 35,99% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, respectivamente, 

elevando a nova média da população de 0,82 g para 2,63 g (Pindorama), de 0,50 

g para 0,98 g (Votuporanga) e de 0,64 g para 0,87 g (Jaú). 

De maneira geral, os locais de estudo apresentaram a mesma tendência 

observada no item anterior, com maiores valores para o índice multi-efeitos, 

notadamente em Votuporanga e Jaú. Esta tendência demonstrada é similar 

àquelas relatadas para outras espécies florestais, na comparação entre os 

métodos de seleção comumente usados (individual) e seleção combinada 

(BUENO FILHO, 1992; STURION, 1993, 1994; RESENDE; ARAUJO, 1993; 

REZENDE; BERTOLUCI, 1993; CORNACCHIA et al., 1995 e PIRES et al, 1996) 

e, inserindo a comparação daqueles métodos com o índice multi-efeitos 

(SAMPAIO, 1996). 
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A diferença não expressiva entre os ganhos com a seleção individual e 

índice multi-efeitos e, especialmente com a seleção combinada em Pindorama, 

com vantagem para a seleção individual, pode estar refletindo uma pequena 

redução em função da correlação intraclasse entre os valores genéticos 

estimados. Segundo RESENDE (1995) as correlações entre valores genéticos 

preditos, reduzem os valores dos diferenciais de seleção obtidos com base na 

distribuição normal padronizada. Dessa forma, ressalta o autor, os diferenciais de 

seleção padronizados não são os mesmos para os diferentes métodos de 

seleção, mesmo quando são selecionados iguais números de indivíduos de uma 

população constante. Acrescenta ainda, que maior redução ocorre para a seleção 

combinada e menor para a seleção massai. 

A tendência de ganhos mais elevados na seleção combinada e, 

principalmente, na seleção pelo índice multi-efeitos é abordada por RESENDE; 

HIGA (1994a), no qual esclarecem que a seleção entre e dentro de progênies e 

a seleção combinada, utilizam para a seleção duas fontes de informações: o 

desvio do valor individual em relação à média de família no bloco e da média da 

família em relação à média geral do teste de progênie. Porém, acrescentam os 

autores, em esquemas de melhoramento sem o emprego de sementes 

remanescentes, usando-se apenas essas duas fontes de informações, frações de 

variância genética aditiva não são consideradas, ficando retida nos efeitos de 

parcela. O índice multi-efeitos, além de utilizar as duas informações citada, 

considera ainda o efeito de parcelas, adicionando ao ganho estimado aquelas 

frações de variância genética aditiva retidas nas parcelas. 
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A seleção combinada tende a selecionar muitos indivíduos de 

determinadas famílias em virtude do maior peso dado à informação de família. 

Em populações de melhoramento, este fato não representa grandes problemas, 

tendo em vista que, nas próximas gerações haverá seleção contra indivíduos 

endogâmicos com caracteres indesejáveis, desde que seja mantido o tamanho 

efetivo populacional, adequado à obtenção do limite seletivo. Em populações de 

produção, cuidados especiais devem ser observados, de forma a impedir 

cruzamentos entre indivíduos aparentados, o que pode levar a alguma depressão 

endogâmica. Esses cuidados envolveriam a instalação criteriosa de pomares, de 

modo a manter um bom distanciamento entre parentes (RESENDE; HIGA, 

1994b). 

Os valores estimados de acurácias pelo método multivariado, expressos 

na Tabela 21, mostraram-se levemente superiores aqueles encontrados no 

método univariado. De maneira geral, há uma tendência de ganhos mais 

elevados na seleção pelo índice multi-efeitos, porém, bem menos expressivos 

que aqueles obtidos para o caráter NA. 

Os ganhos genéticos adicionais obtidos através da seleção pelo método 

índice multi-efeitos foram, percentualmente, de pequena magnitude, em relação 

aqueles obtidos com a seleção individual e seleção combinada. Porém, o método 

índice multi-efeitos deve ser utilizado por propiciar maior acurácia e ganho e, a 

sua adoção não implicar em custos adicionais ao processo seletivo. Além disso, 

pequenos ganhos podem ser significativos, considerando-se que os plantios da 

seringueira ocupam grandes áreas. 
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c) Espessura de Casca 

Acurácias e ganhos genéticos diretos associados aos diferentes métodos 

de seleção univariados e multivariados para espessura de casca (EC) são 

apresentados na Tabela 22. 

TABELA 22 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS PARA ESPESSURA DE 
ASCA (EC) DE H. brasiliensis, CONSIDERADA COMO ESPÉCIE 
ALÓGAMA, AOS TRÊS ANOS DE IDADE, NOS TRÊS LOCAIS DE 
ESTUDO 

LOCAIS SELEÇÃO* 

MÉTODO UNI VARI ADO MÉTODO MULTIVARIADO 

LOCAIS SELEÇÃO* ACUR. GANHO 
(%) 

NOVA 

MÉDIA 

ACUR. GANHO (%) 
NOVA 

MÉDIA 

PINDORAMA 
(SP) 

INDIVIDUAL 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,71 47,27 4,84 

0,73 51,69 4,98 

0,74 52,36 5,01 

0,86 68,59 5,54 

0,85 69,46 5,57 

0,86 70,09 5,59 

VOTUPORANGA 
(SP) 

INDIVIDUAL 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,59 31,61 4,38 

0,64 37,76 4,58 

0,65 38,06 4,59 

0,63 34,17 4,46 

0,67 38,78 4,62 

0,68 39,15 4,63 

JAÚ 
(SP) 

INDIVIDUAL 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,55 28,26 4,06 

0,62 35,33 4,28 

0,63 36,43 4,32 

0,72 38,66 4,39 

0,75 40,68 4,45 

0,76 41,98 4,49 

* Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

As estimativas obtidas para o caráter EC, variaram entre os diferentes 

métodos de seleção, dentro de cada local e entre os locais de estudo. De forma 



As estimativas obtidas para o caráter EC, variaram entre os diferentes 

métodos de seleção, dentro de cada local e entre os locais de estudo. De forma 

similar aos sub-itens anteriores, valores mais expressivos de acurácias e ganhos 

foram encontrados em Pindorama, sendo maior o progresso com a seleção onde 

as acurácias foram maiores. 

Os valores estimados de ganhos genéticos em Pindorama foram 

superiores aos de Votuporanga e Jaú, embora com diferenças bem menos 

expressivas que aquelas encontradas para a caráter PB. Essas diferenças estão 

refletindo uma caracterização de ambiente mais propício para a expressão da 

variabilidade genética, demonstrada através dos coeficientes de variação 

genética (CVg%) para Pindorama (16,72%), comparado a Votuporanga (13,88%) 

e Jaú (13,93%), bem como aos valores de herdabilidade para o efeito de 

indivíduo no experimento (Tabela 14), com magnitude mais elevada em 

Pindorama (0,51) comparada a Votuporanga (0,35) e Jaú (0,30). Os resultados 

encontrados para o caráter EC na seleção individual são superiores aqueles 

obtidos por MORETI et al. (1994). 

Os ganhos genéticos estimados com a seleção individual para EC, no 

método univariado, foram de 47,27%, 31,61% e 28,26% em Pindorama, 

Votuporanga e Jaú, respectivamente. O ganho estimado elevou a nova média da 

população, após um ciclo de seleção de 3,28 mm para 4,84 mm em Pindorama, 

de 3,33 mm para 4,38 mm em Votuporanga e de 3,16 mm para 4,06 mm em Jaú. 

Os ganhos genéticos com a seleção combinada foram de 51,69%, 37,76% 

e 35,33% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, respectivamente. O ganho 
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Os ganhos genéticos com a seleção pelo índice multi-efeitos foram de 

52,4%, 38,0% e 36,4% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, respectivamente. O 

ganhos estimado elevou a nova média da população de 3,28 mm para 5,01 mm 

em Pindorama, de 3,33 mm para 4,59 mm em Votuporanga e de 3,16 mm para 

4,32 mm em Jaú. 

As acurácias estimadas pelo método multivariado, mostraram-se 

superiores àquelas obtidas pelo método univariado. As diferenças são maiores 

na seleção individual, onde as referidas acurácias foram sempre de menores 

magnitudes. Estes resultados refletem-se nos ganhos genéticos que foram mais 

expressivos que aqueles estimados pelo método univariado. Reafirma-se, dessa 

forma, a importância da utilização de informações referentes a outros caracteres, 

aumentando a expressão do caráter desejado. 

Os ganhos genéticos estimados na seleção pelo índice multi-efeitos para o 

caráter EC, foram sempre superior aos demais métodos de seleção em estudo, 

com diferenças em relação à seleção individual de 5 a 8%. Este fato sugere o uso 

do índice multi-efeitos por propiciar maior acurácia e maximizar o ganho genético 

com a seleção. 

c) Circunferência do Caule 

As acurácias e ganhos genéticos diretos, bem como as novas médias da 

população associados aos diferentes métodos de seleção univariados e 

multivariados para circunferência do caule (CC), são apresentados na Tabela 23. 



TABELA 23 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS PARA CIRCUNFERÊNCIA DO 
CAULE (CC) DE H. brasiliensis, CONSIDERADA COMO ESPÉCIE 
ALÓGAMA, AOS TRÊS ANOS DE IDADE, NOS TRÊS LOCAIS DE 
ESTUDO 

MÉTODO UNIVARIADO MÉTODO MULTIVARIADO 

LOCAIS SELEÇÃO* ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

ACUR. GANHO 
(%) 

NOVA 

MÉDIA 

INDIVIDUAL 0,60 41,41 27,79 0,80 63,95 32,22 

PINDORAMA 
(SP) 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,65 

0,66 

48,91 

48,10 

29,26 

29,11 

0,80 

0,82 

64,06 

64,47 

32,24 

32,32 

INDIVIDUAL 0,56 27,29 28,08 0,68 33,03 29,38 
VOTUPORANGA 

(SP) COMBINADA 0,63 33,19 29,38 0,72 37,20 30,27 

MULTI-
EFEITOS 

0,64 33,77 29,51 0,74 37,67 30,37 

INDIVIDUAL 0,57 33,80 19,20 0,73 48,00 21,24 
JAÚ 
(SP) COMBINADA 0,63 44,19 20,69 0,75 51,80 21,78 

MULTI-
EFEITOS 

0,65 44,72 20,76 0,76 52,94 21,94 

* Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

Observa-se pela Tabela 23 que o caráter CC foi a que apresentou 

diferenças menores de acurácias e ganhos genéticos com a seleção entre os três 

locais de estudo, comparada às diferenças mais expressivas demonstradas para 

os demais caracteres. De maneira geral, o progresso com a seleção foi maior 

onde as acurácias foram maiores. As diferenças menos expressivas entre os 

locais para a caráter em questão, podem ser explicadas pelos valores mais 

próximos de herdabilidade para o efeito de indivíduos no experimento 

encontrados em Pindorama (0,36), comparado a Votuporanga (0,32) e Jaú (0,33). 

Da mesma forma que uma menor influência dos ambientes na expressão da 
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genética, demonstrado pelos valores de coeficientes de variação genética 

(CVg%) para Pindorama (16,82%), Votuporanga (13,96%) e Jaú (16,92%). 

Os ganhos genéticos com a seleção individual para CC, no método 

univariado, foram de 41,41%, 27,29% e 33,80% em Pindorama, Votuporanga e 

Jaú, respectivamente. O ganho genético elevou substancialmente a nova média 

da população de 19,65 cm para 27,79 cm em Pindorama, de 22,06 cm para 28,08 

cm em Votuporanga e de 14,35 cm para 19,20 cm em Jaú (Tabelas 6 e 23). Estes 

resultados são coerentes com as assertivas de MORETI et al. (1994) e BOOCK 

et al. (1995), de que ganhos expressivos podem ser esperados com a seleção 

individual. 

Os ganhos genéticos com a seleção combinada foram de 48,91%, 33,19% 

e 44,19% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, respectivamente. O ganho 

estimado elevou a nova média da população de 19,65 cm para 29,26 cm em 

Pindorama, de 22,06 cm para 29,38 cm em Votuporanga e de 14,35 cm para 

20,69 cm em Jaú. 

Os ganhos genéticos com a seleção pelo índice multi-efeitos foram de 

48,10%, 33,77% e 44,72% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, respectivamente. 

O ganho estimado elevou a nova média da população de 19,65 cm para 29,11 cm 

em Pindorama, de 22,06 cm para 29,51 cm em Votuporanga e de 14,35 cm para 

20,76 cm em Jaú. 

Os valores estimados de acurácias e ganhos genéticos obtidos pelo 

método multivariado, foram superiores àqueles encontrados pelo método 

univariado, sobretudo na seleção individual. De forma similar aos sub-itens 

anteriores, evidencia-se a importância da utilização de informações referentes a 
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De maneira geral, os ganhos genéticas estimados na seleção pelo índice 

multi-efeitos para o caráter CC, foram superiores aos demais métodos de seleção 

analisados. Estes resultados sugerem o uso do índice multi-efeitos por propiciar 

maior acurácia e maximizar o ganho genético com a seleção. 

4.1.7.2 A SERINGUEIRA CONSIDERADA COMO ESPÉCIE DE SISTEMA 

REPRODUTIVO MISTO - MODELO COMPLETO 

As estimativas de acurácias e ganhos genéticos diretos para todas os 

caracteres em estudo, foram obtidas considerando-se a taxa de autofecundação 

de 22% (SIMMONDS, 1989) e o coeficiente de parentesco de 0,155 (RESENDE 

et al., 1995b). O modelo completo utilizado para a seringueira como espécie de 

sistema reprodutivo misto, considera o mérito genético aditivo dos indivíduos e os 

desvios de dominãncia, ou seja, os efeitos não aditivos. 

a) Número de Anéis de Vasos Laticíferos 

As acurácias e ganhos genéticos diretos e nova média da população, 

associados aos diferentes métodos de seleção univariados e multivariados para 

número de anéis de vasos laticíferos (NA) são apresentados na Tabela 24. 
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TABELA 24 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS PARA NÚMERO DE ANÉIS 
DE VASOS LATICÍFEROS (NA) DE H. brasiliensís, CONSIDERADA 
COMO ESPÉCIE DE SISTEMA REPRODUTIVO MISTO*, AOS 
TRÊS ANOS DE IDADE, NOS TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

MÉTODO UNIVARIADO MÉTODO MULTIVARIADO 

LOCAIS SELEÇÃO" ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

INDIVIDUAL 0,37 5,50 1,80 0,57 14,88 1,96 

PINDORAMA 
(SP) 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,54 

0,54 

11,68 

11,70 

1,91 

1,91 

0,64 

0,65 

16,14 

16,12 

1,99 

1,98 

INDIVIDUAL 0,22 1,83 1,72 0,61 7,29 1,81 
VOTUPORANGA 

(SP) COMBINADA 0,38 3,35 1,75 0,70 8,53 1,84 

MULTI-
EFEITOS 

0,39 3,29 1,75 0,71 8,63 1,84 

INDIVIDUAL 0,30 4,61 1,74 0,56 9,86 1,83 
JAU 
(SP) COMBINADA 0,51 7,67 1,79 0,65 10,36 1,84 

MULTI-
EFEITOS 

0,51 7,87 1,79 0,66 10,76 1,84 

* Taxa de autofecundação de 22%; modelo completo com coeficiente de parentesco de 0,155; 
** Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

Os valores obtidos de acurácias e ganhos genéticos nos métodos 

univariados e multivariados variaram entre as diferentes unidades de seleção, 

dentro dos locais e entre locais. De maneira semelhante aos resultados 

apresentados para a espécie, considerada como alógama, os ganhos genéticos 

foram mais expressivos onde as acurácias foram maiores. 

De forma similar aos resultados discutidos nos sub-itens anteriores, 

Pindorama apresentou valores de acurácias e ganhos superiores aos demais 



101 

TABELA 24 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS PARA NÚMERO DE ANÉIS 
DE VASOS LATICÍFEROS (NA) DE H. brasiliensis, CONSIDERADA 
COMO ESPÉCIE DE SISTEMA REPRODUTIVO MISTO*, AOS 
TRÊS ANOS DE IDADE, NOS TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

MÉTODO UNIVARIADO MÉTODO MULTIVARIADO 

LOCAIS SELEÇÃO** ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

ACUR. GANHO 
(%) 

NOVA 

MÉDIA 

INDIVIDUAL 0,37 5,50 1,80 0,57 14,88 1,96 

PINDORAMA 
(SP) 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,54 

0,54 

11,68 

11,70 

1,91 

1,91 

0,64 

0,65 

16,14 

16,12 

1,99 

1,98 

INDIVIDUAL 0,22 1,83 1,72 0,61 7,29 1,81 
VOTUPORANGA 

(SP) COMBINADA 0,38 3,35 1,75 0,70 8,53 1,84 

MULTI-
EFEITOS 

0,39 3,29 1,75 0,71 8,63 1,84 

INDIVIDUAL 0,30 4,61 1,74 0,56 9,86 1,83 
JAÚ 
(SP) COMBINADA 0,51 7,67 1,79 0,65 10,36 1,84 

MULTI-
EFEITOS 

0,51 7,87 1,79 0,66 10,76 1,84 

* Taxa de autofecundação de 22%; modelo completo com coeficiente de parentesco de 0,155; 
** Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

Os valores obtidos de acurácias e ganhos genéticos nos métodos 

univariados e multivariados variaram entre as diferentes unidades de seleção, 

dentro dos locais e entre locais. De maneira semelhante aos resultados 

apresentados para a espécie, considerada como alógama, os ganhos genéticos 

foram mais expressivos onde as acurácias foram maiores. 
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A suposição, no meio florestal, de que a covariância entre indivíduos de 

uma progênie de polinização aberta equivale a 25% da variância genética aditiva 

(VA) tem sido relatada como um fator que, geralmente ocasiona superestimativas 

dessas variâncias, bem como do coeficiente de herdabilidade e ganhos genéticos 

com a seleção (NAMKOONG, 1981 e SQUILACE, 1974). Isto ocorre porque 

determinadas espécies permitem uma certa taxa de autofecundação, o que 

geralmente aumenta a covariância entre os indivíduos da progênie, de forma que 

empregando-se a relação VA = 4COVp , provoca-se uma superestimação da 

variância aditiva (RESENDE, 1996b). 

De forma análoga aos resultados obtidos para a espécie considerando-a 

como alógama, os valores de acurácias e ganhos genéticos estimados pelo 

método multivariado, mostraram-se bem superiores àqueles encontrados no 

método univariado. Valores expressivos foram obtidos, especialmente na seleção 

individual, denotando, dessa forma, a importância da utilização de informações 

referentes a outros caracteres, aumentando a expressão do caráter desejado. 

b) Produção de Borracha Seca 

As acurácias e ganhos genéticos diretos e nova média da população, 

associados aos diferentes métodos de seleção univariados e multivariados para 

produção de borracha seca (PB) são apresentados na Tabela 25. 
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TABELA 25-ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS PARA PRODUÇÃO DE 
BORRACHA SECA (PB) DE H. brasiliensis, CONSIDERADA COMO 
ESPÉCIE DE SISTEMA REPRODUTIVO MISTO*, AOS TRÊS 
ANOS DE IDADE, NOS TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

LOCAIS SELEÇÃO** 

MÉTODO UNIVARIADO MÉTODO MULTIVARIADO 

LOCAIS SELEÇÃO** ACUR. GANHO NOVA 
( % ) MÉDIA 

ACUR. GANHO NOVA 
( % ) MÉDIA 

PINDORAMA 
(SP) 

INDIVIDUAL 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,70 176,31 2,28 

0,74 174,09 2,26 

0,74 178,78 2,30 

0,71 173,28 2,25 

0,75 174,50 2,26 

0,75 179,75 2,31 

VOTUPORANGA 
(SP) 

INDIVIDUAL 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,44 76,33 0,88 

0,58 76,59 0,88 

0,58 79,98 0,90 

0,48 72,40 0,86 

0,60 74,26 0,87 

0,60 76,72 0,89 

JAÚ 
(SP) 

INDIVIDUAL 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,29 25,49 0,80 

0,45 30,61 0,83 

0,45 31,34 0,84 

0,46 26,69 0,81 

0,57 35,10 0,86 

0,57 36,77 0,87 

* Taxa de autofecundação de 22%; modelo completo com coeficiente de parentesco de 0,155; 
"Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

De forma similar aos resultados obtidos para a espécie considerada como 

alógama, o caráter PB apresentou os valores mais expressivos de ganhos, 

especialmente em Pindorama, comparados aos demais caracteres estudados. 

Estes resultados são coerentes com aqueles encontrados para a espécie, nos 

mesmos caracteres, por MORETI et al. (1994), BOOCK et al. (1995) e 

GONÇALVES et al. (1998b). Reafirma-se, dessa forma, o grande potencial da 

espécie na produção de látex e sugere grandes perspectivas para o programa de 
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melhoramento da seringueira. As estimativas variaram entre as unidades de 

seleção, dentro de cada local e entre locais, apresentando valores mais elevados 

de ganhos genéticos onde as acurácias foram maiores. 

Os valores estimados de ganhos genéticos são bem mais expressivos em 

Pindorama que em Votuporanga e Jaú. A herdabilidade ao nível de indivíduo no 

experimento (Tabela 15) obtida em Pindorama (0,49) comparada a Votuporanga 

(0,20) e Jaú (0,09), bem como a caracterização de um ambiente mais propício 

para a expressão da variabilidade genética, demonstrada através dos valores de 

coeficientes de variação genética (Tabela 6) para Pindorama (41,17%) 

comparado aos valores menos expressivos de Votuporanga (26,02%) e Jaú 

(15,64%), explicam a superioridade demonstrada por Pindorama. 

Os ganhos genéticos estimados pelo método univariado na seleção 

individual para PB, foram 176,31%, 76,33% e 25,49% em Pindorama, 

Votuporanga e Jaú, respectivamente. O ganho genético obtido elevou a nova 

média da população após um ciclo de seleção de 0,82 g para 2,28 g em 

Pindorama, de 0,50 g para 0,88 g em Votuporanga e de 0,64 g para 0,80 g em 

Jaú (Tabelas 6 e 25). 

A seleção combinada proporcionou ganhos genéticos diretos de 174,09%, 

76,59% e 30,61% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, respectivamente. O ganho 

obtido elevou a nova média da população após um ciclo de seleção de 0,82 g 

para 2,26 g em Pindorama, de 0,50 g para 0,88 g em Votuporanga e de 

0,64 g para 0,83 g em Jaú. 

A seleção pelo índice multi-efeitos proporcionou ganhos genéticos diretos 

de 178,78%, 79,98% e 31,34% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, 
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respectivamente, elevando a nova média da população após um ciclo de 

seleção de 0,82 g para 2,30 g em Pindorama, de 0,50 g para 0,90 g em 

Votuporanga e de 0,64 g para 0,84 g em Jaú. 

Os valores estimados de acurácias e ganhos genéticos pelo método 

multivariado mostraram uma leve tendência de superioridade quando 

comparados àqueles encontrados no método univariado. De maneira geral, 

ganhos mais elevados foram obtidos pelo índice multi-efeitos, porém, bem menos 

expressivos que aqueles estimados para o caráter NA. 

As comparações entre as acurácias e ganhos estimados para a espécie 

considerando-a como alógama e de sistema reprodutivo misto, para a caráter PB, 

são apresentadas e discutidas no último sub-item dos resultados e discussão. 

c) Espessura de casca 

As acurácias e ganhos genéticos diretos e nova média da população, 

associados aos diferentes métodos de seleção univariados e multivariados para 

espessura de casca (EC) são apresentados na Tabela 26. 
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TABELA 26 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS PARA ESPESSURA DE 
CASCA (EC) DE H. brasiliensis, CONSIDERADA COMO ESPÉCIE 
DE SISTEMA REPRODUTIVO MISTO*, AOS TRÊS ANOS DE 
IDADE, NOS TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

MÉTODO UNIVARIADO MÉTODO MULTIVARIADO 

LOCAIS SELEÇÃO" ACUR. GANHO 
(%) 

NOVA 

MÉDIA 

ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

INDIVIDUAL 0,64 38,13 4,54 0,77 55,34 5,10 

PINDORAMA 
(SP) 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,69 

0,71 

44,95 

45,55 

4,76 

4,78 

0,78 

0,80 

57,13 

57,33 

5.16 

5.17 

INDIVIDUAL 0,53 25,51 4,17 0,57 27,53 4,24 
VOTUPORANGA 

(SP) COMBINADA 0,63 33,22 4,43 0,65 33,96 4,46 

MULTI-
EFEITOS 

0,64 33,41 4,44 0,66 34,29 4,47 

INDIVIDUAL 0,49 22,83 3,89 0,65 31,25 4,15 
JÁÚ 
(SP) COMBINADA 0,61 32,68 4,20 0,71 35,63 4,29 

MULTI-
EFEITOS 

0,62 33,23 4,21 0,72 36,61 4,32 

* Taxa de autofecundação de 22%; modelo completo com coeficiente de parentesco de 0,155; 
"Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

Os resultados obtidos para o caráter EC foram semelhantes àqueles 

encontrados para a espécie considerada como alógama. Os valores mais 

expressivos de ganho genético também foram encontrados em Pindorama. As 

estimativas variaram de local para local e entre as unidades de seleção, com 

valores mais elevados de ganhos genéticos onde as acurácias foram maiores. 

A diferença dos valores estimados de ganhos genéticos para Pindorama, 

comparados a Votuporanga e Jaú, não são tão expressivos quanto ao caráter 
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PB, porém demonstram ainda, a superioridade de Pindorama. A herdabilidade 

ao nível de indivíduo no experimento obtida em Pindorama (0,41) comparada a 

Votuporanga (0,28) e Jaú (0,24), como também a caracterização de um 

ambiente mais propício para a expressão da variabilidade genética, justificam a 

superioridade demonstrada em Pindorama. 

Os ganhos genéticos estimados pelo método univariado na seleção 

individual foram 38,13%, 25,51% e 22,83% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, 

respectivamente. O ganho genético elevou a nova média da população após um 

ciclo de seleção de 3,28 mm para 4,54 mm em Pindorama, de 3,33 mm para 

4,17 mm em Votuporanga e de 3,16 mm para 3,89 mm em Jaú (Tabelas 6 e 26). 

A seleção combinada proporcionou ganhos genéticos diretos de 44,95%, 

33,22% e 32,68%, em Pindorama, Votuporanga e Jaú, respectivamente. O 

ganho genético obtido elevou a nova média da população após um ciclo de 

seleção de 3,28 mm para 4,76 mm em Pindorama, de 3,33 mm para 4,43 mm 

em Votuporanga e de 3,16 mm para 4,19 mm em Jaú. 

A seleção pelo índice multi-efeitos proporcionou ganhos genéticos diretos 

de 45,55%, 33,41% e 33,23% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, 

respectivamente, elevando a nova média da população após um ciclo de 

seleção de 3,28 mm para 4,78 mm em Pindorama, de 3,33 mm para 4,43 mm 

em Votuporanga e de 3,16 mm para 4,21 mm em Jaú. 

Os valores estimados de acurácias e ganhos genéticos pelo método 

multivariado mostraram a mesma tendência de superioridade, quando 

comparados àqueles encontrados no método univariado. Os ganhos mais 

elevados foram obtidos pelo índice multi-efeitos. 
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d) Circunferência do caule 

As acurácias, ganhos genéticos diretos e nova média da população, 

associados aos diferentes métodos de seleção univariados e multivariados para o 

caráter circunferência do caule (CC) são apresentados na Tabela 27. 

TABELA 27 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS PARA CIRCUNFERÊNCIA DO 
CAULE (CC) DE H. brasiliensis, CONSIDERADA COMO ESPÉCIE 
DE SISTEMA REPRODUTIVO MISTO*, AOS TRÊS ANOS DE 
IDADE, NOS TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

MÉTODO UNIVARIADO MÉTODO MULTIVARIADO 

LOCAIS SELEÇÃO" ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

INDIVIDUAL 0,54 33,39 26,21 0,72 51,56 29,79 

PINDORAMA 
(SP) 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,63 

0,64 

43,09 

42,22 

28,12 

27,95 

0,75 

0,76 

52,49 

52,79 

29,97 

30,03 

INDIVIDUAL 0,50 22,00 26,92 0,55 26,65 27,94 

VOTUPORANGA 
(SP) COMBINADA 0,62 29,30 28,53 0,65 32,38 29,21 

MULTI-
EFEITOS 

0,63 29,65 28,60 0,66 32,88 29,31 

INDIVIDUAL 0,52 27,24 18,26 0,65 38,69 19,90 

JAÚ 
(SP) COMBINADA 0,62 41,50 20,30 0,71 46,61 21,04 

MULTI-
EFEITOS 

0,63 41,82 20,35 0,72 47,15 21,11 

* Taxa de autofecundação de 22%; modelo completo com coeficiente de parentesco de 0,155; 
** Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

De maneira semelhante aos resultados obtidos para a espécie 

considerada como alógama, o caráter CC apresentou os valores mais elevados 
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de ganho genético em Pindorama, porém menos expressivos que os resultados 

obtidos para o caráter PB. As estimativas também variaram entre as unidades de 

seleção, dentro de cada local e entre locais, com valores mais elevados de 

ganhos genéticos onde as acurácias foram maiores. 

Constata-se que os valores estimados de herdabilidade ao nível de 

indivíduo no experimento (Tabela 15) em Pindorama (0,29), Votuporanga (0,25) e 

Jaú (0,27), bem como os valores de coeficiente de variação genética (Tabela 6) 

em Pindorama (16,82%), Votuporanga (13,96%) e Jaú (16,92%), mais próximos 

entre si, estão refletindo na diferença bem menos expressiva dos ganhos obtidos 

nos três locais para o caráter CC. 

Os ganhos genéticos estimados pelo método univariado na seleção 

individual para CC, foram 33,39%, 22,01% e 27,24% em Pindorama, Votuporanga 

e Jaú, respectivamente. O ganho genético elevou a nova média da população 

após um ciclo de seleção de 19,65 cm para 26,21 cm em Pindorama, de 

22,06 cm para 26,92 cm em Votuporanga e de 14,35 cm para 18,26 cm em Jaú. 

A seleção combinada proporcionou ganhos genéticos de 43,1%, 29,3% e 

41,5% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, respectivamente. O ganho obtido 

elevou a nova média da população após um ciclo de seleção de 19,65 cm para 

28,12 cm em Pindorama, de 22,06 cm para 28,53 cm em Votuporanga e de 14,35 

cm para 20,30 cm em Jaú (Tabelas 6 e 27). 

A seleção pelo índice multi-efeitos proporcionou ganhos genéticos diretos 

de 42,22%, 29,65% e 41,82% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, 

respectivamente. A seleção realizada elevou a nova média da população após 
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um ciclo de seleção de 19,65 cm para 27,95 cm em Pindorama, de 22,06 cm para 

28,60 cm em Votuporanga e de 14,35 cm para 20,35 cm em Jaú. 

De forma similar aos itens anteriores, os valores estimados de acurácias e 

ganhos genéticos pelo método multivariado mostraram-se superiores aos obtidos 

no método univariado. De maneira geral, os ganhos genéticos mais elevados 

foram obtidos pelo índice multi-efeitos. 

4.1.7.3 A SERINGUEIRA CONSIDERADA COMO ESPÉCIE DE SISTEMA 

REPRODUTIVO MISTO - MODELO ADITIVO 

O modelo aditivo, aplicado aos dados referentes à seringueira como 

espécie de sistema reprodutivo misto, considera apenas o mérito genético aditivo 

dos indivíduos, ou seja, a variação dos valores genéticos é atribuida ao efeito 

aditivo dos genes. 

a) Número de anéis de vasos laticíferos 

As acurácias, ganhos genéticos diretos e nova média da população, 

associados aos diferentes métodos de seleção univariados e multivariados para o 

caráter número de anéis de vasos laticíferos (NA) são apresentados na Tabela 

28. 
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TABELA 28 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (~), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇAO 
UNIVARIADOS E MUL TIVARIADOS PARA NÚMERO DE ANÉIS 
DE VASOS LATICíFEROS (NA) DE H. brasiliensis, 
CONSIDERADA COMO ESPÉCIE DE SISTEMA REPRODUTIVO 
MISTO*, AOS TRÊS ANOS DE IDADE, NOS TRÊS LOCAIS DE 
ESTUDO 

MÉTODO UNIVARIADO MÉTODO MULTlVARIADO 

LOCAIS SELEÇÃO** ACUR. GANHO NOVA ACUR. GANHO 
(%) 

MÉDIA 

INDIVIDUAL 0,34 4,83 1,79 0,53 

PINDORAMA COMBINADA 0,53 11,25 1,90 0,63 
(SP) 

MULTI- 0,56 11,29 1,90 0,63 
EFEITOS 

INDIVIDUAL 0,20 1,83 1,72 0,57 

VOTUPORANGA 
(SP) COMBINADA 0,40 3,21 1,75 0,70 

MULTI- 0,40 3,25 1,75 0,71 
EFEITOS 

INDIVIDUAL 0,27 4,02 1,73 0,52 

JAÚ 
(SP) COMBINADA 0,53 7,21 1,78 0,65 

MULTI- 0,53 7,45 1,79 0,65 
EFEITOS 

- .. 
* Taxa de autofecundaçao de 22%; modelo aditivo com coefiCiente de parentesco de 0,18; 
**Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

(%) 

12,65 

14,58 

14,41 

6,35 

7,78 

7,80 

8,55 

9,42 

9,76 

NOVA 

MÉDIA 

1,93 

1,96 

1,96 

1,80 

1,82 

1,82 

1,81 

1,82 

1,83 

A tendência demonstrada nas tabelas anteriores repete-se neste item, 

apresentando valores de ganhos genéticos e acurácias mais expressivos em 

Pindorama, comparado aos demais locais de estudo. As estimativas variaram 

entre as unidades de seleção, dentro de cada local e entre locais. 

Os valores obtidos de acurácias e ganhos genéticos nos métodos 

univariados e multivariados variaram entre as diferentes unidades de seleção, 
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dentro dos locais e entre locais. De maneira semelhante aos resultados 

apresentados para a espécie, considerada como alógama e de sistema 

reprodutivo misto - modelo completo, os ganhos genéticos foram mais 

expressivos onde as acurácias foram maiores. 

As estimativas de acurácias e ganhos genéticos, de maneira geral, foram 

maiores na seleção pelo índice multi-efeitos, sugerindo com isto que o uso deste 

método maximizará o ganho com a seleção. 

Os resultados obtidos aplicando-se o modelo aditivo, apresenta uma 

redução dos valores dos ganhos genéticos comparados àqueles encontrados 

quando considerou-se a espécie como alógama e de sistema reprodutivo misto -

modelo completo. Esta redução é explicada por ser considerado no modelo 

presente, apenas o mérito genético aditivo dos indivíduos. 

Comparando-se os resultados encontrados para o caráter em discussão 

com aqueles obtidos quando considerou-se a espécie como alógama (Tabela 

20), constata-se que na seleção individual ocorreu uma redução de 6,75% para 

4,83% em Pindorama, de 2,42% para 1,83% em Votuporanga e de 5,75% para 

4,00% em Jaú. Na seleção combinada a redução dos ganhos foi de 12,42% para 

11,25% em Pindorama, de 3,73% para 3,21% em Votuporaga e de 8,32% para 

7,21% em Jaú. Na seleção pelo índice multi-efeitos a redução dos ganhos foi de 

12,46% para 11,29% em Pindorama, de 3,73% para 3,25% em Votuporanga e de 

8,70% para 7,45% em Jaú. Embora as reduções para o caráter em questão não 

sejam tão expressivas, demonstram uma tendência de superestimativas dos 

ganhos não considerando-se o modelo mais adequado às espécies de sistema 

reprodutivo misto. 
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De forma análoga aos resultados obtidos para a espécie considerando-a 

como alógama e de sistema reprodutivo misto - modelo completo, os valores de 

acurácias e ganhos genéticos estimados pelo método multivariado, mostraram-se 

bem superiores àqueles encontrados no método univariado. Valores expressivos 

foram obtidos, especialmente na seleção individual, denotando, dessa forma, a 

importância da utilização de informações referentes a outros caracteres, 

aumentando a expressão do caráter desejado. 

b) Produção de borracha seca 

As acurácias, ganhos genéticos diretos e nova média da população, 

associados aos diferentes métodos de seleção univariados e multivariados para o 

caráter produção de borracha seca (PB) são apresentados na Tabela 29. 
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TABELA 29 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS PARA PRODUÇÃO DE 
BORRACHA SECA (PB) DE H. brasiliensis, CONSIDERADA COMO 
ESPÉCIE DE SISTEMA REPRODUTIVO MISTO*, AOS TRÊS 
ANOS DE IDADE, NOS TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

MÉTODO UNIVARIADO MÉTODO MULTIVARIADO 

LOCAIS SELEÇÃO** ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

INDIVIDUAL 0,65 151,87 2,08 0,66 149,29 2,06 

PINDORAMA 
(SP) 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,71 

0,72 

154,05 

157,49 

2,10 

2,12 

0,72 

0,73 

154,94 

158,30 

2,10 

2,13 

INDIVIDUAL 0,41 65,82 0,83 0,57 61,77 0,81 

VOTUPORANGA 
(SP) COMBINADA 0,59 68,61 0,84 0,70 67,68 0,84 

MULTI-
EFEITOS 

0,59 71,14 0,86 0,71 69,34 0,85 

INDIVIDUAL 0,27 22,20 0,78 0,43 23,56 0,79 

JAÚ 
(SP) COMBINADA 0,46 28,36 0,82 0,57 33,12 0,85 

MULTI-
EFEITOS 

0,47 28,73 0,82 0,570 33,80 0,85 

* Taxa de autofecundação de 22%; modelo aditivo com coeficiente de parentesco de 0,18; 
"Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

De forma análoga aos resultados obtidos para espécie considerada como 

alógama e de sistema reprodutivo misto - modelo completo, o caráter PB 

apresentou os valores mais expressivos de ganhos em Pindorama, comparados 

aos demais caracteres estudados. Estes resultados demonstram o potencial da 

espécie na produção de látex e sugere grandes perspectivas para o programa de 

melhoramento da seringueira. As estimativas também variaram entre as unidades 

de seleção, dentro de cada local e entre locais, com valores mais elevados de 

ganhos genéticos onde as acurácias foram maiores. 
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A herdabilidade ao nível de indivíduo no esperimento obtida em Pindorama 

(0,43) comparada a Votuporanga (0,17) e Jaú (0,07), bem como a caracterização 

de um ambiente mais propício para a expressão da variabilidade genética, 

demonstrada através dos valores de coeficientes de variação genética (CVg%) 

em Pindorama (41,17%) comparado aos valores menos expressivos de 

Votuporanga (26,02%) e Jaú (15,64%), explicam a superioridade demonstrada 

por Pindorama. 

Os ganhos genéticos estimados pelo método univariado na seleção 

individual para o caráter PB, foram 151,87%, 65,82% e 22,20% em Pindorama, 

Votuporanga e Jaú, respectivamente. O ganho genético elevou a nova média da 

população após um ciclo de seleção de 0,82 g para 2,08 g em Pindorama, de 

0,50 g para 0,83 g em Votuporanga e de 0,64 g para 0,78 g em Jaú. 

A seleção combinada proporcionou ganhos genéticos diretos de 154,05%, 

68,61% e 28,36% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, respectivamente. O ganho 

elevou a nova média da população após um ciclo de seleção de 0,82 g para 2,10 

g em Pindorama, de 0,50 g para 0,84 g em Votuporanga e de 0,64 g para 0,82 g 

em Jaú. 

A seleção pelo índice multi-efeitos proporcionou ganhos genéticos diretos 

de 157,49%, 71,14% e 28,73% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, 

respectivamente. Estes ganhos elevaram a nova média da população após um 

ciclo de seleção de 0,82 g para 2,12 g em Pindorama, de 0,50 g para 0,86 g em 

Votuporanga e de 0,64 g para 0,82 g em Jaú. 

Os valores estimados de acurácias e ganhos genéticos pelo método 

multivariado continuam mostrando uma leve tendência de superioridade quando 
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comparados àqueles encontrados no método univariado. De maneira geral, 

ganhos mais elevados foram obtidos pelo índice multi-efeitos, sugerindo que o 

uso deste método de seleção maximizará os ganhos em produção de borracha 

seca. 

c) Espessura de casca 

As acurácias, ganhos genéticos diretos e nova média da população, 

associados aos diferentes métodos de seleção univariados e multivariados para o 

caráter espessura de casca (EC) são apresentados na Tabela 30. 
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TABELA 30 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS PARA ESPESSURA DE 
CASCA (EC) DE H. brasiliensis, CONSIDERADA COMO ESPÉCIE 
DE SISTEMA REPRODUTIVO MISTO*, AOS TRÊS ANOS DE 
IDADE, NOS TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

MÉTODO UNIVARIADO MÉTODO MULTIVARIADO 

L O C A I S SELEÇÃO** ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

INDIVIDUAL 0,593 32,83 4,36 0,71 47,55 4,85 

PINDORAMA 
(SP) 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,69 

0,69 

41,63 

42,22 

4,65 

4,67 

0,75 

0,76 

50,13 

50,43 

4.93 

4.94 

INDIVIDUAL 0,49 21,96 4,06 0,52 23,76 4,12 

VOTUPORANGA 
(SP) COMBINADA 0,63 30,70 4,35 0,65 31,52 4,37 

MULTI-
EFEITOS 

0,64 30,87 4,35 0,65 31,84 4,39 

INDIVIDUAL 0,46 19,65 3,79 0,60 26,91 4,01 

JAÚ 
(SP) COMBINADA 0,62 31,24 4,15 0,69 33,36 4,22 

MULTI-
EFEITOS 

0,63 31,68 4,17 0,70 34,10 4,24 

* Taxa de autofecundação de 22%; modelo aditivo com coeficiente de parentesco de 0,18; 
* 'Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

Os resultados obtidos para o caráter EC foram semelhantes àqueles 

encontrados para a espécie considerada como alógama e de sistema reprodutivo 

misto - modelo completo. Os valores mais expressivos de ganho genético 

também foram encontrados em Pindorama. As estimativas variaram de local para 

local e entre as unidades de seleção, com valores mais elevados de ganhos 

genéticos onde as acurácias foram maiores. 
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As estimativas de acurácias e ganhos genéticos, de maneira geral, foram 

maiores na seleção pelo índice multi-efeitos, embora com diferenças menos 

expressivas que aquelas demonstradas para o caráter PB. Estes resultados 

continuam sugerindo que o uso deste método maximizará o ganho com a 

seleção. 

De forma análoga aos caracteres discutidos nos dois itens anteriores, o 

caráter EC também apresenta uma redução dos valores dos ganhos genéticos, 

acurácias e nova média da população, comparados àqueles encontrados quando 

considerou-se a espécie como alógama e de sistema reprodutivo misto - modelo 

completo. Justifica-se esta redução em função do presente modelo considerar 

apenas o mérito genético aditivo dos indivíduos. 

Comparando-se os resultados encontrados para o caráter em discussão 

com aqueles obtidos quando considerou-se a epécie como alógama, constata-se 

que na seleção individual ocorreu uma redução de 42,27% para 32,83% em 

Pindorama, de 31,61% para 21,96% em Votuporanga e de 28,26% para 19,65% 

em Jaú. Na seleção combinada a redução dos ganhos foi de 51,69% para 

41,63% em Pindorama, de 37,76% para 30,70% em Votuporaga e de 35,33% 

para 31,24% em Jaú. Na seleção pelo índice multi-efeitos a redução dos ganhos 

foi de 52,36% para 42,23% em Pindorama, de 38,06% para 30,87% em 

Votuporanga e de 36,43% para 31,68% em Jaú. Essas reduções, demonstram 

uma tendência de superestimativas dos ganhos não considerando-se o modelo 

mais adequado às espécies de sistema reprodutivo misto. 

Os valores de acurácias e ganhos genéticos estimados pelo método 

multivariado, também mostraram-se superiores àqueles encontrados no 
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método univariado. Estes resultados ressaltam a importância da utilização de 

informações referentes a outros caracteres, aumentando a expressão do caráter 

desejado. 

d) Circunferência do caule 

As acurácias, ganhos genéticos diretos e nova média da população, 

associados aos diferentes métodos de seleção univariados e multivariados para o 

caráter circunferência do caule (CC) são apresentados na Tabela 31. 
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TABELA 31 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES MÉTODOS DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS E MULTIVARIADO S PARA CIRCUNFERÊNCIA DO 
CAULE (CC) DE H. brasiliensis, CONSIDERADA COMO ESPÉCIE 
DE SISTEMA REPRODUTIVO MISTO*, AOS TRÊS ANOS DE 
IDADE, NOS TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

MÉTODO UNIVARIADO MÉTODO MULTIVARIADO 

LOCAIS SELEÇÃO" ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

ACUR. GANHO (%) NOVA 

MÉDIA 

INDIVIDUAL 0,50 28,75 25,31 0,67 44,40 28,38 

PINDORAMA 
(SP) 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,63 

0,64 

39,95 

39,01 

27,50 

27,32 

0,72 

0,73 

46,27 

46,56 

28,75 

28,80 

INDIVIDUAL 0,47 18,94 26,24 0,51 22,93 27,12 
VOTUPORANGA 

(SP) COMBINADA 0,63 27,25 28,07 0,65 29,88 28,65 

MULTI-
EFEITOS 

0,63 27,59 28,15 0,66 30,25 28,73 

INDIVIDUAL 0,48 23,46 17,71 0,61 33,33 19,13 
JAÚ 
(SP) COMBINADA 0,63 40,13 20,11 0,69 44,05 20,67 

MULTI-
EFEITOS 

0,63 40,38 20,14 0,70 44,42 20,72 

* Taxa de autofecundação de 22%; modelo aditivo com coeficiente de parentesco de 0,18; 
* *Seleção no experimento = pomar de sementes clonal 

O caráter CC apresentou os valores mais elevados de ganho genético em 

Pindorama, porém menos expressivos que os resultados obtidos para o caráter 

PB. As estimativas também variaram entre as unidades de seleção, dentro de 

cada local e entre locais, com valores mais elevados de ganhos genéticos onde 

as acurácias foram maiores. 

Os valores estimados de herdabilidade ao nível de indivíduo no 

experimento em Pindorama (0,25), Votuporanga (0,22) e Jaú (0,23), bem como os 

valores de coeficiente de variação genética em Pindorama (16,82%), 
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Votuporanga (13,96%) e Jaú (16,92%), mais próximos entre si, estão refletindo 

na diferença bem menos expressiva dos ganhos obtidos nos três locais para o 

caráter CC. 

O caráter CC também apresenta uma redução dos valores dos ganhos 

genéticos, acurácias e nova média da população, comparados àqueles 

encontrados quando considerou-se a espécie como alógama. 

A referida redução na seleção individual foi de 41,41% para 28,75% em 

Pindorama, de 27,29% para 18,94% em Votuporanga e de 33,80% para 23,46% 

em Jaú. Na seleção combinada a redução nos ganhos foi de 48,91% para 

39,95% em Pindorama, de 33,13% para 27,25% em Votuporanga e de 44,19% 

para 40,12% em Jaú. Na seleção pelo índice multi-efeitos a redução nos ganhos 

foi de 48,10% para 39,01% em Pindorama, de 33,77% para 27,59% em 

Votuporanga e de 44,72% para 40,38% em Jaú. Essas reduções, demonstram 

uma tendência de superestimativas dos ganhos não considerando-se o modelo 

mais adequado às espécies de sistema reprodutivo misto. 

Os ganhos genéticos estimados pelo método univariado na seleção 

individual para CC, foram 28,75%, 18,94% e 23,46% em Pindorama, Votuporanga 

e Jaú, respectivamente. O ganho genético elevou a nova média da população 

após um ciclo de seleção de 19,65 cm para 25,30 cm em Pindorama, de 

22,06 cm para 26,64 cm em Votuporanga e de 14,35 cm para 17,71 cm em Jaú. 

A seleção combinada proporcionou ganhos genéticos de 39,95%, 27,25% 

e 40,13% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, respectivamente. O ganho obtido 

elevou a nova média da população após um ciclo de seleção de 19,65 cm para 
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27,50 cm em Pindorama, de 22,06 cm para 28,07 cm em Votuporanga e de 14,35 

cm para 20,11 cm em Jaú. 

A seleção pelo índice multi-efeitos proporcionou ganhos genéticos diretos 

de 39,01%, 27,59% e 40,78% em Pindorama, Votuporanga e Jaú, 

respectivamente. A seleção realizada elevou a nova média da população após 

um ciclo de seleção de 19,65 cm para 27,32 cm em Pindorama, de 22,06 cm para 

28,15 cm em Votuporanga e de 14,35 cm para 20,14 cm em Jaú. 

Os valores estimados de acurácias e ganhos genéticos obtidos pelo 

método multivariado, foram superiores àqueles encontrados pelo método 

univariado. De forma similar à abordagem dos sub-itens anteriores, evidencia-se 

a importância da utilização de informações referentes a outros caracteres, 

quando estas estão disponíveis, aumentando a expressão do caráter desejado. 

4.1.8 COMPARAÇÕES ENTRE MÉTODOS DE SELEÇÃO CONSIDERANDO 

A SERINGUEIRA COMO ESPÉCIE ALÓGAMA E DE SISTEMA 

REPRODUTIVO MISTO 

As acurácias e ganhos genéticos diretos (métodos univariado), associados 

aos diferentes efeitos empregados nos métodos de seleção para o caráter 

produção de borracha seca (PB), considerando a espécie como alógama e de 

sistema reprodutivo misto, são apresentados na Tabela 32. 
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TABELA 32 - ACURÁCIAS E GANHOS GENÉTICOS DIRETOS (%), 
ASSOCIADOS A DIFERENTES UNIDADES DE SELEÇÃO 
UNIVARIADOS PARA PRODUÇÃO DE BORRACHA SECA (PB) DE 
H. brasiliensis, CONSIDERADA COMO ESPÉCIE ALÓGAMA E DE 
SISTEMA REPRODUTIVO MISTO, AOS TRÊS ANOS DE IDADE, 
NOS TRÊS LOCAIS DE ESTUDO 

LOCAIS SELEÇÃO* 
ALÓGAMA MISTO 

(C.P. = 0,155)** 
MISTO 

(C.P. = 0,18)*** 
ACUR. GANHO 

(%) 
ACUR. GANHO (%) ACUR. GANHO 

(%) 

INDIVIDUAL 0,78 218,70 0,70 176,31 0,65 151,87 

PINDORAMA 
(SP) 

COMBINADA 

MULTI-
EFEITOS 

0,79 

0,79 

211,18 

218,58 

0,73 

0,74 

174,09 

178,78 

0,71 

0,72 

154,05 

157,49 

INDIVIDUAL 0,49 94,74 0,44 76,33 0,41 65,82 
VOTUPORANGA 

(SP) COMBINADA 0,58 91,29 0,58 76,59 0,59 68,61 

MULTI-
EFEITOS 

0,59 95,94 0,58 79,98 0,59 71,14 

INDIVIDUAL 0,33 31,66 0,29 25,49 0,27 22,20 
JAU 
(SP) COMBINADA 0,44 34,95 0,45 30,61 0,47 28,36 

MULTI-
EFEITOS 

0,44 35,99 0,45 31,34 0,47 28,73 

* *Seleção no experimento = pomar de sementes clonal; 
" T a x a de autofecundação de 22%; modelo completo com coeficiente de parentesco de 0,155;***modelo 

aditivo com coeficiente de parentesco de 0,18 

Os valores obtidos nas estimativas de acurácias e ganhos genéticos 

(método univariado) para o caráter PB, variaram nos diferentes modelos, entre 

os métodos de seleção nos locais e entre locais. Observa-se valores mais 

elevados de acurácias e ganhos para aqueles métodos de seleção em que a 

seringueira foi considerada como espécie alógama, com valores mais 

expressivos para Pindorama, seguindo-se de Votuporanga e Jaú. 

As superestimativas dos ganhos genéticos, em face da não consideração 

da taxa de autofecundação entre alógama e misto - modelo completo, na seleção 
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individual foi de 42,38% em Pindorama, em Votuporanga de 18,41% e de 6,17% 

em Jaú. Na seleção combinada foi de 37,09% em Pindorama, de 14,70% em 

Votuporanga e de 4,34% em Jaú. Na seleção pelo índice multi-efeitos foi de 

39,80% em Pindorama, de 15,96% em Votuporanga e de 4,65% em Jaú. 

Valores mais expressivos de superestimativas de ganhos genéticos foram 

obtidos entre alógama e misto - modelo aditivo. Na seleção individual foi de 

66,83% em Pindorama, em Votuporanga de 28,92% e de 9,46% em Jaú. Na 

seleção combinada foi de 57,13% em Pindorama, de 22,68% em Votuporanga e 

de 6,59% em Jaú. Na seleção pelo índice multi-efeitos foi de 61,09% em 

Pindorama, de 24,80% em Votuporanga e de 7,26% em Jaú. 

Os resultados apresentados são condizentes com aqueles relatados por 

RESENDE et al. (1996b) para diversas populações do gênero Eucalyptus, onde o 

ganho genético, foi superestimado na seleção individual. As superestimativas são 

ocasionadas, principalmente, pela depressão endogâmica não considerada, 

assumindo-se progênies de polinização aberta como sendo de meio-irmãos. 

Na seleção entre progênies, tanto para aquelas de polinização aberta 

quanto as de meio-irmãos, a covariância entre a unidade de seleção e a 

população melhorada (COVus pm) é exatamente igual à variância genética 

liberada entre progênies (RESENDE et al., 1996b). Dessa forma, não existe erro 

na seleção entre progênies e a herdabilidade obtida pode ser usada na 

expressão do ganho genético, tal como é aplicada quando trabalha-se com meio-

irmãos legítimos. Por outro lado, para a seleção massai em progênies de meio-

irmãos, multiplica-se o componente de variância entre progênies por 4, 

aumentado a covariância entre os indivíduos da progênie, de forma que 
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empregando-se a relação VA = 4COVp , provoca-se uma superestimação de VA 

(RESENDE et al., 1996b). Ressalta-se, ainda, que a superestimação será tanto 

maior quanto maior a taxa de autofecundação. 

Esta situação demonstrada pelos resultados apresentados é semelhante 

àquela relatada por MORAN; BELL (1983) e GRIFFIN et al. (1987) para espécies 

do gênero Eucalyptus, o que os levou a considerar as espécies como de sistema 

reprodutivo misto. De forma similar, para a seringueira, o modelo adequado às 

populações de sistema reprodutivo misto não tem sido utilizado. 

A adoção do modelo próprio para as espécies de sistema reprodutivo 

misto, conforme apresentado por COCKERHAM; WEIR (1984), possibilita uma 

melhor caracterização da estrutura genética das populações. Esta prática 

propiciará uma definição mais adequada dos componentes da variação genética 

e consequentemente dos efeitos da autofecundação na estimação de parâmetros 

genéticos (RESENDE et al., 1996b). 

Em função dos resultados encontrados para a seringueira e da 

necessidade de obtenção de estimativas de parâmetros genéticos mais precisas 

para a espécie, uma nova abordagem, levando em conta o modelo utilizado para 

espécies de sistema reprodutivo misto, deve ser considerada, visando obter 

estimativas mais próximas da realidade das populações. 
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5 CONCLUSÕES 

a) A variabilidade genética detectada para os caracteres produção de borracha 

seca (PB), espessura de casca (EC) e circunferência do caule (CC) estimulam a 

continuidade do programa de melhoramento genético, visando o aumento da 

produtividade. 

b) O efeito significativo da interação genotipo x ambiente para os três locais, 

especialmente para os caracteres PB e CC, não é um fator complicador para o 

melhorista, devido às altas correlações genéticas detectadas. 

c) As altas correlações dos materiais genéticos para os caracteres PB, EC e CC 

nos três ambientes, sugerem uma diminuição no número de locais de 

experimentação na região de abrangência do estudo. Considerando ser 

vantajoso o uso de um local a mais apenas quando o ganho em eficiência for 

superior a 10%, a utilização de Pindorama e Votuporanga, para a continuidade 

do programa de melhoramento genético da espécie, atenderá satisfatoriamente a 

região de abrangência do estudo, propiciando ganho equivalente àquele que 

seria obtido com a utilização dos três locais. 

d) Os valores elevados de herdabilidade (0,61) e de coeficiente de predição 

genética (0,62) para o efeito de indivíduo no experimento obtidos em Pindorama, 

especialmente para o caráter PB, sugerem grandes possibilidades de progresso 

genético em resposta à seleção. 

e) Os coeficientes de predição genética superiores aos coeficientes de 

herdabilidade, evidenciam a importância da utilização de informações referentes 

a outros caracteres, correlacionados com a expressão do caráter desejado. 
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f) As estimativas de herdabilidade no sentido restrito para o efeito de progénies, 

praticamente não são afetadas desconsiderando-se a taxa de endogamia 

presumível para a população. As herdabilidades para o efeito de indivíduos, são 

consideravelmente afetadas ao assumir progénies de polinização aberta como 

sendo de meio-irmãos. 

g) A superestimativa das herdabilidades para o efeito de indivíduo no 

experimento, em face da desconsideração da taxa de autofecundação entre 

alógama e sistema reprodutivo misto - modelo completo, foram de magnitudes 

variáveis de 12%, 5% e 3% para Pindorama, Votuporanga e Jaú, 

respectivamente. Já entre alógama e sistema reprodutivo misto - modelo aditivo, 

os valores foram mais expressivos, ou seja, Pindorama (19%), Votuporanga (8%) 

e Jaú (5%). 

h) As correlações genéticas aditivas positivas, de magnitudes médias, obtidas ao 

nível de plantas individuais para os caracteres NA, EC e CC associados a PB, 

indicam que a prática da seleção em um daqueles caracteres refletirá na 

produção de borracha, sugerindo a possibilidade de aumentar a produtividade 

com a seleção para os caracteres correlacionados. 

i) A mesma tendência observada para as correlações fenotípicas ao nível de 

médias de famílias, demonstram pouca interferência ambiental na mudança dos 

dois tipos de correlações analisadas. 

j) Os valores mais expressivos de acurácias (de até 0,79 no método univariado e 

0,81 no método multivariado) e ganhos genéticos (de até 218,70% no método 

univariado e 218,90% no método multivariado), encontrados para o caráter PB, 
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denotam o grande potencial da espécie na produção de látex e sugerem grandes 

perspectivas para o programa de melhoramento genético da seringueira, 

k) As estimativas bem mais elevadas de ganho genético para o caráter PB em 

Pindorama em comparação a Votuporanga e Jaú, expressam o potencial do local, 

com alta herdabilidade para o efeito de indivíduos no experimento, bem como a 

caracterização de um ambiente mais propício para a expressão da variabilidade 

genética, demonstrada pelos valores dos coeficientes de variação genética. 

I) A seleção com base no índice multi-efeitos, de maneira geral, maximiza o 

progresso genético e deve ser utilizada, independentemente de considerar a 

espécie como alógama ou de sistema reprodutivo misto. O método proporciona 

maior ganho genético e maior acurácia e, sua adoção não implica em acréscimos 

ao custo do processo seletivo. 

m) Os valores mais expressivos de acurácias e ganhos genéticos estimados pelo 

método multivariado, reafirmam a importância da utilização de informações 

referentes a outros caracteres, aumentando a expressão do caráter desejado, 

n) Superestimativas consideráveis de ganhos genéticos ocorrem na seleção 

individual, combinada e índice multi-efeitos, quando não se considera o sistema 

reprodutivo misto para a seringueira. Tais superestimativas para o caráter PB, ao 

desconsiderar a taxa de autofecundaçâo entre alógama e sistema reprodutivo 

misto - modelo completo, variaram de 4,65% a 42,38%. Entre alógama e sistema 

reprodutivo misto - modelo aditivo, os valores são mais expressivos e variaram de 

6,59% a 66,83%. 

o) A adoção do modelo adequado ao sistema reprodutivo misto da seringueira, 

possibilitará uma melhor definição dos componentes de variação genética e dos 
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