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ABSTRACT - Mother trees from the seedling seed orchard of material proceeding from 
Rio Claro were evaluated and selected through a new progeny test, with the aim of 
producing improved seed in the region of Biritiba Mirim - SP, as well as conducting studies 
on genetic parameters. The analysis of variance of the data relating to the progenies at the 
age of 3 years and 8 months revealed a significant genetic variation, while for coppice 
capacity after cutting this variance was not significant. In view of the superiority of the 
material, the reselection of the best individuals in the orchard was shown to be very 
efficient for the continuity of genetic material improvement. The evaluation of half cousin 
progeny pairs was shown to be efficient for determining the genetic control of the 
characteristics, revealing that coppice capacity has a lower heritability than growth 
characteristics. 
 
RESUMO - Árvores matrizes do Pomar de Sementes por Mudas de material oriundo de 
Rio Claro foram avaliadas e re-selecionadas através de novo teste de progênie, visando a 
produção de sementes melhoradas na região de Biritiba Mirim -SP e estudos de parâmetros 
genéticos. A análise de variância dos dados das progênies aos 3 anos e 8 meses de idade, 
para as características de crescimento apresentou variação genética significativa, enquanto 
que para falhas de brotação das cepas essa variação não foi significativa . Em função da 
superioridade do material, a re-seleção dos melhores indivíduos do Pomar mostrou ser 
bastante eficiente na continuidade do melhoramento do material genético. A avaliação de 
pares de progênies meias-primas entre si mostrou-se eficiente para a determinação do 
controle genético das características, revelando que a brotação das cepas tem uma 
herdabilidade menor que as características de crescimento. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os testes de progênies, tanto a partir de sementes de polinização livre como de 
cruzamentos controlados, são de grande importância nos programas de melhoramento, já 
que se prestam para a determinação do valor reprodutivo dos indivíduos selecionados e 
estimação dos parâmetros genéticos da população. 



A re-seleção dentro dos Pomares de sementes por Mudas, visando a identificação 
dos melhores indivíduos para produção de sementes melhoradas pode ser feita através de 
um novo teste de progênie, instalado a partir das melhores árvores das melhores progênies 
que caracterizam esse pomar. 

Por outro lado, a utilização de progênies de indivíduos aparentados, como por 
exemplo, parentesco de meios-irmãos, permite a confirmação do valor genotípico do 
material e maior segurança na seleção, principalmente quando há dúvidas sobre a origem e 
pureza da população original. No caso, progênies de polinização livre, oriundas de árvores 
meias-irmãs teriam um parentesco de meios primos entre seus indivíduos. 

O presente trabalho tem por objetivo determinar as melhores árvores matrizes de um 
Pomar de Sementes por Mudas de Eucalyptus grandis, através da análise da variação 
genética de progênies de polinização livre das árvores desse pomar. Essas árvores re-
selecionadas caracterizariam um Pomar de Sementes por Mudas testado. 
 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

Dentre as espécies mais usualmente utilizadas no Brasil destacam-se os E. grandis 
(HILL) MAIDEN, E. saligna SMITH e E. urophylla, conforme da dos apresentados por 
KANO et alii (1979).  

A madeira dessas espécies destina-se principalmente às indústrias de celulose e 
papel, de chapas duras e de produção de carvão siderúrgico. 

O E. grandis, pelas suas características silviculturais e qualidade da madeira 
favoráveis, aliadas ao seu bom comportamento em amplas condições ecológicas, vem 
tornando-se cada vez mais importante, tanto no Brasil quanto em outros países de clima 
tropical e sub-tropical, merecendo cada vez mais atenção em termos de melhoramento 
genético (KAGEYAMA, 1980; VAN WYK, 1983; MULLIN & GOUGH, 1983). 

No Brasil, essa espécie vem sendo trabalhada intensivamente, existindo programas 
de melhoramento genético bastante adiantados para a primeira rotação (FREITAS et alii, 
1983; SILVA & JUSTO, 1983; ASSIS & BRUNE, 1983; BORGES & BRUNE, 1983; 
IKEMORI et alii, 1982). 

Entretanto, a questão do desempenho das rotações sucessivas da espécie ainda não 
está bem definida, existindo uma crescente preocupação com a produtividade nas rotações 
seguintes, principalmente devido a sua baixa capacidade de brotação (SILVA, 1983). 

Estudos conduzidos por SILVA (1983), sobre o comportamento da brotação de E. 
grandis - o nível de progênies, não mostraram diferenças entre as famílias de árvores 
matrizes superiores e a testemunha sem seleção da mesma população-base. 

Isso deve indicar que a seleção para as características de crescimento e forma na 
primeira rotação não afetam a característica de brotação das cepas, mostrando que a seleção 
para a primeira rotação não está associada à capacidade de brotação na segunda rotação. O 
autor mostra, ainda, que a brotação das cepas é uma característica de herdabilidade muito 
baixa, o que revela um grande efeito ambiental sobre o caráter. 

Em relação à utilização dos testes de  progênies, NAMKOONG (1966) relata a 
alternativa de utilização do "Pomar de Sementes por Mudas" a partir da seleção dos 
melhores indivíduos das melhores famílias nesses ensaios, não se voltando às árvores 
matrizes que originaram as progênies. Contudo, a maior aplicação dos ensaios de progênies 
seria para a determinação do valor genotípico dos indivíduos selecionados, visando a 
continuidade da seleção recorrente. 



No entanto, segundo KAGEYAMA (1980), o total desconhecimento sobre a 
resposta à seleção para as diversas características, aliado à grande responsabilidade da 
seleção em espécies florestais, faz com que um esforço bastante grande venha sendo 
dispendido nos estudos de determinação de parâmetros genéticos para populações das 
espécies florestais mais importantes. 

Segundo VENCOVSKY (1969), as estimativas de parâmetros genéticos se prestam 
para: a) obter-se informações sobre o tipo de ação dos genes em caracteres quantitativos; b) 
orientação sobre o esquema mais adequado de seleção a ser adotado; c) estimação dos 
progressos esperados na seleção. 

As estimativas de herdabilidade, conforme colocam SQUILLACE et alii (1967), são 
ajudas valiosas no planejamento de programas de melhoramento florestal que envolvem 
seleção, auxiliando no julgamento sobre a quantidade de esforço que deve ser dispendido 
em cada uma das características que se está melhorando. 

Por outro lado, para a estimação ampla das restrições dos componentes de variância 
numa determinada condição, segundo VENCOVSKY (1969 é essencial que tanto os 
indivíduos aparentados que constituem o material experimental, como os da população-
base, devam ser não endocruzados. Nesse sentido, NAMKOONG (1966) levanta restrições 
sobre a estimativa de variâncias genéticas aditivas da população através da utilização de 
sementes de polinização livre, devido a possibilidade de ocorrência de endogamia. 

É importante dar-se conta de que a herdabilidade não é propriedade de um caráter 
unicamente, mas também da população e das circunstâncias ambientais a que estão sujeitos 
os indivíduos que compõem a mesma (FALCONER, 1964). 

Ainda conforme FALCONER (1964), qualquer componente de variância entre 
grupos de indivíduos aparentados é igual à covariância dos membros deste grupo. A 
variância entre médias de famílias de meio- irmãos estima, portanto, a covariância 
genotípica de meio-irmãos, a qual equivale aproximadamente a um quarto da variância 
aditiva. 

Por outro lado, KAGEYAMA (1983) mostra que os parâmetros genéticos variam 
com a idade doso indivíduos e que, para o E. grandis, há maior correlação genética entre 
os crescimentos de 2 e 5 anos de idade do que entre as idades de 1 e 2 anos e 1 e 5 anos. 
Para esta espécie o autor mostra que a seleção precoce a partir da idade de 2 anos seria 
funcional. 

Em relação às estimativas de herdabilidade no sentido restrito ao nível de plantas 
para E. grandis, KAGEYAMA (1983) obteve como médias de três locais do Estado de São 
Paulo, aos 2 e 5 anos de idade, valores de 0,31 e 0,23 para altura; 0,12 e 0,11 para diâmetro 
e 0,16 e 0,14 para volume, respectivamente. SILVA (1983), em análise do mesmo material 
genético para número de brotos por touças, obteve no sentido restrito ao nível de plantas 
herdabilidades, equivalentes a 0,19 e 0,06, respectivamente aos 12 e 15 meses de idade, em 
2 anos consecutivos de corte das árvores. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
Local da Experimentação 
 

O teste de progênies foi instalado na Fazenda Itapanhaú, município de Biritiba 
Mirim - SP, de propriedade da Companhia Suzano de Papel e Celulose, com as seguintes 
características: latitude = 23° 39' S; longitude = 46° 01' W; altitude = 850 metros; umidade 



relativa do ar = > 85%; precipitação média anual = 1.800 mm; déficit hídrico = 0 mm, 
temperatura média das máximas = 21-22°C; temperatura média das mínimas = 15-16°C; 
temperatura média anual = 17,5°C. O clima da região é Cfa, segundo KOPPEN. 

O relevo do local é fortemente ondulado e o tipo de solo é Podzólico. 
 
Tratamentos do Ensaio de Progênies 
 

O ensaio envolve 19 tratamentos, sendo 14 progênies (11 originadas de árvores de 
Rio Claro e 3 de material australiano) provenientes do Pomar de Sementes por Mudas 
instalado em Paraibuna e 05 testemunhas comerciais. 

O Pomar de Sementes por Mudas, para melhor compreensão do presente ensaio, foi 
instalado a partir de desbaste em um teste de progênies instalado com 7 árvores 
provenientes de Rio Claro - SP e uma testemunha (procedência) de Coff's Harbour- 
Austrália. Ao final, o Pomar de Sementes por Mudas contava com 1 planta por parcela com 
várias repetições, onde foram obtidas as progênies de polinização aberta utilizadas no 
ensaio relativo ao presente trabalho. 

Dessa forma, o teste de progênies contou com os seguintes tratamentos: 
 

No DO TRATo CODIFICAÇÃO 
DO TRATo 

ESPÉCIE TIPO DE MATERIAL PROCEDÊNCIA 

01 1 - 1 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. 1-1 
02 1 - 2 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. 1-2 
03 3 - 1 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. 3-1 
04 4 - 1 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. 4-1 
05 4 - 2 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. 4-2 
06 5 - 1 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. 5-1 
07 5 - 2 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. 5-2 
08 7 - 1 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. 7-1 
09 7 - 2 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. 7-2 
10 8 - 1 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. 8-1 
11 8 - 2 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. 8-2 
12 T - 1 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. T-1 
13 T - 2 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. T-2 
14 T - 3 E. grandis Progênie (pol. Aberta) P.S.M. - árv. T-3 
15 Test. 1 E. grandis Test. 1 mistura de prog. P.S.M. - Paraibuna 
16 Test. 2 E. grandis Test. 2 mistura de prog. T.P. - Itatinga 
17 Test. 3 E. grandis Test. 3 A.P.S. Mogi Guaçu - SP 
18 Test. 4 E. grandis Test. 4 Comercial A.C.S. - Salesópolis 

 
19 

 
Test. 5 

E. grandis 
x 

E. urophylla 

 
Test. 5 mistura de prog. 

 
Salesópolis - SP 

 
P.S.M. - árvore 1 - 1 - Pomar de Sementes por Mudas, provenientes da progênie 1 (Rio 
Claro) e árvore 1 (codificação do teste de progênie antes do desbaste); 
P.S.M. - árvore T - 1 - Pomar de Sementes por Mudas, provenientes da testemunha 
(Austrália) árvore 1 (codificação do teste de progênie antes do desbaste). 



Os tratamentos 15 a 19 são testemunhas comerciais referentes a outros materiais de E. 
grandis (15, 16 e 17), de E. saligna (18) e híbrido de E. grandis x E. urophylla (19). 
Delineamento Experimental, Esquema de Análise e Determinação de Parâmetros 
Genéticos 
 

O experimento foi instalado em delineamento de blocos ao acaso com 19 
tratamentos e 3 repetições, com parcelas lineares de 20 plantas, no espaçamento de 3 x 2 
metros. 

Aos 3 anos e 8 meses após o plantio foi aplicada a análise de variância para os 
dados de Altura (m), DAP (cm), Volume Cilíndrico (m3/ha) e falhas nas parcelas.  

Após corte 00 experimento, aos 4 anos de idade, aplicou-se também a análise para 
os dados de falhas de brotação das cepas. 

Foram estimados os parâmetros genéticos para as características de altura e DAP 
das plantas, a partir dos dados somente das progênies (menos as testemunhas), segundo a 
metodologia utilizada por KAGEYAMA (1980). Assim, foram obtidos, a partir das 
esperanças dos quadrados médios da análise da variância, os componentes genéticos e não 
genéticos da população, utilizados para a interpretação genética da mesma. 

Dessa forma. forma estimados os seguintes parâmetros genéticos da população: 
coeficiente de variação genética e herdabilidade ao nível de plantas e de médias de famílias. 
Deve-se salientar que a herdabilidade estimada ao nível de plantas apresenta restrições 
devido ao fato de as progênies envolvidas no ensaio serem originadas de pais sabidamente 
aparentados . 

Utilizando-se do parentesco de meios-primos para as progênies oriundas de árvores 
de uma mesma família de meios-irmãos, fez-se a aferição do grau de controle genético para 
cada característica. Assim, quanto maior a herdabilidade para a característica. maior a 
similaridade entre progênies meias-primas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSOES 

 
Análise da  Variância para as Diferentes Características. 
 

Os resultados de médias para altura, diâmetro, volume cilíndrico, falhas de plantio e 
falhas de brotação para as progênies e testemunhas do ensaio, acompanhados da respectiva 
análise da variância, são apresentados na Tabela 1 e ilustrados nas Figuras 1 e 2. 
 



(FIG. 1) V. C. MÉDIO DE PROGÊNIES DE E. grandis E OUTROS 
TRATAMENTOS (3,87 ANOS) 
 

 
(FIG. 2) FALHA DE BROT. DE PROG. DE E. grandis AOS 30 DIAS APÓS O 
CORTE 
 

 
 
 



Tabela 1 - Resultados de médias e da análise da variância paa diferentes 
características de progênies de E. grandis, aos 3 anos e 8 meses de idade. 
 

 
Obs.:  F Trat. = F de tratamento da Análise de Variância; 
 C.V. Exp. (%) = Coeficiente de variação experimental em porcentagem; 
 M. Total e M. Prog. = Media total do experimento e média somente das progênies; 
- Os tratamentos seguidos de mesma linha não diferem estatisticamente entre si ao nível 

de 5% pelo teste de Tuckey. 



Os resultados da análise da variância para as características altura, DAP e volume 
cilíndrico de árvores mostram a existência de variação genética entre tratamentos, ao nível 
de 1% de significância. Para essas características de crescimento, as médias das progênies 
das árvores originalmente de Rio Claro (PSM) não diferem das progênies da Austrália 
(PSM), referente aos tratamentos 12, 13 e 14, nem da testemunha, referente à Área de 
Produção de Sementes de Mogi Guaçu. 

Isto significa que as progênies do Pomar de Sementes por Mudas de E. grandis não são 
superiores ao material comercial (APS) mais utilizado do Brasil, originário de Coff's 
Harbour. 

Os melhores tratamentos do ensaio, ainda para as características de crescimento, se 
referem às progênies das famílias 1,3 e 7 e da árv.1 oriunda da Austrália, provenientes do 
Pomar de Sementes por Mudas. os piores tratamentos para crescimentos foram o E. saligna 
e o híbrido (E. grandis x E. urophylla). 

Para as falhas de plantio não houve diferença significativa entre tratamentos pela 
análise de variância, com uma média geral de 8,22%, considerada baixa para tal 
característica. O coeficiente de variação experimental foi bastante alto (89,22%) para essa 
característica, que, aliado à pequena variação entre médias de tratamentos, não permitiu a 
detecção de variações genéticas para a mesma. 

A análise da variância para falhas de brotação das cepas revelou não significância para 
o valor de F. 

Todavia, observou-se uma grande variação para as porcentagens médias de falhas de 
brotação entre os tratamentos, com o melhor tratamento (Test. -1 e 0 pior tratamento (Prog. 
3-1) apresentando médias de 12,63% e 34,02%, respectivamente. O alto coeficiente de 
variação experimental, provavelmente, foi uma das causas da não detecção de variação 
genética entre os tratamentos, mostrando que o efeito ambiental é bastante expressivo para 
as características. 

Uma observação importante foi a mudança brusca na posição relativa da testemunha 
4, referente ao E. saligna, que tendo sido um dos piores tratamentos quanto ao crescimento, 
passou a ser um dos melhores para falhas de brotação. O mais interessante, no entanto, foi 
que ocorreram tratamentos de E. grandis com comportamento similar ao E. saligna, 
mostrando a possibilidade de melhoramento no E. grandis para tal característica. 

O híbrido de E. grandis x E. urophylla mostrou um comportamento acima da 
média das progênies de E. grandis, revelando, talvez, um efeito benéfico da hibridação. 
 
Determinação de Parâmetros Genéticos para a População de Progênies 
 

Os parâmetros genéticos da população de progênies foram estimados somente para 
verificar como o parentesco entre pares de progênies afetaria essas estimativas, além de dar 
indicações grosseiras das variações genéticas na população. 
 



Tabela 2. Estimativas de Variâncias Genéticas e não Genéticas, de Herdabilidade e de 
Coeficientes de Variações para as Progênies, aos 3,67 anos de Idade e para Altura e 
Diâmetro. 
 

CARÁTER PARÂMETRO 
ALTURA (M) DAP (CM) 

δ 2p 0,49 0,25 
δ 2e 0,53 0,14 
δ 2d 8,23 8,52 
h2 0,21 0,11 
C.V. g (%) 3,86 3,90 
C.V. d (%) 15,83 22,84 
C.V. f (%) 17,30 24,05 
MÉDIAS DAS PROG. 18,12 12,78 

 
As herdabilidades obtidas para a população não foram diferentes das reveladas por 

outras populações não aparentadas, mostrando valor coerente de herdabilidade maior para 
altura em relação ao diâmetro, uma tendência normal que vem sendo obtida para a maioria 
das espécies. 

A comparação interessante seria a que envolve os coeficientes de variação da 
população em questão com os de uma população solidamente não endogâmica. Os 
coeficientes de variação genética obtidos apresentam-se com mesma magnitude dos 
apresentados por KAGEYAMA (1983) para uma população de E. grandis não aparentada, 
o que é coerente, pois, este parâmetro não seria tão afetado pelo parentesco dos 
progenitores. Os coeficientes de variação, tanto dentro como fenotípico mostraram, por sua 
vez, um ligeiro aumento para altura e valores similares para diâmetro de plantas. 

O mais importante é que não há a redução desses parâmetros genéticos para a 
população endogâmica. 

PIRES (1984) mostra que nas primeiras gerações de endogamia, não fica evidente a 
diminuição da variância dentro das parcelas com o processo endogâmico, pelo fato de 
existirem tanto plantas endogâmicas como não endogâmicas dentro das progênies. 

Por outro lado, como o material original das progênies é proveniente de Rio Claro 
(FEPASA), onde não houve o isolamento do pólen de outras espécies, isto poderia estar 
afetando todas as estimativas obtidas na população. 

O fato da existência de parentesco entre os pais que originaram as progênies é 
antagônico a essa hibridação no material original, o que poderia estar contrabalançando os 
valores dos parâmetros obtidos. Isso é reforçado por FERREIRA (1982) que relata que os 
híbridos geralmente apresentam heterose pronunciada para as características quantitativas. 

A base genética restrita do material (8 árvores selecionadas originalmente) não dá 
confiabilidade para um programa sexual de seleção recorrente na população. Por outro lado, 
a hibridação ocorrida na população original está proporcionando, ao que tudo indica, uma 
alta variabilidade na população atual, já que a mesma está ainda em segregação. Esse fato 
propicia uma situação favorável para a utilização da propagação assexual. 

Analisando-se a amplitude de variação dentro das progênies, para diâmetro e altura 
(Tabela 3), verifica-se que existe alta variação entre árvores dentro das progênies, 
permitindo, assim, uma alta intensidade para esta seleção. 



Um critério interessante para tal seleção seria a consideração tanto do 
comportamento da média como do coeficiente de variação dentro das progênies. 
 
TABELA 3. Médias, amplitude de variação e coeficientes de variação dentro das 
progênies (C.V. d) do E. grandis aos 13 anos e oito meses para os parâmetros DAP e 
Altura. 
 

No Trat. Ident. Trat. Altura (m) Amplitude 
de Variação 

C.V.d (%) DAP (cm) Amplitude 
de Variação 

C.V.d (%) 

01 1-1 19,58 11,5 - 26,0 14,48 13,81 6,0 - 19,5 23,27 
02 1-2 18,80 11,6 - 22,2 9,35 13,24 7,0 - 17,0 16,37 
03 3-1 18,91 13,6 - 22,6 13,02 12,84 6,0 - 17,5 21,80 
04 4-1 17,89 9,9 - 21,9 18,59 12,72 9,9 - 21,9 23,10 
05 4-2 17,46 8,8 - 23,6 15,87 12,59 6,5 - 18,0 23,73 
06 5-1 16,78 5,1 - 21,6 18,87 11,53 4,0 - 17,0 25,82 
07 5-2 17,52 9,1 - 23,5 18,20 12,24 3,0 - 18,0 22,86 
08 7-1 18,83 9,9 - 23,0 18,83 13,05 5,0 - 19,0 21,06 
09 7-2 18,88 6,7 - 23,5 16,75 13,78 6,7 - 23,5 23,26 
10 8-1 17,69 8,3 - 22,8 19,15 12,39 3,0 - 18,5 26,97 
11 8-2 17,31 8,2 - 26,1 18,91 12,24 4,0 - 18,0 23,90 
12 T-1 19,10 8,0 - 24,5 12,54 13,51 7,0 - 17,0 19,67 
13 T-2 17,16 8,7 - 23,5 20,15 12,51 7,0 - 22,5 24,06 
14 T-3 17,71 9,5 - 22,2 12,30 13,08 7,0 - 17,0 20,40 
15 Test. 1 17,68 5,3 - 22,9 16,58 12,69 3,0 - 18,0 22,77 
16 Test. 2 18,17 6,1 - 23,1 14,65 12,71 4,0 - 18,0 21,52 
17 Test. 3 17,74 8,8 - 22,4 18,82 12,65 6,0 - 18,0 26,09 
18 Test. 4 16,75 5,5 - 22,8 16,64 12,10 4,5 - 17,0 24,78 
19 Test. 5 16,02 8,8 - 21,2 18,53 11,85 5,0 - 18,5 26,72 

 x 17,89 5,0 - 18,5 16,43 12,71 9,0 - 23,0 23,06 
 
Comparação de Progênies Meias-Primas para as diferentes características  

 
Conforme já observado anteriormente, o presente teste de progênies apresenta pares 

de progênies meias-primas entre si. A comparação dessas progênies possibilita a 
confirmação, tanto do valor genético dos materiais pelo seu duplo teste como do maior ou 
menor controle genético para as características. 

Quanto maior a proximidade das médias para as progênies meias-primas, maior a 
herdabilidade para a característica, o que seria uma outra forma para estimar esse 
parâmetro. 

As Figuras III, IV, V e VI mostram os resultados da comparação entre pares de 
progênies meias-primas para as características altura, DAP, volume cilíndrico e falhas de 
brotação, respectivamente. 
 



(FIG. 3) ALT. MED. DE PARES DE PROG. MEIOS PRIMOS ENTRE SI 
 

 
(FIG. 4) D.A.P. MÉDIO DE PARES DE PROG. MEIAS PRIMAS ENTRE SI 
 

 



(FIG. 5) V.C. MÉDIO DE PARES DE PROGÊNIES MEIOS PRIMOS ENTRE SI 
 

 
(FIG. 6) % MÉDIA DE FALHAS DE BROTAÇÃO (PARES DE PROG. MEIOS 
PRIMOS ENTRE SI) 
 

 



Ao analisar as Figuras 3,4 e 5, referentes ao comportamento das progênies para 
altura, DAP e volume cilíndrico, verifica-se que há uma semelhança para as médias dos 
pares de progênies meias-primas, revelando uma coerência para o teste na detecção das 
famílias aparentadas. 

Por outro lado, ao se visualizar a Figura 6, referente a falhas de brotação das 
progênies, observa-se que não há nenhuma tendência de pares de progênies meias-primas 
apresentarem comportamento semelhante. A não concordância para o comportamento de 
pares de progênies meias-primas para falhas de brotação revela que o controle genético 
para essa característica é inferior ao revelado para as características de crescimento. 

Por extrapolação, pode-se concluir que, nas condições experimentais, o controle 
genético para falhas de brotação é bastante fraco, confirmando os resultados de SILVA 
(1983) de que o efeito ambiental é preponderante para essa característica. 
 

CONCLUSOES 
 

1 - A seleção dos melhores indivíduos do Pomar de Sementes por Mudas para 
produção de sementes superiores, através do resultado do teste de progênies deste pomar, 
mostrou ser bastante eficiente em função da superioridade do material. A superioridade em 
relação ao Pomar de Sementes por Mudas original sem seleção foi de 20% em volume de 
madeira. 

2 - os melhores resultados para capacidade de brotação foram obtidos para o E. 
saligna e para o híbrido E. grandis x E. urophylla, comparativamente à média das 
progênies de E. grandis. Isso comprova a diferença entre o E. grandis e o E. saligna para 
esta característica, e que é possível melhorá-la através da hibridação. 

3 - A falta de confiabilidade na base genética do material em estudo, aliado ao alto 
coeficiente de variação dentro das progênies, mostra que a técnica de propagação 
vegetativa das árvores superiores seria a opção mais correta a ser seguida. 

4 - A maior semelhança entre pares de progênies meias-primas para as 
características de crescimento, comparativamente a falhas de brotação, confirma abaixa 
herdabilidade para esta última característica. 
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