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O Eucalyptus dunnii é uma espécie muito utilizada no sul do Brasil, em locais caracterizados 

com frequentes geadas no inverno, com intervalos de médias das máximas e das mínimas de 24 a 

29ºC e 2 a 5ºC, respectivamente. O conhecimento da população base principal e de sua 

variabilidade genética consiste em uma das etapas primárias de um programa de melhoramento, 

sendo de grande utilidade para os melhoristas, pela possibilidade de ser estimada e determinado 

os seus parâmetros genéticos quantitativos. Nesse sentido, o presente trabalho tem como 

objetivo, estimar a variabilidade genética e determinar os parâmetros genéticos quantitativos de 

progênies de Eucalyptus dunnii sob o efeito de geada. Foram realizados dois testes de progênies 

em 2010 instalados em blocos casualizados com cinco repetições, avaliando-se 20 progênies de 

E. dunnii, no espaçamento de plantio de 3 x 3 metros, com bordadura dupla no entorno, sendo 

em cada parcela constituídas por seis plantas. As características avaliadas foram: altura de planta, 

diâmetro à altura do peito e volume de madeira. Para as análises estatísticas utilizou-se o 

programa computacional Genes. Para as características silviculturais avaliadas entre as 

progênies, foram detectadas diferenças significativas a (p≤0,05), o que sugere a possibilidade de 

melhoramento através de seleção. Pela análise conjunta a interação progênies x ambientes não 

apresentaram diferenças significativas, o que confirma que as progênies superiores identificadas 

nos testes podem ser indicadas para ambos os locais. Os resultados de correlações genéticas e 

fenotípicas apresentaram valores de baixos a altos (0,23 a 1,0) para as características estudadas, 

sendo a maioria, significativas a (p≤0,05). Assim, a variabilidade existente na população de E. 

dunnii possibilitará a seleção de indivíduos superiores tolerantes a geada, minimizando as perdas 

de produtividade dos povoamentos comerciais futuros. 

 

Palavras-chave: Melhoramento florestal; eucaliptos; parâmetros genéticos. 


