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Um dos objetivos do melhoramento de plantas é criar e manter variabilidade genética para obter 

indivíduos e/ou populações mais produtivas. Alcançar populações com características desejadas 

que visem satisfazer exigências de mercado como, por exemplo, madeira para diferentes usos 

está estritamente ligada à capacidade de selecionar genótipos a partir de uma população variável, 

e com base aos parâmetros genéticos conhecer a estrutura genética e adotar estratégias de 

melhoramento. Delonix regia (Bojerex Hook) Raf., conhecida popularmente como Flamboyant, 

é uma espécie florestal exótica advinda de Madagascar, que se adapta muito bem a condições 

ambientais de clima tropical. É utilizada como madeira na produção de lenha e carvão, além de 

paisagismo e arborização. O objetivo deste estudo foi o de obter parâmetros genéticos ao nível 

individual e de progênies de cinco famílias de meios-irmãos de Flamboyant (D. regia) no 

acúmulo de peso da massa seca aérea (MSA), massa seca radicular (MSR) e massa seca total 

(MST). O experimento foi conduzido no viveiro experimental do Instituto de Biodiversidade e 

Florestas da Universidade Federal do Oeste do Pará em ambiente protegido, num delineamento 

inteiramente ao acaso, com cinco famílias de meios-irmãos, quatro repetições e três plantas por 

parcela. A partir dos dados de matéria seca aérea, radicular e total, estimaram-se os seguintes 

parâmetros genéticos: Herdabilidade, coeficiente de variação genética do indivíduo, coeficiente 

de variação genética das progênies e média geral. As estimativas de componentes de variância e 

parâmetros genéticos foram obtidas empregando o software genético-estatístico SELEGEN 

REML/BLUP. Os coeficientes de variação genéticos individual foram de 42,89%; 46,62% e 

47,07% para as matérias seca total, aérea e radicular respectivamente, estes dados demonstram 

que há variação genética suficiente nestas famílias para as características avaliadas, sobretudo 

quando observado a partir dos dados de  massa seca radicular. Ao observar a variância genética 

entre as progênies se obtiveram os valores de 21,44% para a MST, 23,31% para MSA e 23,53 

para a MSR, neste sentindo, confirma-se com este teste a possibilidade de conseguirmos ganhos 

na produção de madeira com os sucessivos ciclos de seleção. Detectou-se a superioridade da 

progênie quatro, quanto ao ganho genético de matéria seca em gramas da parte aérea (0,9983), 

radicular (0,5897) e total (1,3212), e em todas as variáveis os indivíduos 2 e 1 foram superiores. 

Com isso, pode-se afirmar que na presença de variação genética, associada à alta herdabilidade, 

conduz a maiores ganhos genéticos garantindo o sucesso do programa de melhoramento. 
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