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A predição de ganhos genéticos dentro dos programas de melhoramento nem sempre são 

compatíveis com os observados na prática. Este estudo teve como objetivo conhecer a 

variabilidade genética e estudar a interação genótipos ambientes (G x A) para progênies de 

polinização aberta de Eucalyptus urophylla aos 24 meses de idade, em três testes implantados em 

delineamento estatístico blocos casualizados, com número de progênies de 150, quatro blocos e 

seis plantas por parcela. Os experimentos foram instalados em três condições ambientais 

distintas: no município de Itatinga/SP (Empresa Eucatex S.A.) com temperatura média anual de 

19,4 °C, temperatura média mínima anual de 16 °C, temperatura média máxima anual de 22,7 °C 

e precipitação de 1500 mm. Em Palma Sola/SC (Empresa Palmasola) com temperatura média 

anual de 17,4 °C, temperatura média mínima anual de 15 °C, temperatura média máxima anual 

de 24,4 °C e precipitação de 2200 mm e Anhembi/SP (Estação Experimental de Anhembi, da 

ESALQ/USP) com temperatura média anual de 22,3 °C, temperatura média mínima anual de 

18,5 °C, temperatura média máxima anual de 25,2 °C e precipitação de 1300 mm. O clima dos 

locais segundo a classificação de Koppen é do tipo Cwa (temperado úmido com inverno seco e 

verão quente) e Cfa clima mesotérmico úmido, com verões quentes e invernos rigorosos (Palma 

Sola/SC). Foram avaliadas nos testes as seguintes características: diâmetro à altura do peito, 

altura comercial e volume de madeira. As estimativas de componentes de variância e parâmetros 

genéticos foram obtidas utilizando o método REML/BLUP. As análises de desviance indicaram 

existência de variabilidade genética entre progênies e a possibilidade de ganhos com a seleção. 

Os efeitos da interação genótipos x ambientes foram significativosao nível 1%, indicando 

diferenças entre os genótipos dentro de cada ambiente, podendo selecionar genótipos (progênies 

superiores) para cada localidade. As progênies que se destacaram foram: 59, 67, 48 e 50 podem 

ser aproveitados em programa de melhoramento genético para as diferentes regiões 

edafoclimáticas, com diferentes padrões de interação (G x A), e também possível material 

genético (fonte de alelos) para cruzamentos controlados para formação de novos híbridos 

intraespecíficos da espécie. 

 

Palavras-chave: Melhoramento genético, seleção de árvores, REML/BLUP. 


