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Nas grandes empresas florestais são cultivados milhares de hectares de eucalipto, muitas 

vezes situados em diferentes estados e com ampla variação nas condições ambientais. Um dos 

grandes desafios é identificar clones que possam ser recomendados para essas diversas 

condições de cultivo. Do exposto, este trabalho teve o objetivo de, utilizando experimentos de 

avaliação de clones conduzidos em diferentes locais do Brasil, identificar aqueles que possam 

ter uma recomendação mais generalizada. Foram utilizados os dados de crescimento 

referentes à avaliação de 49 clones de eucalipto da empresa Fibria Celulose S.A. em 8 

ambientes, nos estados do Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os testes 

clonais estão instalados em delineamento em blocos casualizados, com 30 repetições e 1 

planta por parcela. Dados referentes ao DAP (diâmetro à altura do peito) e à altura das 

árvores, aos 3 anos, foram submetidos às análises de variância por ambiente e, 

posteriormente, à análise conjunta. A adaptabilidade e estabilidade dos clones foi obtida por 

meio do método gráfico. Em todas as análises foi detectada diferença entre os clones. Ficou 

evidenciado, também, que o comportamento dos clones não foi coincidente nos diferentes 

ambientes. Contudo, especialmente os clones 8 e 22, além de bem adaptados, se mostraram 

com maior estabilidade, podendo ter recomendação mais generalizada. 
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