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 “A tarefa é não tanto para ver o que ninguém viu ainda, mas pensar o que ninguém ainda 

pensou sobre o que todo mundo vê.”  

Arthur Schopenhauer (1851)  



 

RESUMO 

Grande produtor de eucalipto, o estado do Mato Grosso do Sul tem uma base genética restrita 

ao clone AEC 144, o que implica na busca de genótipos adequados à região. Para tanto, o 

melhoramento sob diferentes estratégias de seleção tem papel fundamental na escolha dos 

materiais, mas demandam recursos e tempo. Por isso, uma alternativa a fim de diminuir o tempo 

é imprescindível, como a seleção precoce, associada às ferramentas moleculares, para avaliar a 

melhor recombinação entre genitores e estimar parâmetros mais criteriosos, importantes para a 

formação de pomares de sementes por mudas (PSM) e fornecer matéria prima de qualidade para 

a produção de celulose e madeira para serraria. O objetivo desta dissertação foi de verificar a 

variação genética em um teste de progênies de segunda geração de Eucalyptus urophylla 

(TP2G-TP-EU), tanto para características de crescimento como diâmetro a altura do peito, 

(DAP) e altura, quanto para o módulo de elasticidade, pensando na qualidade da madeira para 

serraria. Além disso, também foram avaliados os ganhos esperados e a diversidade genética 

com diferentes estratégias de seleção, e a correlação genética entre DAP e altura para a seleção 

precoce, com o intuito de formar um PSM de segunda geração, ao indicar as melhores 

recombinações por DAP entre os genitores selecionados. O TP2G-TP-EU foi instalado em 2016 

em Selvíria-MS, oriundo de um PSM com 298 progênies. Seu delineamento experimental é em 

blocos casualizados, com 23 progênies, 30 repetições, com uma planta por parcela, em 

espaçamento 3 x 1,5 m. A altura (m) e o DAP (cm) foram mensurados entre 2017 e 2021, e o 

módulo de elasticidade (MOEd), coletado somente em 2021, usando o Treesonic, aparelho 

capaz de medir o MOEd da madeira em pé. As estimativas dos componentes de variância e 

parâmetros genéticos foram obtidas por REML/BLUP. A partir do valor aditivo individual, 

foram estimados os ganhos genéticos esperados para cada estratégia de seleção (S1 - individual; 

S2 - entre e dentro de progênies e S3 - dentro). Houve diferença significativa quanto ao LRT 

para os caracteres avaliados. O maior ganho genético esperado, para o DAP, ocorreu na S1 

(6,68%). Houve alta correlação entre altura e DAP, seja em idades iguais ou diferentes. A 

correlação da posição dos indivíduos ao longo dos cinco anos do TP foi moderada a elevada (> 

59%), com destaque entre o quarto e o quinto ano (97%), indicativo de potencial para a prática 

de seleção precoce para o estabelecimento de um PSM de segunda geração. Os 10 melhores 

cruzamentos foram selecionados para clonagem, por possuírem DAP com 75% de 

produtividade a mais do que a média, com 17,7 cm superiores à média geral (de 22,83 cm). A 

diferença entre as estratégias foi alta, sem comprometer a perda de alelos conforme o avanço 

dos ciclos de seleção. Para o modelo de elasticidade da madeira, as herdabilidades individuais 

foram médias, indicando potencial para o melhoramento dessa variável. Concluindo, a seleção 

individual é uma boa estratégia a ser aplicada nesta população apresentando maiores ganhos 

genéticos esperados, dando avanços nos siclos de melhoramento. 

Palavras-chaves: Pomar de sementes por mudas, Qualidade da madeira, Seleção individual, 

Variação genética.  



ABSTRACT 

Eucalyptus major producer, Mato Grosso do Sul state has a restricted genetic base to AEC 144 

clone, which implies suitable genotypes search to the region. Therefore, breeding under 

different selection strategies plays a fundamental role in materials' choice, and require resources 

and time. Thus, an alternative to reduce time is essential, such as early selection, associated 

with molecular tools, to evaluate the best recombination between parents and estimate more 

careful parameters, important for seedlings seed orchards (SSO) formation and provide quality 

raw material for pulp and wood for sawmills production. The aim of this dissertation was to 

verify genetic variation in an Eucalyptus urophylla second-generation progenies of Eucalyptus 

urophylla test (TP2G-TP-EU), for growth characteristics as diameter at breast height (DBH) 

and height, as for elasticity modulus, considering wood quality for sawmills. Furthermore, the 

expected gains and genetic diversity with different selection strategies were also evaluated, and 

also the genetic correlation between DBH and height for early selection, in order to form a 

second-generation SSO, by indicating best DBH recombinations between selected parents. 

TP2G-TP-EU was installed in 2016 at Selvíria-MS, from a SSO with 298 progenies. Its 

experimental design is in randomized blocks, with 23 progenies, 30 replications, one plant per 

plot, spaced 3 x 1.5 m. Height (m) and DBH (cm) were measured between 2017 and 2021, and 

elasticity modulus (MOEd) was collected only in 2021, with Treesonic, device capable of 

measuring standing wood MOEd. Variance components and genetic parameters estimates were 

obtained by REML/BLUP. Based on individual additive value, expected genetic gains for each 

selection strategy were estimated (S1 - individual; S2 - between and within progenies and S3 - 

within). There was a significant difference regarding LRT for the evaluated characters. The 

highest expected genetic gain for DAP occurred in S1 (6.68%). There was a high correlation 

between height and DBH, whether at the same or different ages. Individuals' position 

correlation over PT five years was moderate to high (> 59%), with emphasis between the fourth 

and fifth year (97%), indicative of potential for early selection practice for a second-generation 

SSO establishment. 10 best crosses were selected for cloning, as they had DBH with 75% more 

productivity than average, with 17.7 cm higher than general average (22.83 cm). Difference 

between strategies was high, without compromising alleles loss as the selection cycles 

advanced. For wood elasticity model, individual heritabilities were average, indicating potential 

for this character improvement. In conclusion, individual selection is a good strategy to be 

applied in this population, presenting greater expected genetic gains, giving advances in 

breeding cycles. 

Keywords: Individual selection, Genetic variation, Seedlings Seed Orchard, Wood quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

A área com floresta plantada no Brasil é de 9,55 milhões de hectares, em que o gênero 

Eucalyptus é responsável por 78% dos plantios, com destaque para o estado do Mato Grosso 

do Sul, com crescimento médio de 7,4% ao ano, sendo o terceiro maior produtor de eucalipto 

no Brasil (Industria Brasileira de Árvores - IBÁ, 2020; 2021). Esse, crescimento está 

relacionado com o volumoso investimento para a produção de celulose das empresas Suzano e 

Eldorado Brasil, na região Leste do estado (KUDLAICZ., 2011), responsável pela maior 

produção nacional de fibra curta de celulose (BARATELLI; NARDOQUE, 2021). 

O destaque de plantio no Mato Grosso do Sul é de Eucalyptus urophylla (PEDRINHO 

et al., 2019), devido sua alta produtividade, adaptação às diferentes condições edafoclimáticas, 

e por apresentar fibras adequadas para a produção de celulose (SANTOS et al., 2011; FIRMINO 

et al., 2013), de grande importância para a expansão florestal.  

Embora o E. urophylla seja muito cultivada nessa região, nenhum genótipo foi 

desenvolvido especificamente. O clonal comercial mais utilizado nesse local é o AEC 144, que 

foi desenvolvido pelo programa de melhoramento para o estado de Minas Gerais, na região de 

Itamarandiba, cujo cenário reflete a importância de buscar a seleção de genótipos produtivos, 

mas também apresentando qualidade da matéria prima adequada para abastecer as indústrias da 

região Leste do Mato Grosso do Sul, sem restringir seus plantios a um ou poucos clones, devido 

à uniformidade genética, que pode ser prejudicial quanto à incidência de pragas ou doenças. 

Na busca por genótipos superiores, as estratégias de seleção apresentam um papel 

fundamental em auxiliar os melhoristas quanto à tomada de decisão mais eficiente, a fim de 

obter melhor aproveitamento dos dados obtidos, por diferentes estratégias, o que permite 

predizer os ganhos genéticos, influenciados pelos números de indivíduos selecionados (PAIVA 

et al., 2002; MORAES et al., 2008; PIRES et al., 2011; ENGEL et al., 2016), o que contribui 

para o fornecimento de sementes com ampla base genética e genótipos com maiores 

possibilidades de ganhos genéticos nas próximas gerações (SHIMIZU, 2007). 

Embora os programas de melhoramento florestal tenham contribuído muito com os 

avanços da eucaliptocultura, pincipalmente quanto à seleção para a produção de celulose 

(CASTELLANO et al., 2013; TEIXEIRA et al., 2013), são programas que apresentam ciclos 

longos, demandando tempo e recursos (BELTRAME et al., 2012), cujo sucesso é dependente 

de ações a curto prazo (ANDRADE, 2020). Por isso, alternativas que visam reduzir o ciclo de 

seleção, com o objetivo de fornecer de sementes com qualidade adequada, são essenciais e 

vantajosas para os avanços da eucaliptocultura (CORRÊA et al., 2017). Nisso, destaca-se a 
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prática da seleção precoce como procedimento de redução de tempo (DIAO et al., 2016; 

TAMBARUSSI et al., 2018), com resultados satisfatórios para a formação de pomares de 

sementes (COUTINHO et al., 2017; TAMBARUSSI et al., 2017). 

Além da seleção precoce, novas tecnologias, tais como os marcadores moleculares 

microssatélites mostraram a possibilidade da redução do ciclo e do aumento na eficiência de 

seleção (NEALE; KREMER, 2011), capazes de contribuir para as estimativas de taxa de 

cruzamentos, ao permitirem estudar as relações de parentesco entre progênies, gerenciar a taxa 

de endogamia, e pela reconstrução do pedigree, indicar os cruzamentos promissores e as 

melhores combinações possíveis, em pomares de sementes por mudas de polinização livre 

(MURANTY et al., 2014; SABASHIN et al., 2014). 

A seleção precoce pode ser praticada para além da produção de celulose, assim como 

para a produção de madeira serrada, pelo uso do aparelho Treesonic, desenvolvido pela Fakopp 

Enterprise, Ágfalva, Hungria. Com grande potencial na seleção de árvores superiores, ele faz a 

medição a partir da velocidade acústica do som, determina o modelo de elasticidade do material, 

e quanto maior a elasticidade, maior será a resistência mecânica, melhor a qualidade da madeira 

contra empenamentos e rachaduras (MORA et al., 2009; NEWTON, 2018; SANTOS et al., 

2021). Os plantios de Eucalyptus voltados à produção para serrarias tem sido aproveitado a 

partir de plantios realizados com outras finalidades, com poucos programas de melhoramento 

voltado a serraria propriamente ditas (PEDRINHO et al., 2019). Assim, o uso de tecnologias 

que contribuem para a seleção de materiais superiores, com foco na produção de madeira 

serrada é importante. 

A prática da seleção precoce, o auxílio das estratégias de seleção, combinadas aos 

marcadores moleculares microssatélites, o uso do aparelho Treesonic que mede o modulo de 

elasticidade da árvore de maneira não destrutiva, podem contribuir com a escolha de genótipos 

adaptados para a região Leste de Mato Grosso do Sul, atendendo as indústrias de celulose e 

também fornecendo materiais de boa qualidade para a serraria. 

Portanto, as ferramentas moleculares podem contribuir com a genética quantitativa 

clássica, de modo a viabilizar a seleção de genitores e genótipos adaptados à essa importante 

região produtora de papel e celulose e a prática da seleção precoce como forma de antecipar os 

ciclos de seleção.
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2. OBJETIVO 

Conhecer a variação genética de uma população de E. urophylla, otimizar os ganhos 

com seleção para DAP, a partir de diferentes estratégias de seleção, e avaliar a eficiência da 

seleção precoce na formação de um pomar de sementes por mudas de segunda geração, indicar 

melhores cruzamentos entre os genitores de E. urophylla e determinar a diversidade genética 

entre as diferentes estratégias de seleção. 

 

Como objetivos específicos, tem-se: 

i) Avaliar a variação genética para caracteres silviculturais em um teste de 

progênies de segunda geração de E. urophylla, oriundo de um pomar de 

sementes por mudas.  

ii) Comparar diferentes estratégias de seleção: individual, entre e dentro e 

dentro de progênies, para a otimização dos ganhos genéticos. 

iii) Indicar a eficiência da prática da seleção precoce em relação às idades 

mais próximas com as idades de corte. 

iv) Indicar genitores, para um pomar de sementes por mudas de polinização 

aberta, para a condução de cruzamentos intraespecíficos promissores, 

com base nas capacidades gerais e especificas de combinação. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Eucalyptus urophylla S.T. Blake 

Eucalyptus urophylla S.T. Blake pertence ao subgênero Symphyomyrtus, seção 

Latoangulatae, subsérie robusta, junto com E. macta, E. notabilis, E. pellita, E. resinifera, E. 

robusta, pertencentes à família Myrtaceae, do gênero Eucalyptus, conhecido mundialmente 

como “Timor mountain gum” (PAYN et al., 2008; NICOLLE et al., 2015). 

Nativo de pequenas ilhas, localizadas ao leste da Indonésia e a sudeste do Arquipélago 

de Sonda, em Timor, Wetar, Alor, Pantar, Lembata, Adonara, Flores, são um grupo de ilhas 

formado por solos vulcânicos, que se encontram isolados ao norte, pelo mar de Flores, e ao sul, 

pelo mar de Timor (Savu).  

É uma espécie tropical, distribuída naturalmente entre as latitudes (7º a 10º S) e 

longitudes (122º a 127º W), uma das poucas espécies presentes fora da Austrália (PAYN et al., 

2008). 

Está presente desde os 70 m de altitude (Wetar), até 2960 m (Timor). Frequentemente é 

encontrada como espécie dominante em florestas montanas secundárias, e nas costas de baixa 

altitude em Timor, em mosaicos, com florestas de E. alba, dominante em regiões secas, com 

temperaturas que variam entre 17 ºC e 21 ºC (a 1900 m) até 27 ºC a 30 ºC (a 400 m), com 

ocorrência de geadas nas zonas de maiores altitudes. A precipitação pluviométrica média anual 

é compreendida entre 820 e 2000 mm, de maior concentração no verão e os períodos secos não 

ultrapassam 4 meses. (GUNN; Mc DONALD, 1991; ELDRIDGE et al., 1993; HODGE; 

DVORAK, 2015). 

No Brasil, a sua primeira introdução foi feita por Edmundo Navarro de Andrade, no 

Horto do Rio Claro, possivelmente originária da coleta de uma ou duas árvores do Jardim 

Botânico de Java, na Indonésia. Décadas depois, outras introduções foram realizadas, por 

empresas florestais e pelo IPEF (SILVA; PAULA; MORAES, 2018). É uma das espécies mais 

plantadas no mundo, principalmente nas áreas tropicais. No Brasil, é uma das mais importantes, 

base da maioria dos clones plantados nas diferentes regiões do país (ASSIS; ABAD; AGUIAR, 

2015). Segundo Flores et al. (2016), E. urophylla tem alto potencial para as zonas tropicais 

úmidas (Figura 1), o que permite abranger regiões no sul, até aproximadamente 23 ºS, próximas 

ao Trópico de Capricórnio. As áreas consideradas aptas para E. urophylla devem apresentar 

aptidão para todas as variáveis, precipitação média entre 720 e 1800 mm, com déficit hídrico 

entre 15 e 170 mm, temperatura média mensal entre 19 ºC e 26 ºC, solos do tipo Organossolos, 

Cambissolos, Latossolos, Chernossolos, Argissolos, Luvissolos, Nitossolos, Plintossolos, 
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Espodossolos e Neossolos. São consideradas inaptas aquelas que apresentam inaptidão a pelo 

menos uma das variáveis e solos: Neossolos litólicos, Neossolos flúvicos, Neossolos 

regolíticos, Neossolos aluviais e Gleissolos. Em função disso, exalta-se a habilidade do E. 

urophylla em colonizar uma ampla gama de ambientes, com diferentes condições 

edafoclimáticas (SPERANDIO et al., 2010; SANTOS, 2018). 

Figura 1 - Áreas aptas ao cultivo de Eucalyptus urophylla por aptidão climática no Brasil. 

 

Fonte: Flores et al. (2016). 

No Brasil, as florestas de E. urophylla, tem boa densidade básica da madeira (0,559 

g.cm-3) (RIBEIRO; FILHO, 1993), apresentam fibras relativamente curtas (± 1,0 mm de 

comprimento) e são adequadas para a produção de polpa celulósica, com rendimento médio de 

49,5% (SANTOS et al., 2011). Seus plantios têm sido estabelecidos, principalmente, para a 

produção de celulose e papel e também para a produção de carvão vegetal, bioenergia, 

estruturas para construção civil, chapas de fibras, móveis, postes, mourões e dormentes 

(WILCKEN et al., 2008). Para programas de melhoramento, E. urophylla tem sido muito 

utilizada para a produção de híbridos interespecíficos (HODGE; DVORAK, 2015), devido às 

suas características de alto desempenho, boa capacidade de rebrota, rusticidade (ROCHA et al., 
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2006), resistência aos fungos causadores do cancro (Chrysoporthe cubensis e Coniothyrium 

zuluense) (PALUDZYSZYN FILHO; SANTOS, 2011), Puccinia psidii agente causador da 

ferrugem em Eucalyptus (CARVALHO et al., 1998), a murcha do Eucalipto (Ceratocystis 

fimbriata) (FIRMINO et al., 2013), e tolerância também à vespa da galha (Leptocybe invasa) 

(THU et al., 2009). 

3.2. MELHORAMENTO GENÉTICO DE Eucalyptus 

Os programas de melhoramento florestal visam reduzir a idade de exploração, aumentar 

a produtividade e a qualidade da matéria prima, maiores resistências a pragas e doenças, manter 

a base genética da população, para possíveis programas de melhoramento a médio e longo prazo 

(PIRES; RESENDE, 2011; GONÇALVES et al., 2017). Segundo Wright (1976), as pesquisas 

envolvendo o melhoramento florestal são antigas, surgindo há cerca de 200 anos. No entanto, 

apenas em 1950, tornaram-se frequentes. No Brasil, os programas com Eucalyptus começaram 

em 1941, mas só em 1967 que a seleção de árvores superiores se tornou abundante, devido à 

Lei de Incentivos Fiscais, implantada em 1966, que viabilizou o aumento das áreas de florestas 

plantadas (LEÃO, 2000; CASTRO et al., 2016). 

As plantações de Eucalyptus inicialmente foram estabelecidas em regiões tropical e 

subtropical das localidades sul e sudeste do Brasil, cujos plantios são mais concentrados e 

consolidados. Nos estágios iniciais, os programas de melhoramento já conseguiram grandes 

desempenhos, com espécies e populações promissoras já identificadas. Depois, foram iniciados 

e intensificados os testes de progênies e os programas de seleção recorrente intrapopulacional. 

A partir de 1990, apareceram os programas de hibridação, e em 2000, iniciaram-se os 

programas de seleção recorrente recíproca, para o melhoramento do híbrido entre espécies 

divergentes, em especial, entre E. grandis × E. urophylla (FONSECA et al., 2010). Nas últimas 

décadas, os plantios florestais brasileiros começaram a se expandir para outras regiões, mais 

tropicais, do Nordeste e Centro-Oeste, por apresentarem terras mais baratas (GONÇALVES et 

al., 2013). 

Hoje os programas de melhoramento de Eucalyptus buscam genótipos produtivos e 

tolerantes à seca, devido à expansão de plantios em terras consideradas como novas fronteiras 

florestais, por apresentarem déficit hídrico moderado a alto, e pelo agravamento dos períodos 

de secas (GONÇALVES et al., 2017). A seleção é baseada no fenótipo, para um ou mais 

caracteres econômicos, com prioridades de crescimento e produtividade: escolhe-se os 

genitores e, dentro dos programas de seleção recorrente reciproca, os cruzamentos ocorrem e, 

também, na seleção recorrente intrapopulacional, em população híbrida sintética e oriunda do 
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cruzamento entre clones elite, com incorporação de novos clones elite a cada geração (Seleção 

Recorrente Intrapopulacional em População Sintética) (ASSIS; RESENDE, 2011; NEALE; 

KREMER, 2011). Neste sentido, os métodos de melhoramento florestal são baseados na seleção 

recorrente, ao buscar o aumento gradual na frequência de alelos favoráveis (NAMKOONG; 

KANG; BROUARD, 1988). 

Alguns conjuntos de fatores tornam-se importantes para contribuir na tomada de decisão 

de um melhorista: estratégia, intensidade, método de seleção, delineamento de cruzamento, 

correlação genéticas e fenotípicas entre caracteres, aplicação do índice de seleção, análises de 

inteiração entre genótipos e ambiente, estudos de adaptabilidade e estabilidade, são algumas 

das abordagens essenciais. As metodologias experimentais têm a preocupação quanto à 

disponibilidade de área, facilidade de manejo e delineamento experimental, pois estas afetam a 

precisão experimental, a acurácia e a eficiência de seleção, tornando tangíveis os ganhos 

genéticos preditos, ponderando ainda os aspectos da manutenção da diversidade genética, a fim 

de manter a viabilidade do programa em longo prazo (GAIOTTO; BRAMUCCI; 

GRATTAPAGLIA, 1997). 

Novos estudos mostram a possibilidade da redução do ciclo e do aumento na eficiência 

de seleção, mediante a seleção assistida por marcadores (Marker-assisted Selection - MAS) e a 

seleção genômica ampla (Genome-Wide Selection - GWS) (NEALE; KREMER, 2011). A 

seleção assistida por marcadores (MAS) permite o aumento na eficiência na seleção em 

caracteres de baixa herdabilidade, restrita ao uso de marcadores, como um substituto ou para 

auxiliar na predição genética e na triagem genética, ao acelerar o melhoramento convencional 

(MURANTY et al., 2014; SABASHIN et al., 2014). A seleção genômica ampla (GWS), 

considerada ferramenta promissora, pretende melhorar a eficiência e a rapidez na obtenção dos 

resultados, com estimativas mais precisas, ao usar modelos estatísticos para a predição do valor 

genético genômico (VGG), apurado na avaliação de milhares de marcadores de DNA 

amplamente distribuídos pelo genoma (RESENDE et al., 2012; LIMA, 2014; SUONTAMA et 

al., 2019)



22 
 

3.3. MELHORAMENTO DE Eucalyptus PARA A PRODUÇÃO DE CELULOSE 

Os programas de melhoramento voltados à produção de celulose apresentaram grandes 

avanços em 1967, com a Aracruz Celulose S.A. e seus plantios no Espírito Santo e, a partir daí, 

apresentou um grande salto do melhoramento de Eucalipto (FERREIRA; SANTOS, 1997). Os 

principais fatores considerados para a seleção, por muitas décadas, envolveram espécies de 

rápido incremento médio e densidade básica da madeira (RAYMOND; MUNERY, 2001; 

GOMIDE et al., 2005) e, recentemente, foi levado em conta o incremento médio anual de 

celulose na floresta (t.ha-1.ano-1), representado pelo IMACel (SEGURA, 2015). 

Outras características também devem ser levadas em conta, como indicado por Segura 

et al. (2017) e Baldin et al. (2020), como a qualidade da tecnologia da madeira (composição 

química e anatômica), que possibilita a geração de produtos com alta qualidade para diferentes 

segmentos de mercado. 

A adoção de métodos não destrutivas para reduzir o custo e o tempo de análises da 

madeira vem se destacando nos tempos atuais (BALDIN et al., 2020): a espectroscopia no 

infravermelho próximo (Near Infrared Spectroscopy, NIRS) tem apresentado resultados 

satisfatórios quanto a eficiência no controle da qualidade industrial, capaz de predizer suas 

propriedades químicas, anatômicas e mecânicas, por ser uma técnica rápida, acurada, possível 

de aplicar em um grande número de amostras (HEIN et al., 2012; MUNIZ et al., 2012; ROSSO 

et al., 2013; PECORARO et al., 2015). 

O uso dessa tecnologia contribui na seleção de genótipos para a produção de celulose, 

não apenas ao considerar seu desempenho médio (IMA: m³.ha-1.ano-1) e densidade básica, mas 

também a qualidade da polpa celulósica, ao determinar a relação de lignina e os teores de 

holocelulose, de grande importância para os programas de melhoramento genético, favorecendo 

os avanços na seleção de genótipos para esta indústria (RAMADEVI et al., 2016; ZHOU et al., 

2016; ESTOPA, 2017). 

3.3.1. Melhoramento para a produção madeireira voltado a serraria 

Os Eucalyptus se tornaram alternativas cada vez mais importantes no abastecimento da 

indústria madeireira, pela redução da disponibilidade mundial de madeira de florestas tropicas, 

ao substituir, com vantagens, as espécies nativas tradicionais na movelaria de alta qualidade e 

no uso na construção civil (ARSHLEY; OZAKA, 2000; OLIVEIRA, 2000). 

Sua excelente capacidade produtiva, adaptabilidade a diferentes ambientes, e sua 

expressiva diversidade foram os principais fatores que tornaram esse gênero importante como 
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fonte de matérias primas fabris, ao atender os requisitos tecnológicos industriais mais diversos 

(ASSIS, 1999).  

Contudo, o uso de Eucalyptus nas serrarias, no Brasil, tem sido caracterizado pelo 

aproveitamento de plantios realizados com outras finalidades, manejados para a produção de 

toras, em que não se utilizam os genótipos desenvolvidos para esses fins, tornando-se grande 

oportunidade de desenvolvimento de programas para a qualificação da madeira para serrarias 

(PEDRINHO et al., 2019). 

Com o objetivo da seleção de árvores para a produção de madeira serrada, Assis (2001) 

sugere a seleção pelas boas orientações das fibras (ou grã-direita), maior relação cerne/alburno, 

densidade básica adequada, baixo grau de defeito (bolsa de Kino) e defeitos de secagem 

(contrações, torções, retrações da madeira, rachaduras, empenamentos abaulamentos e 

colapso). 

Para medir a elasticidade da madeira da árvore em pé, por um método não destrutivo, 

usa-se o Treesonic, aparelho desenvolvido pela Fakopp Enterprise, Ágfalva, Hungria, que, a 

partir da velocidade do som de um ponto ao outro de coleta, é capaz de determinar o módulo 

de elasticidade da madeira: quanto maior esse valor, maior será a resistência e a qualidade da 

madeira (MORA et al., 2009; NEWTON, 2018). É um aparelho que contribui para os programas 

voltados a seleção de genótipos para serraria, pois permite selecionar materiais com maior 

elasticidade, ao produzir madeira de melhor qualidade para movelaria e construção civil. 

3.3.2. Escolha da espécie, teste de progênies e pomares de sementes 

Os pomares de sementes por mudas (PSM) surgem da transformação de um teste de 

progênies, com a identificação das famílias superiores de ampla base genética, um dos meios 

mais utilizados do mundo para o estabelecimento de estratégias ao melhoramento de 

Eucalyptus, ao envolver a reprodução sexuada, para produzir rapidamente sementes 

melhoradas, de baixo custo, em comparação aos pomares clonais e de polinização controlada. 

Consiste na seleção de árvores superiores, para a produção de sementes geneticamente 

melhoradas, de alta variabilidade genética com a possibilidade de adaptações a ambientes 

específicos (FUNDA; EL KASSABY, 2012; NODOUSHAN, 2015; PUPIN et al., 2019). 

As árvores com desempenho inferior são eliminadas nas estratégias de seleção, que 

classificam os indivíduos com base em uma só informação, eliminando se aqueles abaixo de 

um nível mínimo. Após a etapa de seleção, colhidas as sementes de árvores selecionadas, serão 

utilizadas para o estabelecimento de plantações (FINKELDEY et al., 2006). É, então, 

necessário avaliar o desempenho das progênies, com base nas características econômicas 
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(desempenho e crescimento, vigor, forma do caule, densidade da madeira e resistências a 

doenças e pragas) (CHMURA et al., 2012; PUPIN et al., 2019). 

Os pomares de sementes podem ser produzidos a partir de genitores selecionados por 

meio de polinização aberta ou controlada, e também por clones selecionados e propagados 

vegetativamente (SCHMIDT, 1997; FOWLER, 2021). Embora os pomares de sementes 

apresentem baixo custo, não se pode conhecer os parentais masculinos fenotipicamente, mas os  

marcadores moleculares contribuem para as estimativas de taxas de cruzamentos dos pomares, 

o que permite encontrar as relações de parentesco entre progênies, capaz de avaliar os níveis de 

diversidade genética nos programas, a contaminação por pólen externo aos pomares e fluxo 

gênico, a reconstrução do pedigree, para o gerenciamento eficiente da endogamia e de 

cruzamentos promissores, ao substituir as estratégias demoradas e de alto custo dos programas 

de polinização controlada (EL-KASSABY; FUNDA; LIEWLAKSANEEYANAWIN, 2015; 

TELFER et al., 2015; BARRANDEGUY; GARCIA, 2016). 

3.3.3. Estratégias de seleção 

Os programas de melhoramento florestal buscam genótipos superiores, com bom 

desempenho, produtividade, maximização dos ganhos genéticos, mediante a seleção de 

indivíduos superiores, para obter indivíduos melhorados (MARTINS et al., 2005). Diante disso, 

as estratégias de seleção auxiliam o melhorista na tomada de decisão mais eficiente, que permite 

predizer os ganhos genéticos, influenciados pelos números de indivíduos selecionados (PAIVA 

et al., 2002; MORAES et al., 2008; PIRES et al., 2011).  

Para a aplicação de qualquer estratégia de seleção é importante definir as características 

desejadas: crescimento e forma, adaptação e qualidades madeireiras, p. ex., pois elas indicam a 

estrutura genética da população estudada, o que facilita a escolha do método de seleção mais 

adequado e a exploração da variabilidade existente (MORAES et al., 1997; MARTINS et al., 

2001). Após a constatação da presença da variação genética, são utilizadas diferentes estratégias 

a fim de selecionar os melhores genótipos e obter os ganhos genéticos (PAULA et al., 2002). 

Em plantas perenes é recomendado que a seleção seja baseada nos valores genéticos 

aditivos, pois sua finalidade é a recombinação. Para a clonagem, são usados os valores 

genotípicos não-aditivos (RESENDE, 2002). As estimativas dos parâmetros genéticos e os 

diferentes métodos de seleção buscam avaliar a magnitude e a variância genética disponível, ao 

quantificar os ganhos pela seleção e predizer a melhor estratégia a ser utilizada (COSTA et al., 

2000). Alguns métodos de seleção têm sido empregados na eucaliptocultura, em que se 

destacam a seleção individual e a seleção entre e dentro de progênies. 
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A seleção individual escolhe os melhores indivíduos, pelo ranqueamento com base no 

caráter avaliado, sem levar em conta o número de indivíduos que cada progênie poderá 

contribuir (MARTINS et al., 2005). A seleção entre progênies é realizada pela escolha das 

progênies com os melhores desempenhos, considerando todos os indivíduos e eliminando as 

progênies inferiores. Por outro lado, a seleção dentro de progênies mantém todas as progênies, 

selecionando o mesmo número de indivíduos por progênie (KAGEYAMA, 1980; 

KAGEYAMA; VENCOVSKY, 1983). Na estratégia de seleção entre e dentro de progênies, 

são selecionadas as melhores progênies e, em seguida, os melhores indivíduos dentro delas. 

Desta forma, o mesmo número de indivíduos em cada progênie é mantido (COTTERILL; 

DEAN, 1990). 

3.3.4. Seleção precoce 

Um programa de melhoramento usando seleção recorrente em Eucalyptus demanda de 

7 a 10 anos para avaliação em território brasileiro, e os programas de melhoramento buscam a 

otimização do tempo demandado para a realização de um ciclo de seleção, ao promover a 

maximização dos ganhos em unidade de tempo (MARQUES JUNIOR, 1995; PEREIRA et al., 

1997; BELTRAME et al., 2012) O seu sucesso também é dependente de ações em curto prazo 

(ANDRADE, 2020). 

Reduzir o tempo necessário para a obtenção de ganhos genéticos por ciclo de 

melhoramento é de suma importância, o que aumenta, também, a sua precisão na seleção 

genética para as características desejadas (CORRÊA et al., 2017; DLAMINI et al., 2017). 

A prática da seleção precoce se destaca como procedimento confiável para a redução do 

ciclo de seleção de indivíduos superiores, tanto clonais como de meios irmãos (DIAO et al., 

2016; TAMBARUSSI et al., 2018), por evidenciar resultados satisfatórios para a formação de 

pomares de sementes a curto prazo (COUTINHO et al., 2017; TAMBARUSSI et al., 2017), 

proporcionando experimentos menos duradouros (DEAN et al., 1983). 

Porém, sua eficácia está ligada à existência de correlações genéticas das características 

dos indivíduos juvenis com aquelas manifestadas nos adultos, mais eficientes em idades mais 

próximas a da rotação da cultura, o que contribui para aumentar a eficiência de seleção 

(MARQUES JUNIOR, 1995; AGUIAR et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015, MOURA 

QUEIROZ et al., 2019). A viabilidade da seleção precoce é indicada pela magnitude da 

correlação genética: quanto maior, mais eficiente (VARGAS-HERNANDEZ; ADAMS, 1992). 

A seleção precoce é um caso particular de seleção indireta, pois prevê o comportamento 

de uma espécie, possível de aplicar seleção direta em um caráter, sem comprometer 
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significativamente o ganho em outros, uma vez que os programas são direcionados, 

normalmente aos caracteres de crescimento (DAP, altura total, volume), no qual a mensuração 

do DAP pode ser utilizada como referência na aplicação dos métodos de seleção, por ser o 

caráter de maior facilidade de mensuração (MOREIRA et al., 2014). 

Para Eucalyptus, correlações para seleção precoce têm sido altas a partir do segundo ano 

de idade (KAGEYAMA, 1983). Moraes et al. (2014), Pinto et al. (2014) e Henriques et al. 

(2016), ao trabalharem com E. urophylla, observaram alta correlação de seleção a partir do 3º 

ano de idade, ou seja, é possível obter ganhos elevados com seleção a partir dos três anos de 

idade. 

3.4 MARCADORES MICROSSATÉLITES 

Diferentes tipos de marcadores moleculares têm sido aplicados para uma diversidade de 

propósitos como em estudos de genética populacional e seleção assistida por marcadores 

(MAS), por exemplo. Um dos marcadores de DNA constantemente usados em Eucalyptus são 

os microssatélites ou repetições de sequência simples (SSRs), conhecidos desde 1996, 

aplicáveis na genética da conservação, na avaliação da diversidade genética, na proteção de 

variedades e na construção de mapas genéticos de alta resolução, para vincular a variação 

fenotípica com a genotípica (QTLs), com grande importância para a análise do genoma das 

plantas (BYRNE et al., 1996; VARSHNEY et al., 2005; KALIA et al., 2011). 

Os marcadores microssatélites são conhecidos como STR (Short Tandem Repeats), 

SSLP (Simple Sequence Length Polymorphism) ou, mais comum, SSR (Simple Sequence 

Repeat). Os SSRs têm distribuição onipresente no genoma, são loco-específicos, tem 

codominância, multialelismo, alta taxa de mutação, heterozigose, transferibilidade entre 

espécies, pode ser associado à expressão e à função do gene. São classificados pelo seu 

tamanho, tipo de unidade de repetição e localização no genoma. Dependendo do número de 

nucleotídeos por unidade de repetição, as regiões podem ser classificadas em mono-, di-, tri-, 

tetra-, penta- ou hexanucleotídeos (BYRNE et al., 1996; VARSHNEY et al., 2005; SANTOS; 

DUCROQUET; NODARI, 2011). Os dinucleotídeos são preferencialmente usados por 

apresentarem alto polimorfismo e maior variação entre os indivíduos, ao exibir, em média, dez 

alelos por loco e heterozigosidade entre 0,70 e 0,80 (FARIA et al., 2011; SUMATHI; 

YASODHA, 2014). 

Para Eucalyptus, os SSRs principalmente genômicos foram desenvolvidos para espécies 

comercialmente importantes (E. grandis, E. globulus, E. nitens e E. urophylla). Foi observada 

alta sintenia do genoma existente entre as espécies, que beneficiou muitos táxons de Eucalyptus 

https://as-botanicalstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40529-014-0073-3#ref-CR23
https://as-botanicalstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40529-014-0073-3#ref-CR23


27 
 

deficientes em dados de DNA, o que indica excelente transferibilidade de SSR,  com múltiplos 

propósitos: identificação de espécies, filogenia, autenticidade de híbridos, estudos de 

diversidade genética, mapeamento genético e localização de caracteres quantitativos (QTL) 

(MYBURG et al., 2007; SILVA et al., 2009; ACUNA et al., 2011; GRATTAPAGLIA et al., 

2012). 

Os pomares de sementes de Eucalyptus são estabelecidos com a presença de indivíduos 

com alta diversidade genética e baixos níveis de endogamia, o que permite alcançar altos níveis 

genéticos nas progênies. Os marcadores, então,  desempenham um papel importante, como 

ferramentas auxiliares para o alcance desses objetivos, ao exibir o sistema de cruzamento, o 

grau de contaminação, a variação na taxa de cruzamento, o padrão de fluxo gênico e a 

contribuição paterna no pomar de sementes (SUMATHI; YASODHA, 2014). 

A seleção assistida por marcadores (MAS) apresenta várias estratégias de 

melhoramento, como a seleção recorrente baseada em marcadores, cujos valores de cruzamento 

são obtidos apenas com base em uma lista explícita de marcadores e fenótipos  candidatos 

indisponíveis, permitindo a reconstrução do pedigree para o gerenciamento eficiente da 

endogamia e de cruzamentos promissores, pois substitui as estratégias demoradas e de alto custo 

dos programas de polinização controlada (MUTARY et al., 2014). 

3.5 DIVERSIDADE GENÉTICA 

Os marcadores microssatélites têm se mostrado como ferramenta útil para a 

caracterização da diversidade genética, pois sustenta a diversidade entre e dentro de populações, 

espécies e ecossistemas, oferece oportunidade aos melhoristas de conhecer e entender melhor 

a diversidade genética da população, obter maior aproveitamento na utilização de um recurso 

genético, auxiliar na escolha de genitores divergentes para hibridação, assim como desenvolver 

novas cultivares e variedades melhoradas com características preferidas do mercado 

consumidor (GOVINDARAJ; VETRIVENTHAN; SRINIVASAN, 2015; LU et al., 2018a; 

YANG et al., 2020). É importante manter o equilíbrio entre o ganho genético e a diversidade 

na seleção, pois a diversidade genética é necessária para avançar os ciclos de melhoramento 

(SILVA et al., 2018). 

A diversidade genética refere-se a riqueza de informações do pool gênico, definida 

como a quantidade total de variação genética, dentro ou entre unidades genéticas, em 

decorrência de vias evolutivas que consistem na base para responder às influências bióticas e 

abióticas (WANG; BARKLEY; JENKINS, 2009; EL-KASSABY, 2012, ERTEKIN, 2012). 

https://as-botanicalstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40529-014-0073-3#ref-CR30
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Vários parâmetros, calculados em nível de locos, por meio de marcadores moleculares, 

podem ser obtidos para a avaliação da diversidade genética dentro das populações, tais como: 

número médio de alelos por loco, número total de alelos, riqueza alélica, tamanho efetivo 

populacional, coancestria, heterozigosidade observada e índice de fixação, heterozigosidade 

esperada em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Entre populações, podem ser estimados os índices 

de diferenciação genética, como o FST e seus análogos (PORTH; EL-KASSABY, 2014). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. ÁREA DO EXPERIMENTO 

O estudo foi conduzido em dois experimentos do Banco Ativo de Germoplasma de 

Eucalipto da Unesp (BAG-EUCA), localizado na UNESP – Campus Ilha Solteira, da Faculdade 

de Engenharia de Ilha Solteira (FEIS/Unesp), em Selvíria, MS. O clima é Aw, conforme a 

classificação de Köppen: temperatura média anual de 24,5 °C e precipitação média anual de 

1300 mm (SANTOS; HERNANDEZ, 2012; CANAL CLIMA DA UNESP, 2021). O relevo é 

moderadamente plano a ondulado e o solo é do tipo Latossolo Vermelho Distrófico típico 

argiloso, a moderado, hipidistrófico, álico, caulinítico, férrico, compactado, muito profundo e 

moderadamente ácido (SANTOS et al., 2018). 

O primeiro dos experimentos é um Pomar de Sementes por Mudas de Eucalyptus 

urophylla (PSM-TP-EU), cuja base genética é oriunda de um teste de progênies instalado na 

FEPE/FEIS/UNESP em março de 1992, com 64 progênies, cinco repetições e oito plantas por 

parcela linear, em espaçamento 3,0 m x 3,0 m, área experimental de 2,70 ha, nas coordenadas 

geográficas 20º20’04,98’’S e 51º24’12,61’’ W, a 370 m de altitude (Figura 2). Aos 20 anos 

após o plantio, passou por desbaste seletivo, com base nos valores genéticos aditivos individuais 

(BLUP - Best Linear Unbiased Prediction), considerando o DAP. O número de indivíduos 

selecionados por família foi variável ( fk  = 1 a 18), permanecendo 298 indivíduos de 55 famílias 

no PSM-TP-EU. Em 2016, houve coleta de sementes em 23 árvores matrizes. 

O segundo experimento utilizou as sementes colhidas em 2016 no PSM-TP-EU e se 

trata de um teste de progênies de segunda geração (TP2G-TP-EU). Este teste foi instalado em 

outubro de 2016, no delineamento em blocos casualizados, com 23 tratamentos, (progênies), 

30 repetições, com uma planta por parcela, em espaçamento de 3,0 m x 1,5 m, em que algumas 

progênies não participaram das 30 repetições. A área experimental é de 0,96 ha, sob as 

coordenadas geográficas 20º20’58” S e 51º24’04” W, a 340 metros de altitude (Figura 2). Tanto 

as matrizes do PSM-TP-EU como as 605 plantas do TP2G-TP-EU foram genotipadas, com base 

em 12 marcadores microssatélites (EMBRA), empregados a fim de determinar os parâmetros 

do sistema de reprodução e o pedigree dos indivíduos do TP2G-TP-EU (PUPIN et al., 2019).  

Para efeito de comparação do desenvolvimento das progênies em relação ao clone AEC 

144 (mais plantado no MS), foi utilizado o desempenho deste quando plantado em novembro 

de 2016, de um experimento próximo ao TP2G-TP-EU. O clone-controle foi plantado um mês 

após a instalação do TP2G-TP-EU, e as mudas vieram diretamente de Itamarandiba-MG. 
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Figura 2 - Localização geográfica do Pomar de sementes por mudas de Eucalyptus urophylla 

(PSM-TP-EU) e do teste de progênies de segunda geração (TP2G-TP-EU) em Selvíria – MS 

 

Fonte: Dados da pesquisa do autor. 

4.2. CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA 

Todos os indivíduos do PSM-TP-EU (n = 298) e TP2G-TP-EU (N = 605, inclusive 

replantio) foram genotipados com 12 locos microssatélites. Pela análise de paternidade, foi 

possível identificar o genitor paterno dos 605 indivíduos do TP2G, o que permitiu a construção 

do pedigree e a avaliação do TP2G de polinização aberta, como um pomar de polinização 

controlada. 

4.3. DIVERSIDADE GENÉTICA POR MARCADORES MOLECULARES 

A diversidade genética foi investigada pelos índices: número de alelos por loco (k), 

riqueza alélica (R̂), heterozigosidade observada ( ), heterozigosidade esperada oĤ
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( ) nas proporções do equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) e índice de fixação ( F̂

). A significância de F̂  foi obtida por permutação de alelos entre indivíduos. A partir das 

frequências alélicas (f) foram determinados por contagem os números de alelos raros           ( f 

< 0,05) e alelos privados. Os parâmetros estimados foram obtidos usando o programa FSTAT 

2.9.3.2 (GOUDET, 1995). 

4.4. VARIAÇÃO GENÉTICA 

Houve avaliação nos cinco primeiros anos de idade no TP2G-TP-EU em que foram 

avaliados os seguintes caracteres silviculturais: altura total da planta (ALT, m); diâmetro à 

altura do peito (DAP, cm); e sobrevivência (SOB, %) para o (TP2G-TP-EU). Para o cálculo de 

volume individual das árvores foi utilizado a seguinte formula (Eq. 1):  

 
𝜋∗𝐷𝐴𝑃 ²

40000
. 𝐴𝑙𝑡. 𝑓  (1) 

onde: alt é referente à altura total; DAP: diâmetro a altura do peito e o f é o fator de forma 

(0,50). 

O módulo de elasticidade da madeira (MOEd, MPa), foi analisado por meio do 

Treesonic, equipamento que mede a velocidade acústica do som (VAS), percorrido pela 

madeira, com forte correlação com a elasticidade (WALKER et al., 2019), aos cinco anos após 

o plantio. O aparelho foi posicionado a 45°, inserido no tronco da árvore, com dois receptores: 

um na base (a 0,5 cm do solo) e outro na parte superior (a 1 m de distância do primeiro receptor) 

(indicação na Figura 3). Após a inserção dos receptores, um martelo foi usado para atingir o 

receptor superior, a fim do aparelho medir a velocidade do som entre a distância dos receptores 

(os pontos inseridos, Figura 3), conforme recomendado no guia do fabricante (PROTO et al., 

2017). 

Para o cálculo da elasticidade foi utilizado primeiro o cálculo da velocidade do som, 

(Eq. 2): 

V(m/s) = 1000.distância(mm) / (leitura TS +1,4)  (2) 

Após o cálculo da velocidade do som, foi então determinado o módulo de elasticidade 

(MOEd) (Eq. 3): 

MOEd = (v²).(densidade média kg/m³)   (3) 

Após o cálculo do modulo de elasticidade, os valores são transformados em mega pascal 

(MOEd MPa) para facilitar a comparação dos valores (Eq. 4):  

MOEd MPa = MOEd.(10-0,6)    (4)

eĤ
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Figura 3 – Utilização do Treesonic para a coleta de dados da velocidade acústica do som. 
 

 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

As estimativas de componentes de variância e parâmetros genéticos foram obtidas pelo 

método de máxima verossimilhança restrita e melhor predição linear não viciada 

(REML/BLUP), a partir de dados desbalanceados, pelo software genético-estatístico 

SELEGEN-REML/BLUP (RESENDE, 2016).  

Os caracteres quantitativos foram analisados pela metodologia do modelo linear misto 

(aditivo univariado) – REML/BLUP, aplicado a testes de progênies, ao considerarmos 

progênies de meias-irmãs, delineamento em blocos casualizados, com uma planta por parcela, 

em um só local e uma única população (modelo 95 do SELEGEN) (RESENDE, 2007) (Eq.5): 

y = Xr + Za + e  (5) 



33 
 

em que: y, r, a, e: correspondem aos vetores dos efeitos de dados, de repetições (fixos), 

genéticos aditivos (aleatórios) e de erros (aleatórios); X, Z: são as matrizes de incidência para r 

e a, respectivamente. 

A estimativa da variância genética aditiva ( 2ˆ
a ) (modelo 111 do SELEGEN), foi usada 

para avaliar os indivíduos em progênies de polinização aberta, em plantas com sistema 

reprodutivo misto. A partir dos parâmetros genéticos do sistema de reprodução estimados por 

Pupin (2018) e Pupin et al. (2019), foi utilizado o coeficiente de coancestria médio dentro de 

progênies, em nível de população ( ˆ 0,152xy = ) para determinar o coeficiente de parentesco ( x̂yr

= 2 ̂ ) e o tamanho efetivo de variância ( vNe ). Assim como o coeficiente de endogamia dos 

indivíduos ( ˆ
if ) é igual ao coeficiente de coancestria entre os pais ˆ

xy , foi possível estimar o 

coeficiente de autofecundação ( ŝ ) (Eq. 6) (modelo 111 do SELEGEN). 

 

ˆ2
ˆ

ˆ1

i

i

f
s

f
=

+
  (6) 

As estimativas dos componentes de variâncias e parâmetros genéticos, cujas equações 

podem ser encontradas em Vencovsky e Barriga (1992); Resende (2002, 2007) e Cruz (2005) 

foram: i) Herdabilidade individual no sentido restrito (
2ˆ
ah ); ii) Herdabilidade em nível de médias 

de progênies (
2ˆ
mh ); iii) Herdabilidade aditiva dentro de progênie (

2ˆ
adh ); iv) Coeficiente de 

variação genética aditiva individual ( giCV
); v) Coeficiente de variação genotípica entre 

progênies ( gpCV
); vi) Coeficiente de variação experimental ( eCV ); vii) Coeficiente de variação 

relativa ( rCV
); viii) Acurácia da seleção de progênies ( â̂ar ); ix) Média geral ( m̂ ). 

4.5. ESTRATÉGIAS DE SELEÇÃO 

A partir dos valores genéticos aditivos dos indivíduos para recombinação foi simulado 

a seleção em três estratégias aos cinco anos, considerando intensidade de 30% dos 386 

indivíduos sobreviventes (TP2G-TP-EU).  

As estratégias de seleção para aumentar o DAP, com bases nos dados de cinco anos de 

idade foram: 

i) seleção individual dos 115 melhores indivíduos, sem considerar a estrutura 

de progênies (S1) – Foram consideradas as maiores estimativas do valor 

genético aditivo ( â ), desconsiderando o número de indivíduos que cada progênie 

possa contribuir para formação da população melhorada ( fk =  ), ou seja, fk  
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pode assumir qualquer valor, desde que 0fk  . Nesse caso, não há preocupação 

com a diversidade genética resultante na população após a seleção; 

ii) seleção entre e dentro de progênies (S2) – Seleção de 115 indivíduos, 

estabelecendo um valor fixo de fk  igual a nove indivíduos, considerando as 12 

melhores progênies, onde apenas as sete melhores progênies contribuíram com 

10 indivíduos, as demais contribuíram com nove; 

iii) seleção dentro de progênies (S3) – Foram consideradas todas as progênies com 

o valor fixo de fk = 5 para as 23 progênies. 

O ganho foi estimado pela expressão (Eq. 7): 

 
( )

ˆ
100

ˆ %
ˆ

f

s

a

k
G

m

 
 

 
 

=




  (7); 

em que: â  corresponde ao valor genético aditivo, m̂  a média geral do DAP, caráter 

utilizado na seleção. 

Também foram estimados os seguintes parâmetros para todas as estratégias de seleção: 

a) Tamanho efetivo ou número status (Eq. 8): 

 
( )2

4. .
ˆ

ˆ3

f f

e

f kf f

N k
N

k k
=

+ +
  (8) 

em que: fk  é o número médio de indivíduos selecionados por progênies; 2
kf  é a 

variância do número de indivíduos selecionados por progênies; e fN  é o número de progênies 

selecionadas. 

b) Número de progênies efetivamente selecionadas (Eq. 9): 

 

( )
2

2

f

ef

f

k
N

k
=

   (9) 

em que fk  é o número de indivíduos selecionados por progênie. 

c) Diversidade genética (Eq. 6): 

 

ˆ ef

fo

N
D

N
=

  (10) 

em que efN  é o número de progênies efetivamente selecionadas e foN  é o número 

original de progênies (23). 



35 
 

Para verificar a viabilidade de praticar a seleção precoce, uma correlação de Spearman 

foi feita, com o objetivo de investigar as alterações de posicionamento dos indivíduos ( ŝr ). Essa 

é uma correlação não paramétrica, que é usada para avaliar as relações entre variáveis ordinais, 

ao usar sua classificação, sem suposições (SHIMAKURA, 2016). Essa classificação, a fim de 

comparar a posição das progênies (e indivíduos) foi feita usando o valor genético aditivo 

resultante do Modelo 111, para cada uma das estratégias de seleção testadas. 

As correlações genéticas entre os caracteres altura e DAP foram obtidas com base no 

modelo 102 do Selegen. 

4.6. SELEÇÃO DE GENITORES 

Para a seleção de genitores com base na capacidade geral (CGC) e específica (CEC) de 

combinação, foi feita uma avaliação de indivíduos em progênies de irmãs completas, obtidas 

sob cruzamentos fatoriais (população materna e paterna), em delineamento de blocos completos 

e uma planta por parcela, conforme Resende (2007) (modelo 87 do SELEGEN) (Eq. 11): 

 y = Xr + Zm + Wf + Tc + e  (11) 

em que: y é o vetor de dados; r é o vetor dos efeitos de repetição (assumidos como fixos) 

somados à média geral; m é o vetor dos efeitos de genitores da população de machos (assumidos 

como aleatórios); f é o vetor dos efeitos genéticos de genitores da população de fêmeas 

(assumidos como aleatórios); c é o vetor dos efeitos aleatórios da capacidade específica de 

combinação dos genitores da população de machos com os genitores da população de fêmeas 

(assumidos como aleatórios); e é o vetor de erros ou resíduos (aleatórios). As letras maiúsculas 

representam as matrizes de incidência para os referidos efeito 

Com o pedigree dos indivíduos identificado (TP2G-TP-EU) e de posse do valor do 

DAP, os efeitos de dominância dos efeitos aditivos foram desmembrados e, com isso, estimar 

a CGC e a CEC. A variância epistática foi assumida como nula. As estimativas dos parâmetros 

genéticos foram analisadas pelas equações em Resende. (2007), que são: i) Herdabilidade 

individual no sentido restrito (
2ˆ
ah ); ii) Coeficiente de determinação dos efeitos da capacidade 

específica de combinação (
2

ĉecc
); iii) Herdabilidade individual para o efeito de árvores paternas 

(
2ˆ
mh ); iv) Herdabilidade individual para o efeito de árvores maternas (

2ˆ
fh
); v) Grau médio de 

dominância ( d̂ ). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. TP2G-TP-EU: TAXA DE SOBREVIVÊNCIA E CRESCIMENTO 

A sobrevivência da população de E. urophylla no quinto ano de idade foi de 64% no 

TP2G-TP-EU (Figura 4). Isso significa que o estabelecimento e adaptação às condições 

edafoclimáticas foram satisfatórias, pois o clone AEC 144 apresentou taxa de sobrevivência 

bem inferior (32%). Esse valor baixo encontrado para o clone pode estar associado a vários 

fatores como: dificuldade de controle de formigas cortadeiras no entorno do experimento, visto 

que é próximo da área da Mata Ciliar; a ausência de rustificação, uma vez que as mudas vieram 

diretamente de Itamarandiba-MG; e a forma de instalação do plantio, de maneira intercalar. 

Precisamos lembrar que saúvas e quenquéns representam uma das principais pragas florestais, 

causadoras de grandes prejuízos nas florestas plantadas. Seu ataque é danoso em qualquer 

estágio da cultura e, dependendo da intensidade, resulta na morte até de indivíduos adultos, 

além de deixá-los mais suscetíveis ao ataque de outros insetos ou abertura para entrada de 

patógenos. (FERREIRA, 1989; BANSHO, et al., 1994; SILVA, 2011; BURATTO et al., 2012). 

Frequentes ataques de formigas cortadeiras ocorreram nos primeiros anos, principalmente no 

clone AEC 144, com perdas de muitos indivíduos, sem reposição no campo, apresentando 

grande número de falhas. 

Figura 4 – Sobrevivência (%) de Eucalyptus urophylla e clone AEC 144 ao longo dos cinco 

primeiros anos de idade em Selvíria - MS. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Além da frequência dos ataques de formigas cortadeiras, o que segundo Ferreira (1989), 

causa sensibilidade nos indivíduos atacados, tornando-os mais suscetíveis às mudanças 

climáticas, houve variação no regime hídrico e temperatura média anual sendo que em 2016 e 

2017, houve alta taxa de precipitação média anual (>1400 mm); em 2018, a precipitação foi 

superior a 1100 mm e nos três últimos anos (2019 a 2021), a pluviosidade foi abaixo do 

esperado. Até dezembro de 2021, quando da última avaliação a pluviosidade foi de 790,4 mm. 

Houve também elevação na temperatura média desde 2016, a qual deixou de ser inferior a 25 

ºC (Canal Clima da UNESP, 2021) (Figura 5). Mudanças climas têm um forte potencial de 

diminuir a produtividade da eucaliptocultura (BINKLEY et al., 2017). 

Outro fator que pode ter influenciado a sobrevivência dos experimentos, é o 

espaçamento reduzido, uma vez que de acordo com Schneider et al. (2015). Quanto mais 

adensada o espaçamento de plantio, maior será a presença de falhas. Assim, Ferreira et al. 

(2014), ao utilizarem um clone E. urophylla × E. grandis em diferentes espaçamentos, 

constataram que a maior taxa de mortalidade ocorreu no menor espaçamento de (3,0 x 1,0 m), 

indicando que o uso de espaçamento adensado favorece o auto desbaste, devido à competição 

intraespecífica. Aliado a isso, tem-se ainda a diminuição da pluviosidade, ao aumento da 

temperatura e os ataques frequentes das formigas cortadeiras, como relatado anteriormente, que 

são fatores importantes para a ocorrencia de falhas no experimento. 

Figura 5 - Média anual de temperatura e precipitação na cidade de Selvíria-MS, no período de 

1997 a 2021. 

 
Fonte: Canal Clima da Unesp de Ilha Solteira, 2021. 
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As médias para altura de plantas para o TP2G-TP-EU, foi de 6,63 m em 2017; 14,42 m 

em 2019; 15,57m em 2020 e 18,08m em 2021. Para o diâmetro a altura do peito foram de 5,67 

cm em 2017; 9,22 cm em 2018; 11,21 cm em 2019; 12,52 cm em 2020 e 13,57 cm em 2021. 

Em termos de incremento médio anual (IMA), esses valores representam 3,62m para altura 

(Figura 6) e 2,71 cm para DAP (Figura 7) aos cinco anos de idade.  Para volume de madeira 

por hectare (Figura 8), o IMA foi de 48,14 m³.ha-¹.ano-1, considerando a sobrevivência média 

de 64% aos 5 anos de idade. 

Para o clone, o IMA para altura foi de 3,45 m, para o DAP de 2,70 cm e para o volume 

foi de 26,92 m³.ha-¹.ano-1. A baixa produtividade do clone está associada à alta mortalidade, 

devida ao ataque de formigas cortadeiras. Também é preciso lembrar que o material clonal não 

faz parte do experimento, uma vez que ele está situado próximo e não funciona, exatamente, 

como tratamento controle, em comparação com o material do TP2G-TP-EU. O esperado, ao 

considerarmos que ele é um clone comercialmente utilizado, é que tivesse comportamento 

semelhante ou melhor ao material do TP2G, o que não ocorreu aqui.  

Comparando a produção volumétrica de madeira no teste de progênies com resultados 

obtidos por outros autores, observa-se que os valores são próximos ao presente estudo. Nesse 

sentido Silva et al. (2019) trabalhando com três clones de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus 

grandis, na região de Chapadão do Sul, MS, em espaçamento de 3 m × 2 m aos 32 meses 

observaram IMA pra volume de madeira entre 41,33 m³.ha-¹.ano-1 e 48,24 m³.ha-¹.ano-1 e no 

espaçamento de 2 m × 2,5 m entre 44,32 m³.ha-¹.ano-1 e 54,98 m³.ha-¹.ano-1. Gazola (2014) ao 

avaliar o clone AEC 144, em Três Lagos (MS) sob diferentes adubações nitrogenadas, em 

espaçamento 2,5 m × 3 m encontrou IMA de 32,84 m³.ha-¹.ano-1, em plantas sob o tratamento 

controle (ausência de adubação nitrogenada) e de 43,7 m³.ha-¹.ano-1 para o melhor tratamento 

(140 kg.N.ha-¹). Esses valores mostram o potencial das progênies de segunda geração de E. 

urophylla, que apresentaram produtividades superiores ou próximas a esses, quando 

comparadas a clones de Eucalyptus no estado de Mato Grosso do Sul. Um detalhe importante 

é que a alta produtividade apresentada pelas progênies ocorreu em aplicação de adubo no 

experimento.
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Figura 6 - Incremento Médio Anual (IMA, m.ano-¹) para altura em progênies de segunda geração 

de Eucalyptus urophylla e o clone AEC 144 em Selvíria-MS, ao longo de cinco anos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 7 - Incremento Médio Anual (IMA, m.ano-¹) para DAP em progênies de segunda geração 

de Eucalyptus urophylla e o clone AEC 144 em Selvíria-MS, ao longo de cinco anos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 8 - Incremento médio anual (IMA, m³. ha-¹. ano) para volume de madeira em progênies de 

segunda geração e clone AEC 144 em Selvíria-MS, ao longo de cinco anos. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 9 - Incremento Médio Anual (IMA) para Altura (m.ano-¹) e DAP (cm.ano-¹) das três melhores 

progênies de segunda geração de Eucalyptus urophylla comparado ao clone AEC 144 em 

Selvíria-MS, aos cinco anos de idade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Parâmetro 2017 2018 2019 2020 2021 
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Fonte: Dados da pesquisa do autor. 
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O coeficiente de variação genética individual ( giCV ), responsável por expressar a 

porcentagem de variação genética aditiva existente dentro das progênies, variou de 12,37 a 

21,13 % para altura e 14,97 a 19,95% para o DAP. O coeficiente de variação genética entre 

progênies ( gpCV ) variou entre 6,18 e 10,56% para altura e de 7,49 e 9,97% para DAP. 

Coeficientes de variação genéticos acima de 7% são considerados bons (SEBBENN, 1998). 

Para o coeficiente de variação relativa ( rCV ), que representa a relação entre os coeficientes de 

variação genética ( gpCV ) e o coeficiente de variação ambiental ( eCV ), quanto mais próxima de 

1, maior será o controle genético do caráter; portanto, menor será a influência ambiental no 

fenótipo (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). 

O coeficiente de variação relativa variou entre 0,26 a 0,38 para altura; enquanto que, 

para o DAP, ficou entre 0,23 a 0,39. 

Houve magnitude alta da variância genética individual e de progênies para DAP, o que 

sugere a possibilidade de ganhos por meio da seleção via caracteres de crescimento. 

Ainda, as herdabilidades individuais ( 2ˆ
ah ), responsável por quantificar a fração da 

variação fenotípica de natureza herdável, explorada na seleção (MORAES et al., 2015) ficaram 

entre moderadas para altura e de moderadas a baixa para DAP (Tabela 2) com base na 

classificação de  Resende (2015): 0,01< 2ˆ
ah <0,15 (baixa), 0,15< 2ˆ

ah <0,50 (moderada), 0,51< 2ˆ
ah

<0,80 (alta) e 0,81< 2ˆ
ah <0,99 (muito alta). Mesmo assim, os valores foram significativos, o que 

indica diferenças genéticas entre indivíduos. De acordo com Macedo et al. (2016), esses 

resultados podem ter origem em cruzamentos correlacionados, com certa taxa de endogamia, 

justificando assim, os baixos valores de herdabilidade individual.  

Nestes casos, a seleção de indivíduos deve ser avaliada com cautela, pois não remete a 

grandes ganhos de seleção, ou seja, a seleção massal, com base no fenótipo não é indicada, 

mesmo ao compararmos com valores da literatura (HODGE; DVORAK, 2015), em que foram 

encontrados 2ˆ
ah = 0,17 para altura e 2ˆ

ah = 0,15 para DAP. Henriques et al. (2016), encontraram 

2ˆ
ah = 0,19 para DAP. 

A herdabilidade aditiva dentro de progênie ( 2ˆ
adh ) apresentou uma amplitude de variação 

relativamente baixa (Tabela 2). O intervalo de variação foi similar a ( 2ˆ
ah ) e inferior a ( 2ˆ

mh ). Como 

citado por Vencovsky e Barriga (1992), as herdabilidades em nível de média de progênies 

podem ser superiores às individuais, porque os efeitos ambientais são minimizados pelo número 

de repetições e de plantas por parcela. Portanto, a seleção pode ser mais eficiente com base nas 

médias de progênies do que em plantas individuais, indicando que a seleção com base nas 
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médias das famílias deve ser mais eficiente que a seleção dentro de famílias, quando 

considerada a mesma intensidade de seleção.
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Tabela 2 - Estimativas e parâmetros genéticos em um teste de progênies de segunda geração de Eucalyptus urophylla para altura (ALT, m) e 

diâmetro à altura do peito (DAP, cm) nos cinco primeiros anos de idade, instalado em Selvíria-MS. 

Parâmetro 
2017 2018 2019 2020 2021 

ALT DAP DAP ALT DAP ALT DAP ALT DAP 

2ˆ
ah  0,32±0,11 0,33±0,12 0,21±0,09 0,22±0,10 0,16±0,08 0,16±0,09 0,13±0,08 0,20±0,10 0,13±0,08 

2ˆ
mh  0,81 0,82 0,73 0,74 0,67 0,68 0,64 0,73 0,62 

â̂ar  0,90 0,90 0,85 0,86 0,82 0,82 0,80 0,85 0,78 

2ˆ
adh  0,22 0,23 0,13 0,14 0,10 0,10 0,08 0,13 0,08 

giCV  (%) 21,13 19,95 18,91 15,14 16,59 12,37 14,97 14,73 15,24 

gpCV (%) 10,56 9,97 9,45 7,57 8,28 6,18 7,49 7,36 7,62 

eCV (%) 27,44 25,47 31,03 24,32 31,15 23,09 30,83 24,40 32,40 

rCV (%) 0,38 0,39 0,30 0,31 0,26 0,26 0,24 0,30 0,23 

LRT 31,73** 27,39** 13,67** 14,43** 8,26** 6,88** 5,53* 9,28** 4,41* 

m̂  6,63 5,67 9,22 14,54 11,21 15,57 12,52 18,08 13,57 

Nota: 
2ˆ
ah

 herdabilidade individual no sentido restrito; 
2ˆ
mh

 herdabilidade média entre progênies; â̂ar
 acurácia; 

2ˆ
adh

 herdabilidade dentro de progênies; giCV
 Coeficiente de variação 

genética aditiva; gpCV
 Coeficiente de variação genética entre progênies; eCV

 Coeficiente de variação experimental; rCV
Coeficiente de variação relativa; LRT teste da razão de 

verossimilhança entre progênies; ** significativo a 1% pelo teste de Qui-quadrado, com 1 grau de liberdade; * significativo a 5% pelo teste de Qui-quadrado, com 1 graus de 

liberdade. 

Fonte: Dados da pesquisa do autor.
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Com relação à velocidade acústica do som (VAS) e módulo de elasticidade (MOEd), as 

estimativas dos parâmetros genéticos estão na Tabela 3. Houve significância, com relação ao 

LRT. Santos et al. (2021), ao avaliarem progênies de Baru (Dipteryx alata Vogel, Fabaceae) 

também encontraram valores semelhantes. Também houve altas acurácias e baixa dispersão 

com relação ao coeficiente de variação experimental, coeficientes de variação genética de 

progênies e de indivíduos abaixo dos 10%. (2,26 a 8,73%). 

O coeficiente de variação relativa foi de 0,27 para o VAS; enquanto que, para o MOEd, 

foi de 0,28. Esses valores podem indicam que a variação ambiental pode ter sido maior do que 

a genética.  

Para as variáveis VAS e MOEd (Tabela 3) as magnitudes das herdabilidades foram 

moderadas, que indicam ganhos genéticos moderados para a seleção individual, resultados 

próximos aos de Blackburn (2014), que trabalhou com E. nitens, aos 19 anos de idade, em 

quatro ensaios, com herdabilidade individual de ( 2ˆ
ah ) de: 0,16 ± 0,08 a 0,74 ± 0,11 (Meunna) e 

0,39 ± 0,09 (Florentino). 

Tabela 3 – Estimativas e parâmetros genéticos de progênies de segunda geração de Eucalyptus 

urophylla para as variáveis velocidade acústica do som (VAS, m/s) e módulo de elasticidade 

da madeira (MOEd, MPa) aos cinco anos de idade, instalado em Selvíria-MS. 
Parâmetros VAS MOEd (MPa) 

2ˆ
ah  0,17 ± 0,10 0,19 ± 0,10 

2ˆ
mh  0,69 0,71 

â̂ar  0,83 0,84 

2ˆ
adh  0,11 0,12 

giCV  4,53 8,73 

gpCV  2,26 4,36 

eCV  8,20 15,14 

rCV  0,27 0,28 

LRT 4,66** 5,16** 

�̂� 3916 8,49 

Nota: 
2ˆ
ah

 herdabilidade individual no sentido restrito; 
2ˆ
mh

 herdabilidade média entre progênies; â̂ar
 acurácia; 

2ˆ
adh

 

herdabilidade dentro de progênies; giCV
 Coeficiente de variação genética aditiva; gpCV

 Coeficiente de variação 

genético entre progênies; eCV
 Coeficiente de variação experimental; rCV

Coeficiente de variação relativa; LRT 

teste da razão de verossimilhança entre progênies; ** significativo a 1% pelo teste de Qui-quadrado, com 1 grau 

de liberdade. 

Fonte: dados da pesquisa.
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Gonçalves et al. (2009) verificaram que o módulo de elasticidade da madeira em E. 

urophylla x E. grandis (MOEd) não é influenciado pelo espaçamento e nem pelos desbastes; 

então, pensando em ganhos a curto prazo, a clonagem dos melhores indivíduos seria uma boa 

opção, uma vez que essa técnica tem se mostrado eficaz desta forma (HENRIQUES et al., 

2018). Para atender a demanda da região Leste do Mato Grosso do Sul, quanto à produção de 

madeira com maior elasticidade, foram selecionados os 10 melhores indivíduos, cuja média de 

MOEd apresentada foi de 11,15 MPa, o que corresponde a um aumento de 31,3% (MOEd) 

quando comparada a média geral de 8,49 MPa (Tabela 4). 

Tabela 4 - Seleção dos 10 melhores indivíduos para clonagem para a produção de madeira 

voltado a serrarias, em um teste de progênies de segunda geração de Eucalyptus urophylla, 

instalado em Selvíria-MS, aos 5 anos de idade 

Posição Progênies Bloco MOEd (MPa) (g) DAP Vol.ha-¹.ano 

1 2 1 11,78 1,58 17,19 63,70 

2 11 4 10,73 1,48 21,96 128,73 

3 11 1 11,02 1,46 13,31 36,21 

4 10 13 11,85 1,45 19,10 100,64 

5 5 5 11,36 1,39 13,75 38,64 

6 10 17 11,19 1,22 17,51 87,32 

7 10 7 10,73 1,22 16,87 76,61 

8 18 7 11,02 1,16 14,32 38,94 

9 11 22 10,86 1,16 11,78 31,93 

10 22 14 11,02 1,07 14,90 53,56 

�̂� - - 11,15 - 15,99 65,62 

Nota: MOEd: Módulo de elasticidade da madeira; MPa: unidade de media em Mega Pascal; g seleção com base 

no valor genotípico. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Silva (2002) observou aumento do módulo de elasticidade da madeira em Eucalyptus 

grandis (aos 10 anos, MOEd = 10,13 MPa; 20 anos, MOEd = 14,91 MPa). Aos cinco anos, as 

progênies de Eucalyptus urophylla apresentaram valores satisfatórios para MOEd, próximos 

aos encontrados por Gonçalves et al. (2009) para E. urophylla x E. grandis aos 70 meses, entre 

9,65 e 9,78 MPa, e em Müller et al. (2014), para E. benthamii aos seis anos (MOEd = 9,75 MPa. 

O esperado seria que esses valores aumentem com o passar do tempo, o que permitiria a seleção 

para a clonagem dos melhores indivíduos, e o fornecimento de madeiras com maior 

elasticidade, em menor tempo. 

Comparando o módulo de elasticidade dos 11 melhores indivíduos para clonagem, com 

outras espécies consideradas produtoras de madeiras nobres, apresentada por Ferro et al. (2015), 

os valores foram próximos quando comparados a Cedrella sp. (10,83 MOEd MPa), Erisma sp. 

(13,23 MOEd MPa) indicando potencial desses clones para a produção madeireira voltada à 

serrarias. 
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5.3. GANHO COM SELEÇÃO POR DIFERENTES ESTRATÉGIAS 

A estratégia de seleção S1 corresponde à seleção de 30% do total das progênies 

sobreviventes no experimento (115 melhores indivíduos, sem considerar estrutura de 

progênies), e teve as maiores expectativas de ganho (6,49%). Embora tenha apresentado alto 

ganho genético, a diversidade genética foi de média magnitude (0,43) (Tabela 5), o que indica 

que algumas progênies contribuíram com mais indivíduos do que outras. O tamanho efetivo 

populacional (Ne), que corresponde ao tamanho da amostra que irá garantir a representatividade 

genética da população reprodutiva foi de 30,56 indivíduos. 

Já para a estratégia de seleção S2 (entre e dentro de progênies), o ganho esperado com 

seleção, diversidade genética e tamanho efetivo populacional foram razoáveis (4,87% e 0,52, 

36,48 indivíduos, respectivamente). Enquanto isso, a estratégia de seleção S3 (dentro de 

progênies), manteve a diversidade genética em 100%, o tamanho efetivo populacional foi de 

57, 50, mas com menor ganho esperado de seleção (2,50%) entre as estratégias avaliadas. 

Em um programa de melhoramento, espera-se um planejamento de maneira a manter os 

ganhos genéticos a longo prazo, sendo necessária a conservação de uma base genética na 

população base, a fim de manter o limite seletivo por várias gerações (ANDREJOW, 2018). 

Entender a relação e a manutenção do tamanho efetivo populacional é de fundamental 

importância para o planejamento de estratégias tanto para o  melhoramento quanto a 

conservação (CORNACINI et al., 2017; RESENDE. 2015). 

O tamanho efetivo populacional considerado adequado por Pereira e Vencovsky (1988), 

para obtenção em ganho de seleção, é de baixa magnitude, entre 30 a 60 indivíduos, o que 

comprovou que, nas três estratégias de seleção, o tamanho efetivo pode ser considerado 

adequado, a fim de manter uma boa base genética. 

A seleção S1 foi considerada a mais adequada para os avanços do ciclo de seleção, por 

atingir os maiores ganhos genéticos. Isso só foi possível de se indicar, uma vez que a população 

base do TP2G-TP-EU se encontra estabelecida no mesmo local, responsável por conservar a 

diversidade genética, com o objetivo de sustentar o programa de melhoramento genético.
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Tabela 5 - Estratégias de seleção S1, S2 e S3 dos melhores indivíduos ( fk =  ), em um teste de 

progênies de segunda geração de Eucalyptus urophylla para o caráter DAP (diâmetro a altura 

do peito) aos cinco anos, em Selvíria-MS. S1 = seleção de 30% dos melhores indivíduos (ou 

115 melhores); S2 = seleção entre e dentro de progênies; S3 = seleção dentro das progênies. 

Seleção praticada em 2021 

Seleção (S1)  Seleção (S2)  Seleção (S3) 

Progênies fk   Progênies fk   Progênies fk  

2 3  6 10  1 5 

3 2  22 10  2 5 

5 2  12 10  3 5 

6 19  23 10  4 5 

7 2  21 10  5 5 

9 13  9 10  6 5 

10 4  14 10  7 5 

11 2  10 9  8 5 

12 10  5 9  9 5 

13 1  16 9  - - 

14 9  17 9  - - 

16 4  11 9  - - 

17 5  - -  20 5 

21 8  - -  21 5 

22 18  - -  22 5 

23 13  - -  23 5 

n  115  n  115  n  115 

foN  23  foN  23  foN  23 

fN  16  fN  12  fN  23 

fk  7,18  fk  9,58  fk  5 

2ˆkf  34,96  
2ˆkf  0,26  

2ˆkf  0 

eN  30,56  eN  36,48  eN  57,50 

m̂ (cm) 13,57  m̂ (cm) 13,57  m̂ (cm) 13,57 

( )â cm  0,94  ( )â cm  0,71  ( )â cm  0,36 

D̂  0,43  D̂  0,52  D̂  1 

ˆ
sG (%) 2021 6,49  ˆ

sG (%) 2021 4,87  ˆ
sG (%) 2021 2,50 

Nota: Número de indivíduos selecionados ( n ); nº original de famílias ( foN ); nº de famílias selecionadas ( fN ); nº 

médio de indivíduos selecionados por família ( fk ); variância do nº de indivíduos selecionados por família ( 2ˆkf ); 

tamanho efetivo populacional ( eN ); média do experimento para o DAP ( m̂ ); índice multi-efeitos (â); ganho de 

seleção ( ˆ
sG ); diversidade genética ( D̂ ). 

Fonte: Dados da pesquisa do autor. 

A influência do ganho com seleção aqui teve comportamento semelhante às estratégias 

de Azevedo et al. (2015) e Engel et al. (2016): a seleção direta dos melhores indivíduos, por 

classificação (ranking) usando BLUPs, mostrou superioridade em relação à S2 (entre e dentro). 

Enquanto a seleção direta maximiza os ganhos, a seleção entre e dentro pode ser uma alternativa 

prática, à fim de proporcionar ganhos genéticos, sem restringir a base genética da população 

avaliada. Os maiores ganhos genéticos são obtidos ao praticar menor intensidade de seleção, 
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pois diminui o número de indivíduos selecionados e eleva a média da população selecionada. 

Neste esquema de seleção, os indivíduos selecionados são aqueles com os melhores genótipos, 

independentemente da família (ANDRADE et al., 2018).  

Na seleção entre e dentro, as melhores famílias são selecionadas primeiro, e depois, os 

melhores indivíduos dentro dessas famílias, o que elimina um bom genótipo, em alguns casos, 

seja por não ter sido a melhor árvore da família, ou à eliminação da família inteira, com seleção 

de um indivíduo com genótipo inferior, escolhido em função de sua família (ROSADO et al., 

2009). 

Outro detalhe a se considerar é que a simulação de seleção nos anos anteriores não 

comprometeu o ganho esperado nos anos seguintes (Figura 10), ao identificar precocemente os 

melhores genótipos, como indicado por Moura Queiroz et al. (2019). Isto confirma a viabilidade 

da seleção precoce em idades juvenis. Além disso, Pinto et al. (2014) observaram que a predição 

do ganho via seleção precoce também proporcionou resposta similar à predição de ganhos 

diretos para a mesma variável.  

Engel et al. (2016), ao avaliarem diferentes estratégias de seleção em Eucalyptus 

macarthuri, observaram a possibilidade da prática da seleção precoce a partir do segundo ano 

de idade, uma vez que a seleção não comprometeu os ganhos futuros, o que garante alta 

confiabilidade na seleção. 

Figura 10 – Estimativas de ganho por simulação de seleção em Eucalyptus urophylla sob 

diferentes estratégias de seleção ao longo de cinco anos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa.
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O ganho de seleção foi perdido ao longo do tempo, devido ao diferencial de seleção não 

ter aumentado tanto ao longo dos anos, quanto a média geral. Pode-se observar que o 

incremento de cada seleção foi próximo ao longo dos anos, como por exemplo, o ganho da 

estratégia S1 em 2018 foi de 11,20% sob a média geral de 9,22 cm do DAP presente no ano, 

com um aumento de 1,03 cm de incremento, quando comparado a seleção S1 de 2021 6,49% 

para o DAP de 13,57 cm, com um incremento de 0,88 cm. Isso é valido também paras as 

estratégias de seleção S2 e S3. 

5.4. ESTIMATIVAS DE CORRELAÇÃO GENOTÍPICA 

As estimativas de correlação genotípica entre as duas variáveis analisadas nas medições 

até os cinco anos apresentaram valores positivos e de alta magnitude, dentro da mesma idade, 

além de haver correlação em idades diferentes, com magnitudes acima de 0,63, ou seja, a 

seleção praticada para o DAP causa variação expressiva em ALT (Tabela 6). Essa alta 

correlação entre os caracteres de crescimento, em diferentes anos de medições era esperado, 

tendo em vista que muitas pesquisas evidenciaram essa associação genética em espécies 

florestais (PINTO et al., 2014; MORAES et al., 2015; PUPIN et al., 2017; ANDRADE et al., 

2018). Desta forma, a seleção ocorre no sentido desejado do caráter correlacionado, com ganhos 

indiretos com a seleção, uma vez que o objetivo era o aumento no desempenho de progênies de 

segunda geração para ambos os caracteres avaliados. 

Tabela 6 - Estimativas de correlação genética entre os caracteres de Eucalyptus urophylla com 

um, dois, três, quatros e cinco anos de idade. DAP: Diâmetro a altura do peito (cm), ALT: 

Altura total (m) em Selvíria-MS. 

    2017   2018   2019   2020   2021 

    DAP   DAP   ALT  DAP   ALT  DAP   ALT  DAP 

2017 
ALT  0,89  0,86  0,85 0,88  0,79 0,80  0,78 0,78 

DAP  -  0,89  0,73 0,84  0,63 0,75  0,68 0,75 
              

2018 DAP -  -  0,84 0,94  0,73 0,84  0,74 0,81 
              

2019 
ALT -  -  - 0,92  0,93 0,85  0,91 0,84 

DAP -  -  - -  0,86 0,95  0,88 0,94 
              

2020 
ALT -  -  - -  - 0,88  0,96 0,88 

DAP -  -  - -  - -  0,89 0,99 
              

2021 ALT -  -  - -  - -  - 0,90 

 Fonte: Dados da pesquisa do autor. 

A alta correlação para DAP e ALT pode ser ocasionada por pleiotropia no controle 

genético das características (OLIVEIRA et al., 2020), ou pelo efeito de ligação gênica entre os 
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locos (BATISTA et al., 2012). Portanto, todos os genes que controlam o crescimento e o 

desenvolvimento das árvores, como aqueles que influenciam a absorção de nutrientes, a 

fotossíntese e a respiração, influenciaram a altura e o DAP das árvores. 

5.5. SELEÇÃO PRECOCE 

A correlação genotípica ( m̂edr ) entre as medições de 2017 a 2021 foi alta (Tabela 7), o 

que sugere forte relação na seleção de 2021, quando comparada aos outros anos de avaliação. 

Sendo assim, as melhores progênies de 2017 mantiveram seu bom desempenho e, 

consequentemente, seu posicionamento nos anos seguintes. Outros resultados foram 

observados por Dias et al. (2016), em que maiores correlações ocorreram no terceiro e quarto 

ano e em Lai et al. (2014), que verificaram maior eficácia para a prática da seleção precoce aos 

cinco anos de idade para o DAP. Indicativo favorável à seleção precoce, uma vez que se espera 

que esse comportamento seja mantido até a idade de corte dos indivíduos, como em Coutinho 

et al. (2019): uma alta correlação das melhores progênies em anos diferentes de seleção, 

conseguiu selecionar os melhores indivíduos aos oito anos, e na idade de corte (aos quinze 

anos), em que as melhores progênies mantiveram seu bom desempenho, ao mostrar a eficácia 

da seleção em idades mais jovens.
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Tabela 7 – Ranqueamento das progênies de Eucalyptus urophylla com base no DAP, entre os anos de 2017 e 2021, em Selvíria-MS. 

Seleção de Genótipos para DAP (cm) 

Todas as idades   2017   2018   2019   2020   2021 

Ordem Genótipo  Ordem Genótipo  Ordem Genótipo  Ordem Genótipo  Ordem Genótipo  Ordem Genótipo 

1 6  1 6  1 6  1 6  1 6  1 6 

2 22  2 22  2 22  2 22  2 22  2 22 

3 23  3 11  3 23  3 23  3 23  3 23 

4 11  4 23  4 11  4 11  4 11  4 11 

5 7  5 7  5 7  5 7  5 7  5 2 

6 2  6 2  6 2  6 2  6 2  6 7 

7 13  7 13  7 13  7 13  7 13  7 13 

8 9  8 9  8 9  8 9  8 9  8 9 

9 14  9 14  9 14  9 14  9 14  9 14 

10 16  10 16  10 16  10 16  10 16  10 16 

11 21  11 8  11 21  11 21  11 21  11 21 

12 8  12 21  12 8  12 8  12 8  12 8 

13 4  13 4  13 4  13 4  13 4  13 4 

14 19  14 19  14 19  14 19  14 19  14 19 

15 15  15 15  15 15  15 15  15 15  15 15 

16 17  16 5  16 17  16 17  16 17  16 17 

17 5  17 17  17 12  17 12  17 12  17 12 

18 12  18 10  18 5  18 5  18 5  18 5 

19 10  19 12  19 10  19 10  19 10  19 10 

20 3  20 3  20 3  20 3  20 3  20 3 

21 18  21 18  21 18  21 18  21 18  21 18 

22 20  22 20  22 20  22 20  22 20  22 20 

23 1  23 1  23 1  23 1  23 1  23 1 

m̂edr  0,98                

Fonte: Dados da pesquisa do autor. 
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Em 2017, ao considerarmos a seleção dos melhores indivíduos via S1, dos 115 

selecionados, 56 (ou 45%) permaneceram na seleção em 2021. Essa porcentagem de indivíduos 

aumentou com o passar dos anos, indicativo de que a seleção pode ter sido influenciada, 

majoritariamente, pelo efeito materno, perdido a partir do terceiro ano (Tabela 8). 

Com relação ao valor genético aditivo, a correlação de Spearman mostrou que, para os 

cinco anos de avaliação, as estimativas de correlações variaram de moderadas a altas 

(2017/2021 = 0,59; 2018/2021 = 0,81; 2019/2021 = 0,82; 2020/2021 = 0,97) (Tabela 8). Mas, 

ao considerarmos os 20 primeiros indivíduos, em todos os anos, os resultados foram variáveis 

(2017/2021 = 0,41; 2018/2021 = 0,73; 2019/2021 = 0,75; 2020/2021 = 0,96).  Isso mostra que 

as primeiras posições podem ser mais imprecisas e evidencia a alteração das posições, com alta 

correlação mantida a partir do segundo ano de avaliação. No entanto, essa alteração só 

aconteceu entre os indivíduos, as progênies foram mantidas. 

Assim, para a formação de um pomar de sementes de polinização aberta, a estratégia S1 

parece ser promissora, pois além do maior ganho de seleção, a correlação do desempenho dos 

indivíduos e das progênies nas medições foi consistente, o que indica boas perspectivas para a 

seleção precoce, a partir do segundo ano. Pinto et al. (2014) mostraram que a seleção precoce 

foi eficiente para clones de Eucalyptus urophylla correlacionadas entre três e seis anos, 

garantido por altas correlações das variáveis em anos diferentes, o que culminou em alta 

coincidência de seleção nas idades distintas. O mesmo foi observado por Moraes et al. (2014), 

com diferentes espécies de Eucalyptus, em que as correlações foram altas e significativas, 

indicando a viabilidade da seleção precoce. Henriques et al. (2016) indicaram a prática da 

seleção precoce em testes de progênies de Eucalyptus urophylla para os caracteres de 

crescimento e densidade de lenho a partir do terceiro ano de idade. 
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Tabela 8 - Classificação dos melhores indivíduos com base na seleção S1 para diâmetro a altura do peito de Eucalyptus urophylla de 2017 a 

2021, em Selvíria-MS. 
2017   2018   2019   2020   2021 

Posição Fam. Bloco  Posição Fam. Bloco  Posição Fam. Bloco  Posição Fam. Bloco  Posição Fam. Bloco 

1 6 5  1 6 1  1 6 1  1 6 1  1 6 1 

2 6 1  2 6 15  2 22 10  2 6 15  2 6 15 

3 6 27  3 6 5  3 22 18  3 22 10  3 22 10 

4 9 20  4 6 14  4 22 8  4 6 14  4 6 4 

5 9 28  5 6 27  5 6 14  5 6 4  5 6 5 

6 6 15  6 6 4  6 6 15  6 6 5  6 6 14 

7 9 29  7 6 19  7 22 13  7 6 19  7 6 13 

8 9 11  8 6 13  8 6 4  8 22 18  8 6 19 

9 6 14  9 22 8  9 22 3  9 6 13  9 22 18 

10 6 6  10 6 6  10 22 14  10 6 12  10 6 12 

11 6 4  11 22 18  11 6 6  11 6 6  11 22 13 

12 22 18  12 6 3  12 6 19  12 6 27  12 6 6 

13 9 27  13 6 12  13 6 27  13 22 13  13 6 27 

14 9 26  14 6 23  14 6 5  14 6 3  14 22 8 

15 22 8  15 22 10  15 22 5  15 22 8  15 22 3 

16 6 21  16 22 21  16 22 21  16 22 3  16 22 25 

17 9 16  17 6 7  17 22 25  17 22 14  17 6 3 

18 6 12  18 6 16  18 22 24  18 22 6  18 22 14 

19 9 22  19 22 14  19 6 13  19 6 20  19 22 6 

20 6 3   20 6 21   20 22 6   20 22 25   20 22 9 
    2017 - 2021 2018 - 2021 2019 - 2021  2020 - 2021      

ŝr  20 ind.  0,41 0,73 0,75  0,96      

ŝr  sel. 30%  0,59 0,81 0,82  0,97      

porcentagem de coincidência 48% 81% 86%   95%           

Nota: Coeficiente de correlação de Spearman ( ŝr ), indivíduos (ind), seleção de 30% dos indivíduos (sel. 30%) 

Fonte: Dados da pesquisa do autor.  
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5.6. SELEÇÃO DE GENITORES PARA DAP 

Não houve diferença significativa entre machos e fêmeas, e também para a CGC com 

base no LRT (Tabela 9). A herdabilidade individual no sentido restrito dos machos (
2ˆ
mh ) foi 

inferior, quando comparada às fêmeas (
2ˆ
fh ) (Tabela 9), com maiores ganhos genéticos oriundo 

das mães (RESENDE, 2002), sugerindo que os ganhos poderão ser maiores pela seleção das 

mães, consideradas assim, os genitores mais promissores para melhorias no DAP. 

O coeficiente de variação genotípica entre progênies ( gpCV ) apresentou magnitude de 

18%. O coeficiente da capacidade especifica de combinação (
2

ĉecc ), segundo Resende (2007), 

é devido ao efeito de dominância e foi relativamente baixo (0,13). O grau médio de dominância 

( d̂ ), que sugere dominância parcial, foi elevado (0,80), conforme Resende (2002), indicando 

que há locos em heterozigose e que estes contribuem consideravelmente para maior capacidade 

de resposta sobre as variações ambientais. Além disso, conforme Vencovsky (1969), esses 

parâmetros auxiliam os melhoristas na tomada de decisões sobre os métodos de seleção mais 

adequados a serem adotados. 

Tabela 9- Parâmetros genéticos de um teste de progênies de segunda geração, de polinização 

livre de Eucalyptus urophylla, avaliado como polinização controlada, em Selvíria-MS. 

PARÂMETROS GENÉTICOS DAP (cm) 

2ˆ
mh  0,04 ± 0,05 

2ˆ
fh  0,21 

2

ĉecc  0,13 

2ˆ
ah  0,12 

d̂  0,80 

gpCV  (%) 18,0 

LRT (♂) 0,02ns 

LRT (♀) 3,97ns 

LRT (CEC) 1,45ns 

Nota: 
2ˆ
mh : herdabilidade individual no sentido restrito na população de machos; 

2ˆ
fh : herdabilidade individual no 

sentido restrito na população de fêmeas; 2

ĉecc : coeficiente de determinação dos efeitos da capacidade específica 

de combinação; 
2ˆ
ah : herdabilidade individual no sentido restrito; d̂ : grau médio de dominância; gpCV : 

coeficiente de variação genotípica entre as progênies; LRT: teste da razão de verossimilhança; (ns): não 

significativo a 1% pelo teste de Qui-quadrado, com 1 grau de liberdade.  

Fonte: Dados da pesquisa do autor.
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5.6.1. Capacidade geral de combinação 

Na seleção de genitores, foram considerados aqueles com valores positivos e alta 

magnitude para CGC. A partir do ranqueamento, foram selecionados os 10 melhores indivíduos 

(Tabela 10). A CGC, conforme Teixeira et al. (2013), é decorrente do desvio médio de 

desempenho em relação à hibridação, e ao apresentar dominância, indica a predominância dos 

efeitos aditivos no controle do caráter. O ganho de seleção aqui, para as 10 primeiras fêmeas 

foi 0,59 cm, o equivalente a um aumento de 4,36%, em que a melhor foi a matriz 55. Já para os 

machos, 0,12 cm, 0,90% de aumento, com o melhor genitor masculino o 152 (Tabela 10). 

Tabela 10 - Dez maiores valores genotípicos (g) para DAP na capacidade geral de combinação 

(CGC) para machos e fêmeas em um pomar de polinização aberta de Eucalyptus urophylla em 

Selvíria-MS. 

Seleção para DAP 

Posição Fêmea g Macho g 

1 Matriz 0055 1,42 Genitor 152 0,21 

2 Matriz 0021 1,27 Genitor 177 0,16 

3 Matriz 0101 0,91 Genitor 130 0,14 

4 Matriz 0101 0,87 Genitor 064 0,13 

5 Matriz 0101 0,37 Genitor 080 0,10 

6 Matriz 2612 0,35 Genitor 122 0,09 

7 Matriz 0045 0,26 Genitor 031 0,09 

8 Matriz 0236 0,21 Genitor 182 0,09 

9 Matriz 0095 0,11 Genitor 049 0,09 

10 Matriz 0155 0,09 Genitor 100 0,08 

Nota: Matriz: árvores matrizes para coleta de sementes, Genitor: Árvore masculina doadora de pólen. 

Fonte: Dados da pesquisa do autor. 

5.6.2. Capacidade específica de combinação 

O ganho de seleção para CEC, considerando os 10 primeiros cruzamentos, foi de 1,47 

cm, com aumento de 10,87%, entre a fêmea 21 e o macho 177, árvore 299 (Tabela 11), com 

DAP médio de 17,68 cm. 
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Tabela 11 - Dez maiores valores genotípicos (g) para DAP na capacidade específica de 

combinação (CEC) entre árvores matrizes de um pomar de sementes por mudas de Eucalyptus 

urophylla e populações de polinização aberta, em Selvíria-MS. 

Seleção para DAP 

Posição Fêmea Macho g 

1 Matriz 021 Genitor 177, árvore 299 2,21 

2 Matriz 065 Genitor 010, árvore 101 1,86 

3 Matriz 101 Genitor 064, árvore 070 1,72 

4 Matriz 101 Genitor 031, árvore 013 1,46 

5 Matriz 010 Genitor 029, árvore 011 1,42 

6 Matriz 155 Genitor 152, árvore 226 1,28 

7 Matriz 001 Genitor 005, árvore 045 1,22 

8 Matriz 095 Genitor 130, árvore 187 1,21 

9 Matriz 055 Genitor 188, árvore 332 1,17 

10 Matriz 055 Genitor 199, árvore 356 1,16 

Nota: Matriz: árvores matrizes para coleta de sementes, Genitor: Árvore masculina doadora de pólen, Árvore: 

número do individuo no pomar de sementes por Muda. 

Fonte: Dados da pesquisa do autor. 

Segundo Teixeira et al. (2013) e Rodrigues et al, (2016), altas estimativas para CEC são 

importantes em cruzamentos superiores, que permitem obter maior variabilidade nas gerações 

segregantes, estimadas pelo desvio de comportamento em relação ao que seria esperado, com 

base na CGC dos genitores, ao avaliar as contribuições dos efeitos não aditivos, de interesse ao 

melhorista as combinações híbridas, com elevado CEC, envolvendo pelo menos um genitor 

CGC favorável. Para os dez cruzamentos selecionados para o DAP, sete envolveram pelo 

menos um genitor com alta CGC (Tabela 10). 

5.6.3. Valor genotípico de cruzamentos 

Foram selecionados os dez melhores indivíduos, com base no valor genotípico de 

cruzamento (Vgc) (Tabela 12), que engloba o efeito aditivo da fêmea, do macho e a CEC. 50% 

dos cruzamentos foram coincidentes, com base na CEC (Tabela 11). Pode-se notar a 

superioridade da matriz 55, que foi esteve em 60% dos cruzamentos, nas dez primeiras posições 

(Tabela 13). A superioridade dos dez melhores cruzamentos para DAP, em relação à média 

geral (13,57) foi de 6,81 cm superior, com média de 20,38 cm. O cruzamento que apresentou 

maior valor genotípico e, por tanto, bom desempenho foi entre os genitores Matriz 21, Genitor 

177, árvore 299 e Matriz 21, Genitor 188, árvore 332 (Tabela 12).
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Tabela 12 - Dez maiores valores genotípicos de cruzamento (Vgc) entre árvores matrizes de um 

pomar de sementes por mudas de Eucalyptus urophylla e populações de polinização aberta, em 

Selvíria-MS. 

Seleção para DAP 

Posição Fêmea Macho DAP Vgc 

1 Matriz 021 Genitor 177, árvore 299 17,18 14,79 

2 Matriz 055 Genitor 188, árvore 332 23,87 14,79 

3 Matriz 055 Genitor 335, árvore 356 20,09 13,77 

4 Matriz 021 Genitor 031, árvore 129 23,55 13,64 

5 Matriz 101 Genitor 029, árvore 013 25,27 13,60 

6 Matriz 055 Genitor 152, árvore 226 20,56 13,45 

7 Matriz 055 Genitor 035, árvore 017 21,96 13,44 

8 Matriz 101 Genitor 064, árvore 070 14,95 13,37 

9 Matriz 055 Genitor 083, árvore 099 18,27 13,33 

10 Matriz 055 Genitor 164, árvore 261 18,16 13,30 

Média - - 20,38 13,74 

Nota: Matriz: árvores matrizes para coleta de sementes, Genitor: Árvore masculina doadora de pólen, Árvore: 

número do indivíduo no pomar de sementes por Muda 

Fonte: Dados da pesquisa do autor. 

5.6.4. Clonagem das árvores superiores 

A partir dos valores genéticos (a + d = g), foram indicadas as 10 árvores superiores, para 

o estabelecimento de um teste clonal, com o objetivo de ter ganhos a curto prazo (HENRIQUES 

et al., 2018) (Tabela 12). O DAP médio para essas árvores foi de 22,83 cm, com 9,26 cm 

superiores à média geral (13,57 cm), uma superioridade de 68,23%. O melhor cruzamento, 

considerando maior DAP e valor genotípico, foi entre a Matriz 101 e o Genitor 31, árvore 13 

(Tabela 11). Como apresentado por Moraes et al. (2015), altas correlações genéticas e 

fenotípicas entre DAP e altura, e também para volume, sugerem bons ganhos de seleção. Além 

disso, o DAP é um caráter de rápida mensuração em campo (ZARUMA. 2019), o que permite 

usá-lo como referência e predição de estimativas de seleção. Desta forma, é recomendado 

realizar a seleção para clonagem dos melhores genótipos com base no DAP, que resulta em 

ganhos genéticos consideráveis. 
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Tabela 13 - Ranqueamento das árvores com base no valor genético aditivo (a) e estimativas de 

valores genotípicos preditos (g) para progênies oriundas de um pomar de polinização aberta de 

Eucalyptus urophylla, em Selvíria-MS 

Ordem Prog. 
Posição 

(a) 
Rep. 

Cruzamento 
DAP 

Vol.ha-

¹.ano 
g 

Fêmea Macho 

1 10 10 1 Matriz 101 Genitor 031, árvore 013 25,27 173,10 7,58 

2 6 1 4 Matriz 055 Genitor 188, árvore 332 23,87 159,10 6,74 

3 22 4 10 Matriz 021 Genitor 031, árvore 129 23,55 154,86 6,50 

4 22 7 8 Matriz 021 Genitor 177, árvore 299 20,12 111,23 6,46 

5 6 2 1 Matriz 055 Genitor 199, árvore 356 22,93 145,64 6,21 

6 14 54 26 Matriz 155 Genitor 152, árvore 226 23,40 159,86 6,04 

7 10 24 25 Matriz 101 Genitor 120, árvore 168 22,60 147,75 5,73 

8 9 57 20 Matriz 095 Genitor 130, árvore 187 22,92 124,97 5,69 

9 11 48 4 Matriz 101 Genitor 064, árvore 070 21,69 128,73 5,61 

10 6 6 13 Matriz 055 Genitor 035, árvore 017 21,96 120,11 5,52 

- - - - - Média  22,83 142,53  

Nota: Prog: Progênies; Posição (a): ranqueamento das progênies pelo valor genético aditivo (a); g: valor 

genotípico. 

Fonte: Dados da pesquisa do autor. 

5.7. DIVERSIDADE GENÉTICA POR MARCADORES 

Para ambas as estratégias de seleção apresentaram 133 alelos (K) nos 12 locos SSR. 

Para estratégia S1 (seleção individual dos 115 primeiros indivíduos) variando de 6 (EMBRA2) 

e 15 (EMBRA28) (Tabela 14). Para S2 e S3, variaram, entre 7 (EMBRA2) e 15 (EMBRA 28) 

na S2; 6 (EMBRA2) e 16 (EMBRA3) para S3. Em geral, o número de alelos por loco foi 

elevado, em que EMBRA28 foi o loco mais informativo para S1 e S2 (15 alelos), e o loco 

EMBRA3 (16 alelos) foi para a S3.  

A riqueza alélica (R̂), no geral, apresentou valores próximos a K, para as três estratégias 

estudadas, tanto que a heterozigosidade esperada ( ) foi elevada nas diferentes estratégias de 

seleção (  = 0,779 ± 0,01 para S1; 0,779 ± 0,09 para S2 e 0,784 ± 0,10 para a S3) e a observada 

( ) foi próxima da esperada, com médias para S1, S2 e S3 de 0724 ± 0,012; 0,711 ± 0,12 e 

0,724 ± 0,13, respectivamente (Tabela 14). Elevada heterozigosidade esperada em Eucalyptus 

urophylla também foi apresentada por Lu et al. (2018a), ao trabalharem com diferentes ciclos 

de seleção, e em Lu et al. (2018b), em diferentes gerações de seleção, assim como em Maciel 

(2014), em diferentes clones de Eucalyptus. 

 

eĤ
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Tabela 14 - Diversidade genética e índice de fixação sob diferentes estratégias de seleção em um teste de progênies de segunda geração de 

Eucalyptus urophylla, em Selvíria-MS. 

  Estratégia de seleção S1   Estratégia de seleção S2   Estratégia de seleção S3   

 n = 115 n = 115 n = 115  

  K R̂   

 F̂  
 K R̂   

 F̂  
 K R̂   

 F̂  

EMBRA2 6 6,00 0,704 0,739 0,047  7 7,00 0,721 0,739 0,025 *  6 6,00 0,687 0,709 0,031 

EMBRA28 15 14,99 0,888 0,903 0,017  15 15,00 0,861 0,903 0,046 *  15 15,00 0,887 0,911 0,026 

EMBRA3 13 12,99 0,844 0,847 0,004  13 12,97 0,805 0,847 0,05 *  16 15,99 0,904 0,882 -0,025 

EMBRA11 9 8,97 0,704 0,723 0,026  8 8,00 0,711 0,723 0,017 *  8 8,00 0,748 0,758 0,013 

EMBRA10 13 12,98 0,772 0,818 0,056  13 13,00 0,712 0,818 0,129*  13 13,00 0,745 0,828 0,100 

EMBRA63 10 9,97 0,574 0,572 -0,004  10 10,00 0,606 0,572 -0,06  10 9,99 0,504 0,515 0,021 

EMBRA12  12 12,00 0,798 0,813 0,018  11 11,00 0,767 0,813 0,057  12 12,00 0,842 0,856 0,016 

EMBRA157 11 10,98 0,650 0,837 0,224*  12 12,00 0,660 0,837 0,212  11 11,00 0,596 0,835 0,286* 

EMBRA204 11 11,00 0,797 0,842 0,053  12 12,00 0,773 0,842 0,082  12 12,00 0,754 0,818 0,078 

EMBRA128 11 10,92 0,418 0,728 0,462*  11 10,97 0,383 0,728 0,474*  10 10,00 0,522 0,787 0,337* 

EMBRA38 12 11,94 0,737 0,735 -0,003  11 10,98 0,780 0,735 -0,061  10 10,00 0,754 0,736 -0,025 

EMBRA210 10 10,00 0,804 0,791 -0,0016  10 10,00 0,754 0,791 0,047  10 10,00 0,746 0,775 0,038 

Média 11,08 11,06 0,724 0,779 0,07*  11,08 11,08 0,711 0,779 0,08*  11 11,08 0,724 0,784 0,07* 

DP 2,27 2,27 0,12 0,008 0,12  2,19 2,19 0,12 0,09 0,14  3 2,78 0,13 0,10 0,12 

Total 133 - - - -  133 - - - -  133 - - - - 

Nota: K é o número total de alelos; R̂ é a riqueza alélica dos indivíduos genotipados nos 12 locos microssatélites;  é a heterozigosidade observada;  é a heterozigosidade 

esperada; F̂  é o índice de fixação; DP desvio padrão; * Significativo a 5% (p-valor = 0,00417, obtido por 240 permutações). 

Fonte: Dados da pesquisa do autor. 
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Ao compararmos com as heterozigosidades de Pupin (2018), aos 12 meses de idade, 

foram  (0,686 ± 0,115) e  (0,781 ± 0,099), e mesmo após quatro anos,  se manteve 

elevada, com destaque para , com um aumento em seus valores, isso é devido à alta 

mortalidade dos indivíduos homozigotos, ocorrida no experimento ao longo dos cinco anos de 

avaliação. 

Segundo Maciel (2014), esses valores indicam que espécies alógamas florestais tendem 

a elevadas taxas de diversidade genética, mesmo em populações de ciclos avançados de 

melhoramento. Como descrito por Hamrick e Godt (1996), isso é decorrente da longevidade 

das espécies florestais, associados aos mecanismos eficientes de dispersão de pólen e sementes, 

dificultando a eliminação de alelos por deriva genética e, quando comparadas às espécies 

anuais, fazem com que suas populações sejam grandes.  

Com relação às frequências alélicas para as diferentes estratégias de seleção, foram 

considerados alelos muito raros (f ≤ 0,01), raros (f  ≤ 0,05) e comuns (f > 0,05). Para S1 foram 

63 alelos comuns (47,37%); para S2, 62 (46,62%); e para S3, 65 (48,87%). Para os alelos raros, 

em S1 foram 48 (36,09%); em S2, 49 (36,84%); e em S3, 54 (40,60%). Para os muito raros, em 

S1 e S2 foram 22 (16,54%) e em S3, 14 (10,53%). A presença de alelos muito raros sugere sua 

vulnerabilidade, pois é menor a probabilidade de sua transmissão ou amostragem, podendo ser 

perdidos (SEBBENN, 2002; MARCUCCI-POLTRI et al., 2003). Todas as estratégias de 

seleção apresentaram frequência alélicas próximas, o que indica que, qualquer uma das 

estratégias não apresentará risco de perda de alelos.  

O índice de fixação ( F̂ ) foi significativo para as três estratégias, indicando excesso de 

homozigotos em relação ao esperado. Os F̂ apresentaram divergências para alguns locos entre 

as estratégias. Entretanto, parece existir alelos fixados no EMBRA128, uma vez que, em todas 

as estratégias, o F̂ foi positivo e significativo. Esses resultados são semelhantes aos obtidos 

para E. urophylla também em (HENRIQUES.,2016), e E. cladocalyx (MORA et al., 2017). O 

marcador associado à densidade da madeira, EMBRA11 (FREEMAN et al., 2009), apresentou 

até nove alelos e alta heterozigosidade observada (> 0,720). O marcador associado à reprodução 

vegetativa, EMBRA12 (MARQUES et al., 2002), teve níveis de heterozigosidade elevados e 

números de alelos de 11(estratégia de seleção S2) e 13 (estratégias de seleção S1 e S3). Três 

locos da estratégia S1 (EMBRA63, EMBRA38 e EMBRA210), dois locos das estratégias S2 

(EMBRA63 e EMBRA38) e dois locos da estratégia S3 (EMBRA3 e EMBRA38) apresentaram 

F̂  negativo, indicando o excesso de heterozigotos (MORAES, 2012). 

  

oĤ
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6. CONCLUSÕES 

• A população de segunda geração de Eucalyptus urophylla tem variabilidade 

genética, e é possível dar continuidade aos ciclos de seleção; 

• Há potencial para o melhoramento genético de E. urophylla, com relação ao 

módulo de elasticidade; 

• A estratégia de seleção individual (dos 115 primeiros indivíduos) foi a mais bem 

sucedida, pois proporcionou maior expectativa de ganho de seleção, permitindo 

avançar no programa de melhoramento genético, embora as outras estratégias 

também tenham suas qualidades;  

• A herdabilidade individual das fêmeas (
2ˆ
fh ) foi maior, quando comparada a 

herdabilidade individual dos machos (
2ˆ
mh ), em que foi possível indicar 

cruzamentos com ganhos genéticos;  

• As três estratégias de seleção: individual, entre e dentro e só dentro de progênies 

tem elevada heterozigosidade observada, com os mesmos níveis de conservação 

dos alelos, e permite aplicar a seleção individual para elevados ganhos genéticos, 

com a manutenção da diversidade alélica, ou seja, em relação à diversidade 

genética, qualquer estratégia pode ser aplicada. 
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APÊNDICE 

Apêndice I – Estimativas de variâncias para altura (ALT), DAP, sobrevivência (SOB) com um, dois, três, quatro e cincos anos de idade, 

velocidade acústica do som (VAS) e modelo de elasticidade (MOED MPa) aos cinco anos de idade em um teste de progênies de segunda geração 

de Eucalyptus urophylla, em Selvíria – MS. 

Variância 

2017  2018  2019  2020  2021 

ALT DAP  DAP  ALT DAP  ALT DAP  ALT DAP VAS MOEd (MPa) 

�̂�𝑎
2 1,96 1,28  3,04  4,85 3,45  3,71 3,51  7,10 4,28 3152 0,54 

�̂�𝑔
2 

 
0,49 0,32  0,76  1,21 0,86  0,92 0,87  1,77 19,44 7888 0,13 

�̂�𝑒
2 3,16 2,08  8,18  12,51 12,20  12,93 14,91  19,47 20,50 103141 1,65 

�̂�𝑓
2 3,80 2,40  8,95  13,73 13,06  13,86 15,79  21,25 20,52 111030 1,79 

Variância SOB  SOB  SOB  SOB  SOB 

�̂�𝑎
2 0,0066  0,0276  0,0266  0,0376  0,0434 

�̂�𝑔
2 

 
0,0016  0,0069  0,0066  0,0094  0,010 

�̂�𝑒
2 0,1585  0,1678  0,1972  0,2149  0,2148 

�̂�𝑓
2 0,1601  0,1747  0,2039  0,2243  0,2256 

Nota:  �̂�𝑎
2 variância genética aditiva; �̂�𝑔

2 variância genotípica individual;  �̂�𝑒
2 variação residual; �̂�𝑓

2 variação fenotípica individual. 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Apêndice II - Relação entre a quantidade de árvores matrizes (kf) e a progênie (famílias) de 

Eucalyptus urophylla, no PSM-TP-EU, com kfo = 40 e N = 298), em Selvíria-MS. 

Progênie          kfo (TP) kf (PSM) Progênie kf (PSM) 

1 9 32 2 

2 3 34 3 

3 3 35 2 

4 1 36 1 

5 5 37 6 

7 1 38 2 

8 2 39 13 

9 9 40 6 

10 9 41 18 

11 9 42 12 

12 1 44 15 

13 4 45 4 

14 14 46 3 

15 11 47 1 

17 2 48 9 

18 10 49 6 

19 6 51 3 

20 9 52 2 

21 3 53 3 

22 5 54 1 

23 10 55 12 

25 3 56 4 

26 1 58 2 

27 5 61 1 

28 9 62 5 

29 7 63 2 

30 3 64 3 

31 3 TOTAL 298 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Apêndice III - Relação entre a quantidade de indivíduos das progênies que compõem o TP2G-

TP-EU, instalado em outubro de 2016, e sobreviventes em 2021, em Selvíria-MS. 

Progênie  N° Indivíduos instalados Nº de indivíduos em 2021 

1 25 27  

2 30 38 

3 30 19 

4 9 7 

5 30 17 

6 27 19 

7 19 14 

8 20 12 

9 30 25 

10 30 17 

11 25 13 

12 30 11 

13 30 16 

14 30 20 

15 30 27 

16 23 17 

17 30 20 

18 30 28 

19 30 44 

20 13 17 

21 28 13 

22 26 18 

23 30 20 

Total de indivíduos 605 459 

Nota: O número de indivíduos de cada progênie era irregular, no plantio inicial nem todas as progênies 

conseguiram contribuir com 30 indivíduos. Quando ocorreu o replantio aquelas que não tinham mais indivíduos 

para repor foram substituídas. 

Fonte: Elaboração do próprio autor.
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Apêndice IV - Croqui e distribuição das árvores matrizes do PSM-TP-EU de Eucalyptus urophylla, localizado em Selvíria-MS. Coloração verde 

indicando as árvores matrizes que tiveram sementes coletadas. 
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Apêndice V - Relação das árvores matrizes e identificação correspondente das progênies que compõe o 

TP2G-TP-EU, instalado em outubro de 2016, em Selvíria-MS. 

 TP-EU   PSM-TP-EU  TP2G-TP-EU 

Repetição* Progênie* Árvore* Matriz** Progênie*** 

Y 44 2 1 1 

Z 41 2 10 2 

V 28 3 20 3 

X 55 2 35 4 

W 42 6 45 5 

Z 11 4 55 6 

X 27 8 65 7 

W 1 6 86 8 

W 21 5 95 9 

X 49 4 101 10 

Y 9 3 104 11 

W 19 7 116 12 

Z 20 8 118 13 

Y 39 7 155 14 

Y 64 7 214 15 

Z 23 6 236 16 

V 32 8 241 17 

Z 25 2 458 18 

Z 3 3 533 19 

W 47 3 2473 20 

W 61 2 2612 21 

Z 48 7 21 22 

Z 1 8 212 23 

*Identificação das árvores que compunham o teste de progênies de Eucalyptus urophylla (TP-EU) antes do 

desbaste seletivo; **Identificação das árvores matrizes pós-desbaste realizado em 2011 para formação do Pomar de 

Sementes por Mudas (PSM-TP-EU); ***Identificação da progênie correspondente a partir da coleta de sementes 

realizado no PSM-TP-EU em 2016 para instalação do teste de progênies de segunda geração (TP2G-TP-EU).  

Fonte: Elaboração do próprio autor.
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     Linhas de Plantio   

  

  Pl.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  1  *  *  *   *  *  *   *  *   *  *  *  

  2  *  16,2  *  19,7   *   22,13  *  2,45  *   3,47  *  

  3  *  15,6   *  21,7  *  1,13  *  15,43  *  17,28  *  

  4  *  6,1   *  3,7  *  17,13  *  18,40  *  19,42  *  

  5  *  14,1   *  20,7  *  9,13  *  15,65  *  2,29  *  

  6  *  13,1   *  15,33  *  14,13  *  1,20  *  13,29  *  

  7  *  10,1   *  1,7  *  20,13  *  19,20  *  10,29  *  

  8  *  23,1   *  4,7  *  21,13  *  23,40  *  15,52  *  

  9  *  19,1   *  9,7  *  15,14  *  5,20  *  18,48  *  

  10  *  9,1   *  6,7  *  18,14  *  3,46  *  17,29  *  

  11  *  20,1   *  13,7  *  12,14  *  1,21  *  19,29  *  

  12  *  12,1   *  11,7  *  6,14  *  14,36  *  9,29  *  

  13  *  18,1   *  17,7  *  2,14  *  15,44  *  15,53  *  

  14  *  1,1   *  8,7  *  15,63  *  23,41  *  3,29  *  

  15  *  4,1   *  10,7  *  19,34  *  19,38  *  23,29  *  

  16  *  3,1   *  5,7  *  21,14  *  18,47  *  9,41  *  

  17  *  2,1   *  12,7  *  17,14  *  22,21  *  18,45  *  

  18  *  2,31   *  2,7  *  7,14  *  6,21  *   2,58  *  

  19  *  8,1   *   11,8  *  8,14  *  2,21  *   19,30  *  

  20  *  11,1   *   22,8  *  3,14  *  12,21  *   2,59  *  

  21  *  15,3   *   2,54  *  19,35  *  15,66  *   15,70  *  

  22  *  5,1   *   7,8   *  9,14  *  14,21  *   19,50  *  

  23  *  17,1   *   5,8  *  22,14  *  21,21  *   15,54  *  

  24  *  21,1   *   15,34  *  16,14  *  19,21  *   18,49  *  

  25  *   21,2  *   16,8  *  17,35  *  16,28  *   2,52  *  

  26  *   20,2  *   2,55  *  23,14  *  3,37  *   15,55  *  

  27  *   18,3  *   19,8  *  13,14  *  17,21  *   10,30  *  

  28  *   9,2  *   14,8  *  14,33  *  14,43  *   13,30  *  

  29  *   19,3  *   20,8  *  19,44  *  15,67  *   18,50  *  

  30  *   22,2  *   10,8  *  15,37   *   5,22  *   19,43  *  

  31  *   4,2   *  2,8  *  2,41   *   22,22  *  *  *  

  32  *   16,2   *  23,8  *  3,15   *   18,41  *  *  *  

  33  *   3,31   *  8,8  *  18,15   *   12,22  *  *  *  

  34  *   10,3  *  4,8  *  17,15   *   1,22  *  *  *  

  35  *   11,2  *  3,44  *  8,15   *   14,22  *  *  *  

  36  *   14,2  *  13,8  *  19,15   *   15,68  *  *  *  

  37  *   2,53  *  17,8  *  1,15   *   21,22  *  *  *  

  38  *   23,2  *  19,46  *  2,56   *   2,57  *  *  *  

  39  *   13,2  *  21,8  *  22,15   *   17,22  *  *  *  

  40  *   5,2  *  18,46  *  15,15   *   10,22  *  *  *  

  41  *   12,2  *  15,8  *  6,15   *   6,22  *  *  *  

  42  *   7,2  *  9,38  *  9,37   *   19,22  *  *  *  

  43  *   17,3  *  10,35  *  13,15   *   23,22  *  *  *  

  44  *   1,2  *  22,9   *  14,15   *   9,22  *  *  *  

  45  *   19,2  *  15,9   *  9,15   *   3,22  *  *  *  



84 

  46  *   15,6  *  2,39   *  16,15   *   11,22  *  *  *  

  47  *   8,2  *  7,9   *  23,15   *   2,46  *  *  *  

  48  *  10,3  *  1,9   *  21,15   *   16,22  *  *  *  

  49  *  1,3  *  11,9   *  3,35  *  15,69  *  *  *  

  50  *  20,3  *  23,9   *  7,15  *  3,23  *  *  *  

  51  *  14,3  *  20,9   *  13,16  *  11,23  *  *  *  

  52  *  2,32  *  3,9   *  6,16  *  18,42  *  *  *  

  53  *  13,3  *  21,9   *  16,26   *  19,23  *  *  *  

  54  *  18,3  *  18,35   *  23,33   *  13,23  *  *  *  

  55  *  2,3  *  16,9   *  19,16   *  5,23  *  *  *  

  56  *  9,31  *  14,9   *  18,16   *  16,23  *  *  *  

  57  *  23,3  *  4,9   *  5,16   *  15,23  *  *  −  

  58  *  21,3  *  17,36   *  8,16   *  23,23  *  *  −  

  59  *  19,5  *  12,9   *  14,16   *  6,23  *  *  −  

  60  *  12,3  *  8,9   *  23,16   *  10,23  *  *  −  

  61  *  22,3  *  15,61   *  7,16   *  9,35  *  *  −  

  62  *  3,32  *  19,9   *  10,16   *  22,23  *  *  −  

  63  *  17,3  *  5,9   *  9,16   *  2,47  *  *  −  

  64  *  4,3  *  2,40   *  2,16   *  18,23  *  *  −  

  65  *  5,31   *   6,10   *  18,38   *  3,38  *  *  −  

  66  *  15,3  *   23,10  *  15,64   *  14,23  *  *  −  

  67  *  7,3  *   5,10  *  11,16   *  21,23  *  *  −  

  68  *  16,3  *   12,10  *  12,16  *   3,24  *  *  −  

  69  *  6,3  *   17,37  *  15,16  *   15,46  *  *  −  

  70  *  11,3  *   18,10  *  19,36  *   23,42  *  *  −  

  71  *   19,4  *   10,32  *  14,41  *   9,24  *  *  −  

  72  *   14,4  *   1,10  *  8,17  *   19,39  *  *  −  

  73  *   9,32  *  3,10  *  3,17  *   18,24  *  *  −  

  74  *   10,3  *  13,10  *  1,17  *   15,47  *  *  −  

  75  *   4,4  *  9,33  *  13,17  *   10,24  *  *  −  

  76  *   3,4  *  16,10  *  16,17  *   14,24  *  *  −  

  77  *   11,4  *  19,32  *  5,17  *   17,24  *  *  −  

  78  *   8,4  *  7,10  *  6,17  *   21,24  *  *  −  

  79  *   2,33  *  2,10  *  9,17  *   9,36  *  *  −  

  80  *   23,3  *  22,10  *  14,17  *   11,24  *  *  −  

  81  *   1,4  *  21,10  *  10,17  *   22,24  *  *  −  

  82  *   16,4  *  9,10  *  11,17  *   13,24  *  *  −  

  83  *   5,4  *  15,10  *  12,17  *   23,24  *  *  −  

  84  *   13,4  *  20,10  *  22,17  *   2,24  *  *  −  

  85  *   17,3  *  14,10  *  17,17  *   3,39  *  *  −  

  86  *   12,4  *  11,10  *  19,17   *   1,25   *  *  −  

  87  *   2,34  *  13,11  *  18,17  *  15,48   *  *  −  

  88  *   3,43  *  19,11  *  23,34  *  14,25   *  *  −  
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  89  *   7,4  *  2,11  *  15,38  *  19,40   *  *  −  

  90  *   18,3  *  21,11  *  19,47  *  3,25   *  *  −  

  91  *   23,3  *  18,36  *  2,17  *  9,25   *  −  −  

  92  *   15,6  *  14,32  *  21,17  *  18,25   *  −  −  

  93  *   6,4  *  7,11  *  2,42  *  5,25   *  −  −  

  94  *  2,35  *  15,35  *  23,35  *  17,25   *  −  −  

  95  *  22,5  *  12,11  *  9,34  *  23,25   *  −  −  

  96  *  14,5  *  22,11  *  15,18  *  2,48   *  −  −  

  97  *  11,5  *  8,11  *  14,35  *  22,25   *  −  −  

  98  *  9,5  *  20,11  *  18,39  *  21,25   *  −  −  

  99  *  6,5  *  10,11  *  17,18  *  19,25   *  −  −  

  100  *  23,5  *  16,11  *  19,18  *  2,25   *  −  −  

  101  *  7,5  *  11,11  *  14,18  *  12,25  *  −  −  

  102  *  18,3  *  17,34  *  11,18  *  11,25  *  −  −  

  103  *  14,4  *  5,11  *  19,48  *  10,25  *  −  −  

  104  *  17,5  *  3,11  *  8,18  *  5,26  *  −  −  

  105  *  19,5  *  23,11  *  5,18  *  17,26  *  −  −  

  106  *  2,5  *  15,11  *  16,27  *  9,26  *  −  −  

  107  *  2,36  *  9,11  *  7,18  *  19,26  *  −  −  

  108  *  13,5  *  6,11  *  2,43  *  2,49  *  −  −  

  109  *  15,6   *   14,40  *  15,39  *  3,26  *  −  −  

  110  *  5,5  *   15,12  *  3,18  *  6,26  *  −  −  

  111  *  3,5  *   3,45  *  23,18  *  23,26  *  −  −  

  112  *  16,5  *   15,62  *  22,18  *  2,50  *  −  −  

  113  *  10,5  *   19,12  *  15,40  *  14,26  *  −  −  

  114  *  4,5  *   12,31  *  23,36  *  19,41  *  −  −  

  115  *  1,5  *  18,37  *  2,44  *  10,26  *  −  −  

  116  *  12,5  *  2,12  *  16,32  *  15,49  *  −  −  

  117  *   16,6  *  3,34  *  9,40  *  14,37  *  −  −  

  118  *   1,6  *  9,39  *  2,19  *  16,29  *  −  −  

  119  *   7,6  *  23,38  *  22,19  *  18,26  *  −  −  

  120  *   19,6  *  16,31  *  17,19  *  23,43  *  −  −  

  121  *   8,6  *  6,12  *  15,19  *  16,33  *  −  −  

  122  *   6,6  *  17,38  *  19,49  *  10,27   *  −  −  

  123  *   10,6  *  1,12  *  23,37  *  3,27   *  −  −  

  124  *   4,6  *  13,12  *  7,19  *  13,27   *  −  −  

  125  *   12,6  *  7,12  *  18,19  *  17,27   *  −  −  

  126  *   5,6  *  11,12  *  3,19  *  15,50   *  −  −  

  127  *   15,60  *  14,12  *  6,19  *  9,27   *  −  −  

  128  *   20,6  *  8,12  *  8,19  *  18,43   *  −  −  

  129  *   17,3  *  12,12  *  21,19  *  15,27   *  −  −  

  130  *   3,6  *  19,33  *  11,19  *  6,27  *  −  −  

  131  *   22,6  *  10,13  *  15,41  *  3,40  *  −  −  
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Apêndice VI – Croqui de instalação do teste de progênies de segunda geração de Eucalyptus 

urophylla (TP2G-EU) localizado em Selvíria – MS. Laranja = TP2G-TPR-EU + AEC 144 (*). 

Verde = TP2G-TP-EU. 
Nota: Espaçamento de 3,0 m x 1,5 m. 

Data da Instalação TP2G-TPR-EU: 19/10/2016 e TP2G-TP-EU: 05/10/2016. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  132  *   15,3  *  7,13   *  5,19  *  2,27  *  −  −  

  133  *   18,6  *  2,13   *  14,19  *  18,27  *  −  −  

  134  *   13,6  *  8,13   *  19,37  *  19,27  *  −  −  

  135  *   21,6  *  11,13   *  10,20  *  15,51  *  −  −  

  136  *   23,6  *  16,13   *  6,20  *  3,41  *  −  −  

  137  *   14,4  *  13,13   *   14,20  *  18,28  *  −  −  

  138  *   2,6  *  23,39   *   16,20  *  23,28  *  −  −  

  139  *   9,6  *  5,13   *   8,20  *  9,28  *  −  −  

  140  *  15,7  *  3,13   *   14,42  *  2,51  *  −  −  

  141  *  16,7  *  12,13   *   17,20  *  15,28  *  −  −  

  142  *  23,7  *  15,13   *   2,20   *  3,42  *  −  −  

  143  *  7,7  *  18,13   *   18,20   *  16,30  *  −  −  

  144  *  14,3  *  19,13   *   15,42   *  13,28  *  −  −  

  145  *   18,3   *  6,13   *   9,20   *   18,44   *  −  −  

 146   *  *   *   *  *   *   *  *  *  −  −   

                         

ESTRADA E CASA DE BOMBA 




