
RESSALVA

Atendendo solicitação do(a)
autor(a), o texto completo desta
dissertação será disponibilizado
somente a partir de 25/01/2020.



  
 

CRESCIMENTO INICIAL E PARÂMETROS GENÉTICOS DE POPULAÇÕES 
PARA MELHORAMENTO DE Corymbia spp. e Eucalyptus pilularis Smith  

  

GABRIEL DE RESENDE BARONI 

Botucatu 

2018



 
 

GABRIEL DE RESENDE BARONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRESCIMENTO INICIAL E PARÂMETROS GENÉTICOS DE POPULAÇÕES 
PARA MELHORAMENTO DE Corymbia spp. E Eucalyptus pilularis Smith  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Ciências Agronômicas da Unesp Câmpus 
de Botucatu, para obtenção do título de 
Mestre em Ciências Florestais (Programa 
de Pós Graduação em Ciência Florestal). 

 

 

Orientador: Dr. Paulo Henrique Müller da 
Silva 

 

 

Botucatu 

2018 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

      À FCA/Unesp por ser a instituição formadora, por meio dessa obtive o meu título 
de Mestre em Ciências Florestais e enriqueci minha formação profissional. 
      À Capes pela concessão da bolsa.  
      Às instituições associadas ao Programa Cooperativo de Melhoramento Florestal, 
por disponibilizar recursos ao desenvolvimentos dos trabalhos. 
      À Universidade Federal de Lavras, pois é a instituição responsável por minha 
graduação e aonde meus olhos abriram para a carreira acadêmica.  
      Ao Dr. Paulo Henrique pela orientação, paciência e conhecimentos 
compartilhados. 
      Aos Dr. Rinaldo e Dr. Léo por aceitarem ser banca examinadora e pelas 
sugestões. 
     Ao Eveli, funcionário do IPEF, que é meu companheiro de campo e ajudou em 
todas as mensurações e sempre compartilhou seu precioso conhecimento.  
     Ao Rildo, Lourival e todos os funcionários da Horto Florestal de Itatinga – SP que 
contribuíram com o apoio e conhecimentos compartilhados. 
      Àos meus amados pais Romeo e Edna e minha à irmã Naimara que sempre deram 
apoio incondicional e amor. Se hoje sou uma boa pessoa, eles são os grandes 
responsáveis por isso. 
      À minha amada e meiga namorada Ariane pelo amor e o apoio. Com ela ao meu 
lado o caminho se torna mais suave e divertido.  
      Aos meus amigos da República Zona Azul: Baiano, Higo, Macarrão, Matraca, 
Mongol, Nilton, Porca, Vitoldo e Vinicius pelo apoio, bons momentos e festas e risadas. 
      Aos demais os membros da minha família (avós, tios, tias e primos) pelo apoio e 
a torcida para que tudo desse certo. 
      Ao Instituto Federal do Sul de Minas Gerais aonde minha carreira profissional 
começou e meus olhos se abriram para uma formação profissional mais completa. 
      À todos os meus amigos pelo apoio e torcida, em especial ao Rodolfo, Diego e 
Mateus.  
      À todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento do 
trabalho. 
      Às instituições educadoras por onde passei. Uma instituição educadora tem o 
poder de mudar a vide inteira de um aluno.  
      Por fim, à todos os professoras que se dedicaram e compartilharam seus 
conhecimentos. Essa linda profissão atualmente desvalorizada no Brasil, mas que 
também possui o poder de melhorar a sociedade. 
 
 
 
 

 

 



 
 

RESUMO 
 

A introdução de espécies possibilita obter alternativas aos desafios do setor florestal: 

como estresses bióticos e abióticos, novas exigências de mercado e contribuir com 

contínuo ganho de produtividade. Os objetivos deste trabalho foram: conhecer o 

crescimento incial e parâmetros genéticos de populações de Corymbia henryi (CH), 

C. citriodora variegata (CCV), C. maculata (CM) e Eucalyptus pilularis; estudar e 

comparar a resistência à ferrugem (Austropuccinia psidii) em progênies de E. pilularis 

em condições ambientais controladas e em campo. Os ensaios de Corymbia spp. 

foram testes de procedências sem a estrutura de progênies, sendo uma população 

para cada espécie. Nesses testes foram avaliadas a altura de plantas aos 6,9 e 13 

meses após o plantio e diâmetro à altura do peito aos 13 meses. Em E. pilularis foi 

mensurada a altura e sobrevivência de plantas aos 7 meses após o plantio. Após as 

mensurações, foram realizadas as análises de deviance à 5% de significância para 

verificar diferença entre os materiais genéticos e entre parcelas. Posteriormente, os 

parâmetros genéticos foram estimados pelo método da máxima verossimilhança 

restrição/melhor predição linear não viciada (REML/BLUP).  Com o E. pilularis também 

foi avaliado a resistência à ferrugem, sendo realizada a inoculação de A. psidii em 

condições ambientais controladas em 20 progênies. No campo, a resistência à 

ferrugem foi avaliada mensalmente de julho a outubro de 2017. CH, CCV e CM 

apresentaram crescimento inicial rápido e alta sobrevivência  de plantas. CH 

apresentou efeito significativo de procedência para altura apenas aos 6 meses. Essa 

espécie apresentou valores altos e moderados de herdabilidade da média de 

procedências (H²mp) em altura e sobrevivência nas três épocas. CCV e CM 

apresentaram valores baixos de H²mp para todas as épocas de avaliação da altura e 

sobrevivência de plantas. O DAP apresentou H²mp baixo nas três espécies. E. pilularis 

apresentou crescimento inicial de 1,47 m e sobrevivência de 98%. Os valores de 

herdabilidade individual no sentido restrito (H²a) e herdabilidade da média de 

progênies (H²a) foram altos (0,38 e 0,76; respectivamente). Em relação à inoculação 

em condições controladas, 96,25 % das mudas foram resistentes à ferrugem. A H²a e 

H²m foram altas (0,41 e 0,81, respectivamente). No campo, a ferrugem foi observada 

apenas em julho. Apenas três mudas no campo apresentaram esporulação de 

ferrugem. Assim, a H²a e H²m foram baixas (0,001; 0,02). Isso ocorreu porque em 

condições controladas mais indivíduos apresentaram ferrugem, pois o ambiente 



controlado é ótimo para ocorrência da doença. As espécies de Corymbia spp. tiveram 

rápido crescimento inicial. CH apresentou forte controle genético em altura e 

sobrevivência de plantas. CCV e CM apresentaram fraco controle genético em ambos 

os caracteres. E. pilularis apresentou crescimento inicial rápido e forte controle 

genético dos caráter altura. O teste em condições ambientais controladas apresentou 

maior eficiência do que o teste de campo na estimação dos parâmetros genéticos da 

resistência à ferrugem. 

 

Palavras-chave: introdução de espécies; ferrugem; teste de procedência/progênie.  

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The introduction of species makes it possible to obtain alternatives to the challenges 

of the forestry sector: such as biotic and abiotic stresses, new market requirements 

and contribute to continuous productivity gains. This work aimed: to know the growth 

and initial genetic parameters of populations of Corymbia henryi (CH), C. citriodora 

variegata (CCV), C. maculata (CM) and Eucalyptus pilularis; to study and compare 

resistance to rust (Austropuccinia psidii) in progenies of E. pilularis under controlled 

and field environmental conditions. The trials of Corymbia spp. were tests of 

provenances without the structure of progenies, being a population for each species. 

In these trials the height of plants at 6, 9 and 13 months after planting were evaluated.  

Diameter at breast height height (DBH) at 13 months were evaluated. In E. pilularis the 

height and survival of plants at 7 months after planting were measured. After the 

measurements, the deviance analyzes were carried out at 5% of significance to verify 

the difference between genetic material and between plots. Afterwards, the genetic 

parameters were estimated by the method of Restriction Maximum Likelihood / Best 

Linear Unbiased Prediction (REML / BLUP). E. pilularis was evaluated for resistance 

to rust, and inoculation of A. psidii was carried out under controlled environmental 

conditions in 20 progenies. Rust resistance in the field was evaluated monthly from 

July to October 2017. CH, CCV and CM showed rapid initial growth and high plant 

survival. CH showed significant origin effect only at 6 months. This species presented 

high and moderate heritability values of the mean of provenances (H²mp) in height and 

survival in the three seasons. CCV and CM presented low values of H²mp for all 

seasons of height evaluation and plant survival. DAP presented low H²mp in all three 

species. E. pilularis presented initial growth of 1.47 m and survival of 98%. The values 

of individual heritability in the restricted sense (H²a) and heritability of the average 

progenies (H²a) were high (0.38 and 0.76, respectively). Regarding the inoculation 

under controlled conditions, 96.25% of the seedlings were resistant to rust. The H 2 a 

and H 2 m were high (0.41 and 0.81, respectively). In the field, rust was observed only 

in July. Only three seedlings in the field presented sporulation of rust. Thus, H 2a and 

H 2m were low (0.001; 0.02). This happened because under controlled conditions more 

individuals presented rust, because the controlled environment is great for the 

occurrence of the disease. The species of Corymbia spp. had rapid initial growth. CH 

showed strong genetic control in height and plant survival. CCV and CM presented 



weak genetic control in both characters. E. pilularis showed rapid initial growth and 

strong genetic control of height characters. The test in controlled environmental 

conditions was more efficient than the field test in the estimation of genetic parameters 

of resistance to rust. 

 

Keywords: introduction of species; rust; provenance / progeny test. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      C. henryi (CH), C. citriodora sub. variegata (CCV) e C. maculata (CM) 

apresentaram rápido crescimento inicial.  CH exibiu alta a moderada herdabilidade da 

média de procedências (H²mp) e forte controle genético nos caracteres avaliados, 

possibilitando maior ganho com a continuidade do melhoramento genético. CCV e CM 

apresentaram baixa herdabilidade da média de procedências para o caráter altura. 

      E. pilularis apresentou rápido crescimento inicial e boa sobrevivência de plantas. 

As progênies apresentaram forte controle genético de para altura de plantas 

mostrando o bom potencial para continuidade do programa de melhoramento.  

      As mudas de E. pilularis em condições ambientais controladas foram 96,25% 

imunes a resistentes à A. psidii 

      O teste em condições controladas mostrou ter maior precisão seletiva e maior 

controle genético para o caráter. Dessa forma, o teste em condições controlada foi 

mais eficiente que o de condições de campo.  
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