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No melhoramento do Eucalipto algumas características são indispensáveis, tais como volume e 

qualidade da madeira. Dentre as características da qualidade da madeira, a densidade básica é 

uma das mais importantes, sendo esta influenciada tanto pelo volume da madeira quanto pela sua 

composição química. A medição da densidade básica pode ser realizada pelo método direto ou 

pelo indireto. No primeiro método a determinação é feita pela relação entre a massa de madeira 

seca em estufa e o volume obtido acima do ponto de saturação das fibras. Ele é laborioso e 

demorado, principalmente quando o número de plantas amostradas é grande. O segundo utiliza o 

aparelho Pilodyn. Este mede a resistência à penetração no tronco (sem casca) de um pino rígido 

sob pressão constante, cuja profundidade de penetração é, em princípio, inversamente 

proporcional à densidade. É um método rápido e com menor custo. No entanto, dúvidas 

persistem quanto à sua eficácia, então o trabalho objetivou comparação os métodos direto e 

indireto para a mensuração da densidade básica usando as informações fenotípicas e 

moleculares. Uma população de 611 indivíduos da empresa Fibria S.A., derivada de 68 famílias, 

provenientes de cruzamentos de várias espécies, foi plantada na cidade de Aracruz-ES. O 

delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com parcelas de uma planta espaçadas de 2 

x 3m. Aos 24 meses foi retirada uma amostra de DNA das plantas, e procedeu-se à genotipagem 

com aproximadamente 15 mil marcadores DArT e também determinou a densidade pelo método 

direto, e aos 36 meses pelo Pilodyn. Estimou-se o BLUP de cada planta, e obteve-se o índice de 

coincidência entre as 30 melhores plantas selecionadas pelos dois métodos. As marcas DArTs 

tiveram seus efeitos estimados no caráter densidade, utilizando a metodologia do rrBLUP. 

Verificou-se que a herdabilidade pelo método direto foi de 0,57, enquanto que para o Pilodyn foi 

de 0,86. O índice de coincidência entre plantas selecionadas fenotipicamente foi de 12%. A 

correlação de Spearman encontrada entre efeitos de marcas para as duas metodologia foi de 21%, 

indicando que um número pequeno de marcas com efeito expressivo para densidade aos 24 

meses também apresentou efeito expressivo para Pilodyn aos 36 meses. A marca com maior 

efeito pelo método direto foi encontrada no grupo de ligação 11, enquanto que para Pilodyn o 

maior efeito foi encontrado no grupo 9. Esses resultados implicam que a mensuração pelos dois 

métodos não tem boa coincidência. 
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