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Para viabilizar a redução do tempo na seleção de indivíduos superiores de eucaliptos, a 

estimativa dos parâmetros genéticos, torna-se uma ferramenta importante no programa 

de melhoramento. Portanto, este trabalho teve como objetivo estimar as correlações 

genéticas entre idades de seleção em um teste clonal, instalado em 2010, na Fazenda 

Santa Fé, da Empresa Eucatex, no município de Botucatu/SP, nas coordenadas 

geográficas: latitude 22º50’59.16”S, longitude 48º19’21.89”O e a altitude de 800 

metros, com delineamento estatístico em DBC, contendo 23 clones, 25 plantas/parcela e 

4 repetições no espaçamento de 3 x 2 m. Os caracteres silviculturais avaliados foram: 

altura total de plantas (ALT), diâmetro à altura do peito (DAP) e volume de madeira 

(VOL) aos 24, 36, 48 e 60 meses após o plantio. A análise dos parâmetros genéticos foi 

utilizado o programa estatístico genético GENES. As correlações genéticas e fenotípicas 

entre as diferentes idades apresentaram valores entre moderados e altos. As correlações 

fenotípicas entre as idades 24 e 60 meses mostraram valores propícios (56%) para a 

seleção com base no DAP. Quanto às correlações genéticas para DAP, os valores 

variaram de 75% a 100% para as idades de 48 e 60 meses. Para ALT, a maior correlação 

genética (87%) foi entre as idades de 36 e 60 meses e a menor (73%) entre 24 e 60 

meses. A maior correlação fenotípica foi entre as idades de 48 e 60 meses (86%) e as 

mais baixa entre 24 e 60 meses (49%). Para VOL, a maior correlação fenotípica ocorreu 

entre a idade de 48 a 60 meses (99%) e pode ser usada em seleção precoce nos 

programas de melhoramento; no entanto, a correlação de 36 a 60 meses também se 

mostra boa para seleção (76%). Entre as correlações genéticas a maior foi entre 36 e 60 

meses. A acurácia seletiva variou de 94% a 97%, sendo que para o VOL os valores 

variaram de 95% a 97% indicando boa relação entre o valor genético verdadeiro e o 

predito. Conclui-se dentro destas condições edafoclimáticas estudadas, a idade de 36 

meses é a mais adequada para uma seleção precoce dos clones trabalhados.  
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