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Um programa de melhoramento florestal envolve várias etapas, desde a implantação à 

recomendação de genótipos superiores, as quais devem ser executadas buscando-se otimizar 

tempo, recursos humanos e financeiros, sem comprometer a sua qualidade. A redução do tempo 

nestes programas é um grande desafio para os melhoristas. Neste aspecto, a seleção precoce além 

de reduzir o ciclo de melhoramento e antecipar a obtenção de ganhos genéticos, possibilita a 

disponibilização operacional antecipada de produtos do programa de melhoramento. Para que a 

seleção precoce seja efetivamente vantajosa é necessária que as características avaliadas em 

idades juvenis apresentem alta correlação genética com a idade de rotação (ou idade de colheita). 

Desta forma, objetivou-se neste trabalho estimar o ganho genético em dois testes clonais de 

híbridos de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla para o caráter volume de madeira aos 

seis anos de idade, a partir da seleção de indivíduos superiores praticada para as características 

diâmetro à altura do peito (DAP), altura e volume das árvores em idades precoces. Os dois testes 

clonais, com 30 genótipos (híbridos) cada, foram estabelecidos no delineamento experimental de 

blocos casualizados com seis repetições, em parcelas lineares de seis (teste clonal 1) e 10 plantas 

(teste clonal 2), no espaçamento 3,0 x 3,0 m. Aos  dois, quatro e seis anos foram avaliados o 

DAP, altura e volume comercial das árvores. Utilizando um modelo linear misto de clones não 

aparentados e seleção de 30%, foram estimados os valores genéticos e os ganhos diretos e 

indiretos obtidos pela seleção precoce, nas idades de dois e quatro anos sobre os caracteres 

avaliados, com resposta em volume aos seis anos. Os ganhos genéticos diretos foram maiores 

para o caráter volume nos dois testes clonais. A seleção precoce ou indireta sobre o DAP 

conduziu a ganhos semelhantes aos obtidos pela seleção precoce simulada sobre volume, com 

resposta em volume aos seis anos de idade. Conclui-se que a seleção precoce, aos 2 ou 4 anos de 

idade, em testes clonais de E. grandis x E. urophylla é eficiente para obtenção de ganhos 

genéticos na idade adulta dos indivíduos, se praticada sobre o DAP ou volume, pois quando 

praticada sobre a altura os ganhos foram menores. Por facilidade de mensuração, recomenda-se 

que a seleção precoce em testes clonais de E. grandis x E. urophylla seja praticada sobre o DAP. 
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