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Existem várias publicações científicas que estimam o valor da herdabilidade de caracteres 

relacionadas ao desenvolvimento e produção em Eucalyptus. Contudo, o grande volume de 

informações pode dificultar a contextualização do problema com erros de interpretação ou análise. 

Diante disso, para analisar e sistematizar as informações uma alternativa viável seria a obtenção de 

uma média a partir da combinação das estimativas já existentes. A meta-análise é um procedimento 

estatístico que consiste de uma revisão quantitativa e resumida de resultados de estudos distintos, 

mas relacionados, sendo considerada uma opção bem mais segura do que simplesmente a obtenção 

de uma média dos resultados publicados. O objetivo deste trabalho foi obter estimativas combinadas 

para herdabilidade (h²) de caracteres de crescimento, produção e qualidade da madeira em eucalipto 

por meio da meta-análise. Foram utilizados 53 trabalhos científicos publicados entre 1999 e 2014. 

Foram realizadas a análise exploratória do conjunto de estimativas de herdabilidade, verificação das 

pressuposições estatísticas requeridas, aplicação do teste de homogeneidade entre as estimativas de 

herdabilidade, obtenção das estimativas de herdabilidade combinada. A suposição de normalidade 

foi testada por meio do teste de Shapiro-Wilk. O Teste de homogeneidade entre as estimativas foi 

realizado com base na estatística Q, adotando o nível de significância de 5% de probabilidade. 

Foram utilizados dados de herdabilidade publicadas para altura, diâmetro à altura do peito (DAP), 

volume, densidade básica e resistência à flexão. Não foram observadas estimativas discrepantes 

entre as características em estudo na análise exploratória. Foi verificado alto valor de herdabilidade 

para resistência à flexão (h
2
=0,79), refletindo a possibilidade de atingir ganhos genéticos 

satisfatórios para esta característica. As estimativas de h² combinada para altura, DAP, volume e 

densidade foram de 0,40, 0,32, 0,39 e 0,49, respectivamente. Observou-se que os valores das h² 

combinadas foram menores do que os valores médios, isso pode ser atribuído à tendência das 

estimativas provenientes de amostras menores (maior erro-padrão) apresentarem valores superiores 

aos das estimativas de amostras maiores (menor erro-padrão). O uso da técnica de meta-análise 

mostra-se eficiente para sintetizar os resultados das estimativas de herdabilidade obtidos em 

experimentos de avaliação das características relacionadas ao desenvolvimento, produção e 

qualidade da madeira em eucalipto. As estimativas combinadas das herdabilidades encontradas neste 

estudo podem contribuir para o avanço do melhoramento genético do eucalipto, servindo de 

referências para futuras consultas dos valores de herdabilidade, principalmente para planejamento de 

futuros trabalhos de melhoramento genético.  
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