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O diâmetro a altura do peito (DAP) é um caractere silvicultural interessante para selecionar 

indivíduos superiores, pois é de fácil mensuração. Portanto, a presente pesquisa teve como 

objetivo determinar a variabilidade genética e a seleção dos melhores genótipos de Eucalyptus 

através do caractere DAP aos 24, 36, 48 e 60 meses de idade. O teste clonal foi instalado em 

2010, na Fazenda Santa Fé, da Eucatex, em Botucatu/SP. O delineamento foi em blocos 

casualizados, contendo 23 clones 25 plantas/parcela e quatro repetições no espaçamento de 3x2 

m. com bordadura dupla. O solo é do tipo Neossolo Quartzarênico. O clima do local é o Cfa 

segundo Koppen, clima temperado quente úmido, com precipitação anual média de 1509 mm e a 

temperatura média superior a 22,0ºC. As coordenadas geográficas são: latitude 22º50’59.16”S, 

longitude 48º19’21.89”O, e a altitude de 800 metros. As estimativas dos parâmetros genéticos 

foram obtidas através do programa SELEGEN. Os coeficientes de variação experimental 

(CVexp%) para 24, 36, 48 e 60 meses foram 11,09%, 7,17%, 6,96% e 4, 78% e respectivamente, 

mostrando boa precisão dos experimentos. O coeficiente de variação genético (CVg%) variou 

entre 17, 63 %, 9,70% 10,22% e 7,02% para os meses 24, 36, 48 e 60, classificados como 

médios para o caractere avaliado. A relação entre o coeficiente de variação genética (CVg %) e o 

coeficiente de variação experimental (CVexp %) variou entre 1,35 (36 meses) a 1,59 (24 meses), 

mostrando-se boa, uma vez que quanto maior ou igual a um mais favorável a seleção, por sua 

vez, a herdabilidade média (h
2
mc %) variou entre 88%(36 meses) e 91%(24 meses) considerados 

valores médios altos. Estes dois parâmetros demonstram que a seleção terá potencial de ser 

eficiente, principalmente aos 24 meses nas condições ambientais do estudo, sendo significativa a 

probabilidade de o caractere ser repassado para a próxima geração. A acurácia seletiva (raa) foi 

de 95% para todos os meses avaliados, mostrando uma alta relação entre o valor genético 

verdadeiro e estimado. Portanto, existe um bom potencial para a seleção de clones de 

Eucalyptus, dentro destas condições edafoclimáticas estudadas, sendo a idade de 24 meses mais 

adequada para a esta seleção.  
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