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O melhoramento genético de espécies florestais contribui gradativamente para uma maior 

produtividade com a escolha certa do método de melhoramento. A utilização do teste de 

progênies visa estimar parâmetros genéticos e seleção de indivíduos. Quando se quer avaliar a 

variação e ganho genético o coeficiente de variação genética e herdabilidade estão entre os 

parâmetros mais importantes, pois estima o grau de variação genética e a proporção desta 

variância que será repassada para a próxima geração. O flamboyant (Delonix regia), espécie 

florestal usada na arborização, constitui-se em grande potencial para a purificação de águas 

residuais, embora seja uma espécie exótica, originaria de Madagascar, é adaptada à maioria das 

condições ambientais do Brasil. O objetivo deste estudo foi investigar a variação genética e 

estimar parâmetros genéticos de mudas de cinco progênies de meio-irmãos via teste de 

progênies.  O experimento foi realizado no viveiro experimental da Universidade Federal do 

Oeste do Pará em ambiente protegido num delineamento inteiramente casualizados, com cinco 

progênies, quatro repetições e seis plantas por parcela mensurando-se suas alturas quando 

apresentaram tamanho ideal para plantio. Foram estimados parâmetros genéticos como 

herdabilidade, coeficiente de variação genética do indivíduo, coeficiente de variação genética da 

progênie e a média geral pelo software genético estatístico SELEGEN (REML/BLUP). 

Diferenças genéticas entre progênies foram observadas para a característica avaliada. Este 

caráter apresentou valores de coeficiente de variação genética individual (CVgi%) igual a 

49,63% e herdabilidade no sentido restrito ao nível de indivíduos igual a 0,62. Com isso pode-se 

confirmar que quando a variabilidade genética das progênies for alta, maiores serão as chances 

de encontrar indivíduos superiores, refletidas nas altas herdabilidades encontradas. Entre as 

progênies, o coeficiente de variação genético também foi relativamente elevado (24,81%), 

mostrando que há diferenças entre as famílias na altura de plantas. Com a estimação do ganho 

genético foi possível identificar as progênies mais promissórias, sendo a progênie 2 com 5.9457 

cm e 5 com 3.9451 cm, com destaque para os indivíduos 1 e 2 da progênie 2 com  14,50 e 11,74 

cm respectivamente. A população de D. regia apresentou alta variabilidade genética para o 

parâmetro estudado, sendo a altura o caráter de maior importância e determinante para o 

estabelecimento definitivo em campo. 
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