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RESUMO 

A cultura do eucalipto é de ampla distribuição mundial bem como no território nacional. 

A possibilidade de obtenção de genótipos superiores principalmente relacionado a 

questão nutricional, são os objetivos dos profissionais de melhoramento florestal. O 

uso de herbicidas proporcionou ganhos de produtividades para as culturas agrícolas, 

porém sua utilização direta e benéfica a uma espécie em questão, conhecido 

recentemente pelo termo hormese, pode ser associado a aplicação de reguladores 

vegetais. O herbicida 2,4-D possui este efeito e a utilização em uma cultura 

dicotiledônea e florestal, como a de Eucalyptus grandis, é o objetivo do presente 

trabalho, bem como mensurar parâmetros genéticos, utilizados em programas de 

melhoramento para a produção final de clones e na manutenção da variabilidade em 

futuros cruzamentos. O delineamento do experimento foram blocos ao acaso com 3 

blocos de 20 progênies. As análises estatísticas foram teste t de Student, análise 

agrupamentos, análise de componentes principais scores e ranqueamento.Os 

nutrientes analisados foram: N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn. Os resultados 

demonstraram que houveram diferenças significativas nos nutrientes abordados, 

macro e micronutrientes bem como no principal caractere produtivo, matéria seca. P, 

B, Mn e K foram os nutrientes melhores correlacionados com matéria seca.  Pela 

análise de variância de matéria seca as progênies 1, 18 e 17 foram as melhores, com 

herdabilidade de 0,89. As progênies 10, 15, 20 e mais dois grupos atuariam na 

manutenção da variabilidade em cruzamentos futuros. As melhores correlações 

genéticas entre matéria seca e nutrientes envolveram fósforo, boro, manganês e 

potássio, nesta respectiva ordem. Utilizando o índice de seleção com matéria seca, 

fósforo, boro, manganês e potássio as melhores progênies foram 1, 3 e 15, com 

estimativa de ganho de 71,82%. 

 

Palavras-chave: Auxina, Herbicida, Melhoramento e Eucalipto. 

 

  



 

  



 
 

ABSTRACT 

The eucalyptus crop is widely distributed worldwide as well as in the national territory. 

The possibility of obtaining superior genotypes mainly related to nutritional question, 

are the objectives of professionals of forest improvement. The herbicides uses 

provided yield gains for agricultural crops, but their direct and beneficial use to a 

species in question, recently known by the term hormesis, may be associated with the 

application of growth regulators. The 2,4-D herbicide has this effect and has use in a 

dicotyledonous and forest crops, like Eucalyptus grandis, the aim of the present work 

is to measure genetic parameters, used in breeding programs to the final clones 

productions and the maintenance of variability in the future crossings. Statistical tests 

used were Student's t test, cluster analysis, principal component analysis scores and 

rank. The analyzed nutrients were: N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn and Zn. The 

results showed that there were significant differences between macro and 

micronutrients as well as in the main productive character, dry matter. P, B, Mn and K 

were the best nutrients correlated with dry matter. By the dry matter variance analysis 

progenies 1, 18 and 17 were the best, with a heritability of 0.89. Progenies 10, 15, 20 

and two other groups would act to maintain future variability at future crosses. The best 

genetic correlations between dry matter and nutrients involved phosphorus, boron, 

manganese and potassium, in this respective order. Using the index of selection with 

dry matter, phosphorus, boron, manganese and potassium the best progenies were 1, 

3 and 15, with a gain estimate of 71.82%. 

 
Keywords: Auxin, Herbicide, Breeding and Eucalyptus. 

 

  



  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 -  Análise de Componentes Principais para determinação das melhores 

progênies para seleção advindas da interação entre 2,4-D e progênies 

de E. grandis..........................................................................................58 

Figura 2 -     Distâncias entre agrupamentos para fins de seleção, advindos de 

progênies de E. grandis e suas interações entre 2,4-D em 

subdosagens.........................................................................................59 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 -   Extração de macronutrientes de Eucalyptus grandis para determinação da 

melhor dose em função da matéria seca da parte aérea, 15 dias após 

aplicação..............................................................................................................39 

Tabela 2 -   Extração de micronutrientes de Eucalyptus grandis para determinação de 

melhor dose em função da matéria seca da parte aérea, 15 dias após 

aplicação.................................................................................................40 

Tabela 3 -   Estimativa dos parâmetros genéticos com relação a nutrição, amostras da 

parte aérea, do teste de progênie de E. grandis avaliado a 2 semanas 

após aplicação do produto 2,4-D (3,75L.L-1)..........................................45 

Tabela 4 -   Estimativa dos parâmetros genéticos com relação a nutrição, amostras da 

parte aérea, do teste de progênie de E. grandis avaliado a 2 semanas 

após aplicação do produto 2,4-D (3,75L.L-1)..........................................45 

Tabela 5 -  Avaliação nutricional de progênies de Eucalyptus grandis sob aplicação 

de 2,4-D (3,75µl.L-1) em subdosagens.....................................................47 

Tabela 6 -  Avaliação nutricional de progênies de Eucalyptus grandis sob aplicação 

de 2,4-D (3,75µl.L-1) em subdosagens.....................................................48 

Tabela 7 - Avaliação nutricional de progênies de Eucalyptus grandis sob aplicação 

de 2,4-D (3,75µl.L-1) em subdosagens.....................................................49 

Tabela 8 -  Avaliação nutricional de progênies de Eucalyptus grandis sob aplicação 

de 2,4-D (3,75µl.L-1) em subdosagens....................................................50 

Tabela 9 - Avaliação nutricional de progênies de Eucalyptus grandis sob aplicação 

de 2,4-D (3,75µl.L-1) em subdosagens....................................................51 

Tabela 10 - Avaliação nutricional de progênies de Eucalyptus grandis sob aplicação 

de 2,4-D (3,75µl.L-1) em subdosagens....................................................52 

Tabela 11 - Matriz de correlação genética de teores de nutrientes em progênies de 

Eucalyptus grandis sob aplicação de 2,4-D (3,75µl.L-1) em 

subdosagens...........................................................................................54 



Tabela 12 - Seleção de genótipos em função da porcentagem de ganho a próxima 

geração após aplicação de 2,4-D em sub-dosagem em E. 

grandis....................................................................................................55 

Tabela 13 - Matriz de correlações entre elementos com bases nos Scores de seleção 

em Progênies de E. grandis sob aplicação de 2,4-D em 

subdosagens...........................................................................................56 

Tabela 14 -  Estimativas dos autovalores....................................................................56 

Tabela 15 - Conjunto de autovetores associados......................................................56 

Tabela 16 - Escores em relação aos componentes principais da interação entre E. 

grandis e 2,4-D em sub-dosagens...........................................................57 

Tabela 17 - Agrupamento (Tocher) de Distâncias Euclidianas Quadradas  

Genéticas................................................................................................57  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANDA               Associação Nacional para Difusão de Adubos 

EMBRAPA        Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

IBGE                 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

ATP             Adenosina trifosfato 

B                 Boro 

Bex             Boro extraído 

Ca              Cálcio 

Caex          Cálcio extraído  

Cu               Cobre 

Cuex           Cobre extraído 

DNA            Ácido desoxirribonucleico 

Fe               Ferro 

Feex           Ferro extraído 

K                 Potássio 

Kex             Potássio extraído 

Mg              Magnésio 

Mgex          Magnésio extraído 

Mn               Manganês 

Mnex           Manganês extraído 

N                 Nitrogênio 

Nex             Nitrogênio extraído 

NADH+        Dinucleotídeo de nicotinamida e adenina 

NADPH       nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato  

P                 Fósforo 

Pex             Fósforo extraído 

RNA            Ácido ribonucleico 

S                 Enxofre 

Sex             Enxofre extraído 

Zn               Zinco 

Znex           Zinco extraído 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................... 25 

2 REVISÃO DE LITERATURA............................................................... 26 

2.1 Gênero Eucalyptus............................................................................ 26 

2.2 Metabolismo do Nitrogênio (N)........................................................ 27 

2.3 Metabolismo do Fósforo (P)............................................................. 28 

2.4 Metabolismo do Potássio (K)............................................................ 28 

2.5 Metabolismo do Cálcio (Ca).............................................................. 29 

2.6 Metabolismo do Magnésio (Mg)....................................................... 29 

2.7 Metabolismo do Enxofre (S)............................................................. 29 

2.8 Metabolismo de Boro, Cobre, Ferro, Manganês e Zinco (B, Cu, 

Fe, Mn e Zn)........................................................................................ 

 

30 

2.9 Diagnose foliar................................................................................. 30 

2.10 Hormese............................................................................................. 31 

2.11 Hormônios Vegetais e Reguladores de Crescimento..................... 32 

2.12 Herbicidas Auxínicos....................................................................... 32 

2.13 2,4-D e dinâmica de nutrientes......................................................... 33 

2.14 Melhoramento Florestal.................................................................... 34 

2.15 Variabilidade Genética..................................................................... 35 

2.16 Seleção de Genótipos...................................................................... 35 

2.17 Teste de Progênie e Metodologia REML/BLUP............................... 35 

2.18 Parâmetros Genéticos...................................................................... 36 

3 MATERIAL E MÉTODOS.................................................................... 39 

3.1 Escolha da Melhor Dosagem........................................................... 39 

3.2 Local de Estudo – Teste de Progênie............................................... 40 

3.3 Variáveis Analisadas no Teste de Progênie.................................... 41 

3.4 Transformações de Variáveis.......................................................... 42 

3.5 Estatística ANOVA........................................................................... 43 

3.6 Análise Estatística Multivariada....................................................... 43 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO......................................................... 44 

4.1 Parâmetros Genéticos...................................................................... 44 

4.2 Herdabilidades e Acurácias.............................................................. 44 

4.3 Correlações Genéticas..................................................................... 46 

 



4.4 Análise Multivariada.......................................................................... 53 

4.5 Índice de Seleção............................................................................... 59 

5 CONCLUSÕES................................................................................... 61 

 REFERÊNCIAS..................................................................................

. 

63 

   
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é notoriamente um dos principais produtores de madeira, advindos de 

Eucalyptus do mundo. Seus respectivos índices de produtividade estão entre 45 a 

50m3.ha-1.ano-1. Onde clima e solo permitem patamares acima de 60m3.ha-1.ano-1. 

Com participação de destaque nacional e global o setor florestal brasileiro apresenta 

maiores níveis de produção, principalmente no segmento de árvores plantada (IBGE, 

2016). 

O manejo nutricional é de extrema importância, pois quanto maior for o 

equilíbrio dos nutrientes, melhores serão as respostas a estresses, sejam eles por 

causas bióticas, sejam eles por fatores abióticos. O manejo da adubação, deve 

proporcionar alta produtividade pelo menor custo e danos ao meio ambiente (SILVA 

et al., 2012). 

Herbicidas são de extrema importância para estabelecimento da cultura. O 

produto 2,4-D permite a cultura resultados no controle de plantas daninhas por ser 

seletivo, ou seja, só atuam em monocotiledôneas. Porém, há possibilidade da 

utilização do produto, em subdosagens, para que ocorra um efeito benéfico, ou seja, 

que seja aumentado o fluxo dos elementos a parte aérea e respectivos ganhos na 

matéria seca.  

Os parâmetros genéticos permitem quantificar quais são as características a 

serem trabalhadas nos programas de melhoramento florestal e quanto das 

características irão para a próxima geração. A necessidade de produtividade elevada 

e novas associações a defensivos agrícolas, tornam a recomendação de genótipos 

adaptáveis e estáveis, nas estratégias dos programas de melhoramento florestal 

(LAVORANTI, 2003), abrindo novas possibilidades do uso da molécula 2,4-D nos usos 

nutricionais em subdosagens. 

O presente trabalho tem como objetivo de quantificar a interação da 

subdosagem de 2,4-D na planta em macro e micronutrientes, sendo indicadores em 

programas de melhoramento e quais serão os respectivos parâmetros genéticos, para 

a obtenção de indivíduos que apresentem além de boa produtividade, alta eficácia na 

absorção e uso de nutrientes pós aplicação do produto em sub-dosagens. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Gênero Eucalyptus  

A seção Transversária, que pertence o gênero Eucalyptus, corresponde à 

família Myrtacea, subfamília Leptospermoideae e subgênero Symphyomyrtus 

(PRYOR, 1976; ELDRIDGE et al., 1994). As espécies de eucalipto são naturalmente 

de cruzamento misto, mas predomina a alogamia, ou seja, a reprodução cruzada 

(MORAN, BELL, 1983). A polinização é realizada por abelhas, apresentando um 

mecanismo de reprodução, onde o estigma só fica receptivo após a liberação do 

pólen, denominado protogenia (PRYOR, 1985). Possui como centro de germoplasma 

(variabilidade), a Austrália, Tasmânia e outras ilhas da Oceania, nas latitudes de 32º 

51’ a 17’ S. Possui desenvolvimento em solos vulcânicos e profundos, localizados nos 

estados de New South Wales e Queensland, que apresentam níveis de pluviosidade 

entre 1000 e 1800 mm anuais (BORGES; BRUNE, 1983; FONSECA et al., 2010; 

MORAES et al., 2014). 

A introdução do gênero Eucalyptus no Brasil ocorreu no início do século XIX 

como planta ornamental, e posterior produção com fornecimento da matéria prima ao 

setor madeireiro. Em 1904 é datado o primeiro plantio comercial pela Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro (MARTINI, 2004; WILCKEN et al., 2008). O gênero é 

adaptado ao Brasil, com as mais diversas condições climáticas e usos de matéria 

primas. São elas carvão, celulose, serraria, produção de óleos essenciais, painéis de 

madeira, madeira reconstituída, painéis compensados, pisos laminados (SANTOS et 

al., 2012). A espécie Eucalyptus grandis, é a mais cultivada, sendo a de melhor 

desenvolvimento nos plantios comerciais nas regiões subtropicais (KAGEYAMA, 

1980; MORAES, 1987). O gênero ocupa uma área de 6.951.145 hectares no Brasil 

em 2015, onde Minas Gerais é o maior estado produtor (IBGE, 2016). São utilizadas 

em cruzamentos interespecíficos com E. urophyla e E. camaldulensis, alcançando 

patamares de produtividade da ordem de 55m-3.ha-1.ano-1(FOELKEL, 2007; MORAES 

ET AL., 2015).  

Em termos de silvicultura, os produtos madeireiros respondem por 97,7% do 

valor da produção total, onde segmento de papel e celulose cresceu 7,7% atingindo 

os patamares de R$ 5,2 bilhões no ano. A produção de carvão vegetal em 2016 foi de 

5,5 toneladas e a produção de lenha por extrativismo, colaborou com 31,9% de um 

total de 72 milhões de metros cúbicos, enquanto a silvicultura participou com 68,1%. 
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A área de maciços florestais totalizou 10 milhões de hectares, com incremento de 

0,9% em relação ao ano anterior. A área plantada de eucalipto correspondeu a 7,5 

milhões de hectares. Os estudos de macro e micronutrientes permitem uma melhor 

condução da cultura, identificando possíveis sintomas de deficiência e avaliação da 

produção, são eles Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Cálcio, Magnésio, Enxofre, Boro, 

Cobre, Ferro, Manganês e Zinco.  

2.2 Metabolismo do Nitrogênio (N) 

No ano de 2003, segundo Associação Nacional para Difusão de Adubos 

(ANDA; 2003), foi utilizado uma média de 44 quilos de Nitrogênio por hectare 

(53.500.000 ha – 2.354.000 t). O nitrogênio quando se encontra em sua forma 

elementar é classificado como macronutriente primário. Segundo Arnon e Stout 

(1939), o elemento satisfaz o critério de essencialidade, o de completar ciclo de vida 

e ser insubstituível. O excesso faz com que ocorra o desbalanço nutricional. Seu 

transporte após absorção (raiz ou folha) se dá pelo xilema, devido ao processo de 

transpiração. NO3
- em maior quantidade que NH4

+. Aminoácidos são as formas de 

movimentação pelo floema. É classificado como móvel (WOLSWINKEL, 1999).   

 Nitrogênio por fazer parte das proteínas, torna-se imprescindível nos processos 

enzimáticos. Componente de ácidos nucleicos, dinucleotídeo de nicotinamida e 

adenina (NADH+), clorofila e atua como componente em reações do metabolismo 

secundário (ANDERSON; BOWEN,1992; EPSTEIN; BLOOM, 2004; MALAVOLTA, 

2006; GODOY et al., 2012; PERORARO et al., 2016). Encontrado em elevadas 

concentrações, pertence a biomoléculas, como hormônios e proteínas. Sua 

deficiência faz com que haja redução no desenvolvimento da parte aérea, com 

amarelecimento a partir das pontas nas folhas, sendo encontrada geralmente em 

solos arenosos, com elevados índices pluviométricos e com perdas por lixiviação 

(EPSTEIN; BLOOM, 2004; MALAVOLTA, 2006; GODOY et al., 2012; VERSINI et al., 

2016).  

Os sintomas de deficiência, se dão preferencialmente nas folhas mais velhas, 

em função da redistribuição. Ocorre o fenômeno denominado clorose, devido ao baixo 

teor de clorofila. Ocorre também diminuição na síntese proteica, com aumento dos 

níveis de açucares, pressão osmótica e incidência de doenças (EPSTEIN; BLOOM, 

2004, MALAVOLTA, 2006). As possíveis perdas, se dão em processos de adubação 

sem padrões técnicos. Processos de desnitrificação, lixiviação, erosão e imobilização, 
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também podem ocorrer (FAGERIA; BALIGAR, 2005; FURTINI et al., 2006; SANTOS; 

FAGERIA, 2008; LAGO et al., 2009). 

2.3 Metabolismo do Fósforo (P) 

 O macro elemento fósforo se classifica em fosfato inorgânico, sendo o principal 

elemento encontrado isoladamente no vegetal. Em simples ésteres, atuando no 

metabolismo da planta em reações de óxido-redução ou em fosfolipídios, como 

constituintes de membranas celulares (ANDERSON; BOWEN,1992; FERNANDEZ et 

al., 2000; EPSTEIN; BLOOM, 2004; MALAVOLTA, 2006; GODOY et al., 2012). 

Constituinte integral dos processos energéticos do vegetal através da molécula de 

ATP (adenosina trifosfato). Envolvido em ações de oxi-redução da fotossíntese, com 

a geração de gradiente de prótons (membrana do tilacóide). Atua na fosforilação junto 

a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) (RIBEIRO et al., 2010). 

Participa do gasto energético da célula em processos ativos ou para a 

manutenção do equilíbrio celular que envolvam trabalho, energia convertida em calor 

e subprodutos. Modifica proteínas e atua como transportador. Integrante de moléculas 

de ácido desoxirribonucleico (DNA) e ácido ribonucleico (RNA). O fósforo apresenta a 

característica, ao contrário de ânions (ditos maiores em quantidade), de não passar 

por trocas de valências nas suas características bioquímicas na planta. Possui 

atividade penta valente, atuando como fosfato (PO4 
3) e piro fosfato (P2O7

4-) 

(ANDERSON; BOWEN,1992; FERNANDEZ et al., 2000; EPSTEIN; BLOOM, 2004; 

MALAVOLTA, 2006; GODOY et al., 2012). 

2.4 Metabolismo do Potássio (K) 

A ocorrência de maiores concentrações de potássio, se dão em meristemas e 

nas células guarda. Atua no metabolismo de proteínas e carboidratos, ativando 

enzimas. Principal cátion do citoplasma, equilibra trocas aniônicas. Age na 

turgescência e no seu controle (ANDERSON; BOWEN, 1992). É o mais abundante 

elemento catiônico, representando cerca de 10% da matéria seca. Altas 

concentrações vacuolares, caracterizam “suprimento de contingência”, termo mais 

adequado do que “consumo excessivo”. Atua como agente osmótico e no transporte 

transmembrana (EPSTEIN; BLOOM, 2004). Segundo macronutriente exigido, 

superado apenas pelo N. Atua de forma livre não sendo constituinte de 

macromoléculas. Pode ocorrer um fenômeno denominado “Fome oculta”, onde não 
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há sinais de sua deficiência. Com ele, as plantas tendem a perder menos água e 

aumentar sua tolerância a seca, frio ou calor (GODOY, 2012). 

2.5 Metabolismo do Cálcio (Ca) 

Forma pectato de cálcio na lamela média (paredes celulares) e atua na forma 

de Ca2+, em fosfolipídeos e membranas. Pequenas quantidades, são utilizadas na 

mitose. O cátion divalente, atua ativando enzimas como amilases, fosfolipases, 

quinases e ATPases (ANDERSON; BOWEN, 1992). No apoplasto, quantitativamente, 

é o nutriente mais proeminente. Interliga substâncias pécticas e age nas propriedades 

mecânicas do gél péctico. Atua na seletividade de íons da membrana plasmática. 

Converge sinais ambientais, como salinidade, choques de frio, calor e elevadas 

concentrações de metais (alumínio). Atua no controle da abertura estomática 

(EPSTEIN; BLOOM, 2004). 

2.6 Metabolismo do Magnésio (Mg) 

Componente da molécula de clorofila (a e b) e de outras proteínas. Ativa 

enzimas, pertencentes ao metabolismo de carboidratos, síntese de ácidos nucleicos 

e atua em processos enzimáticos de substratos fosforilados (ANDERSON; BOWEN, 

1992). Magnésio ativa enzimas e executa funções na fotossíntese, constituinte da 

molécula de clorofila, com grande importância na formação e estruturas de RNA e 

DNA. (EPSTEIN; BLOOM, 2004). 

2.7 Metabolismo do Enxofre (S) 

 Preferencialmente absorvido como SO4
-2, porém encontrado em maiores 

proporções reduzidos a S-2 (sulfeto). Participa de estruturas secundárias proteicas e 

na ferrodoxina (ligação Fe-S). Constituinte de aminoácidos metionina e cisteína, 

atuando como redutores na fotossíntese, através das tioredoxinas. Participa da 

síntese de gorduras e de ciclos bioquímicos como o da respiração e do nitrogênio 

(MALAVOLTA, 2006). Existe uma relação entre nitrogênio e enxofre, a deficiência de 

um reprime a assimilação do outro. Seu metabolismo ocupa cerca de 25% da 

transformação da energia respiratória (EPTEIN, BLOOM, 2006). 
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2.8 Metabolismo de Boro, Cobre, Ferro, Manganês e Zinco (B, Cu, Fe, Mn e Zn) 

 O contato entre Boro e raiz se dá por fluxo de massa. Possui atividade 

regulatória enzimática. Ativador de ATPase de membrana. Atua na oxidase do ácido 

indol acético (AIA) e como inibidor da RNAase. Bem como no controle da entrada e 

saída de solutos por membrana, na síntese de proteínas, na fixação do nitrogênio, nos 

processos de fotossíntese e respectivo crescimento (ANDERSON; BOWEN, 1992; 

MALAVOLTA, 2006; EPTEIN, BLOOM, 2006).  

 As funções metabólicas do Cobre envolvem fotossíntese, atuando no 

crescimento influenciando na produtividade. Possui relação com lignina e na 

resistência a doenças. Constituinte estrutural do grão de pólen, permitindo menor 

esterilidade masculina. Atuando também na regulação hormonal e no metabolismo de 

compostos secundários (ANDERSON; BOWEN, 1992; MALAVOLTA, 2006; EPTEIN, 

BLOOM, 2006). 

 Ferro atua na fotossíntese, nos processos respiratórios, na fixação biológica do 

nitrogênio e no metabolismo de auxina. Bem como na assimilação do nitrogênio e 

enxofre. Através da ativação enzimática, Manganês atuará na absorção iônica, 

respiração e fotossíntese. Bem como na síntese de carboidratos, gorduras e 

proteínas. Atuando no controle hormonal e na resistência a doenças. Zinco atua na 

fotossíntese e respiração, diminuindo o nível de Ácido Indol Acético (AIA) em 

condições de carência (ANDERSON; BOWEN, 1992; MALAVOLTA, 2006; EPTEIN, 

BLOOM, 2006). Havendo ferramentas de análises de nutrientes, para determinações 

e avaliações no caractere produtividade, principalmente. 

2.9 Diagnose foliar 

 Características essências da diagnose foliar, são que nos tecidos foliares 

acontecem a maior parte das reações de metabolismo (fisiológicos e bioquímicos), 

onde macro e micronutrientes, em conteúdo, representem a produção. Devido a 

concentração e relação entre os mesmos, pode-se determinar sintomas de falta, 

excesso ou toxidade, de um ou mais nutrientes (MALAVOLTA, 2006; McKIERNAN et 

al., 2014). Fatores de alterações nos níveis de macro e micronutrientes, são pragas, 

doenças, material genético, condições ambientais e influência antrópica (McKIERNAN 

et al., 2014). 
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Segundo Malavolta (2006), a diagnose foliar é útil na avaliação do estado 

nutricional em diversas culturas, com destaque em perenes. Sintomas visuais de 

deficiência também auxiliam na diagnose momentânea de um determinado nutriente. 

Não substituindo uma adubação de plantio correta e medidas de manejo de solo, que 

visam aumentar a disponibilidade dos nutrientes e na diminuição da acidez e 

toxicidade de alumínio. Há uma relação entre oferta e níveis de nutrientes nas folhas. 

Ela avalia as condições da cultura em termos de nutrientes em função de material 

genético, posição das folhas e características do solo (GONÇALVES; BENEDETTI, 

2000). Elas seguem um padrão de desenvolvimento, caracterizado pelo período de 

crescimento, com folhas novas (jovens), com predomínio de desenvolvimento 

vegetativo com alta atividade fotossintética. Finalizando com folhas adultas (maduras), 

onde ocorre a migração de nutrientes, para as áreas mais novas (N, P, K e Mg). 

Fatores de interferência são seus locais na copa, idade fenológica e flutuações 

sazonais do clima. O conteúdo do ápice é maior do que a base da copa, com 

uniformidade na posição mediana. Verão e outono, com temperaturas e umidade 

relativa elevadas, contribuem para um maior acúmulo de nutrientes. As flutuações de 

nutrientes seguem o padrão de 60% para P, 34% para K, 20% para Mg, 15% para Ca 

e 9% para N (GONÇALVES; BENEDETTI 2000). 

2.10 Hormese 

Derivada do termo hormoligose, hormese tem como significado a identificação 

de um fenômeno onde dose subletais, de agentes que causam estresse, são 

benéficas aos organismos (LUCKEY, 1968; MORSE, 1998). Sendo considerada por 

Calabrese e Baldwin (2001), como um comportamento, do tipo bifásico, dose-

resposta, com estímulo em baixas dosagens e inibição em doses elevadas. As 

modificações, são tentativas da planta a superação do estresse químico (WIEDMAN; 

APPLEBY, 1972).  Um exemplo de subdosagens, se dá na molécula de glyphosate, 

onde também em eucalipto, Velini et al. (2009), associaram o efeito, aos baixos níveis 

de fósforo no solo. Este, possui como antecessor glifosine, regulador de crescimento, 

com mesmo efeito, nas culturas do milho (WAGNER; KOGAN, 2003) e soja (GODOY, 

2007). Carvalho et al. (2013) observaram incrementos na ordem de 27% na massa de 

matéria seca total, bem como diâmetro de caule e matéria seca foliar em cafeeiro, 

também com glyphosate.  2,4-D atua como efeito hormético, variando as respostas, 

com base no desenvolvimento e metabolismo do vegetal, sendo considerado um 
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regulador de crescimento, cuja produção é exógena e maiores são seus níveis de 

atuação, quando comparados a hormômios (endógenos). 

2.11 Hormônios Vegetais e Reguladores de Crescimento 

Hormônios vegetais, controlam etapas do desenvolvimento de um vegetal, 

como a germinação e o florescimento. O aspecto nutricional, elementos minerais, em 

excesso ou déficit, influenciarão processos desde absorção de íons até modificações 

morfofisiológicas (BATES; LYNCH, 1996; LANDSBERG, 1996; LÓPEZ-BUCIO et al., 

2003). Os reguladores de crescimento são substâncias construídas sinteticamente, 

modificam o balanço hormonal nas plantas, atuam em processos vitais e estruturais 

com finalidades muitas vezes associadas a ganhos de produção (LAMAS, 2001; 

CASTRO; VIEIRA, 2001). 

O ácido indol-3-acético (AIA), foi a primeira auxina identificada, sendo a mais 

abundante. Produzida em grandes quantidades nos tecidos meristemáticos aéreos 

(folhas jovens) ou gemas em brotamento (MEYER et al., 1983; TAIZ; ZEIGER, 2013). 

Cada tipo de auxina e respectiva concentração apresentam um tipo de efeito (TEALE 

et al., 2006). Usos comuns são o de enraizamento de estacas (STEFANCIC et al., 

2006). E na divisão, expansão e diferenciação celular (BERLETH; SACHS, 2001). 

Avery et al. (1937) observaram aumento nos níveis de auxina nos ápices caulinares 

sob deficiência de nitrogênio. Walch-Liu et al. (2006), concluíram que excesso de 

nitrogênio, na forma de nitrato, pode inibir síntese ou transporte de auxina, da parte 

aérea em direção as raízes. Guo et al. (2005) concluíram que no transporte de auxina 

a partir do caule, a mesma atua como sinalizadora, permitindo alterações nas raízes 

laterais sob presença de NO3
- (PRADO, WADT, 2014) concluindo que a aplicação 

exógena, pode vir a induzir mudanças na morfologia radicular, devido ao aumento da 

eficácia de absorção de outros micronutrientes. 

2.12 Herbicidas Auxínicos 

 Os herbicidas auxínicos atuam na alteração bioquímica e metabólica do 

vegetal, levando-a morte. Modificando síntese de ácidos nucleicos, proteínas e de 

RNA-polimerase. O efeito de epinastia ocorre nas folhas e caule, com interrupção de 

fluxo de fotoassimiliados, transportados pelo floema (TAIZ; ZEIGER, 2013; SANTOS 

et al., 2013). A utilização de 2,4-D (ácido diclorofenoxiacético), ocorreu inicialmente, 

na guerra do Vietnã, como desfolhante junto ao 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T) e 
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o pentaclorofenol (PCF), na formação do “agente laranja”. Atualmente, o produto é 

utilizado como herbicida sistêmico para as culturas de cana-de-açúcar, pomares, 

cereais e para a cultura do eucalipto. A recomendação, é de aplicação em pós-

emergência. Por ser um produto volátil, deve haver cuidado com deriva, classificada 

por dois tipos, em forma de vapor e a aerotransportada. A velocidade de aplicação, 

portanto, deve ser inferior a 10km.h-1 com umidade relativa superior a 55% e 

temperatura inferior a 30ºC segundo o boletim da empresa fabricante Dow 

Agrosciences, fabricante (2018). Estudos sobre a molécula, baseiam-se nos efeitos 

deletérios, como derivas artificiais do produto e efeitos residuais no solo (HEMPHILL; 

MONTGOMERY, 1981; WALL, 1996; CONSTANTIN et al., 2007; REIS et al., 2008; 

NASCIMENTO; YAMASHITA, 2009).  

2.13 2,4-D e dinâmicas de nutrientes 

Reis et al. (2008), estudaram 2,4-D, pertencente ao grupo dos fenoxiacéticos, 

na nutrição mineral e crescimento da cultura da cana-de-açúcar em DAA, dias após 

aplicação. Com alterações em Mg, Ca e K. N, P e Mg não se alteraram. Houve redução 

significativa no acúmulo de S. As características avaliadas foram altura, massa seca 

da parte aérea, número de perfilhos, folhas e concentração de macro e 

micronutrientes em tecidos foliares. A escolha de 2,4-D como herbicida se dá em 

função dos baixos níveis de intoxicação em monocotiledôneas e por ser eficaz no 

controle de dicotiledôneas. Bem como fatores de escolha como rapidez em sua 

utilização, para cultivo em grandes áreas e na menor dependência de mão de obra. 

A hipótese do trabalho de Reis et al. (2008) foi de que havia a possibilidade de 

intoxicação e que esta afetaria a absorção e utilização de nutrientes. Mishra e 

Kurchania (2001) e Rana (2000) observaram alteração em níveis de nutrientes com 

Butachlor (arroz) e Isoproturon (mostarda). Como resultados foram observados 

aumentos nos limites estabelecidos por Malavolta (1997) de K e Mn. N segundo 

Victória Filho e De Camargo (1980) não se alterou após aplicação de herbicidas 

também em cana-de-açúcar, K aumentou 35 e 41,8% aos 45 e 65 DAA em relação a 

testemunha, Ca também foi superior 5,51 g.kg-1 com redução significativa de 30% em 

enxofre e aumento de 123% de Cu aos 45 DAA (Dias após aplicação). 

Há uma tendência da diminuição dos nutrientes em função do fenômeno de 

diluição, crescimento do vegetal (JARRELL; BEVERLY, 1981; MISHRA; KURCHANIA, 

2001), Constantin et al. (2007), estudaram efeitos de 2,4-D na produtividade de fumo 
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que tolerou até 4% de deriva e 2% no transplante onde a  deriva foi simulada em níveis 

de resíduos nas folhas. Nos níveis de 0,050 mg.kg-1 não apresentaram sintomas 

visuais. Segundo Wauchope et al. (1992) devido a 2,4-D apresentar meia vida de 10 

dias ressaltaram a importância da tolerância pelo vegetal em função do estádio de 

desenvolvimento.  

Wall (1996) observou que doses de 1,5% da comercial, diminuiu produtividade 

em canola. Bem como Schroeder et al. (1983), que independente da época, pureza, 

produtividade e teor de sacarose não foram alterados. Deriva de 2,4-D no solo foi 

estudada inicialmente por Renne e Wolf (1979). Concluindo que os fatores de deriva, 

vão desde a escolha do ingrediente ativo, alvo das aplicações, vento, resíduos de 

deriva e sua distribuição vertical. Há pesquisas também com culturas olerícolas 

(NASCIMENTO, YAMASHITA, 2009). Segundo Hemphill e Montdomery (1981) 

observaram que algumas olerículas, aumentavam a sua produtividade.  

Uma pergunta se dá se os teores de nutrientes estariam ligados a ganhos de 

matéria seca, podendo haver controle genético, podendo ser utilizado em programas 

de melhoramento florestal e respectiva avaliações nos caracteres produtivos, através 

dos parâmetros genéticos em condições de subdosagem de 2,4-D. 

2.14 Melhoramento Florestal 

Por se tratar de uma ciência fundamental, seus princípios agregam 

conhecimentos de genética e estatística. Baseia-se na manutenção e aumento dos 

parâmetros de produção, sempre de forma sustentável, principalmente nos aspectos 

que envolvem ecologia, abrangendo as cadeias produtivas de manufaturados e 

respectivas necessidades da sociedade atual com relação a produção de madeira. 

Em termos genéticos, segundo Pires et al., (2011), o melhoramento consiste na 

alteração da frequência de alelos favoráveis para características de interesse em nível 

populacional, após recombinação gênica (meiose). 

O conhecimento das características do caractere a ser melhorado e as 

estratégias dos métodos de seleção, são essenciais para o desenvolvimento de uma 

progênie superior ou clone comercial, sempre visando aspectos produtivos e na 

homogeneidade do dossel (RESENDE, 2002). Segundo Zobel e Talbert (1994) a 

escolha de espécies para uma determinada área, a quantificação da variabilidade, 

com fins para reflorestamento e manutenção de uma população base, garantirão o 

avanço das próximas gerações, constituindo etapas do processo de melhoramento. 
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2.15 Variabilidade genética 

Os princípios da vida, dentre eles encontrados no reino vegetal, consistem na 

existência de variabilidade genética, pois na sua ausência a sua respectiva 

complexidade, não existiriam (BORÉM; MIRANDA, 2009; DARWIN, 2011). Sempre 

com base no fenótipo, ondem as diferenças, variabilidade genética, se dão por 

condições ambientais ou genéticas (FONSECA et al., 2010). O processo de aumento 

da variabilidade genética, consiste na utilização da variabilidade natural existente em 

uma região ou na introdução de novas populações (FERREIRA, 2006). Bem como no 

uso de mutações, recombinações gênicas, na utilização de técnicas do DNA 

recombinante e mutações somaclonais. Segundo Lopez (1994) as populações de 

melhoramento por progênies (famílias) com grande variabilidade, tornam-se 

necessárias para assegurar uma base de seleção adequada, na manutenção dos 

ganhos genéticos. 

2.16 Seleção de genótipos 

A seleção de árvores superiores se dá no aproveitamento da variabilidade 

genética total, ou daquela criada dentro da população, onde a seleção artificial, gerada 

pelo homem, induzem a reprodução apenas dos indivíduos que manifestem 

características desejáveis ao melhoramento e respectivos produtos finais 

(KAGEYAMA, 1980). O processo de melhoramento se dá através de seleção massas 

em um sexo ou ambos, na seleção estratificada, na seleção massal estratificada 

geneticamente, na seleção dentro de progênies, na seleção combinada, na seleção 

multi-efeito, entre outros (MORAES; MORI, 2007; FREITAS et al., 2011). 

A seleção precoce em campo ou ambiente controlado é importante na 

redução de tempo de obtenção de novo material genético para os plantios comerciais 

(KAGEYAMA, 1983; REZENDE et al., 1994; GONÇALVES et al., 1998; WENG, 2007; 

MASSARO, 2008; MASSARO et al., 2010). Pois a redução do tempo é essencial na 

seleção de espécies de ciclos longos e respectivamente onerosos (KAGEYAMA; 

VENCOVSKY, 1983). 

2.17 Teste de Progênie e Metodologia REML/BLUP 

 Para determinar quais serão os indivíduos superiores, os testes de progênie de 

polinização aberta ou controlada, são instalados em delineamento estatístico, 
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avaliando progenitores masculinos e femininos, testando valores de genótipos 

(ALLARD, 1971). Separando a constituição genética superior de uma possibilidade de 

condição ambiental favorável (ASSIS, 1996). As características dos testes de 

progênies são de classificar parâmetros reprodutivos e respectiva estimativa genética. 

Todos os indivíduos são avaliados em suas características, como volume, diâmetro e 

altura (MORAES, 2001). A seleção apurada e recorrente dos indivíduos, pode 

apresentar um grau de dificuldade, devido ao tipo de polinização (DANIELS, 1984). 

As duas possibilidades, quando relacionadas a culturas florestais e populações 

melhoradas, são fins de diversidade gênica ou produção comercial. Com bancos de 

germoplasma e clonagem, respectivamente. 

Pomares de segunda geração apresentam melhor avaliação dos indivíduos 

(KAGEYAMA, 1980), obtendo-se indivíduos superiores (ASSIS, 1996). Já a taxa de 

ganho genético, se dá em função das variâncias genéticas (NAMKOOG, 1966). A 

endogamia natural é caracterizada pela diminuição do valor da variância, no caso, 

aditiva, entre progênies (MORAES, 2001). 

Segundo Resende e Dias (2000), a avaliação genética com modelos mistos 

REML/BLUP (máxima verossimilhança restrita/melhor predição linear não viciada) 

possui grande importância na obtenção de valores genéticos, para fins de seleção. 

Com valores genéticos dos indivíduos, utilizados em sua seleção e no ajuste de dados. 

Bem como fatores não controlados, como efeitos de bloco e amostragem (RESENDE, 

2002). O método REML, permite estimar e prever, com graus de acurácia, efeitos de 

tratamento bem como de possíveis “outliers”. Adotando variâncias heterogêneas, com 

pré-estudos e aliados a estudos existentes (RESENDE, 2007a). Os parâmetros 

genéticos e a predição dos valores genotípicos são obtidos pela avaliação genética. 

REML/BLUP é uma metodologia de modelos mistos, adotando desbalanço de 

parâmetros genéticos e valores gênicos.  

2.18 Parâmetros Genéticos  

Para obtenção de uma matéria prima de melhor qualidade, bem como a busca 

por aumento nos níveis de produtividade ou nos níveis de elementos minerais, cabe 

a habilidade do melhorista, na identificação dos genótipos em uma população em 

estudo. Cabendo as ferramentas estatísticas quantificar os ganhos, sejam nos 

melhores indivíduos, progênies ou clones (CRUZ, 2001; RESENDE, 2006; RESENDE, 

2007b), sejam através dos parâmetros genéticos (MORAES, 2007; MORAES et al., 
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2008; MORAES et al., 2011). Criado em 1993 pelo pesquisador e professor Marcos 

Deon de Vilela Resende, o SELEGEN-REML/BLUP atende as demandas em 

experimentos balanceados ou não, nas espécies agrícolas e florestais.  Fornecendo 

valores genéticos aditivos preditos, valores genotípicos preditos, estimativas de 

componentes de variância, ordenamento dos candidatos à seleção, segundo valores 

genéticos aditivos ou genotípicos, estimativas de ganhos genéticos, estimativas do 

tamanho efetivo populacional, estimativas da interação genótipo x ambiente e as 

estimativas do valor genético de cruzamentos (RESENDE, 2006). 

Dentre os métodos de Melhor Predição – BP (“Best Prediction”), Melhor 

Predição Linear – BLP (“Best Linear Prediction”), Melhor Predição Linear Não - Viciada 

- BLUP (“Best Linear Unbiased Prediction”) o BLUP é o mais completo e conduz à 

maximização do ganho genético, por ciclo de seleção (RESENDE, 2007a), consistindo 

na predição de valores genéticos dos efeitos aleatórios do modelo estatístico 

associados às observações fenotípicas, pela metodologia de modelos mistos. O 

método BLUP apresenta uma limitação, onde na prática não são conhecidos os 

verdadeiros componentes da variância, sendo então estimados pelo procedimento da 

Máxima Verossimilhança Restrita (REML). A seleção pode envolver fenótipos quando 

este é o referencial ou genotípica, baseando-se nos valores genéticos dos indivíduos. 

Dentre os parâmetros genéticos há também os coeficientes de herdabilidade, pois há 

fatores que podem alterar as estimativas como o caráter, o método de estimação, o 

nível de endogamia da população e o tamanho da amostra avaliada, por exemplo 

(RESENDE; DUARTE, 2007; BORÉM, 2009;  RAMALHO et al., 2012), medindo a 

eficiência esperada da seleção no aproveitamento da variabilidade genética 

(MORAES, 2001), no sentido amplo onde expressa a expressa a proporção da 

variância genética em relação à variância fenotípica total observada e no sentido 

restrito apresenta a quantidade relativa da variância genética a ser utilizada no 

melhoramento. 

 Com a obtenção de populações melhoradas, pode-se identificar genótipos 

superiores (KAGEYAMA, 1980), com estimativas de parâmetros genéticos e 

respectivas predições de ganhos, em função do potencial genético no novo ciclo do 

processo de seleção. (RESENDE, 1991; FERNANDES et al., 2004). Por se tratarem 

de caracteres quantitativos, é possível separar as variâncias em partes genéticas e 

não genéticas, útil-genética e não aproveitável-ambiental (FERREIRA, 2006). Fisher 

(1918) dividiu a variância genética em três componentes: aditiva (Diferença entre 



38 
 

homozigotos de cada “lócus”); dominante (interação entre alelos) e epistática 

(interação de genes não-alelos). Segundo Vencovsky (1969), estes componentes da 

variação podem estimar o ganho genético, o melhor tipo de seleção e o tipo de ação 

quantitativa na ação genética. Por se tratar de modelos mistos, também pode-se 

estimar a variação fenotípica por quadrados médios, obtidos pela análise de variância, 

com diferenças entre tratamentos e plantas dentro de parcelas (FERREIRA, 2006). 

Coeficientes de variação genética são denominados de envolvabilidade em 

genética quantitativa (HOULE, 1992), onde expressa a quantidade de variação 

genética proporcional à medida do caráter sendo constante, podendo-se relacionar a 

evolução ou capacidade de envolvimento dos organismos. Quanto maior for a 

influência ambiental na variação total, menor será a herdabilidade, quanto menor o 

coeficiente de herdabilidade do caráter, maior será a porcentagem de plantas 

selecionadas numa população segregante (FERREIRA, 2006), segregação e 

ambiente desfavoráveis, diminuem a herdabilidade. 

O objetivo do trabalho é de avaliar a interação de 2,4-D e progênies de 

Eucalyptus grandis nos níveis de nutrientes para seleção genética em programas 

melhoramento florestal. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS      

3.1 Escolha da Melhor Dosagem 

O experimento foi instalado no viveiro de mudas do Departamento de Ciências 

Florestais da Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP - Campus de Botucatu/SP. 

O delineamento estatístico foi de blocos ao acaso, com Eucalyptus grandis cujas 

mudas, em tubetes, foram provenientes do Horto de Itatinga. Foram avaliados cinco 

tratamentos de 2,4-D: 0; 0,94; 1875; 3,75 e 7,5 L.L-1 segundo trabalho de FRAGOSO 

(2014): uma aplicação com cinco repetições (25 indivíduos por repetição), totalizando 

150 indivíduos. Dados da primeira aplicação: Altura da planta: 0,30 m; Altura da 

barra: 0,90 m; Volume aplicado: 110 L. ha-1; Pressão: 1,95 bar; Velocidade: 5 km.h-1. 

Umidade relativa: 65%; Temperatura: 25,1C; Ponta XR110 015 US. 

Recomendações técnicas utilizadas pelo viveiro: a) Adubação: Nitrato de cálcio 

(Ca(NO₃)2.4H₂O): 0,8 g.L-1; Sulfato de Magnésio: (MgSO₄.7H₂O): 0,4 g.L-1 ; MAP: 

(NH₄H₂PO₄) : 0,4 g.L-1 ; Cloreto de Potássio (KCl2): 0,4 g.L-1  ; Uréia (CO(NH₂)₂): 0,3 

g.L-1 ;Solução de Micronutrientes 1 ml (Ácido Bórico: Na₂B₄O7.10H₂O- 5,4 g. L-1, 

;Sulfato de Manganês: MnSO₄ - 2,4 g.L-1; Sulfato de Zinco: ZnSO₄.7H₂O - 1,2. L-1; 

Sulfato de Cobre: CuSO₄.5H₂O – 0,5. L-1; Molibdato de Sódio: Na2MoO₄.2H₂O - 0,16 

g. L-1 e Ferro (Fe 13% ;Fe2SO₄.7H₂O - 25 g. L-1).b)Irrigação: Lâmina de 8mm de água 

por metro quadrado, diária.  

Tabela 1 - Extração de macronutrientes de Eucalyptus grandis para determinação 

da melhor dose em função da matéria seca da parte aérea, 15 dias após aplicação. 

L.L-1 
2,4-D 

Nitrogênio 
(g.10-3) 

Fósforo 
(g.10-3) 

Potássio 
(g.10-3) 

Cálcio 
(g.10-3) 

Magnésio 
(g.10-3) 

Enxofre 
(g.10-3) 

0 6,11404 a 1,90132  bc 5,45832 a 8,03327 a                         2,71116 a                        1,12726  b                        

0,94 7,15077 a 2,07272 abc 5,93282 a 8,10336 a                         2,39083 a                        1,16933  b                        

1,875 6,29197 a 2,24447 ab 5,90963 a 8,14101 a                         2,19355  a                        1,19132 ab                        

3,75 7,87893 a 2,40975 a 6,82650 a 9,09293 a                         2,93787 a                         1,41520 a                         

7,5 6,28975 a 1,83927   c 5,27370 a 7,62626 a                         2,23478  a                        1,05794  b                        

C.V% 27,14 13,90 20,72 14,73 16,82 15,24 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi 

aplicado o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 2 - Extração de micronutrientes de Eucalyptus grandis para determinação 

de melhor dose em função da matéria seca da parte aérea, 15 dias após 

aplicação. 

L.L-1 
2,4-D 

Boro 
(mg) 

Cobre 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Manganês 
(mg) 

Zinco 
(mg) 

MS 
(g) 

AF 
(cm2) 

0 0,0309a 0,0043a 0,0745b 0,3777 ab 0,0251a 0,7791  b 47,6353b 

0,94 0,0308a 0,0042a 0,0667b 0,3353  b 0,0214a 0,8285ab 47,5720b 

1,875 0,0305a 0,0041 a 0,0590b 0,3310  b 0,0227a 0,8497ab 47,7630b 

3,75 0,0347a 0,0048 a 0,0932a 0,4132 a 0,0263a 1,0019a 60,2883a 

7,5 0,0287 a 0,0039 a 0,0597b 0,3179  b 0,0256a 0,7371 b 44,9353b 

C.V% 18,33 19,66 26,90 13,72 26,08 16,08 14,16 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi 

aplicado o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.   

 

A dose escolhida foi a de 3,75 L.L-1 2,4-D devido a diferenças significativas em 

concentrações de nutrientes e incremento de matéria seca. 

 

3.2 Local de Estudo - Teste de Progênie 

O experimento foi instalado no viveiro de mudas do Departamento de Ciências 

Florestais da Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP - Campus de Botucatu/SP 

nas coordenadas geográficas 48º26’ de longitude W de Greenwich e 22º51’ de latitude 

Sul e altitude de 740 m. Com classificação climática de Köeppen, clima predominante 

do tipo Cwa, caracterizado pelo clima tropical de altitude, apresentando inverno seco 

e verão quente e chuvoso (LOMBARDI NETO; DRUGOWICH, 1994). 

 O segundo teste foi implantado em delineamento em blocos ao acaso, 6 

plantas por parcela, três repetições, um tratamento de 2,4 D, melhor dosagem 3.75 

µL.L-1 segundo teste de médias Tukey, em 20 progênies de Eucalyptus grandis, 

originárias do Horto Florestal de Itatinga, totalizando 360 plantas. Dados de aplicação 

do produto: Altura da planta: 0,30 m; Altura da barra: 0,90 m; Volume aplicado: 110 

L.ha-1; Pressão: 1,95 bar; Velocidade: 5 km.h-1; Umidade relativa: 65%; Temperatura: 

26ºC; Ponta XR 110 015 US.  

As técnicas de fertilização correspondem as utilizações de Molibdato de Sódio: 

Na2MoO₄.2H₂O - 0,16 g. L-1; Nitrato de cálcio (Ca(NO₃)2.4H₂O): 0,8 g.L-1; Sulfato de 



41 
 

Zinco: ZnSO₄.7H₂O - 1,2. L; Sulfato de Magnésio: (MgSO₄.7H₂O): 0,4 g.L-1; MAP: 

(NH₄H₂PO₄) : 0,4 g.L-1 ; Uréia (CO(NH₂)₂): 0,3 g.L-1; Solução de Micronutrientes 1 ml 

(Ácido Bórico: Na₂B₄O7.10H₂O- 5,4 g. L-1, Cloreto de Potássio (KCl2): 0,4 g.L-1 ; 

Sulfato de Manganês: MnSO₄ - 2,4 g.L-1; Sulfato de Cobre: CuSO₄.5H₂O-0,5. L e Ferro 

(Fe 13%; Fe2SO₄.7H₂O - 25 g. L-1). A lâmina de irrigação utilizada foi de 8mm de água 

por metro quadrado, diária. 

3.3 Variáveis Analisadas no Teste de Progênie 

a) Determinação da massa de matéria seca (MSA): da parte aérea das plantas 

sendo acondicionadas em sacos de papel para secagem em estufa com ventilação 

artificial forçada à temperatura de 65ºC, com posterior estabilização do peso seco e 

aferição em balança digital (6 plantas por parcela amostra composta) realizada em 22 

de novembro de 2013; 

b) As análises foliares foram realizadas no laboratório do Departamento de Recursos 

Naturais - Ciência do Solo, da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP 

Botucatu-SP (amostra composta de cinco plantas por parcela), segundo metodologia 

de MALAVOLTA (1997). Foram analisados os seguintes elementos N, P, K, Ca, Mg, 

S, B, Cu, Fe, Mn e Zn na parte aérea das plantas. 

No laboratório o procedimento de preparo foi de pré analise que consistiu em 

lavagem, secagem, moagem e posterior armazenamento. Com determinações 

analíticas pós digestão ácida a quente. Cada elemento foi analisado da seguinte 

maneira: 

N Semi-micro Kjeldahl 

P Colorimetria do Metavadanato 

K Fotometria de Chama de Emissão 

Ca Fotometria de Absorção 

Mg Fotometria de Absorção 

S Gravimetria do Sulfato de Bário 

B Colorimetria de Azometina - H 

Cu Fotometria de Absorção 

Fe Fotometria de Absorção 

Mn Fotometria de Absorção 

Zn Fotometria de Absorção    

Fonte: Malavolta (1997). 
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Para as estimativas dos parâmetros genéticos quantitativos foi utilizado o 

programa computacional SELEGEN (Rezende, 2006). y = Xr +Za + Wp + ɛ; em que: 

y, r, a, p e ɛ são vetores de dados, repetição genéticos aditivos individuais, de parcelas 

e de erros, respectivamente. X, Z e W são matrizes de incidência dos respectivos 

efeitos (Resende, 2007). A partir desse modelo foi possível obter as seguintes 

estimativas: 

Variância residual (ambiental + não aditiva): 2ˆ
e  

Variância ambiental entre parcelas: 2ˆ
c  

- Variância fenotípica média : 2̂ f = (
2ˆ
d / n.r) + (

2ˆ
e / r) + 2ˆ

p   

- Coeficiente de variação experimental : 100..exp
X

QMe
CV   

- Coeficiente de variação fenotípico : 100.
ˆ

2

X
CV

f

f


  

- Coeficiente de variação de progênies : 100.
ˆ

2

X
CVf

p
  

 

- Coeficiente de herdabilidade entre médias de progênies de meios irmãos:                       

                         

3.4 Transformações de Variáveis 

Cu                          arco seno de 1/x 

Fe                           raiz de x 

Zn                           log de x na base 10 

Matéria Seca         1/x 

Nex                         raiz de x 

Caex                       x elevado a 0,5 

Mgex                      1/x 

Sex    1/x 

Cuex   1/x 

Feex    1/x 

  Znex    1/x 
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3.5 Estatística ANOVA 

ANOVA tem limitação para lidar com dados desbalanceados e com parentesco 

entre tratamentos (COCHRAN; COX, 1981; VENCOVSKY; BARRIGA, 1992; SAS, 

1999; CRUZ, 2001). O método REML é uma generalização da ANOVA, onde 

situações mais complexas, permitem lidar com dados desbalanceados e podendo 

associar parentesco entre tratamentos, com maior eficiência (RESENDE, 2007). O 

método MHPRVG (média harmônica da performance relativa dos valores genéticos) 

predito através do BLUP, é uma metodologia estatística de fácil interpretação e com 

seleção simultânea para produtividade, estabilidade e adaptabilidade (RESENDE, 

2007). 

3.6 Análise Estatística Multivariada 

Métodos preditivos que abrangem a divergência genética, são bastante 

utilizados, dispensando combinações híbridas, quando as respectivas avaliações 

possuem alto número de genitores. Dentre eles se encontra a distância euclidiana 

média (CARVALHO et al., 2003), com finalidade de reunir os genitores em grupos, 

tendo em vista critérios de observação (homogeneidade ou heterogeneidade). Será 

utilizada a análise de agrupamento, pois é adequada na identificação de genótipos 

divergentes, alcançando maiores probabilidades de sucesso nos cruzamentos 

(CARGNELUTTI FILHO et al., 2008). A distância euclidiana ao quadrado será utilizada 

como medida de dissimilaridade e na delimitação de grupos, a metodologia TOCHER. 

Progênies superiores serão identificadas pelo índice de rank médio, a avaliação 

realizada pelo Índice de rank médio, com adaptação de Mulamba e Mock (1978) irá 

avaliar ganhos genéticos nas características avaliadas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Parâmetros Genéticos 

As estimativas dos parâmetros genéticos, fenotípicos e ambientais nos caracteres 

após uma aplicação encontram-se nas tabelas 3 e 4. As respectivas variâncias tem 

notória importância para realização dos cálculos quantitativos genéticos: eCV %: 

coeficiente de variação residual; CVgp%: coeficiente de variação genotípica entre 

progênies;; 2
mĥ : herdabilidade da média de progênies; rCV : coeficiente de variação  

relativa e râa: acurácia da seleção de progênies entre outros, para planejamento em 

programas de melhoramento (MORAES et al., 2015). As criações de novas 

variabilidades terão importâncias futuras, onde a variância natural existente já tiver 

sido explorada. 

Em termos de teores, cálcio e zinco foram os melhores nutrientes em termos 

de coeficientes de variação relativa (1,97 e 1,14 respectivamente) e em termos de 

extração fósforo e zinco (1,79 e 1,93 respectivamente). Os coeficientes de variação 

relativa, nas espécies florestais superiores a 1,0, de acordo com Garcia (1989) e Cruz 

et al. (2004) revelam boa precisão do experimento, devendo ser analisados 

separadamente sobre cada caractere avaliado. O coeficiente de variação genética 

permite um ganho adicional pela seleção dentro de progênies (SEBBENN et al., 1999), 

reforçando a hipótese de eficiência dos ganhos em projetos de melhoramento. 

4.2 Herdabilidades e Acurácias 

Em niveis nutricionais de médias de progênies, os coeficientes de herdabilidade 

( 2
mĥ ) (Tabelas 3 e 4) se apresentaram elevados para todos os caracteres (acima de 

0,60), exceto para os teores de nitrogênio (0,19) , cobre (0,37) e ferro (0,37). Estes 

resultados indicam que há transmissão das características herdáveis as próximas 

gerações em grandes proporções, indicando que é de origem genética, grande parte 

da variação fenotípica total e de média entre progênies. Martins et al. (2001) em 

estudos com progênies de meios-irmãos de polinização aberta de E. grandis, 

encontraram valores de herdabilidade média de ALT e DAP iguais a 0,68 e 0,69, bem 

como Zanata et al. (2010) com E. pellita 0,85% para altura e 0,90% para DAP, onde 

demais trabalhos com nutrientes não foram encontrados. 

Os macro e microelementos apresentaram melhores progênies na sequência 
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(Tabelas de 5 a 10): para N genótipos não houveram diferenças ; em P os melhores 

genótipos foram as progênies 8, 1 e 18 (Médias 3,14; 2,99 e 2,98 respectivamente); 

em K a 8, 16 e 18 (Médias 7,01; 6,41 e 6, 36); em Ca a 14 , 15 e 2 (Médias 16,90; 

16,65 e 15,67); em Mg a 17, 1 e 15 (Médias 4,59; 4,14 e 4,13); em S a 8, 1 e 5 (Médias 

1,45; 1,44  e 1,44); em B a 18, 7 e 17 (Médias 13,99; 13,86 e 13,86); em Cu a 5, 14 e 

2 (Médias 0,95; 0,94 e 0,94); em Fe a 10, 9 e 15 (Médias 6,26; 5,99 e 5,98); em Mn a 

15, 17 e 5 (Médias 448,53; 393,74 e 388,95); em Zn a 7, 10 e 11 (Médias 1,27; 1,26 e 

1,18); em MS a 1, 18 e 17 (Médias 1,63; 1,46 e 1,33); em Nex a 10, 13 e 14 (Médias 

3,44; 3,36 e 3,16); em Pex a 10, 14 e 19 (Médias 4,00; 3,76 e 3,58); em Kex a 8, 16 e 

18 (Médias 14,03; 12,83 e 12,72); em Caex a 10, 14 e 13 (Médias 5,32; 4,94 e 4,57); 

em Mgex a 20, 26 e 3 (Médias 0,40; 0,36 e 0,36); em Sex a 1, 18 e 20 (Médias 1,11; 

1,03 e 0,95); em Bex a 10, 11 e 13 (Médias 0,023; 0,02 e 0,02); em Cuex a 18, 17 e 

20 (Médias 506,75; 467,17 456,83); em Feex a 1, 20 e 18 (Médias 53,14; 49,67 e 

44,91); em Mnex a 10, 13 e 14 (Médias 0,50; 0,39 e 0,38); em Znex a 1, 20 e 18 

(Médias 128,91; 115,02 e 112,09). 

Quando o valor da acurácia seletiva é superior a 60% (raa), mostra boa precisão 

na seleção dos genótipos, sendo que em etapas iniciais de programas de 

melhoramento, o adequado são acurácias iguais ou superiores a 60% (RESENDE, 

2007a). Apenas nitrogênio apresentou valor da ordem de 44%, considerando um bom 

teste para as características avaliadas e na precisão de obtenção de dados e 

respectiva fidedignidade das variáveis analisadas. 

4.3 Correlações Genéticas 

As correlações avaliam as relações entre os valores genotípicos verdadeiros e 

aqueles estimados a partir das informações dos experimentos (RESENDE, 2000). As 

melhores correlações (Tabela 11) abrangeram os elementos fósforo, potássio, boro, 

manganês e zinco em função da matéria seca e em termos de teores foliares. N x Ca 

(0,57), P e K (0,75) e Ca x Mg (0,70). A extração não foi levada em consideração por 

serem dependentes da matéria seca em critérios de não usualidade, portanto, o 

restante foi considerado nulo. Correlações baixas não significam que não existe 

relação entre variáveis, podendo haver relações não lineares, portanto. Para Pires et 

al.(2011) este parâmetro é importante pois a alteração de uma característica   promove 
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alterações em outras características correlatas. Zimback et al. (2011) obtiveram 

correlações acima de 0,81 de DAP, esperando boa resposta para volume (VOL). Estas 

comparações se devem a não possuir trabalhos com nutrientes e correlações 

genéticas existentes. 

Como as correlações entre elementos P, B, Mn e K, atingiram maior grau de 

significância com MS, foram realizadas análises multivariadas com estas cinco 

características. 

4.4 Análise Multivariada 

Com finalidade de reunir os genitores em grupos, tendo em vista critérios de 

observação (homogeneidade ou heterogeneidade), a análise de agrupamento é 

adequada na identificação de genótipos divergentes, alcançando maiores 

probabilidades de sucesso nos cruzamentos (CARGNELUTTI FILHO et al., 2008). Os 

valores a serem utilizados a partir do gráfico de agrupamentos são aqueles acima do 

nível de 80% acumulado (primeira componente), considerados significativos em níveis 

de melhoramento levando em consideração a associação entre fatores, onde as 

progênies 10, 15 e 20 foram as melhores para manutenção da heterose seguidas de 

dois grupos de progênies (Figura 2) nas distâncias entre agrupamentos, pois 

indivíduos muito próximos pode haver endogamia, ou seja, a recomendação se dá 

entre cruzamentos dos indivíduos mais produtivos dos dois grupos e os três indivíduos 

mais distantes da população. Em termos de scores, a ordem das variáveis com 

melhores desempenhos foram MS > P > B > Mn > K. Com o conjunto de autovetores, 

obteve-se a melhor equação da primeira componente por peso de correlação, seguido 

da segunda componente. Os grupos devem ser analisados na medida em que a 

seleção deve abranger indivíduos de diferentes distâncias e agrupamentos, com maior 

variabilidade conforme a distância encontrada na tabela 13. As melhores progênies 

obtidas pelo teste de análise multivariada de componentes principais foram as de 

números 5, 15 e 17 pertencentes ao primeiro quadrante do gráfico da figura 1. 

Descrevendo a direção de máxima variância, além de selecionar um equilíbrio de 

indivíduos e progênies em termos de caracteres múltiplos, otimizando a seleção e 

permitindo ganhos simultâneos em todos os caracteres (MANFIO et al., 2012). Além 

de avaliar a variação total disponível, nos genótipos estudados. 
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Tabela 12 - Seleção de genótipos em função da 

porcentagem de ganho a próxima geração após 

aplicação de 2,4-D em sub-dosagem em E. 

grandis. 

 

  Ordem Genitor       Rank-Medio  Ganho  Ganho % 

      1           1                   5,6667     5,6667   85,2941 

      2           3                   6,1667     5,9167   77,4648 

      3         15                  6,5000     6,1111    71,8182 

      4         18                  7,1667     6,3750    64,7059 

      5         20                  7,8333     6,6667    57,5000 

      6         17                  8,5000     6,9722    50,5976 

      7          5                   8,6667     7,2143    45,5446 

      8          6                   8,6667     7,3958    41,9718 

      9          8                   8,8333     7,5556    38,9706 

     10         2                   9,3333     7,7333    35,7759 

     11       16                  9,3333     7,8788     33,2692 

     12       12                10,5000     8,0972     29,6741 

     13       14                11,1667     8,3333     26,0000 

     14         4                11,5000     8,5595     22,6704 

     15         7                13,5000     8,8889     18,1250 

     16        9                 14,0000     9,2083     14,0271 

     17       13                14,8333     9,5392     10,0719 

     18       10                 15,6667     9,8796       6,2793 

     19       11                 16,0000    10,2018      2,9235 

     20       19                 16,1667    10,5000      0,0000 
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Tabela 13 - Matriz de correlações entre elementos 

com bases nos Scores de seleção em Progênies de 

E. grandis sob aplicação de 2,4-D em subdosagens. 

                 MS             P               B          Mn         K   

   MS         1,0          0,790       0,861     0,553     0,538  

     P                           1,0         0,759     0,521     0,375 

     B                                          1,0       0,570     0,379  

    Mn                                                       1,0       0,350 

     K                                                                       1,0   

Tabela 14 - Estimativas dos autovalores 

RAIZ                         RAIZ (%)            % ACUMULADA 

3,3410617                 66,821235           66,821235  

0,7314417               14,6288333          81,4500682  

0,560663                 11,2132596          92,6633279  

0,2526142                 5,052284            97,7156119  

0,1142194                 2,2843881         100,0.. 

 

Tabela 15 - Conjunto de autovetores associados 

 0,5124    0,4749     0,4933       0,397        0,3332  

-0,0204   -0,2493    -0,2583      -0,130        0,924  

-0,2531   -0,2781    -0,1937      0,9061     -0,0073  

-0,2668    0,7843    -0,5551      0,0479      0,0572  

-0,7758    0,1412     0,5867      -0,0465     0,1784  

 

Ordem das variáveis de maior peso nos últimos 

autovetores 

MS - P - B - Mn - K   

OBS.: A i-ésima linha corresponde ao autovetor 

associado ao i-ésimo autovalor 
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Tabela 16 - Escores em relação aos 

componentes principais da interação entre 

E. grandis e 2,4-D em sub-dosagens. 

19,4266   -2,3718  13,3509   3,260   1,501  

17,5446   -1,2945  15,1188   4,355   2,040  

17,8865   -1,7011  13,0494   3,172   2,052  

17,7758   -1,1764  15,3171   3,391   2,142  

18,3441      -0,618 14,4572   3,542   2,066  

17,4888   -1,9861  13,8699   3,497   2,542  

18,0069   -1,6208  15,9949   2,742   2,452  

20,0831    -2,954   14,7537   3,529   2,735  

16,1238   -2,9953  14,3071   3,122   1,845  

14,6809   -1,0598  14,896     3,239   2,331  

14,5627   -1,9755  15,0136   3,315   1,841  

17,4405   -1,2076  14,7031    2,891   2,329  

14,3279   -1,6361  14,6385    2,785   2,058  

15,7394   -1,6452  13,5267    3,920   2,467  

18,2311     0,4809  13,7958   2,747   1,972  

18,2555    -2,5302  14,6319   2,311   2,175  

19,4095     -,8545   15,3859   3,921   1,632  

19,9383    -2,6375  15,1619   3,416   1,834  

14,5031    -2,5351  14,9313   3,628   1,615  

18,3711    -1,5344  15,0259   2,539   1,672 

Tabela 17 -  Agrupamento (Tocher) de Distâncias 

Euclidianas Quadradas Genéticas. 

Grupo Genótipos 

1 2 3 4 6 9 11 12 13 14 16 19 

2 1 5 7 8 17 18 

3 15 

4 20 

5 10 
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Figura 1 - Análise de Componentes Principais para determinação das melhores 

progênies para seleção advindas da interação entre 2,4-D e progênies de E. grandis. 

 

 

Em função da variabilidade genética existente entre as progênies para os 

caracteres avaliados, macro e microelementos, permitiu-se separá-las em 5 grupos 

(Tabela 17), considerando-os por meio dos valores genéticos preditos pelas 

progênies. Indicando a importância de se separar em grupos distintos, obtidos através 

da heterose nos caracteres quantitativos de interesse econômico, no cruzamento de 

progênies pertencentes a estes grupos, com distâncias Euclidianas. Manfio et al. 

(2012) avaliando crescimento de planta (CP) e número de folhas emitidas por planta 

(NFP) separou pelo método de Tocher, associando grupos por origens geográficas 

das progênies bem como Abreu et al. (2009) que estudaram variabilidade em 10 

acessos de pinhão manso. 
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4.5 Índice de seleção 

A avaliação realizada pelo Índice de rank médio (Tabela 16), com adaptação de 

Mulamba e Mock (1978), utilizando o índice de seleção com matéria seca, fósforo, 

boro, manganês e potássio as melhores progênies foram 1, 3 e 15, com ganho de 

71,82%. Manfio et al. (2012) selecionaram indivíduos e progênies equilibrados em 

função dos vários caracteres, obtendo ganhos de seleção de 32,71 % para 

crescimento de planta e 36,31 % para número de folhas emitidas por planta, 

mostrando que este trabalho obteve bons resultados. 

Figura 2 - Distâncias entre agrupamentos para fins de seleção, advindos de 

progênies de E. grandis e suas interações entre 2,4-D em subdosagens. 
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A necessidade de produtividade elevada e novas associações a defensivos 

agrícolas, tornam a recomendação de genótipos adaptáveis e estáveis, nas 

estratégias dos programas de melhoramento florestal (LAVORANTI, 2003), abrindo 

novas possibilidades do uso da molécula 2,4-D nos usos nutricionais em 

subdosagens.  
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5 CONCLUSÕES 

 As progênies 5, 15 e 17 demonstraram ganhos para as próximas gerações na 

interação com o produto 2,4-D em sub-dosagens, demonstrando variabilidade e 

respostas nutricionais tanto em nível de macro como micronutrientes, pela análise de 

componentes principais e pela análise de variância de matéria seca as progênies 1, 

18 e 17, com herdabilidade de 0,89. As progênies 10, 15, 20 e mais dois grupos 

atuariam na manutenção da variabilidade em cruzamentos futuros. As melhores 

correlações entre matéria seca e nutrientes envolveram fósforo, boro, manganês e 

potássio, nesta respectiva ordem. Utilizando o índice de seleção com matéria seca, 

fósforo, boro, manganês e potássio as melhores progênies foram 1, 3 e 15, com ganho 

de 71,82%. 
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