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1  INTRODUÇÃO

Diante do rápido aumento da população mundial presenciado nas últimas décadas, torna-se cada 
vez mais necessário o desenvolvimento de programas e tecnologias que propiciem o aumento da produção de 
madeira de qualidade, visando atender a demanda crescente. 

As florestas plantadas com o gênero Eucalyptus merecem destaque no setor florestal brasileiro, 
visto que nos últimos anos, a sua silvicultura alcançou alto nível de desenvolvimento tecnológico, e neste 
avanço destaca-se o melhoramento genético, que propiciou ganhos de grande magnitude, principalmente na 
produtividade volumétrica (Caixeta et al., 2003).

A despeito de todo este avanço, alguns autores consideram que o Eucalyptus 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).

Diversas universidades e instituições públicas e privadas do Brasil colaboram de alguma forma com 
o melhoramento do gênero Eucalyptus (Resende, 1999). A espécie E. camaldulensis, vêm sendo melhorado 
por várias empresas florestais privadas, que via de regra, estão associadas a indústrias de papel e celulose, 
de móveis, siderúrgicas, dentre outras. 

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. 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).

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi quantificar a variabilidade genética para caracteres  
fenotípicos silviculturais em uma população base de Eucalyptus camaldulensis DEHNH.

2  MATERIAL E MÉTODOS

A população base de E. camaldulensis, proveniente das sementes de 25 árvores matrizes originárias 
da região de Katherine River, no estado de Queensland, Austrália, foi instalada em 26/04/1986, na Fazenda 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Engenharia, Campus de Ilha Solteira (FEIS/UNESP), 
localizada no município de Selvíria – MS. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados, composto de 25 
tratamentos (progênies), 60 repetições, totalizando 1.500 indivíduos, sendo que cada parcela foi representada 
por uma árvore, no espaçamento de 4 x 4 metros.

Foram avaliadas somente 4 repetições das 60 que compõe o experimento. Os caracteres medidos 
foram: a) altura total de plantas; b) diâmetro à altura do peito (DAP); c) volume; d) forma do fuste das árvores, 
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sendo esta obtida com base em uma escala de notas de 1 (tortuosidade acentuada) a 5 (perfeitamente reto), 
e) altura da bifurcação; e f) brotação de cepa.

As variáveis quantitativas foram analisadas pela metodologia do modelo linear misto 
(aditivo univariado)-REML/BLUP, aplicado aos testes de progênies de meios-irmãos, delineamento blocos 
ao acaso, uma planta por parcela, um só local e uma única população, seguindo o procedimento proposto por 
Resende (2002a):

y = Xb + Za + e

em que: y = vetores de dados; b = vetores dos efeitos de blocos (fixos); a = vetores dos efeitos genéticos 
aditivos (aleatórios); e = vetores dos efeitos de erros aleatórios; X, Z = matrizes de incidência para b 
e a, respectivamente.

As estimativas de componentes de variância e parâmetros genéticos foram obtidas pelo método 
da máxima verossimilhança restrita e melhor predição linear não viciada (REML/BLUP), a partir de dados 
desbalanceados, empregando-se o software genético-estatístico SELEGEN-REML/BLUP, desenvolvido por 
Resende (2002b). Tais componentes foram utilizados para estimar parâmetros genéticos, como coeficiente de 
variação genética, herdabilidades e ganhos na seleção. Também foi estimado o erro associado aos coeficientes de 
herdabilidade. Os parâmetros genéticos e erros foram também estimados utilizando o programa SELEGEN. 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores de média obtidos foram de 22,85 m para altura de plantas; 9 m para altura de bifurcação; 
25,93 cm para o DAP; 3,82 para forma do fuste e 1,19 m³/árvore para volume. Foram detectadas diferenças 
significativas entre progênies (teste-F, 1% de probabilidade), para todos os caracteres quantitativos avaliados. 
Isso é um indicativo de que existe variabilidade genética na população base, a qual pode ser explorada por 
seleção para obtenção de ganhos genéticos, corroborando os resultados obtidos por Paula et al. (2002) estudando 
a mesma espécie, e por Kalil Filho et al. (1983), Santos et al. (1990), Silva (1989) e Cornacchia (1993), em seus 
estudos sobre outras espécies florestais. O coeficiente de variação experimental (CVexp

) para os caracteres 
variou de médio a alto. Observou-se que o caráter volume teve os maiores CV

exp
, com média de 74%, o que 

era esperado, pois o caráter é composto basicamente pelo produto das variáveis altura total de plantas e DAP, 
e também em função das condições de variabilidade existente entre as matrizes. Tais resultados podem ser 
observados na TABELA 1.

TABELA 1 – Estimativas da média [ )m̂(sm̂ ± ], do coeficiente de variação experimental CV
exp

 e teste F (F) 
para os caracteres silviculturais:  altura total de plantas (m), altura de bifurcação (m), diâmetro 
à altura do peito (DAP) (cm), forma do fuste e volume,  de uma população base de Eucalyptus 
camaldulensis, aos 21 anos, em Selvíria–MS.

Caracteres )m̂(sm̂ ± 1 CV
exp

 (%) F

Altura (m) 22,85 ± 0,16 24,60 2,38**
Altura Bif. (m)3 9,00 ± 0,16 58,81 4,14**
DAP (cm) 25,93 ± 0,24 31,59 3,13**
Forma Fuste 3,82 ± 0,03 27,17 3,43**
Volume (m3/árv.) 1,19 ± 0,03 73,97 2,38**

(1) )m̂(s : desvio-padrão da média (m); CV
exp 

(%): coeficiente de variação experimental; **: valor significativo 
(Pr < 0,01); (3) Altura Bif.: altura de bifurcação das árvores (m).
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As estimativas dos parâmetros relacionados com a variação genética, encontram-se na TABELA 2. 
As estimativas do coeficiente de variação genética individual (CV

gi
) foram maiores que o coeficiente de 

variação genética entre progênies (CV
gp

), para todos caracteres analisados. O caráter Altura de bifurcação foi 
o que apresentou maiores coeficientes de variação genéticos, o que indica uma maior variação genética entre 
plantas dentro de progênies do que entre  as progênies, em relação aos demais caracteres analisados.

TABELA 2 – Estimativas do coeficiente de variação genética individual e genética de progênies (CV
gi
 e CV

gp
), 

quociente de seleção (CV
r
), herdabilidade, no sentido restrito, de indivíduo na 

parcela ( 2ĥ ), herdabilidade no sentido restrito, de média de progênie (
2
mĥ ), e acurácia de 

seleção ( aar̂ ), de uma população base de Eucalyptus camaldulensis, aos 21 anos em Selvíria–MS.

Caracteres CV
gi
 (%) CV

gp
 (%) CV

r
 (%) 2ĥ 2

mĥ aar̂

Altura (m) 7,46 3,73 0,15 0,09 ± 0,05 0,58 0,76
Altura Bif. (m)1 26,90 13,45 0,23 0,20 ± 0,07 0,76 0,87
DAP (cm) 11,91 5,95 0,19 0,14 ± 0,06 0,68 0,82
Forma Fuste 10,93 5,47 0,20 0,16 ± 0,06 0,71 0,84

Volume (m3/árv.) 22,46 11,23 0,15 0,09 ± 0,05 0,58 0,76

(1) Altura Bif.: altura de bifurcação das árvores (m).

O quociente de seleção, conforme Vencovsky & Barriga (1992), foi relativamente baixo para todos 
os caracteres, variando de 0,15 a 0,23, o que evidencia que o controle  genético dos caracteres sofre grande 
influência ambiental e, portanto, sugere que a seleção possa ser pouco efetiva. Em concordância, o coeficiente de 
herdabilidade em nível de plantas individuais no sentido restrito ( 2ĥ ) foi igualmente baixo para os caracteres de 
crescimento Altura total, Volume e DAP (0,09 ± 0,05; 0,09 ± 0,05 e 0,14 ± 0,06, respectivamente), 
e medianas para os caracteres Altura de bifurcação e Forma do fuste (0,20 ± 0,07 e 0,16 ± 0,06, respectivamente). 
Isto reforça que o controle genético dos caracteres é baixo para os caracteres de crescimento em nível de plantas 
individuais e, portanto, que a seleção individual dentro do  ensaio possa ser pouco efetiva para a capitalização 
de ganhos genéticos. Já as herdabilidades em nível de médias de progênies, também no sentido restrito ( 2

mĥ ), 
foram altas para todos os caracteres analisados, o que também foi observado por Paula et al. (2002), sendo o 
caráter  altura de bifurcação o que apresentou o maior valor (0,76). Tais resultados indicam melhor condição 
para seleção com base nas médias de progênies e maiores ganhos nas gerações posteriores, do que para 
a seleção individual dentro de progênies e individual dentro do experimento.

Finalmente, a estimativa da acurácia da seleção de progênies ( aar̂ ), que representa a relação entre 
o valor genético verdadeiro e o estimado, foi alta para todos os caracteres analisados, sendo maior para o 
caráter Altura de bifurcação (0,87). Segundo Resende (2002a), a acurácia é uma medida que está associada à 
precisão na seleção, e é o principal componente do progresso genético que o melhorista pode alterar visando 
maximizar o ganho genético.

4  CONCLUSÕES

Existe variação genética significativa entre as progênies da população base de E. camaldulensis, 
para todos os caracteres avaliados. 

O caráter Altura de bifurcação é o que apresenta maior variação genética, herdabilidades e acurácia seletiva 
e, portanto, tem o maior potencial para a seleção dos melhores indivíduos e a capitalização de ganhos genéticos.
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