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A canafístula (Peltophorum dubium) é uma leguminosa arbórea nativa que apresenta grande 

potencial para reflorestamento, extração de compostos como taninos e saponinas, bem como 

para indústria madeireira, embora estudos relacionados ao melhoramento da espécie são 

extremamente escassos. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi identificar e classificar 

progênies promissoras de Peltophorum dubium provenientes de Minas Gerais utilizando a 

metodologia REML/BLUP. Mudas de 24 progênies de Peltophorum dubium, oriundas de 

Minas Gerais foram plantadas em 2013 na fazenda experimental da UFGD (22 º14’08”S, 

54º59’13”W e altitude de 434 m). O clima é do tipo Cwa (mesotérmico úmido), segundo a 

classificação de Köppen, e o solo classificado originalmente como latossolo vermelho 

distroférrico típico. Os caracteres avaliados foram altura de planta (AP), diâmetro à altura do 

peito (DAP), número das bifurcações (NB) e tronco e fuste (TF), com medições realizadas aos 

18 meses de idade da planta. O delineamento experimental implantado foi alfa-látice, com 4 

repetições contendo 8 blocos cada uma e 6 plantas por parcela. A análise de deviance e as 

estimativas dos parâmetros genéticos foram realizadas com auxílio do programa computacional 

Selegen-REML/BLUP, computados como delineamento em blocos ao acaso. O coeficiente de 

variação ambiental foi de 4,72 (TF) até 17,04 (AP). O coeficiente de variação genética aditiva 

individual variou de 1,05 (TF) até 10,40 (AP). Valores de herdabilidade restrita apresentaram-

se baixos, de modo que o maior valor encontrado foi 0,13 para AP. Com relação às predições 

de BLUP, observou-se ganho de 0,87 para o caractere DAP, 0,31 para AP, 0,04 para NB e 0,02 

para TF. A seleção individual não se mostrou a melhor opção para o material genético em 

estudo, uma vez que a herdabilidade média de progênies apresentou valores maiores que a 

herdabilidade individual. As progênies 61, 48 e 63 apresentaram maior ganho na média da 

população. Pode-se concluir que a metodologia REML/BLUP foi capaz de identificar 

variabilidade genética na população, bem como classificar as progênies de acordo com seus 

respectivos desempenhos.  
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