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O Corymbia citriodora, juntamente com seus híbridos principalmente com Corymbia torelliana 

vem demonstrando grande potencial para diversos usos. Destacam-se a produção de carvão, 

produção de celulose, entre outros. Para maior eficiência do melhoramento genético é necessário 

que haja variabilidade genética na população base, assim com a estimativa dos parâmetros 

genéticos é possível verificar quais os melhores métodos para acessar essa variabilidade, 

selecionando materiais genéticos para a clonagem e recombinação, propiciando ganhos ao longo 

das gerações de melhoramento. O objetivo desse trabalho foi verificar se existe variabilidade 

genética nas progênies de Corymbia citriodora, por meio do caráter Diâmetro à Altura do Peito 

(DAP), subsidiando avanços no programa de melhoramento da espécie. O material genético 

avaliado representa 156 progênies de polinização aberta de Corymbia citriodora, provenientes de 

Pomar de Sementes Clonal, pertencentes à empresa Aperam BioEnergia Ltda. O delineamento 

utilizado foi de blocos casualizados, em parcelas lineares de seis plantas e seis repetições. O 

experimento foi instalado em janeiro de 2013, em Itamarandiba – MG, cujas características 

geográficas são: Latitude – 17º44’45” S, Longitude 42º45’11” W e altitude 1050 metros. A 

precipitação média anual é de 1166 mm, temperatura média de 21° C e o clima, conforme 

classificação de Köppen é tropical de altitude – Cwa – temperado úmido com inverno seco e 

verão quente. O solo é um Latossolo vermelho distrófico típico com textura argilosa, bem 

estruturada e topografia plana. O espaçamento utilizado foi de 3,0 x 3,0 metros. Aos dois anos 

foi mensurado o caráter DAP e as análises estatísticas foram realizadas por meio do software 

SELEGEN REML/BLUP. O experimento apresentou sobrevivência de 93% e a média para o 

caráter DAP foi de 7,42 centímetros. Segundo o teste de razão de verossimilhança (LRT) 

observou-se que existe diferença significativa entre as progênies para o caráter DAP, em nível de 

1% de significância. A herdabilidade individual no sentido restrito (ℎ𝑎
2) apresentou valor de 

0,281 que é considerado de média magnitude, a herdabilidade média de progênies (ℎ𝑚𝑝
2 ) 

apresentou valor de 0,717 que é considerado de alta magnitude, o coeficiente de determinação 

dos efeitos de parcela (�̂�𝑝
2) foi de 0,013 que é considerado baixo, demonstrando que existe pouca 

influencia do ambiente na estimativa dos parâmetros genéticos. O coeficiente de variação 

experimental (𝐶𝑉𝑒𝑥𝑝) foi de 7,16%, valor considerado aceitável. O coeficiente de variação 

genética (𝐶𝑉𝑎) foi de 9,31%, valor que demonstra que existe boa variabilidade genética, com 

isso é possível obter ganhos por meio da seleção genética. A acurácia apresentou valor de 84,7% 

demonstrando que a seleção pode ser realizada com eficiência. Por meio dos parâmetros 

genéticos obtidos nesse trabalho, foi possível concluir que existe variabilidade genética para o 

caráter DAP, sendo possível obter ganhos por meio de métodos de seleção genética, com boa 

acurácia seletiva. 
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