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O setor florestal brasileiro de Eucalyptus2012, totalizou uma área de aproximadamente 

6.700.000 ha, sendo 76,6 % de Eucalyptus. O Brasil em função das condições climáticas, dos 

tipos de solo e a disponibilidade de terras, aliadas a mão-de-obra qualificada, apresenta uma 

maior produtividade por hectare (41 m³/ha/ano), e consequentemente um menor ciclo de colheita 

dos plantios, em relação aos demais países produtores.O principal objetivo desta pesquisa é 

avaliar a variabilidade genética dos caracteres silviculturais quantitativos em um teste de 

progênie de polinização aberta de Eucalyptus urophylla da região de Botucatu-SP. O teste foi 

instalado em 2010 na Fazenda São José do Bromado, talhão 15, de propriedade da empresa 

Eucatex. O teste foi composto por 146 progenies de polinização aberta de E. urophylla, 6 plantas 

na parcela e 4 repetições no  delineamento estatístico em blocos casualizados e os dados 

coletados aos 6 meses de idade foram processados pelo programa computacional Selegen. Com 

base nos resultados obtidos pode constar boa variabilidade genética para as progênies avaliadas. 

O coeficiente de variação experimental (CVexp) para altura ficou entorno de 13,96%, dentro dos 

padrões normalmente encontrados para Eucalyptus.Os coeficientes de herdabilidade 

apresentaram valores relativamente altos para altura de progênies de E. urophylla. A 

herdabilidade média entre progênies (h²mp) foi 0,58, em plantas individuais foi 0,42 e 

herdabilidade dentro de progênies foi de 0,44, próximos aos valores encontrados na literatura 

para a idade de 6 meses.O coeficiente de variação genética aditiva individual (CVgi) para a 

característica estudada foi de 8,28% mostrando potencialidades para a seleção. A acurácia está 

adequado (0,76).Os coeficientes de herdabilidade apresentaram valores relativamente altos para 

altura de progênies de E. urophylla. A herdabilidade média entre progênies (h²mp) foi 0,53, em 

plantas individuais foi 0,41 e herdabilidade dentro de progênies foi de 0,48, próximos aos valores 

encontrados na literatura para a idade de 6 meses.Conclui-se que a população estudada da 

espécie possui boa variabilidade genética possibilitando ganhos futuros para as próximas 

gerações de melhoramento. 
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