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Desempenho de progênies no pré-melhoramento 
de Tectona grandis L.f no Estado do Espírito Santo

Progeny performance at pre-breeding stage 
of Tectona grandis L.f in Espírito Santo State

Reginaldo Brito da Costa1, Diego Tyszka Martinez1, José Franklim Chichorro1, 
Maristela de Oliveira Bauer2, Diego Piva Cezana3 e Thaianny Rodrigues de Souza3

Resumo

O presente estudo objetivou avaliar a variabilidade genética para caracteres de crescimento no pré-me-
lhoramento de progênies de polinização aberta de Tectona grandis. O delineamento estatístico utilizado 
foi o de blocos ao acaso, com 60 tratamentos (progênies), cinco repetições e 20 plantas por parcela. As 
progênies foram avaliadas aos três meses de idade quanto aos caracteres: altura total (ALT), diâmetro do 
coleto (DC) e número de lançamentos foliares (NF). Os resultados mostraram para a herdabilidade média 
de progênies valores de magnitude moderada (0,26, 0,38 e 0,49 para ALT, NF e DC, respectivamente), 
sugerindo um substancial controle genético para os caracteres. O coeficiente de variação genética (CVgi%) 
variou de 4,98% a 11,19% entre os caracteres. Existe variabilidade genética entre as progênies de teca, 
sendo possível maximizar os ganhos genéticos com seleção na sequência do programa de melhoramento 
no Estado do Espírito Santo.

Palavras-chave: teca, parâmetros genéticos, procedimento Reml/Blup. 

Abstract

The trial aimed to evaluate genetic variability for growth traits at the pre-improvement stage of Tectona 
grandis open pollination progenies. The experimental design was random blocks with 60 treatments 
(progenies), five replications and 20 plants per plot. At age three months, progenies were evaluated for: 
total height (ALT), stem diameter (DC) and number of foliar shoots (NF). Results gave a moderate average 
progeny heritability (0.26, 0.38 and 0.49 for ALT, NF and DC, respectively), suggesting a substantial genetic 
control for these traits. Genetic variation coefficient (CVgi%) ranged from 5.0% to 11.2% among parameters. 
There is genetic variability among teak progenies, allowing maximization of genetic gains with continuation 
of the breeding program in Espírito Santo State.

Keywords: teak, genetic parameters, Reml/Blup procedure. 
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INTRODUÇÃO

Tectona grandis L. f (teca) pertence à família 
Lamiaceae (CARVALHO, 2006), com ocorrên-
cia natural nas florestas tropicais de monção 
do sudeste asiático da Índia, Vietnã, Myanmar, 
Laos e Tailândia (KOK, 2009; PANDEY; BRO-
WN, 2000; SHUKLA et al., 2011). Caracteriza-se 
por ser uma espécie arbórea preferencialmente 
alógama, decídua de floresta tropical (PANDEY; 
BROWN, 2000), heliófita caducifólia, que perde 
as folhas no período de menor precipitação plu-
viométrica (CARVALHO, 2006).

A madeira de elevada beleza, resistência e 
durabilidade a tornam uma das espécies mais 
valiosas do mundo, superando como exemplo a 
espécie Swietenia macrophylla (TSUKAMOTO FI-
LHO et al., 2003), utilizada principalmente na 
indústria naval, construção civil, indústria mo-
veleira, fabricação de assoalhos e deques (PAN-
DEY; BROWN, 2000).

A redução da oferta de madeira de exempla-
res nativos nos países do sudeste asiático, além 
de medidas que coíbem a atividade ilegal e res-
trições relacionadas à importação têm aumen-
tado o interesse pela espécie como alternativa 
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aos plantios florestais tradicionais (SCHUHLI; 
PALUDZYSZYN FILHO, 2010). Em face desses 
aspectos, a espécie tem sido amplamente plan-
tada em vários países do mundo, como a Índia, 
Birmânia, Tailândia, Laos, Malásia e Indonésia, 
além de regiões tropicais como a Ásia, África e 
América Central (KADAMBI, 1972), incluindo 
o Brasil (ABRAF, 2013). 

No Brasil, a área ocupada com plantios de 
teca totalizou 67.329 ha no ano de 2012, sendo 
concentrada principalmente nos estados de Mato 
Grosso, Pará e Roraima (ABRAF, 2013). Ressalta-
-se que a área plantada aumentou 34,7% desde 
2005 (ABRAF, 2006), o que demonstra a impor-
tância econômica da espécie no cenário nacional. 

Nessa conjuntura, o aumento da produtivi-
dade de madeira pode ser obtido através da con-
dução de programas de melhoramento genético 
de forma a selecionar clones superiores ou pro-
duzir sementes melhoradas. O processo seleti-
vo é realizado a partir da avaliação de caracteres 
de crescimento e propriedades da madeira em 
testes de progênies ou clonais, seguido da ob-
tenção de estimativas de parâmetros genéticos e 
predição de valores genotípicos que são baliza-
dores do processo (RESENDE, 2007).

A avaliação dos genótipos no decorrer do 
tempo torna-se importante como forma de am-
pliar o conhecimento relacionado ao compor-
tamento do germoplasma. Portanto, trabalhos 
que obtenham dados da fase inicial de desen-
volvimento da espécie tornam-se importantes, 
tendo em vista o monitoramento dos melhores 
materiais genéticos ao longo do tempo no pro-
grama de melhoramento.   

Neste sentido, como forma de iniciar ações 
de melhoramento genético da teca no Estado do 
Espírito Santo, o presente estudo objetivou ava-
liar a variabilidade genética de progênies de po-
linização aberta de teca, quanto aos caracteres 
de crescimento aos três meses de idade. 

MATERIAL E MÉTODOS

Os frutos de teca utilizados no presente es-
tudo foram coletados em 60 matrizes de poli-
nização aberta, estabelecidas em um povoa-
mento com sete anos de idade, no Município 
de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. 
Essas matrizes foram selecionadas com base nos 
caracteres altura e forma de fuste. As sementes 
desse povoamento são originárias da Empresa 
Cáceres Florestal, localizada no município de 
Cáceres, no Estado de Mato Grosso. 

As mudas seminais foram produzidas em 
casa de vegetação no viveiro do Departamen-
to de Engenharia Florestal da Universidade do 
Espírito Santo (UFES), no município de Ale-
gre, circunscrito às coordenadas 25º 45’49”S e 
41º29’57”W, com altitude de 138 m. O clima 
é caracterizado como Tropical de Altitude (Cwa 
segundo a classificação de Köppen), com tem-
peratura média anual de 23ºC. O delineamento 
estatístico utilizado foi o de blocos completos 
ao acaso, com 60 tratamentos (progênies), cin-
co repetições e 20 plantas por parcela, semeadas 
em sacos plásticos de 10 cm de diâmetro e 24 
cm de altura, com substrato constituído de ter-
ra preta. As progênies foram avaliadas aos três 
meses de idade quanto aos caracteres de cresci-
mento: altura total (ALT), em cm, obtida com 
auxílio de régua graduada; diâmetro do coleto 
(DC), em mm, obtida com auxílio de paquíme-
tro eletrônico; e número de lançamentos folia-
res (NF), em unidade. 

As características foram analisadas por meio 
do procedimento de modelos mistos de Máxi-
ma Verossimilhança Restrita/Melhor Predição 
Linear Não Viesada (Restricted Maximum Like-
lihood/Best Linear Unbiased Prediction), modelo 1 
do software SELEGEN – REML/BLUP (RESEN-
DE, 2002a), que apresenta a seguinte estrutura 
matemática (RESENDE, 2002b):

y = Xb + Za + Wc + e 
em que:
y, b, a, c e e: vetores de dados, dos efeitos das 
médias de blocos (fixo), de efeitos genéticos adi-
tivos (aleatório), de efeitos de parcela (aleató-
rio) e de erros aleatórios, respectivamente.
X, Z e W: matrizes de incidência para b, a e c, 
respectivamente.

Os parâmetros genéticos e estatísticos foram 
obtidos conforme Resende (2002b):

 = variância genética aditiva; 

= herdabilidade individual no 
sentido restrito no bloco;

 = herdabilidade 
média de progênies no sentido restrito no bloco;

= correlação devida ao am-
biente comum da parcela;

CVgi (%) =
 

. 100 = coeficiente de variação 

genética individual;
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CVe (%) =
 

. 100 = coeficiente de variação 

experimental;

Acurácia seletiva ( ) = obtida através da 
raiz quadrada da herdabilidade média entre 
progênie.
Sendo: = variância genética aditiva; = vari-
ância entre parcelas; = variância residual den-
tro da parcela (ambiental + não aditiva).

O tamanho efetivo populacional (Ne) foi esti-
mado para avaliar o efeito da seleção na variabi-
lidade genética da população de melhoramento.

Devido ao desbalanceamento do experimen-
to, causado pela não germinação de sementes 
ou pela mortalidade, procedeu-se a análise de 
deviance para os caracteres avaliados, onde os 
efeitos são testados via teste da razão de verossi-
milhança (LRT).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os caracteres DC e NF apresentaram diferen-
ças significativas a 1% e 5%, respectivamente, 
pelo teste de LRT. Deste modo, pode-se inferir 
que existem diferenças no comportamento das 
progênies para esses caracteres. A altura total 
não apresentou diferença significativa entre as 
progênies (Tabela 1). 

As estimativas dos parâmetros genéticos (Ta-
bela 2) demonstram que há variabilidade entre 
as progênies para os caracteres diâmetro de co-
leto e número de lançamentos foliares aos três 

meses de idade, possibilitando ganhos median-
te seleção em etapas futuras do melhoramento. 

As herdabilidades individuais no sentido 
restrito podem ser classificadas como de baixa 
magnitude ( < 0,15). Por outro lado, as herda-
bilidades em nível de média de progênies ( )  
foram moderadas. Neste contexto, Resende 
(2002b) enfatiza que, em geral, herdabilidades 
individuais de baixas magnitudes são comuns 
para os caracteres quantitativos e conduzem a 
moderadas e altas magnitudes das herdabilida-
des em nível de médias de progênies.

Os valores encontrados para herdabilidades 
médias de progênies de teca são condizentes 
com resultados encontrados na literatura para 
Ilex paraguariensis (COSTA et al., 2005, COSTA 
et al., 2009). Ressalta-se que a herdabilidade é 
uma propriedade não somente de um caráter, 
mas também da população e das circunstâncias 
de ambientes às quais os indivíduos são subme-
tidos (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). 

Os coeficientes de variação genética indi-
vidual (CVgi%) sugerem possibilidades de ga-
nhos no programa de melhoramento genético 
da espécie. Para outras espécies florestais, as es-
timativas dos CVgi% foram de 1,0% para altu-
ra em Balfourodendron riedelianum (SEBBENN, 
2007), 3,4% para altura em Eucalyptus camaldu-
lensis (MORAES et al., 2007), 6,3% para diâme-
tro à altura do peito em Myracrodruon urundeu-
va (FREITAS et al., 2007), e 5,4% para diâmetro 
à altura do peito em Eucalyptus camaldulensis 
(MORAES et al., 2007).

Tabela 1.  Análise de deviance (ANADEV) para caracteres de crescimento em progênies de teca (Tectona grandis L.f.).
Table 1.  Analysis of deviance (ANADEV) for growth traits in progenies of teak (Tectona grandis L.f.). 

Efeitos Diâmetro do coleto Altura total N.º de lançamentos foliares
Deviance LRT (x²) Deviance LRT (x²) Deviance LRT (x²)

Progênie 4326,76 9,25* 7368,57 1,74 10494,28 4,45*
Parcela 4506,28 188,77** 7567,11 200,28** 10702,92 213,09**
Completo 4317,51 - 7366,83 - 10489,83 -

X² tabelado de 3,84 e 6,63 para 5%(*) e 1%(**) de probabilidade, respectivamente. 

Tabela 2.  Estimativas de parâmetros genéticos para os caracteres de crescimento em progênies de teca (Tectona 
grandis L.f.).

Table 2.  Estimates of genetic parameters for growth traits in progenies of teak (Tectona grandis L.f.). 

Parâmetro Diâmetro do coleto (mm) Altura total (cm) N.º de lançamentos foliares
0,1365 ± 0,0343 0,0587 ± 0,0225 0,0974 ± 0,0294

0,4921 0,2609 0,3811

0,7015 0,5108 0,6174
CVgi% 11,2 6,0 5,0
CVe% 12,7 11,2 7,1
Média geral 3,74 6,95 17,04

: herdabilidade individual no sentido restrito, ou seja, dos efeitos aditivos; : herdabilidade da média de progênies, assumindo sobrevivência 
completa; : acurácia da seleção de progênies, assumindo sobrevivência completa; Cvgi%: coeficiente de variação genética aditiva individual; 
CVe%: coeficiente de variação experimental. 
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Portanto, a variabilidade genética demons-
trada e os valores de herdabilidades individu-
ais e de média de progênies obtidos na fase de 
pré-melhoramento, estimulam a sequência das 
avaliações no decorrer do programa de melho-
ramento da teca, com possibilidades de maior 
expressão genética em futuras avaliações.

Os coeficientes de variação experimental 
(CVe%) encontrados apresentaram valores en-
tre 7,1% e 12,7% e demonstram a boa precisão 
experimental (GARCIA, 1989).  

As acurácias foram expressivas com valores de 
70,1% (DC), 61,7% (NF) e 51,1% (ALT), apon-
tando o grau de confiabilidade dos resultados 
obtidos na avaliação genética, principalmente 
em DC e NF. Costa et al. (2009) enfatizam que 
neste contexto, os valores preditos permitem in-
dicar com maior segurança que o germoplasma 
em estudo têm possibilidade de maior progres-
so genético com a seleção.

Na seleção dos 20 melhores indivíduos para 
DC (Tabela 3), a progênie 11 se destacou com 
nove indivíduos selecionados entre os 20 me-
lhores. As progênies 40 e 43 apresentaram três 
indivíduos cada e as progênies 37 e 59 apresen-
taram dois indivíduos cada, entre os 20 melho-
res. No total, seis progênies apresentam seus in-
divíduos entre os 20 melhores, o que demonstra 
a superioridade destas progênies na referida ida-
de de avaliação. Esta seleção eleva a média do 

caráter de 3,73 mm para 4,39 mm, o que equi-
vale a um aumento do DC de 17,5%. Os ganhos 
adicionais obtidos com a seleção são coerentes 
com a herdabilidade individual (13,6%) e o co-
eficiente de variação genética aditiva individual 
(11,2%) encontrados para o caráter.

Na seleção para altura (Tabela 4) apenas qua-
tro progênies representadas entre os 20 melhores 
indivíduos, com destaque para a progênie 49, com 
15 indivíduos selecionados entre os 20 melhores. 
Apesar de não ter sido detectada diferença signi-
ficativa entre as progênies pela análise de devian-
ce, os ganhos genéticos estimados elevam a nova 
média da população selecionada de 6,94 cm para 
7,39 cm, o que equivale a um aumento de 6,5%.  

Para o número de lançamentos foliares, a progê-
nie 11 teve 18 indivíduos entre os 20 selecionados, 
demonstrando sua superioridade na seleção para 
este caráter. A média da população selecionada de 
18,22 equivale a um ganho de 7,0% para o caráter. 

Estes valores encontrados reforçam a impor-
tância do uso da informação de progênie, indi-
cando que existe a possibilidade de se obter ga-
nhos genéticos com a seleção entre progênies. 
Simeão et al. (2002) enfatizam que os valores ge-
néticos preditos em relação a todos os indivíduos 
candidatos possibilitam estabelecer a melhor es-
tratégia para o aumento da eficiência do melho-
ramento. A progênie 11 demonstrou-se superior 
em número de indivíduos selecionados para DC 

Tabela 3.  Valores fenotípicos, genéticos aditivos dos 20 melhores indivíduos de teca (Tectona grandis L.f.), com base 
nos valores genéticos, ganhos genéticos preditos e nova média da população para o caráter DC (mm).

Table 3.  Phenotypic values, additive genetic gains of the 20 best individuals of teak (Tectona grandis L.f.), based 
on breeding values, and the estimated new genetic gain population mean for the character DC (mm). 

Bloco Progênie Indivíduo Valores 
Fenotípicos

Valores 
genéticos

Ganho 
genético

Nova média 
da população

1 40 10 9,5300 4,6432 0,9033 4,6432
4 11 19 8,2000 4,4979 0,8307 4,5705
5 43 5 7,7700 4,4840 0,8019 4,5417
1 11 16 7,0200 4,4738 0,7849 4,5247
2 37 16 8,3300 4,4372 0,7674 4,5072
1 40 9 7,7700 4,4264 0,7539 4,4938
4 59 9 8,4500 4,4174 0,7430 4,4828
5 40 1 7,7200 4,3891 0,7313 4,4711
4 43 3 8,5000 4,3868 0,7219 4,4618
4 37 13 7,6100 4,3604 0,7118 4,4516
4 11 13 7,0200 4,3526 0,7028 4,4426
2 11 5 6,5300 4,3475 0,6949 4,4347
4 59 5 7,8300 4,3410 0,6877 4,4275
2 42 6 7,5000 4,3387 0,6813 4,4211
5 11 17 5,8200 4,3375 0,6757 4,4156
4 11 18 6,8600 4,3329 0,6706 4,4104
2 11 20 6,4100 4,3328 0,6660 4,4058
2 43 3 7,0800 4,3324 0,6619 4,4018
1 11 14 5,8700 4,3322 0,6583 4,3981
1 11 13 5,8300 4,3273 0,6547 4,3945
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Tabela 4.  Valores fenotípicos, ganhos genéticos preditos, nova média da população dos 20 melhores indivíduos 
selecionados de teca (Tectona grandis L.f.) para o caráter altura (cm).

Table 4.  Phenotypic values, predicted genetic gains, new population average of the top 20 individuals selected 
from teak (Tectona grandis L.f.) for height (cm). 

Bloco Progênie Indivíduo Valores 
Fenotípicos

Valores 
genéticos

Ganho 
genético

Nova média 
da população

5 49 3 17,2200 7,6595 0,7137 7,6595
2 49 2 11,9900 7,4805 0,6242 7,5700
2 49 3 11,7100 7,4655 0,5893 7,5352
5 49 4 13,2600 7,4466 0,5672 7,5130
5 49 2 12,6800 7,4154 0,5476 7,4935
3 49 2 10,3200 7,4095 0,5336 7,4795
4 49 4 11,5500 7,4022 0,5226 7,4685
5 34 2 13,4900 7,3943 0,5133 7,4592
2 49 4 10,2800 7,3886 0,5055 7,4513
3 49 16 9,8400 7,3837 0,4987 7,4446
5 49 8 12,0900 7,3836 0,4932 7,4390
4 49 3 10,9700 7,3710 0,4875 7,4334
4 49 9 10,7800 7,3608 0,4819 7,4278
5 7 9 11,5800 7,3607 0,4771 7,4230
1 49 15 10,0300 7,3602 0,4729 7,4188
5 34 1 12,6000 7,3464 0,4684 7,4143
5 11 3 12,3400 7,3374 0,4639 7,4098
4 49 10 10,2900 7,3345 0,4597 7,4056
3 49 13 8,8900 7,3326 0,4559 7,4017
3 34 2 10,3400 7,3322 0,4524 7,3983

Tabela 5.  Valores fenotípicos, ganhos genéticos preditos e nova média da população selecionada dos 20 melhores 
indivíduos selecionados de teca (Tectona grandis L.f.) para o caráter número de lançamentos foliares.

Table 5.  Phenotypic values and the new genetic gain in a estimated population mean of the top 20 individuals 
selected from teak (Tectona grandis L.f.) for the character number of leaf shoots. 

Bloco Progênie Indivíduo Valores 
Fenotípicos

Valores 
genéticos

Ganho 
genético

Nova média 
da população

1 11 7 24,0 18,4344 1,3955 18,4344
2 11 6 24,0 18,3476 1,3520 18,3910
2 11 8 24,0 18,3476 1,3376 18,3765
5 11 4 24,0 18,2925 1,3166 18,3555
1 11 10 22,0 18,2559 1,2967 18,3356
1 11 11 22,0 18,2559 1,2834 18,3223
1 11 16 22,0 18,2559 1,2739 18,3128
3 11 4 24,0 18,2012 1,2599 18,2989
3 11 8 24,0 18,2012 1,2491 18,2880
3 11 13 24,0 18,2012 1,2404 18,2793
3 33 3 28,0 18,1975 1,2330 18,2719
4 11 1 22,0 18,1951 1,2266 18,2655
4 11 10 22,0 18,1951 1,2212 18,2601
4 11 11 22,0 18,1951 1,2165 18,2554
4 11 16 22,0 18,1951 1,2125 18,2514
2 11 16 22,0 18,1691 1,2073 18,2463
2 11 18 22,0 18,1691 1,2028 18,2417
5 37 17 24,0 18,1669 1,1986 18,2376
5 11 2 22,0 18,1141 1,1921 18,2311
5 11 3 22,0 18,1141 1,1863 18,2252

e NF. Porém, para estes caracteres, o tamanho efe-
tivo populacional da população selecionada foi 
de 9,1 e 3,3, respectivamente, o que deve ser le-
vado em consideração na seleção em futuras ava-
liações destes materiais, de forma a evitar uma 
redução drástica da variabilidade genética.

Entretanto, cabe ressaltar que esta é uma 
avaliação preliminar da variabilidade das pro-
gênies e novas avaliações serão realizadas no 
decorrer do tempo como forma de acom-
panhar o desenvolvimento das progênies e  
realizar futuras seleções.
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CONCLUSÕES

a) Existe variabilidade genética entre as pro-
gênies de teca, sendo possível maximizar os 
ganhos genéticos sob seleção na sequência do 
programa de melhoramento.

b) O diâmetro de coleto e o número de lança-
mentos foliares são caracteres a serem considera-
dos na seleção, nas condições deste experimento.

c) A seleção individual via procedimento 
Reml/Blup, permite identificar os indivíduos 
e progênies mais promissores na atual fase do 
programa de melhoramento genético da teca. 
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