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O Baru (Dipteryx alata Vog.) é uma leguminosa arbórea com fruto e semente altamente 

nutritivos, sendo usados principalmente na alimentação humana e animal e na extração de óleo 

para fins medicinais e utilização na indústria de cosméticos. Esta espécie pode também ser 

empregada em recuperação de áreas degradadas e plantio de enriquecimento de pastagens. Os 

objetivos deste trabalho foram avaliar os componentes de variância e herdabilidade; e as 

correlações entre os caracteres percentual de germinação (%G) e índice de velocidade de 

germinação (IVG) das sementes, e diâmetro e altura das mudas, provenientes de progênies de 

baru. Foram avaliadas sementes coletadas em 19 progênies de baru. Essas árvores encontram-se 

no Município de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O experimento foi conduzido em casa 

de vegetação, em DIC, com seis repetições e 10 plantas por parcela, e as avaliações foram feitas 

com base nas médias de cada parcela. As sementes coletadas foram plantadas em sacos de 

polietileno e a germinação das mesmas acompanhada durante os vinte primeiros dias após a 

semeadura. As mensurações das mudas foram realizadas sessenta dias após o plantio com auxílio 

de régua graduada (altura) e paquímetro digital (diâmetro). Os componentes de variância para os 

caracteres avaliados foram determinados com uso do software SELEGEN – REM/BLUP (2008), 

(modelo 83), assim como as correlações genéticas entre os caracteres (modelo 102).  O 

coeficiente de variação genotípica variou de médio a alto entre os quatro caracteres estudados, 

sendo a altura das mudas o que apresentou maior valor para este parâmetro, indicando que esta 

variável, entre as estudadas neste trabalho, é a que tem maior utilidade em trabalhos de 

melhoramento com a espécie. Os valores de herdabilidade encontrados para as variáveis %G e 

IVG foram considerados baixos, o que indica certa dificuldade no melhoramento genético desses 

caracteres, já para as variáveis diâmetro e altura das mudas os valores encontrados para este 

parâmetro foram considerados médios. Entre as variáveis estudadas, diâmetro e altura das mudas 

foram as que apresentaram maior correlação genética entre si, indicando que, neste caso, uma 

variável pode ser melhorada mediante a seleção com base na outra. Assim também ocorreu com 

as variáveis %G e IVG, que apresentaram correlação acima de 90% entre si. Os caracteres com 

menor correlação genética foram altura das mudas e IVG das sementes. 
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