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Dentre os gêneros de espécies florestais que apresentam madeira dura, o é um dos mais
extensamente cultivados em regiões tropicais e subtropicais do mundo, principalmente devido a sua importância
econômica. Essas plantações têm sido ampliadas em muitos países pela excelência das suas propriedades da
madeira na fabricação de papel, particularmente papel para impressão (Downes . Rocha .,
2004), e pelas altas taxas de crescimento das árvores. Esse sucesso reflete em grande parte a adaptabilidade desse
gênero a uma variedade de condições edafoclimáticas, seu crescimento rápido e a versatilidade da utilidade de
sua madeira para aplicações industriais (Santos ., 2004).

Da área total do território nacional, cerca de 0,5% são cobertos por florestas plantadas, onde se
destacam as espécies do gênero e . Em menores proporções, encontram-se as espécies Acácia,
Teca e Araucária. Atualmente as plantações de ocupam, no Brasil, uma área de cerca de três milhões
de hectares, estando instaladas principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, destacando-se
também, Santa Catarina e Bahia. O setor florestal e sua cadeia de produção, industrialização e comercialização,
representa 4,5% do PIB brasileiro, tendo gerado um faturamento de US$ 8 bilhões em 2002, e empregado
6,5 milhões de pessoas, o que corresponde à cerca de 9% da população economicamente ativa do país
(Brasil, 2005).

Dessa forma, as florestas plantadas com o gênero merecem destaque no setor florestal
brasileiro, visto que, nos últimos anos, a sua silvicultura alcançou alto nível de desenvolvimento tecnológico,
e nesse avanço destaca-se o melhoramento genético, que propiciou ganhos de grande magnitude, principalmente
na produtividade volumétrica (Caixeta ., 2003). A despeito de todo esse avanço, alguns autores consideram
que o encontra-se ainda em estágios iniciais de melhoramento, de tal forma que as principais
modificações genéticas que se seguem ao período de domesticação ainda não foram realizadas (Grattapaglia

., 2004).Alguns questionamentos têm surgido a respeito das populações introduzidas no Brasil, quanto à sua
origem e ao conhecimento em termos de sua divergência genética, pois estes materiais foram introduzidos a
partir de populações naturais da Austrália, podendo ou não ter ocorrido um processo de redução dessa
diversidade em razão de cruzamento entre indivíduos aparentados ou do pequeno número efetivo de indivíduos
utilizados nos locais de coleta de sementes (Caixeta ., 2003).

Com a finalidade de atender a demanda nacional, os programas de melhoramento de espécies florestais
têm como principais objetivos: o aumento da produtividade, a obtenção da matéria-prima de maior qualidade,
a melhoria nas condições adaptativas das espécies, a tolerância a pragas e doenças, assim como a manutenção da
variabilidade genética, requisito fundamental para a obtenção de ganhos genéticos em longo prazo.
Nesses programas de melhoramento genético florestal, a seleção de árvores normalmente se fundamenta na
análise de caracteres quantitativos como: crescimento, forma e qualidade da madeira (Moraes ., 1997).
No entanto, para a obtenção de ganhos genéticos ressalta-se a importância do monitoramento da base
genética, a fim de evitar perdas excessivas de variabilidade, o que compromete os objetivos do programa de
melhoramento (Mori, 1993).
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O presente trabalho teve os seguintes objetivos: estimar a variabilidade genética para caracteres
silviculturais em progênies de uma população de procedente da região de Victoria River,
Austrália e estimar possíveis ganhos na seleção, visando transformar o teste de progênies em um Pomar de
Sementes por Mudas ou disponibilizar material para a formação de um Pomar de Sementes Clonal.

Apopulação base de alvo deste estudo foi instalada na forma de teste de progênies em
novembro de 1987, na Estação Experimental de Luiz Antônio-SP, do Instituto Florestal de São Paulo,
localizada nas coordenadas 21º 40’S, 47º 49’W e altitude de 550 m acima do nível do mar, com clima tropical e
temperatura média anual do mês mais quente de 22,7 ºC e do mês mais frio de 17,2 ºC, inverno seco, precipitação
média anual de 1.280 mm. O relevo do local é plano com inclinação em torno de 5% e solo do tipo Latossolo Roxo.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 16 progênies de ,
procedentes de Victoria River, Austrália. O espaçamento adotado foi o de 4,0 x 4,0 m, com 1 planta por parcela e
100 repetições.Abordadura externa foi constituída por duas linhas de uma mistura de progênies.

No teste de progênies foram mensurados, aos 19 anos de idade, os seguintes caracteres: diâmetro à
altura do peito (DAP, cm), altura total (m) e forma do tronco (variando de 1 tronco muito tortuoso e bifurcado,
a 5 tronco reto sem bifurcação, danos e doenças). Todos os caracteres foram analisados empregando-se a
metodologia do modelo linear misto (univariado aditivo), utilizando-se para tanto do programa SELEGEN
(Resende, 2002b). As definições e expressões dos coeficientes de herdabilidade e do coeficiente de variação
genética têm por base os trabalhos de Namkoong (1979), Vencovsky & Barriga (1992) e Resende (2002a).
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Em que: é amédiageraldocaráter; é a estimativa da variância genética aditiva, é a estimativa
da variância genética entre progênies; é a estimativa da variância do erro entre parcelas; é a estimativa da
variância fenotípica dentro de progênies; é o número de repetições e é a média harmônica do número de
plantas dentro de progênies.

O coeficiente de variação experimental da TABELA 1 apresentou alto para os caracteres
avaliados, com 44,15% para a forma, 33,66% para o DAP e 20,44% para a altura. A média geral variou de
1,80 (forma) a 18,32 cm (DAP). O teste F da análise de variância detectou diferenças significativas a 1%
de probabilidade para todos os caracteres, indicando que existem diferenças genéticas entre as progênies
e, portanto, a possibilidade de obter-se ganhos genéticos pela seleção das progênies mais produtivas para
os caracteres estudados.
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TABELA 1 – Estimativas da média ( ), do coeficiente de variação experimental (CV ) e resultados do teste F
para o efeito de progênies para os caracteres silviculturais: DAP (cm), altura (m) e forma do fuste
(Forma) para o teste de progênies de em Luiz Antônio-SP, aos 19 anos
de idade.

**: 0,01

O coeficiente de variação genética da TABELA 2 foi menor para a altura (3,36%), seguido do DAP
(5,39%) e pela forma (8,80%), indicando que o caráter forma foi o que expressou a maior variação genética entre
as progênies, portanto maior potencial para a seleção. A herdabilidade média entre as progênies foi alta para
todos os caracteres, variando de 0,72 (DAP) a 0,80 (forma). A acurácia, que indica alta correlação entre o valor
genético verdadeiro do indivíduo e o índice fenotípico utilizado para estimá-lo, variou de 84,81% (DAP) a
89,39% (forma).

Para tanto, verificou-se que os resultados presentes indicam alta variabilidade genética, controle
genético nos caracteres avaliados para ser explorada pela seleção das melhores árvores matrizes, possibilitando a
formação futura de um Pomar de Sementes.

1. Apopulação base de apresenta variabilidade genética para os caracteres forma do
tronco, DAP e altura.

2. Há a possibilidade de formação futura de um Pomar de Sementes.
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TABELA 2 Estimativas do coeficiente de variação genético ( ), herdabilidade média entre progênies
( ), e a acurácia (Ac) para os caracteres silviculturais: DAP (cm), altura (m) e forma do fuste
(Forma) para o teste de progênies de aos 19 anos, em LuizAntônio-SP.
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