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O Corymbia citriodora é uma espécie florestal muito utilizada no Brasil, sobretudo em função da 

adaptação às diferentes regiões brasileiras, à alta densidade básica da madeira, o bom incremento 

volumétrico, a boa forma e capacidade de brotação, se destacando também como produtora de 

óleo essencial. As medidas de dissimilaridade são de grande importância em estudos de 

diversidade genética em que se procura identificar genitores à serem utilizados em programas de 

hibridação. Assim, objetivou-se com este trabalho estimar a divergência genética entre plantas 

matrizes de C. citriodora com base em características fenotípicas no município de Dueré, Estado 

do Tocantins. O trabalho foi densenvolvido através da identificação de combinações 

progenitoras promissoras em programas de melhoramento, visando otimizar o potencial no setor 

florestal através do aumento produtivo de madeira e óleo essencial. O estudo de divergência 

genética foi realizado na empresa Jamp Florestal localizada em Dueré-TO e na Universidade 

Federal do Tocantins, Câmpus de Gurupi, entre janeiro e abril de 2014, em 19 matrizes baseado 

em 19 características. Foram avaliadas as características, diâmetro à altura do peito, volume de 

copa, altura da copa, altura comercial, altura do fuste, largura da folha, comprimento da folha, 

largura da casca, diâmetro do cerne, diâmetro do alburno, diâmetro da cepa, biomassa verde 

total, biomassa foliar seca total, teor de óleo essencial, rendimento de óleo essencial, teor de 

nitrogênio foliar, teor de fósforo foliar, teor de potássio foliar. As análises foram realizadas 

mediante a utilização da técnica de agrupamento através do método de otimização de Tocher, 

com uso da dissimilaridade, com base na distância euclidiana, adotando-se, como parâmetro, a 

dispersão gráfica por meio dos componentes principais e realizando o agrupamento através da 

ligação média entre grupos UPGMA. Assim, o estudo de divergência genética permitiu a 

formação de quatro grupos de matrizes. No grupo I formou-se quatro matrizes geneticamente 

similares (21,1% do total de matrizes), indicando que os possíveis cruzamentos desses genótipos 

entre si diminuem a possibilidade de obtenção de indivíduos superiores. Nos grupos II, III e IV 

formou-se respetivamente cinco, quatro e seis matrizes. Não houve isolamento de nenhuma das 

matrizes entre os grupos. A distância das matrizes do grupo I (R11, R13, R15 e R19), em relação 

às do grupo IV, sugere que estas podem proporcionar efeito heterótico elevado após hibridações. 

As matrizes que mais se destacaram para produção de óleo essencial foram a R13 e R15 com 

valores médios de produção de óleo de 1204,8 kg.ha-1 e 1204,3 kg.ha-1, respectivamente. As 

matrizes que mais se destacaram para produção de madeira, foram a S22 e S24. 
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