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A seleção dos indivíduos superiores pode ser realizada através da observação do caracter 

silvicultura diâmetro à altura do peito (DAP) como também de outras características fenotípicas 

desejáveis. Portanto, a presente pesquisa teve como objetivo determinar a variabilidade genética 

e a seleção dos melhores genótipos de Eucalyptus através do caracter DAP aos 72 meses de 

idade. O teste clonal foi instalado no município de Palma Sola/SC, no delineamento estatístico 

em blocos casualizados, com 29 clones, seis plantas/parcela, seis repetições no espaçamento  de 

3 x 3m. O ensaio foi instalado em Latossolo Bruno Distrófico, textura argilosa, cobertura vegetal 

originária de florestas e campos. O clima é mesotérmico úmido, com verões quentes e invernos 

rigorosos, temperaturas médias de 17,4 °C, e precipitação anual média de 2200 mm. As 

estimativas dos parâmetros genéticos foram realizadas pelo programa SELEGEN. Diferenças 

significativas foram observadas entre os clones para o caracter DAP pela análise de deviance. O 

coeficiente de variação experimental (CVexp  8,6 %) para o caracter DAP apresentou-se adequado 

para as condições de campo para toda a idade 72 meses e a herdabilidade ao nível de média de 

clones (h
2
mc 96%) sofreu pouco efeito do ambiente. A acurácia seletiva, que representa a relação 

entre o valor genético verdadeiro e o estimado, foi adequada para o caractere avaliado (raa 97%). 
O coeficiente de variação genética, expressa, em porcentagem da média geral, a quantidade de 

variação genética entre clones, foi de magnitude média para o caractere na idade 72 meses (CVg  

16, 3%), mostrando potencial para a seleção e ganhos genético através das gerações pelo método 

de seleção recorrente. Dos clones avaliados os melhores classificados foram USP/IPEF 64, 

USP/IPEF 52, USP/IPEF 78, USP/IPEF 59 e USP/IPEF 68 apresentam potencial para ser 

aproveitado no programa de melhoramento genético da empresa e reflorestamentos comerciais 

das regiões edafoclimáticas das fazendas da empresa. 
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