
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE AGRONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E 
MELHORAMENTO DE PLANTAS 

ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS E SELEÇÃO 

DE CLONES DE EUCALIPTO NO CERRADO  

RODRIGO DE SOUSA OLIVEIRA 

 

 

Orientador: 
Prof. Dr. Evandro Novaes 

Coorientadora: 
Profa. Dra. Cristiane A. Fioravante Reis 

Goiânia - GO 
Brasil 

 

 

 

Junho – 2018 
 

 



  1 
 

 



  2 
 

RODRIGO DE SOUSA OLIVEIRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS E SELEÇÃO DE CLONES DE 

EUCALIPTOS NO CERRADO  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Genética e 

Melhoramento de Plantas, da 

Universidade Federal de Goiás, como 

requisito parcial à obtenção do título 

de mestre em Genética e 

Melhoramento de Planta. 

 

 

 

 

Orientador: 

 Prof. Dr. Evandro Novaes  

 

 

Coorientadora: 

 Dra. Cristiane Aparecida Fioravante Reis  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, GO - Brasil 

2018 

 



  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  4 
 

 



  5 
 

“É preciso lembrar que sempre há um futuro. Um 

futuro que é inevitavelmente incerto. Com isso, 

eu não quero dar uma mensagem de pessimismo, 

uma vez que a incerteza pode terminar tanto 

positiva quanto negativamente, com a vantagem 

de que o ser humano tem o poder de inclinar a 

balança a seu favor.” 

Roberto Gómez Bolãnos 
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RESUMO 

OLIVEIRA, R. S. Estimação de parâmetros genéticos e seleção de clones de eucalipto 

no Cerrado. 2018. Dissertação (Mestrado em Melhoramento Genético de Plantas) – Escola 

de Agronomia, Universidade Federal de Goiás1 

 

A eucaliptocultura tem papel importante na economia nacional e na manutenção de áreas 

nativas, uma vez que a madeira gerada nessa atividade abastece a maior parte das indústrias 

nacionais de base florestal. Ao longo dos anos, diversos métodos de seleção recorrente foram 

adotados para a obtenção de híbridos que concentrem características favoráveis para 

múltiplos usos. No entanto, recentemente a eucaliptocultura vêm avançando para áreas 

interioranas do País mais sujeitas ao estresse hídrico. Consequentemente, os programas de 

melhoramento estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. Com o objetivo de selecionar 

clones para diferentes ambientes no Estado de Goiás, três testes clonais com 109 genótipos 

de Eucalyptus foram implementados em Catalão, Corumbá-de-Goiás e Luziânia. O 

delineamento experimental dos ensaios foi blocos completos casualizados, com parcelas de 

árvore única, totalizando 29 blocos. O diâmetro à altura do peito, em centímetros, e a altura 

total, em metros, de todas as árvores foram medidos aos quatro anos, permitindo a estimativa 

do incremento médio anual de volume de madeira, em m3.ha-1.ano-1. A sobrevivência global 

das árvores em cada experiência foi superior a 94,5%. Estimativas BLUP foram obtidas 

usando modelos mistos, com os efeitos de blocos assumidos como fixos e genótipos (clones) 

como aleatórios. A correlação genotípica entre os ambientes foi baixa (<0,47), indicando a 

necessidade de selecionar clones específicos para cada ambiente. A interação genótipos com 

ambientes foi detectada através do coeficiente de interação, obtido a partir da razão entre a 

variância da interação com a soma das variâncias dos genótipos, da interação e dos 

ambientes. A magnitude desse coeficiente foi baixa (0,22), mas foi significativa. Cerca de 

73,96% dessa interação foi do tipo complexa. Os clones SUZA0217, BA7346, 3335, 3336 e 

Codemin-645 foram proeminentes, apresentando ganhos superiores a 22% em relação à 

média geral. Catalão e Luziânia foram os locais com melhor desempenho, com estimativas 

de produtividade média 31% e 19% maior que Corumbá-de-Goiás, respectivamente. 

 

 

 

Palavras chave: Eucalyptus; Modelos mistos; Interação Genótipos x Ambientes 
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1 Orientador: Prof. Dr. Evandro Novaes. Departamento de Biologia – UFLA 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, R. S. Estimation of genetic parameters and selection of eucalypts clones in 

the Cerrado. 2018. Dissertação (Mestrado em Melhoramento Genético de Plantas) – Escola 

de Agronomia, Universidade Federal de Goiás1 

 

Eucalyptus forest are important for the national economy and conservation of native areas, 

as its wood in this activity supplies most of the national forest-based industries. Over the 

years, recurrent selection has been adopted to select hybrids that concentrate favorable 

characteristics for multiple uses. However, recently, eucalyptus plantations have expanded 

to interior regions of Brazil, which are more susceptible to drought. Consequently, breeding 

programs have to develop genotypes adapted to this new reality. With the objective of 

selecting clones for different environments in the Goiás state, three clonal tests with 109 

genotypes of Eucalyptus were planted in Catalão, Corumbá-de-Goiás and Luziânia. The 

experimental design of the tests consisted of a randomized complete block design with single 

tree plots and 29 blocks. The diameter at breast height, in centimeters, and the total height, 

in meters, of all trees were measured at four years and the mean annual increment of wood 

volume, in m3.ha-1.year-1 estimed. Overall survival of the trees in each experiment was 

greater than 94.5%. BLUP estimates were obtained using mixed models, with the fixed effect 

of repetition and random effect of genotypes (clones). The genotypic correlation between 

environments was low (< 0,47), indicating the necessity to select specific clones for each 

environment. The interaction of genotypes with environments was detected through the 

interaction coefficient, obtained from the propotion between the interaction variance and the 

sum of the variances of the genotypes, the interaction and the environments. The magnitude 

of this coefficient was low (0.22), but it was significant. About 73.96% of this interaction 

was of the complex type. The SUZA0217, BA7346, 3335, 3336 and Codemin-645 clones 

were prominent, with 22% gains in relation to the general average. Catalão and Luziânia 

were the sites with best performance, having average productivity 31% and 19% higher than 

Corumbá-de-Goiás, respectively. 

. 

 

Key words: Eucalyptus; Mixed models; Interaction genotypes x environmentals.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor florestal brasileiro se destaca no cenário mundial devido à diversidade 

de suas florestas nativas e ao excelente desempenho de suas florestas plantadas. Um fator 

determinante para a alta produtividade dos plantios comerciais se deve às ações de 

melhoramento florestal, intensificadas a partir da década de 1970 e com o desenvolvimento 

da silvicultura clonal, principalmente para as espécies do gênero Eucalyptus (Gonzalez et 

al., 2002).  

O gênero Eucalyptus é um dos mais importantes dentre as essências florestais, 

devido à grande diversidade de ambientes aos quais é adaptado, além de sua ampla 

diversidade genética intra e inter-específica, com mais de setecentas espécies (Eldridge et 

al., 1993; Flores et al., 2016). O gênero Eucalyptus chegou ao Brasil como alternativa ao uso 

de espécies nativas para carvão e dormentes, que abasteciam a Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro (Schumacher & Vieira, 2015). O sucesso da espécie no País ocorreu devido 

ao seu rápido crescimento e boa adaptabilidade (Andrade, 1961). 

Os programas nacionais de melhoramento de Eucalyptus tiveram início na 

década de 1960 (Ferreira & Santos, 1997) e no início dos anos 1980, produziam-se sementes 

melhoradas (Rezende et al., 2001). A evolução das técnicas de multiplicação vegetativa, 

possibilitou a de propagação dos híbridos e com isso a exploração da heterose e da 

variabilidade genética interespecífica, proporcionando o aumento da produtividade das 

florestas plantadas com Eucalyptus (Alfenas et al., 2009). Avanços tecnológicos e 

silviculturais também contribuíram para que o Brasil se tornasse uma referência no setor. O 

País é responsável por cerca de 22% da área plantada com Eucalyptus em todo o mundo 

(FAO, 2014). O eucalipto produzido no Brasil possui as mais altas médias de produtividade 

florestais no mundo, com média de 35 a 50 m3.ha-1.ano-1 (IBÁ, 2017).  

Os testes de progênie em populações de Eucalyptus possibilitaram avanços em 

estudos de genética quantitativa e propiciaram o desenvolvimento de técnicas de seleção 

(Ferreira & Santos, 1997). Posteriormente, os testes clonais surgiram com o intuito de 

selecionar materiais genéticos altamente produtivos e adequados à determinada finalidade, 

bem como para analisar e capitalizar a interação dos genótipos com os diferentes ambientes 

(Assis et al., 2015).  
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A prática de seleção de árvores superiores é uma atividade de grande importância 

e que deve ser realizada com rigor e continuidade, devido aos longos ciclos de 

desenvolvimento das espécies florestais (Massaro et al., 2010). Diante disso, a prática do 

melhoramento florestal requer experimentos cada vez mais eficientes e métodos de seleção 

mais precisos (Resende, 2007).  

Estudos relacionados à estimação de parâmetros genéticos para seleção de 

genótipos superiores são rotineiramente importantes (Resende, 2007; Castro et al., 2016). A 

exploração da interação de genótipos com ambientes (GxA) também se faz necessária, para 

selecionar e recomendar os melhores clones para determinada região cada local (Chaves et 

al., 2001; Santos et al., 2015). Ademais, no processo de melhoramento, o conhecimento da 

correlação entre caracteres fornece informações úteis para o estabelecimento de índices de 

seleção ou para seleção indireta (Resende & Duarte, 2007). 

Existe carência de estudos genéticos com florestas plantadas em Goiás, 

especialmente em Eucalyptus, gênero mais plantado no Estado (IBÁ, 2017; Reis et al., 

2017). Dessa forma, há a carência de informações de quais são os melhores genótipos de 

Eucalyptus para as diferentes condições edafoclimáticas de Goiás. Esse Estado, apresenta o 

setor florestal pouco desenvolvido, mas encontra-se inserido em zonas de expansão recente 

da eucaliptocultura, assim como demais regiões interioranas do Centro-Oeste, Norte, 

Nordeste do País, ou seja, áreas de ocorrência do Bioma Cerrado.   

Nesse contexto, estudos de melhoramento genético são fundamentais para 

identificar materiais adaptados a essas condições, viabilizando a continuidade do 

desenvolvimento da eucaliptocultura nessa região. Além disso, a seleção de clones no Bioma 

Cerrado poderá servir de base para a escolha de genótipos em outras regiões do País, 

especialmente aquelas suscetíveis ao déficit hídrico, onde há o avanço territorial da 

eucaliptocultura. Diante disso, este trabalho objetiva identificar, dentre um grupo de clones 

comerciais utilizados no Brasil, genótipos adaptados às condições edafoclimáticas de três 

locais no estado de Goiás, bem como estimar a interação GxA.
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2 MELHORAMENTO DE EUCALIPTOS NO BRASIL: HISTÓRICO E 

ESTRATÉGIAS DE SELEÇÃO 

 

Resumo 

O objetivo desta revisão foi avaliar a evolução do melhoramento genético florestal para 

Eucalyptus, a partir de sua introdução no País. A eucaliptocultura tem papel importante na 

economia nacional e na manutenção de áreas nativas, uma vez que a madeira gerada abastece 

a maior parte das indústrias nacionais de base florestal. Ao longo dos anos, diversos métodos 

de seleção recorrente foram adotados para a seleção de híbridos que concentrem 

características favoráveis aos múltiplos usos da árvore. No entanto, recentemente novas 

áreas vêm sendo adotadas para o plantio de eucaliptos e, consequentemente, os programas 

de melhoramento devem se adaptar a esta nova realidade. Com isso, novas características 

como tolerância ao estresse hídrico precisam ser incorporadas aos materiais já existentes. 

Dessa forma, há necessidade de novos estudos e estratégias de melhoramento que favoreçam 

a seleção de híbridos adaptados a tais condições. Essas pesquisas contribuirão para que o 

País continue a liderar o “ranking” mundial de produtividade florestal. 

 

Termos para indexação: Eucaliptocultura; Híbridos interespecíficos; Silvicultura clonal.  

 

Eucalypts breending in Brazil: historical and selection strategies 

 

Abstract 

The objective of this review was to evaluate the evolution of Eucalyptus breeding since its 

introduction in the country. Eucalyptus has an important role for the national economy and 

maintenance of native areas, since its wood supplies most of the national forest-based 

industries. Over the years, several methods of recurrent selection have been adopted to select 

hybrids that concentrate characteristics favorable for multiple uses. However, recent 

expansion of the eucalyptus, plantations to new areas are requiring breeding programs to 

adapt to this new reality. Thus, new characteristics such as water stress tolerance need to be 

incorporated into existing materials. Thus, there is a need for new studies and improvement 

strategies that favor the selection of hybrids adapted to these new conditions. These studies 

will contribute to the country continuing to lead the world ranking of forest productivity. 
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Index terms: Eucalyptus forest; Interspecific hybrids; Clonal forestry. 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

O setor florestal brasileiro tem grande destaque no cenário mundial, devido à sua 

biodiversidade, que é responsável pelas inúmeras espécies de importância econômica 

oriundas de florestas nativas e pelo excelente desempenho de suas florestas comerciais 

plantadas (IBÁ, 2017; Oliveira & Oliveira, 2017). Esse sucesso das florestas plantadas se 

deve, principalmente, à alta produtividade dos plantios com eucaliptos e ao bom manejo 

empregado na condução das técnicas silviculturais e ao melhoramento genético que se 

iniciou na década de 1960 (Ferreira & Santos, 1997; Foelkel, 2007; IBÁ, 2017). 

Em 2016, cerca de 34 % dos plantios comerciais foram destinados à produção 

de celulose e papel, e outros 14% são dirigidos ao setor de siderurgia, carvão vegetal e 

biomassa, enquanto os 52% restante são responsáveis pela produção de painéis de madeira, 

pisos laminados, madeira sólida e diversos subprodutos (IBÁ, 2017). Em 2015, as florestas 

plantadas representaram cerca de 6,2 % do produto interno bruto do país (PIB), 

movimentando cerca de 71,1 bilhões de reais (IBGE, 2015). De acordo com o Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES), no mesmo ano o setor empregou diretamente cerca 

510 mil pessoas e outros 3,7 milhões de postos de trabalho foram atribuídos de forma indireta 

(IBÁ, 2017).  

Além destes benefícios econômicos e sociais, as florestas plantadas promovem 

ganhos ambientais como a redução de CO2 da atmosfera e a regulação do ciclo hidrológico 

(Payn et al., 2015; IBÁ, 2017). Os plantios florestais têm, ainda, efeito direto na preservação 

da vegetação nativa, fornecendo matéria-prima que, de outro modo, seria obtida pelo 

desmatamento de áreas naturais (Grattapaglia & Kirst, 2008). Diante da necessidade de 

preservação dos recursos naturais e, consequentemente, conservação das florestas nativas no 

Brasil, o crescimento dos plantios comerciais de árvores tem sido impulsionado no decorrer 

dos anos, passando de 1,42 milhão de hectares, em 1995, para os atuais 7,84 milhões de 

hectares (Ferreira & Santos, 1997; Payn et al., 2015; IBÁ, 2017).   

Devido ao rápido crescimento, produtividade, adaptação, diversidade e 

facilidade na clonagem, os eucaliptos são as Angiospermas lenhosas mais plantadas nos 

trópicos e uma das mais cultivadas no mundo, somando mais de 59 milhões de hectares, 
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distribuídos em mais de cem países (Myburg et al., 2014; Payn et al., 2015). As espécies 

mais plantadas, ao redor do globo, são E grandis, E. urophylla, E. globulus, E. camaldulensis 

e E. tereticornis (Eldrige et al., 1993; Fonseca et al., 2010). Os eucaliptos se destacam, 

principalmente, por serem importantes fontes de madeira e fibras para fins industriais 

múltiplos, incluindo produção de painéis, celulose, papel e bioenergia (Fonseca et al., 2010; 

Grattapaglia et al., 2012). 

Dentre as espécies florestais plantadas no Brasil, as que pertencem ao gênero 

Eucalyptus ocupam cerca de 72% da área plantada no País (IBÁ, 2017). Os plantios com 

eucalipto se concentram na Região Sudeste, sendo os estados de Minas Gerais e São Paulo 

os maiores produtores nacionais, com respectivos 24% e 17% da área plantada.  Outro estado 

que merece destaque é o Mato Grosso do Sul que há dez anos atrás era um estado sem 

expressão no setor de florestas plantadas e, hoje, atingiu 15% da área plantada nacional (IBÁ, 

2017).  Dentre as espécies de Eucalyptus com destaque no cenário nacional, o E. grandis e 

o E. urophylla constituem grande parte dos plantios brasileiros, principalmente na forma do 

híbrido E. grandis x E. urophylla (Assis et al., 2015). 

O primeiro programa de melhoramento para o gênero Eucalyptus surgiu da 

necessidade de se elevar as médias de produtividade das florestas heterogêneas implantadas 

comercialmente pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, por intermédio de Edmundo 

Navarro de Andrade (Ferreira & Santos, 1997). Com a crescente demanda por madeira, 

novas áreas de plantio surgiram e, com elas, doenças como o cancro causado por 

Cryphonectria cubensis. Essa patologia foi crucial para o aprimoramento de ações de 

melhoramento florestal, intensificadas a partir da década de 1970, com o desenvolvimento 

da silvicultura clonal (Gonzalez et al., 2002; Alfenas et al., 2009).  

As ações de melhoramento estavam voltadas à obtenção de árvores resistentes e 

de bom crescimento (Ferreira & Santos, 1997). A maioria das árvores que apresentavam tais 

características simultaneamente foram identificadas como híbridos interespecíficos naturais 

e tornaram-se o objeto de estudo principal das empresas e instituições de pesquisa. A 

hibridação proporciona a obtenção de genótipos não encontrados naturalmente, expandindo 

ainda mais as possibilidades de recombinação e aproveitamento da enorme variabilidade 

fenotípica presente no gênero Eucalyptus (Assis, 1996). Para possibilitar a exploração da 

heterose e o valor genético desses híbridos foi necessário o desenvolvimento de técnicas 

específicas de propagação assexuada (Alfenas et al., 2009).  
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Diversas dessas técnicas já foram empregadas em Eucalyptus, tais como 

enxertia, macroestaquia, microestaquia e miniestaquia (Alfenas et al., 2009). Destas, a que 

se estabeleceu foi a miniestaquia devido à sua praticidade e eficiência, além de custos 

relativamente menores que as demais (Alfenas et al., 2009). Juntamente aos avanços no 

melhoramento, o aprimoramento das técnicas silviculturais, como preparo de solo, adubação 

e plantio favoreceram o aumento de produtividade, que passou de 17 m3.ha-1.ano-1, na década 

de 1970, para os atuais 45 m3.ha-1.ano-1, que corresponde a maior produtividade florestal do 

mundo (Assis et al., 2015).  

Na área de produção de mudas, também houve grandes avanços, como nos 

recipientes, casas de vegetação e sistemas de irrigação, culminando com a criação dos mini-

jardins clonais suspensos (Alfenas et al., 2009). Estes avanços tecnológicos dentro da 

silvicultura, associados ao melhoramento genético, contribuíram para que o Brasil se 

tornasse uma referência no setor, sendo responsável por cerca de 22% da área plantada com 

Eucalyptus em todo o mundo (FAO, 2014). 

  

 

2.2 ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA 

 

As árvores popularmente chamadas de eucaliptos são constituídas por mais de 

setecentas espécies, pertencentes aos gêneros Corymbia e Eucalyptus, além de suas 

variedades e híbridos (Boland et al., 2006; Flores et al., 2016). Até pouco tempo, o gênero 

Corymbia era tratado como um subgênero dentro do Eucalyptus. Porém, a mais recente e 

abrangente classificação, com base em estudos de filogenia molecular, os dividiu em gêneros 

distintos (Hill & Johnson, 1995; Bayly, 2016). Com isso, cerca de 115 espécies passaram a 

ser classificadas como Corymbia, dentre elas C. citriodora, C. maculata e C. torelliana. 

A origem do grupo Eucalyptus é antiga, tendo ocorrido há cerca de 70 milhões 

de anos (Hill & Johnson, 1995). Quase todas espécies deste grupo são nativas da Austrália, 

com exceção de E. urophylla e E. deglupta, que ocorrem na Indonésia e Papua Nova Guiné, 

respectivamente (Eldridge et al., 1993; Boland et al., 2006). Os eucaliptos têm ampla 

distribuição sob diferentes condições edafoclimáticas, ocorrendo desde o nível do mar até as 

regiões mais altas da Oceania (Boland et al., 2006). Essas regiões de ocorrência possuem 

diferentes médias de precipitação pluvial, variando entre 250 mm a 3.500 mm anuais, e de 

temperatura, podendo suportar desde ocorrências de geada até próximas a 40oC (Golfari et 

al., 1978; Williams & Woinarski, 1997; Boland et al., 2006; Flores et al., 2016). 
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Em 1789, o botânico francês Charles Louis L’Héritier de Brutelle foi o primeiro 

pesquisador a descrever morfologicamente e nomear um exemplar do gênero Eucalyptus 

(Eldridge et al., 1993). Esse nome vem dos radicais gregos “Eu” e “kalyptus”, que significam 

“boa cobertura”, referindo-se ao formato dos opérculos que cobrem as estruturas sexuais da 

flor até a antese (Schumacher & Viera, 2015). 

Em ambiente natural, os eucaliptos estão presentes tanto em florestas densas, 

predominando na parte superior do dossel, com 30 a 50 m de altura quanto em formações 

florestais menos densas, apresentando menor porte, com alturas entre 10 e 25 m (Boland et 

al., 2006). Os eucaliptos apresentam caules com ritidomas e canais oleíferos abundantes 

(Eldridge et al., 1993). As folhas são simples, opostas e alternadas, com nervura peninérvea 

e canais oleíferos sob a forma de pontos translúcidos (Flores et al., 2016). 

As inflorescências são formadas por flores actinomorfas, diclamídeas, 

dialipétalas, polistêmones e com anteras globosas, rimosas e bitecas, com ovário ínfero e 

número variável de lóculos e de óvulos (Lorenzi, 2018; Flores 2016). Essas flores geram 

frutos deiscentes do tipo cápsula, tendo suas pequenas sementes dispersas, sobretudo, pelo 

vento. Sua reprodução ocorre principalmente por alogamia, com a presença de mecanismos 

de autoincompatibilidade (Potts & Savva, 1988). Entretanto, devido ao hermafroditismo de 

suas flores, são encontrados níveis consideráveis de autofecundação que podem variar de 

10% a 35% (Moran et al., 2002). 

Os eucaliptos são organismos diploides, com 22 cromossomos, e o tamanho de 

seu genoma parece variável de acordo com a espécie. Foram observados tamanhos de 380 

Mpb (C. citriodora), 640 Mpb (E. grandis) e 644 Mpb (E. globulus) (Grattapaglia & 

Bradshaw, 1994; Pinto et al., 2004; Myburg et al., 2014). Ainda não foram encontrados 

indivíduos naturalmente poliploides, o que poderia resultar em grande fonte de variabilidade 

para programas de melhoramento (Fonseca et al., 2010). 

 
 
 

2.3 INTRODUÇÃO DOS EUCALIPTOS NO BRASIL 

 

Logo após a sua descoberta pelos europeus, no final do século XVIII, o gênero 

Eucalyptus passou a ser bastante utilizado em plantios florestais, tendo intensa aceitação 

mundial (Eldridge et al., 1993). Admite-se que os primeiros exemplares que chegaram ao 

Brasil foram de E. robusta e E. tereticornis, plantados no Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
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pelo imperador D. Pedro I, em 1825, e também em áreas rurais do Rio Grande do Sul, em 

1868, por Assis Brasil (Ferreira & Santos, 1997; Marchiori, 2014; Castro et al., 2016). 

Em 1904, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro necessitava de madeira 

para atender à demanda para alimentar as locomotivas e para a construção de ferrovias 

(Ferreira & Santos, 1997; Queiroz & Barrichelo, 2007; Schumacher & Viera, 2015). Dessa 

forma, a exploração comercial de Eucalyptus no Brasil começou a ser pensada e estudada 

pelo agrônomo Edmundo Navarro de Andrade. Ao final de seu curso na Universidade de 

Coimbra em Portugal, ganhou do botânico Joseph Henry Maiden sementes de 154 espécies 

diferentes de eucalipto (Queiroz & Barrichelo, 2007). Dentre estas, estavam C. citriodora, 

E. botryoides, E. camaldulensis, E. corinocalyx, E. diversicolor, E. globulus, E. grandis, E. 

longifólia, E. maculata, E. oblíqua, E. robusta, E. saligna, E. tereticornis, E. triantha e E. 

urophylla (Andrade, 1961; Schumacher & Viera, 2015). 

Os estudos com Eucalyptus, realizados onde hoje se encontra a Floresta Estadual 

Edmundo Navarro de Andrade, em Rio Claro-SP permitiram observar a adaptação das 

espécies no País, e avaliar as propriedades de sua madeira para múltiplos usos (Castro et al., 

2016). Os eucaliptos, ao serem testados com diversas espécies arbóreas nativas do País 

tiveram rendimentos superiores, motivando, em 1909, plantios em larga escala, com 

diferentes espécies de Eucalyptus, dando início à eucaliptocultura no Brasil (Andrade, 1961). 

Estudos pioneiros com Eucalyptus no Brasil, iniciados no fim do século XIX, só foram 

publicados após o início das pesquisas por parte de Edmundo Navarro de Andrade 

(Schumacher & Viera, 2015). Tais estudos apontavam que 53 espécies do gênero Eucalyptus 

eram bem adaptadas às condições edafoclimáticas do estado de São Paulo (Andrade, 1961). 

Após sua introdução, o gênero Eucalyptus, devido às suas características de boa 

adaptação, rápido crescimento, aos incentivos fiscais por parte do governo e às pesquisas na 

área de melhoramento genético tem desempenhado papel importante na composição das 

áreas com florestas comerciais no Brasil (Ferreira & Santos, 1997). Atualmente, as espécies 

mais plantadas no país são E. grandis, E. urophylla, E saligna, E. viminalis, E. dunnii e E. 

benthamii, as quais deram origem a diversos clones puros e híbridos por meio dos programas 

de melhoramento (Silva et al., 2012; Santarosa et al., 2014). 

 

  

2.4 HISTÓRICO DO MELHORAMENTO DO EUCALIPTO 
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 Com a crescente necessidade de madeira, e algumas adversidades encontradas 

na condução dos plantios de eucaliptos no País, Edmundo Navarro de Andrade, em 1941, 

convida o melhorista Carlos Arnaldo Krug, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), 

para propor um programa de melhoramento genético para o gênero (Castro et al., 2016). 

Esse programa foi um dos pioneiros no mundo e um dos mais avançados para a época 

(Ferreira & Santos, 1997). Inicialmente, o objetivo foi avaliar a base genética presente no 

País e reduzir a taxa de mortalidade e a heterogeneidade dos plantios (Ferreira & Santos, 

1997). Outros objetivos focavam a melhoria da capacidade de brotação e da forma do fuste 

das árvores, além de maior crescimento em altura e diâmetro, aumentando a produtividade, 

cuja média à época, era de 18 m3.ha-1.ano-1 (Andrade, 1961; Assis et al., 2015). 

Através desse programa, passou-se a selecionar árvores superiores, criar áreas 

produção de sementes, promover a hibridação interespecífica e a selecionar as melhores 

mudas em viveiro (Ferreira & Santos, 1997).  Começou-se, então, a observar o potencial de 

híbridos interespecíficos espontâneos entre E. grandis x E. urophylla e E. grandis x E. 

tereticornis, e também de híbridos intraespecíficos de E. saligna, E. grandis, E. urophylla, 

E. robusta e E. maidenii. Além disso, nesses experimentos iniciais foram observados os 

efeitos endogâmicos da autofecundação em E. grandis e E. urophylla (Guimarães & Keer, 

1960). 

De acordo com Andrade (1961), além do programa de melhoramento genético, 

foram conduzidas atividades e pesquisas relacionados aos tratos silviculturais e regimes de 

manejo em curta e longa duração, para produção de lenha e madeira para postes e serraria, 

respectivamente. Com base nas pesquisas do início do século XX, indústrias pioneiras 

passaram a plantar eucaliptos em grande escala, a partir da década de 1950 (Castro et al., 

2016). No início da década de 1960, as pesquisas na Companhia Paulista de Estradas de 

Ferro foram interrompidas e repassadas ao Instituto Florestal do Estado de São Paulo, que 

inicia, em 1964, a certificação de sementes e um intenso programa de seleção de árvores 

superiores (Pasztor, 1965; Ferreira & Santos, 1997). 

Com os resultados das inúmeras pesquisas com eucaliptos e com o aumento da 

demanda por madeira, o Governo Federal sancionou a Lei 5.106 de Incentivos Fiscais ao 

Reflorestamento em 1966 (Ferreira, 1993; Ferreira & Santos, 1997; Assis et al., 2015; Castro 

et al., 2016). A quantidade de plantios iniciados após a regulamentação desta lei, estimulou 

o aprimoramento do programa de melhoramento genético existente e o surgimento de outros 

novos (Ferreira, 1993; Silva & Barrichello, 2006). 
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Em conjunto com os programas de melhoramento, surgiram também pesquisas 

relacionadas ao manejo de eucaliptos, desde o preparo de solo e adubação, produção de 

mudas e espaçamento (Andrade, 1961; Ferreira & Santos, 1997). Diante desse cenário, em 

1968, diversas empresas florestais em conjunto com a Escola Superior de Agricultura Luiz 

Alves de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ-USP) fundaram o Instituto de 

Pesquisas Florestais (IPEF). À época, o principal objetivo do IPEF era a produção de 

sementes melhoradas para as empresas fundadoras (Ferreira, 1993; Castro et al., 2016).  

Com o aumento dos plantios, a crescente procura por sementes melhoradas fez 

com que o IPEF, rapidamente, assumisse as atividades e funções do Instituto Florestal de 

São Paulo, além de outras pesquisas com espécies e procedências de sementes, bem como 

sobre implantação e manejo de novas áreas propícias ao reflorestamento (Ferreira, 1993; 

Assis, 1996; Ferreira & Santos, 1997). Também na década de 1960 surgiram os primeiros 

cursos de Engenharia Florestal no Brasil, em Viçosa-MG e Curitiba-PR, que atenderiam a 

demanda por profissionais especializados na área florestal. 

Naquela época, os plantios de origem seminal mostravam-se bastante 

heterogêneos, propensos ao surgimento de doenças e pouco produtivos, além da 

inviabilidade fisiológica de algumas sementes (Ferreira & Santos, 1997; Castro et al., 2016). 

Um dos problemas fitossanitários mais marcantes foi o surgimento do cancro do eucalipto, 

em 1967, causado por C. cubensis, em plantios seminais localizados na região litorânea 

tropical úmida, em Aracruz-ES (Hodges & Reis, 1974; Campinhos & Silva, 1990).  Nessa 

área, E. saligna apresentou alta susceptibilidade ao cancro, enquanto E. urophylla apresentou 

alta variabilidade fenotípica em resposta ao patógeno. Essas duas espécies apresentaram 

produtividades entre 22 a 28 m3.ha-1.ano-1. E. grandis também se mostrou suscetível, mas 

com produtividade superior, em torno de 35 m3.ha-1.ano-1 (Ikemori, 1990). 

Diante desses problemas, o pesquisador L. D. Pryor, trazido ao Brasil pelo IPEF, 

sugeriu a importação de novas procedências australianas e o posterior teste em novas regiões 

para plantios. Um destes testes, em 1970, com E. grandis procedente de Coff’s Harbor, 

Austrália, resultou em elevado aumento a produtividade média dos plantios, saltando de 17 

a 20 m3.ha-1.ano-1para algo em torno de 30 a 50 m3.ha-1.ano-1 (Ferreira & Santos, 1997). A 

partir deste resultado, as pesquisas com as novas procedências australianas se intensificaram 

e surgiram estudos de similaridade bioclimática entre as áreas de origem das espécies com 

as regiões de plantio no Brasil (Golfari et al., 1978).  Nesse período, o IPEF avaliou 55 
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diferentes espécies de eucaliptos de diferentes procedências em diversos locais (Ferreira & 

Santos, 1997). 

 O melhoramento florestal começou a se desenvolver de maneira mais intensa a 

partir de meados da década de 1970, quando, diante da escassez do petróleo, começou-se a 

pensar em fontes renováveis de energia. Então, visou-se a seleção de caracteres que, além 

da produtividade, favorecessem a produção de biomassa, como densidade básica, e demais 

propriedades físico-químicas e anatômicas da madeira (Ferreira, 1983). A produtividade e a 

qualidade da madeira passariam, então, a constituir a base do melhoramento genético para a 

produção de celulose, carvão vegetal e painéis, a partir do eucalipto (Ferreira & Santos, 

1997). 

Além disso, a partir da década de 1970, os plantios do litoral do Espírito Santo 

foram estudados intensamente com relação à resistência ao cancro e a ferrugem (Ferreira & 

Santos, 1997). Nessas populações foram observados elevados índices de hibridação e alta 

resistência em nível individual, principalmente em árvores puras de E. urophylla e híbridas 

desta espécie com E. grandis e E. saligna (Tomazello, 1976). Com a associação do fenótipo 

de E. urophylla à resistência ao cancro e a ferrugem, e com a alta produtividade de E. 

grandis, estabeleceu-se no híbrido E. urophylla x E. grandis as bases para o aumento da 

produção nos plantios (Ferreira & Santos, 1997). A necessidade de propagar este híbrido, 

visando o aproveitamento integral de seu desempenho, juntamente com a necessidade de 

reduzir a heterogeneidade dos plantios, despertou o interesse em métodos de reprodução 

assexuada (Campinhos & Ikemori, 1983; Assis et al., 1987). 

As primeiras tentativas de clonagem em Eucalyptus ocorreram por volta de 

1950, por pesquisadores australianos e franceses, após um engenheiro florestal francês 

observar que ramos com algumas folhas, ao caírem no chão com alta umidade, após a poda, 

enraizavam em alguns dias (Alfenas et al., 2009; Schumacher & Viera, 2015). A partir daí, 

durante as décadas de 1960 e 1970, foram desenvolvidas técnicas de clonagem de árvores 

adultas de E. grandis. Devido ao sucesso, rapidamente a estaquia começou a ser replicada e 

adaptada em diversas regiões do mundo (Eldridge et al., 1993).  

No final da década de 1970, essas técnicas foram introduzidas no Brasil e 

aplicadas, em casas de vegetação, em diversas espécies de eucalipto, fundamentando a base 

para a estaquia (Poggiani & Suiter, 1974). Entretanto, mesmo com a estaquia, nessa época, 

foram comercializadas 72,7 toneladas de sementes de eucaliptos, em sua maioria E. grandis, 

fomentando pesquisas para o estabelecimento de áreas de produção de sementes (Ferreira & 
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Santos, 1997). Diante disso, houve intensiva seleção intrapopulacional para a instalação de 

testes de progênies, pomares de sementes e bancos clonais, onde, posteriormente, se 

iniciariam estudos com polinização controlada (Assis, 1996).  

Em 1975, a ocorrência de geadas nos estados das regiões Sul e Sudeste do País 

resultaram em grandes perdas nos plantios, até então constituídos em sua maioria por E. 

saligna e E. grandis.  Esse acontecimento motivou a seleção de procedências de regiões onde 

esse fenômeno ocorre (Ferreira & Santos, 1997). Estes autores relatam que, em plantios 

experimentais na região Sul do País, a espécie que melhor resistiu a geadas foi E. dunnii. No 

entanto, havia dificuldade em propagá-la devido à baixa taxa de floração e à baixa 

capacidade de propagação vegetativa. Levantamentos realizados em plantios, após a 

ocorrência de geadas, identificaram alta variação fenotípica em resposta a esse fenômeno, o 

que possibilitou identificar árvores tolerantes (Ferreira & Santos, 1997). 

A adaptação das espécies australianas ao clima brasileiro era fundamental para 

se evitar perda de produtividade e, com a ocorrência das geadas, ficou ainda mais evidente 

que era necessário conhecer a tipagem climática ideal para cada espécie. Assim, Golfari et 

al. (1978) publicam o primeiro zoneamento climático para o gênero Eucalyptus no Brasil. 

Este estudo indicou cerca de quarenta espécies que eram consideradas aptas para plantio em 

diversas regiões do país (Assis, 1996; Ferreira & Santos, 1997). 

Com a criação da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), em 

1974, todas as atividades de pesquisas florestais pertencentes ao Governo Federal foram 

destinadas a esta instituição. Em 1977, o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) 

criou uma comissão para controlar a importação e o comércio de sementes, que sem o devido 

controle proporcionou a expansão de plantios sem nenhum valor silvicultural. Esta comissão 

ainda promoveu a produção de sementes de árvores adaptadas aos locais de plantio e 

certificou áreas de coleta e produção de sementes (Ferreira & Santos, 1997).  

Em 1980, a Embrapa possuía diversos testes de progênies e procedências em 

andamento e através desses estudos descobriu-se que muitas espécies de Eucalyptus 

apresentavam variações significativas entre diferentes procedências (Ferreira & Santos, 

1997). Isso evidenciou que o método adotado, populações de monoprocedências, para a 

formação de pomares produtores de sementes por meio de mudas clonadas de árvores 

superiores, não foi adequado aos eucaliptos, devido à ocorrência de hibridação, 

autofecundação e endogamia nas populações estudadas (Ferreira, 1992). A formação de 

populações monoprocedências é indicada para espécies que demonstram pequenas reações 
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ao efeito de sua origem. Já os testes multiprocedências são básicos para avaliar a variação 

entre diferentes locais de origem, fornecendo sementes para diferentes áreas ecológicas 

(Ferreira & Santos, 1997).  

Com isso, a adoção de testes multiprocedências, a partir de 1974, e a introdução 

de novas procedências australianas, em 1976, para formar populações base, juntamente com 

avanços em técnicas de produção de mudas, proporcionaram a produção de sementes mais 

adaptadas (Ferreira, 1992). Outras procedências australianas das 12 espécies mais aptas ao 

Brasil, foram importadas pela Embrapa, em 1983, gerando novas populações base com 

grande variabilidade genética no país (Ferreira 1989). Diante dessa diversidade de espécies 

e procedências, as indústrias voltadas à produção de carvão e de papel e celulose, começaram 

a diversificar seus plantios, visando principalmente a produção de árvores híbridas (Ferreira 

& Santos, 1997).  

A hibridação, quando possível, como nos gêneros Corymbia e Eucalyptus, é uma 

excelente ferramenta para o melhoramento florestal, por resultar em combinações 

genotípicas não existentes na natureza (Grattapaglia & Kirst, 2008). A hibridação 

interespecífica constitui uma forma rápida de obter ganhos genéticos, unindo características 

de crescimento, qualidade da madeira, resistência a fatores bióticos e abióticos, além de 

promover heterose (Palaudzyszyn Filho & Santos, 2011). As espécies utilizadas nos 

cruzamentos são escolhidas por sua proximidade genética, visando diminuir a 

incompatibilidade entre cruzamentos, devido à ampla variabilidade fenotípica entre espécies 

(Ferreira & Santos, 1997). Devido à heterose, geralmente os híbridos são mais resistentes a 

pragas e possuem maior taxa de desenvolvimento e maior capacidade produtiva (Assis & 

Mafia, 2007). 

O primeiro plantio comercial clonal surgiu em 1979, no município de Aracruz-

ES (Ikemori, 1990). Com o fim dos incentivos fiscais para a área florestal, as empresas não 

tiveram outra alternativa a não ser aumentar a eficiência no uso dos recursos, o que justificou 

o crescimento dos plantios de origem clonal (Ferreira & Santos, 1997). Dessa forma, toda a 

pesquisa voltada ao melhoramento florestal foi revista, e os estudos básicos em nível de 

espécies e procedências deixaram de ser prioridade. O setor dedicado à produção de carvão 

vegetal reduziu suas atividades devido ao baixo custo do produto, enquanto as indústrias de 

papel e celulose priorizaram a seleção intensiva clonal, atingindo, em 1990, cerca de 110 

milhões de árvores produzidas via propagação vegetativa (Ikemori, 1990; Assis, 1996).  
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O objetivo do melhoramento florestal passou, então, a ser a busca por árvores 

híbridas superiores, que proporcionassem plantios homogêneos com elevada produtividade 

no menor intervalo de tempo, com propriedades da madeira adequadas ao uso final, e pouco 

exigentes em nutrientes (Ferreira & Santos, 1997). Essas árvores são selecionadas, 

propagadas, via estaquia nos jardins clonais, implantadas em testes clonais e, rapidamente, 

inseridas nos plantios comerciais (Fonseca et al., 2010). A estaquia, apesar de toda a 

evolução ao longo dos anos, ainda apresenta baixos índices de enraizamento, exige grandes 

áreas para estabelecimento do jardim clonal, maior tempo para enraizamento nas casas de 

vegetação e maior susceptibilidade a doenças (Ferrari et al., 2004).  

Devido a essas dificuldades, no início da década de 1990, iniciaram-se pesquisas 

com microestaquia, na Aracruz Florestal. (Assis, 1992). Essa técnica caracteriza-se pela 

utilização de plantas rejuvenescidas in vitro como forma de propágulos vegetativos (Ferrari 

et at., 2004). A microestaquia tem como pontos positivos a capacidade de produzir muitas 

plantas ao mesmo tempo, com elevada qualidade, ganhos de produtividade e maior 

precocidade (Assis, 1996). Porém, o elevado custo de produção das mudas a tornou 

impraticável em escala comercial e, ao contrário do que se esperava, não houve redução 

significativa de seus custos ao longo dos anos (Assis, 1996). Com isso, a sua utilização em 

escala comercial está inviabilizada até os dias atuais (Assis, 1996; Vieira 1996; Ferreira & 

Santos, 1997; Alfenas et al., 2009).  

Existem diversas técnicas de propagação vegetativa que podem ser aplicadas em 

Eucalyptus devido à sua boa capacidade de brotação. Dentre essas técnicas destacam-se a 

estaquia ou macroestaquia, enxertia, microestaquia e por miniestaquia (Ferrari et al., 2004). 

Diante da dificuldade de enraizamento adventício de estacas obtidas de árvores adultas, 

devido ao envelhecimento ontogênico das matrizes e da inviabilidade econômica de se 

manter uma estrutura que dê suporte à microestaquia e a enxertia, a miniestaquia tornou-se 

a técnica mais viável e utilizada na silvicultura clonal (Assis, 1996; Assis, 1997). 

Segundo Assis (1996), a miniestaquia consiste em rejuvenescer o material a ser 

clonado por meio da condução de enraizamento de ápices retirados sucessivamente da planta 

matriz. Devido a essa técnica, houve uma grande evolução tecnológica na infraestrutura para 

produção de mudas clonadas. Essas melhorias envolveram a implantação de minijardins 

clonais, desenvolvimento de recipientes e estufas apropriados ao enraizamento das mudas e 

sua aclimatação; além de sistemas de microaspersão e fertirrigação (Alfenas et al., 2009). 
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Nas últimas décadas, houve grande ascensão dos plantios florestais oriundos de 

propagação vegetativa. Entre 1986 a 1994, o progresso genético ocasionado pela propagação 

vegetativa gerou ganhos superiores a 2,5% ao ano (Gonçalves et al., 2001). A clonagem, 

independentemente da técnica utilizada, possibilita a perpetuação das características 

vantajosas das árvores selecionadas, através da fixação das combinações genéticas 

desejáveis, resultando em plantios superiores e homogêneos (Leroux & Vanstaden, 1991). 

Nos últimos anos, áreas plantadas com florestas clonais de eucaliptos continuam em 

processo de expansão, mas com menor intensidade, devido aos aumentos dos custos de 

produção e da carência de genótipos adaptados às novas áreas de plantio (Castro et al., 2016).  

 

 

2.5 ESTRATÉGIAS DE SELEÇÃO 

 

Atualmente, as estratégias de melhoramento genético de Eucalyptus no Brasil 

buscam explorar o máximo da heterose para caracteres de crescimento de forma a assegurar 

um alto potencial produtivo e adaptativo. Adicionalmente há uma constante busca por alelos 

favoráveis para outras características de interesse como resistência a fatores bióticos e 

abióticos além de propriedades da madeira mais adequadas ao seu uso final. A sintetização 

desses alelos favoráveis em um único genótipo tem sido obtida via cruzamentos 

interespecíficos, seleção recorrente e clonagem (Assis et al., 2015). A seleção clonal é 

ferramenta crucial das estratégias de melhoramento e, baseia-se na instalação de 

experimentos com réplicas clonais das árvores selecionadas (Assis et al., 2015).  

Os programas de melhoramento para obtenção de híbridos interespecíficos 

geralmente envolvem populações puras, formadas pelas duas principais espécies do 

programa, e sintéticas, com espécies puras secundárias e híbridos interespecíficos, 

conduzidos por meio de Seleção Recorrente Intrapopulacional em Populações Sintéticas 

(SRIPS) (Fonseca et al., 2010). Há ainda as populações restritas, formadas por pares de 

indivíduos que apresentam elevada capacidade específica de combinação, identificados em 

intercruzamentos durante a condução do programa. Neste caso, é conduzida a Seleção 

Recorrente Recíproca (SRR). 

As estratégias de melhoramento devem considerar toda a base genética 

disponível e espécies que confiram bom crescimento e propriedades da madeira que sejam 

interessantes ao uso final. Além desses caracteres, a seleção também deve identificar fontes 
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de tolerância a estresses presentes na região alvo do programa, como seca, frio, déficit 

hídrico e doenças (Fonseca et al., 2010). Outros caracteres que devem ser levados em 

consideração, na escolha da estratégia a ser adotada são: adaptação, forma da árvore, 

quantidade e distribuição de galhos, presença de bifurcação e, em algumas situações, 

resistência ao vento, dentre outros (Resende & Barbosa, 2005). Todos aspectos devem ser 

considerados na definição da estratégia de melhoramento, em que, obviamente, pode-se ter 

ganhos mais rápidos com a utilização de ferramentas para aumentar a acurácia seletiva (Assis 

et al., 2015). Maior acurácia pode ser obtida pela escolha do delineamento adequado e pela 

multiplicação dos materiais selecionados para aumento do número de repetições. 

Para a definição da melhor estratégia de seleção é necessário conhecer o controle 

genético dos caracteres de interesse (Resende & Barbosa, 2005). Além disso, os aspectos 

operacionais e financeiros, com uma visão de longo prazo sobre as tendências de mercado, 

devem ser considerados buscando atender demandas gerais e específicas (Fonseca et al., 

2010; Assis et al., 2015). Em geral, as características de importância econômica podem ser 

divididas, grosseiramente, em caracteres qualitativos e quantitativos. Caracteres qualitativos, 

como resistência a algumas doenças, por ter controle monogênico, podem ser melhorados 

de forma mais direta por meio da transferência de alelos favoráveis, podendo ser feito via 

retrocruzamentos ou por transgenia (Resende & Barbosa, 2005).  

Os caracteres quantitativos, devido ao seu controle poligênico, geralmente, são 

muito influenciados pelo ambiente, resultando em baixas herdabilidades. Com isso, esses 

caracteres e devem ser melhorados por meio da seleção recorrente, em que ganhos são 

obtidos de forma cumulativa nos vários ciclos de melhoramento (Resende & Barbosa, 2005; 

Assis et al., 2015). Assim, a seleção recorrente pode ser utilizada dentro de populações por 

meio da Seleção Recorrente Intrapopulacional (SRI), ou em populações sintéticas ou 

compostas, através da Seleção Recorrente Intrapopulacional em Populações Sintéticas 

(SRIPS). Por fim, a Seleção Recorrente Recíproca (SRR) é utilizada em cruzamentos ou 

híbridos entre indivíduos de diferentes populações (Assis et al., 2015). 

A Seleção Recorrente Intrapopulacional (SRI) foi a primeira estratégia adotada 

em programas de melhoramento florestal no Brasil. A SRI é conduzida através da instalação 

de áreas produtoras de sementes e estabelecimento de pomares clonais para produção de 

sementes, com progênies testadas (Assis et al., 2015). A heterose positiva para crescimento 

em híbridos interespecíficos e a clonagem fizeram com que SRI passasse a ser a estratégia 
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escolhida na maioria dos programas de melhoramento, sendo utilizada em diversos tipos de 

populações base (Assis, 1996; Assis, 2001; Assis et al., 2015).  

Os clones superiores gerados ao final de cada ciclo sucessivo são recombinados 

para gerar as famílias do novo ciclo seletivo e, havendo sobreposição de gerações, possibilita 

o cruzamento entre os clones obtidos em diferentes gerações (Resende & Barbosa, 2005; 

Assis et al., 2015). Quando ocorre o intercruzamento entre clones de diferentes gerações ou 

introdução de novos clones elites a cada geração, têm-se a Seleção Recorrente 

Intrapopulacional em Populações Sintéticas (SRIPS). A estratégia SRIPS permite o 

melhoramento contínuo de híbridos multiespécies e o uso de clones comerciais, híbridos ou 

puros, em cruzamentos com outros clones, visando sintetizar características de interesse em 

um único híbrido para plantio comercial (Fonseca et al., 2010). Nesta estratégia, obtêm-se 

progênies por meio de cruzamentos direcionados. Nos testes de progênies, novos clones são 

selecionados e avaliados em um ou dois testes clonais, antes de serem recomendados para 

uso comercial (Resende & Barbosa, 2005). No próximo ciclo, estes clones comerciais serão 

intercruzados com clones de outros programas ou outras gerações, proporcionando a re-

sintetização da população em cada novo ciclo seletivo. Ou seja, a cada ciclo, a população 

será alterada objetivando-se ganhos de seleção. 

A principal vantagem dessa estratégia é o conhecimento prévio dos genitores 

para caracteres de alta herdabilidade, permitindo o direcionamento dos cruzamentos, com 

maior probabilidade de se obter indivíduos superiores, uma vez que a maioria dos alelos 

favoráveis já se encontram fixados nos genótipos dos genitores (Fonseca et al., 2010). Outros 

aspectos positivos são a possibilidade de maior uso de recursos genéticos, garantindo maior 

estabilidade, e o desenvolvimento de híbridos superiores intermediários. Pode-se dizer ainda 

que há maior facilidade na clonagem por se utilizar muitos clones comerciais e, portanto, de 

fácil propagação. Segundo Resende & Barbosa (2005), as desvantagens que merecem 

atenção se restringem à possibilidade de perda da heterose devido aos sucessivos 

cruzamentos entre clones híbridos e a perda do padrão heterótico envolvendo várias espécies. 

Visando garantir a manutenção de ganhos genéticos para as características de 

interesse, em médio e longo prazos, as estratégias de seleção atuais envolvem a escolha de 

genitores para formar novos híbridos, via cruzamentos direcionados entre populações 

contrastantes em programas de Seleção Recorrente Recíproca (SRR) ou interpopulacional 

(Fonseca et al., 2010; Assis et al., 2015). Essa estratégia visa o melhoramento da média de 

cruzamentos entre duas ou mais populações ou indivíduos divergentes. Isso implica em 
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melhorar, simultaneamente, a média do valor genético aditivo intrapopulacional das duas 

populações, bem como a heterose do cruzamento entre elas (Comstock et al., 1949; Resende 

& Barbosa, 2005).  

Segundo Resende & Barbosa (2005) a SRR é a estratégia ideal para o 

melhoramento dos caracteres de crescimento em eucaliptos (volume, diâmetro e altura). 

Esses caracteres apresentam dominância alélica e, portanto, considerável heterose no 

cruzamento entre populações divergentes. Estudos com SRR realizados por pesquisadores 

franceses no Congo resultaram na obtenção de cinco cultivares clonais híbridos que 

propiciaram ganho genético realizado de 75% no primeiro ciclo (Vigneron, 1992; Baudouin 

et al., 1997). De maneira geral, todos os programas de melhoramento que adotam SRR têm 

obtido sucesso (Resende & Barbosa, 2005). 

Resende & Barbosa (2005) apresentam diversos esquemas para SRR, mas o mais 

indicado para melhorar a média dos híbridos é a seleção recorrente recíproca de genitores 

com formação de híbridos intermediários (SRR-G-Hi). Isso se deve ao maior ganho em 

menor tempo, e à geração de híbridos superiores intermediários, antes que se complete o 

ciclo de SRR (Resende & Higa, 1990; Fonseca et al., 2010).  Esse método baseia-se na 

seleção de genitores de espécies puras e/ou, populações de progênies híbridas e 

recombinação dos próprios genitores para gerar nova população híbrida (Resende & 

Barbosa, 2005).  

Na estratégia SRR-G-Hi a população híbrida é obtida em conjunto com a 

recombinação dos genitores, priorizando os caracteres de herdabilidade mais baixa, como 

produtividade e resistência a doenças complexas. Os genitores são escolhidos na população 

recombinada de cada espécie, e os intercruzamentos são baseados em testes de progênies 

puras, visando os caracteres de qualidade da madeira, que apresentam maior herdabilidade. 

Em síntese, as populações de cruzamento necessitam ter os caracteres melhorados em níveis 

adequados, pois os híbridos tendem a apresentar valores intermediários aos genitores 

(Resende & Barbosa, 2005). 

SSR-G-Hi tem sido satisfatória para obtenção de híbridos de E. urophylla x E. 

grandis mas, com a necessidade de inclusão de alelos favoráveis a caracteres de interesse, 

provenientes de outras espécies nos cruzamentos, visando combiná-los em um único 

indivíduo. Com isso, fez-se necessário a adoção de nova estratégia de SRR (Fonseca et al., 

2010; Assis et al., 2015).  
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Resende & Assis (2008) também desenvolveram nova estratégia de seleção em 

Eucalyptus, denominada de Seleção Recorrente Recíproca entre Populações sintéticas 

Multiespécies (SSR-PSME). Este método visa contemplar, em um mesmo indivíduo, que 

será clonado, todas as características desejáveis, melhorando, simultaneamente, a heterose e 

a média para crescimento. Esse melhoramento é possível, devido à junção de vários pares 

de espécies cujas combinações heteróticas são favoráveis (Resende & Assis, 2008). 

Os caracteres que apresentam padrão de herança aditiva devem ser contemplados 

em cada uma das populações base para SSR, e serão continuamente melhorados a cada etapa 

de seleção e recombinação. Caracteres com dominância alélica, como os de produtividade, 

expressam-se através da heterose e serão continuamente melhorados por SSR-PMSE. Esse 

método tem se mostrado eficiente e vem sendo amplamente utilizado em vários programas 

de melhoramento de eucaliptos (Assis & Mafia, 2007; Resende & Assis, 2008; Castro et al., 

2016; Nunes et al., 2018). 

Cabe ainda destacar a seleção recorrente recíproca individual (SRRI), que é 

recomendada quando se identificam cruzamentos bem superiores aos demais 

(principalmente com relação às testemunhas). Esta estratégia pode ser utilizada em conjunto 

com qualquer outra mencionada anteriormente e visa explorar ao máximo a capacidade 

específica de combinação (Fonseca et al., 2010). A primeira etapa desta estratégia consiste 

na autofecundação dos genitores e, a partir deles, gerar novas populações, cuja pressão de 

seleção é direcionada aos caracteres com predominância de efeitos aditivos, como a 

qualidade da madeira. Posteriormente, os indivíduos destas populações são intercruzados, 

assim como em SSR-G-Hi, priorizando os caracteres com efeitos de dominância, como a 

produtividade (Resende & Barbosa, 2005). 

Com o recente desenvolvimento tecnológico e avanço em ciência molecular, os 

programas de melhoramento têm adotado novas ferramentas para auxílio na seleção de 

genótipos. Um destes instrumentos que, recentemente, tem despertado interesse são os 

marcadores moleculares (Assis et al., 2015). Ultimamente, os estudos sobre seleção 

genômica ampla tem evoluído como uma abordagem diferenciada e mais efetiva em relação 

à seleção assistida por marcadores. A seleção genômica possui alto potencial de uso no 

melhoramento genético, especialmente em espécies perenes com longos ciclos de 

melhoramento como o eucalipto. Sua eficácia vem sendo validada em diferentes populações 

de Eucalyptus (Grattapaglia & Resende, 2010; Resende et al., 2012).  
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2.6 DELINEAMENTOS EXPERIMENTAIS E MÉTODOS ÓTIMOS DE SELEÇÃO 

 

Os delineamentos de cruzamento são um dos pontos cruciais para os programas 

de melhoramento (Resende & Barbosa, 2005). Além de buscar atender às implicações 

práticas e operacionais do delineamento escolhido, assegurando a necessidade de cruzar, 

sempre que possível, genitores superiores quanto aos caracteres de interesse para atender os 

plantios comerciais (Fonseca et al., 2010). 

A escolha do delineamento adequado deve considerar alguns requisitos, como a 

eficiência na avaliação da capacidade geral de combinação e a possibilidade de identificação 

de cruzamentos superiores, bem como a eficiência da seleção de clones (Resende et al., 

2011). Outro requisito a ser considerado é a capacidade de avaliar um número adequado e 

factível de genitores, favorecendo a intensidade de seleção através de um maior tamanho 

efetivo populacional (Ne) (Resende & Barbosa, 2005). Uma maior diversidade genética nas 

populações de melhoramento possibilita elevados e sucessivos ganhos genéticos com as 

gerações de seleção. 

Vários delineamentos são adotados dependendo do tipo de progênie a ser gerada. 

Os policruzamentos geram progênies de meios irmãos, e os cruzamentos de pares simples 

formam progênies de irmãos germanos. O fatorial desconexo e o dialélico parcial circulante 

de Kempthorne & Curnow (1961) resultam, tanto em progênies de meios irmãos, quanto em 

irmãos germanos, simultaneamente. É notável que nenhum delineamento atende a todos os 

requisitos conjuntamente, cabendo ao programa de melhoramento optar pelo mais 

abrangente (Resende & Barbosa, 2005). Dessa forma, estes autores, recomendam o 

delineamento fatorial desconexo, com três cruzamentos por genitor par a par modificado. 

Os três cruzamentos maximizam a eficiência da seleção de clones em populações 

híbridas, sendo empregado em diversos programas de melhoramento que visam a produção 

de celulose (Resende & Barbosa, 2005). Os procedimentos para seleção serão ótimos, desde 

que a fase experimental seja adequada. Isso depende do uso de delineamentos experimentais 

eficientes como o de blocos, juntamente com adequados tamanhos de parcela, números de 

repetições e locais de avaliação suficientes para maximizarem a acurácia seletiva (Resende, 

2007; Fonseca et al., 2010).  

Vale ressaltar que a escolha do delineamento experimental dependerá 

diretamente da quantidade de genótipos a serem avaliados. Outro aspecto importante é, em 

etapa prévia a instalação do experimento, avaliar a heterogeneidade da área experimental, 
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que irá determinar a necessidade ou não de controle local em um ou mais níveis. Segundo 

Resende & Barbosa (2005), o uso de uma única planta por parcela é vantajoso por vários 

motivos como o fato da competição intergenotípica tender a ser anulada, devido aos efeitos 

dos oito diferentes vizinhos tenderem a se anular. A redução do número de plantas por 

parcela para apenas uma, permite, ainda, aumentar o número de repetições, conduzindo ao 

aumento da herdabilidade individual no sentido amplo, na herdabilidade da média de clone 

e na acurácia seletiva (Resende & Barbosa, 2005; Resende, 2007). 

Se o número de repetições, neste caso blocos, não for adequado, poderá haver a 

manifestação dos efeitos de competição confundidos com o efeito de genótipos (Resende & 

Barbosa, 2005). Outros aspectos imprescindíveis, consistem no adequado preparo da área 

experimental no que se refere a preparo e correção de solo, controle e monitoramento de 

formigas, cupins, plantas daninhas, dentre outras. Esses aspectos também influem nos 

resultados experimentais. 

No caso de ocorrência de desbalanceamentos, como perdas de parcela, as 

metodologias atuais permitem análises eficientes sem prejudicar a estimativa de parâmetros 

importantes para a seleção (Resende, 2002; Resende & Barbosa, 2005; Resende, 2007). A 

obtenção de elevadas acurácias reflete diretamente a adequada experimentação e auxiliam 

na seleção de genótipos para diversos fins (Resende & Barbosa, 2005; Resende, 2007). 

Portanto, o uso de uma planta por parcela é recomendado, tanto para testes de progênies 

quanto para testes clonais. 

Quando se fizer necessário a análise da interação “genótipos x ambientes”, o 

número de locais deve ser adequado, e poderá ser determinado com base na correlação 

genética dos genótipos nos diferentes ambientes (Resende, 2007). Desse modo, Resende & 

Barbosa (2005) descrevem que, quando a correlação genética for igual ou superior a 0,70, 

os ganhos em eficiência, pela utilização de mais de um local de experimentação, é inferior a 

10%. Por outro lado, a utilização de três em vez de dois locais parece ser recomendada 

somente quando a correlação (estimada com base em três ou mais locais) for inferior a 0,5, 

e o uso de quatro locais ou mais será vantajoso quando a correlação for menor que 0,30. 

Os métodos de seleção adotados no melhoramento do eucalipto no Brasil 

evoluíram para o uso da metodologia de modelos lineares mistos (Resende et al., 1993; 

Resende et al., 1996), por meio da predição de valores genéticos em nível individual via o 

procedimento BLUP (Resende & Higa,1994; Resende, 2007). Assim, a seleção deixou de 
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ser entre e dentro de progênies e passou a ser focada nas árvores superiores 

independentemente de ser uma boa progênie ou não. 

Em programas de melhoramento de eucaliptos, a seleção em nível de árvores é 

praticada visando atender diversos objetivos como a escolha de genitores para cruzamento e 

recombinação em programas de SRI e SSR. Essa seleção propicia a escolha de clones 

potenciais em progênies ou cruzamentos para direcionar pares para a SRRI ou para plantios 

comerciais clonais ou seminais (Resende & Barbosa, 2005; Fonseca et al., 2010).  

De acordo com Henderson & Quaas (1976), em todos esses objetivos, o método 

da melhor predição linear não viesada, (Best Linear Unbiased Prediction – BLUP), mostrou-

se ótimo para seleção em nível individual, considerando os efeitos genéticos aditivos, de 

dominância e genotípicos. O BLUP é o procedimento que maximiza a acurácia seletiva e, 

portanto, é superior a qualquer outro índice de seleção combinada, exceto aquele que usa 

todos os efeitos aleatórios do modelo estatístico, como o índice multiefeitos proposto por 

Resende & Higa (1994). Porém, o próprio BLUP, quando trabalhado com dados 

balanceados, se equivale a esse índice (Resende & Fernandes, 1999).  

Para aplicação do BLUP são necessárias estimativas de componentes de 

variância e de parâmetros genéticos (Resende, 2007), cujo procedimento padrão é o método 

da máxima verossimilhança residual ou restrita (Restricted Maximum Likelihood – REML) 

(Patterson & Thompson, 1971). O método REML mostrou-se superior ao modelo de análise 

de variância (ANOVA) por ser aplicável em dados desbalanceados e em delineamentos não 

ortogonais, como blocos aumentados e incompletos (Resende et al., 2001). Dessa forma, 

Resende & Barbosa (2005) afirmam que o procedimento ótimo para a avaliação genética é 

a metodologia de modelos mistos REML/BLUP.  

Resende (2007) aponta como principais vantagens deste método a capacidade de 

se estimar parâmetros genéticos e predizer valores genotípicos já com a correção dos efeitos 

ambientais, além de permitir comparar indivíduos em diferentes locais e em distintas épocas. 

Este modelo ainda maximiza a acurácia seletiva e o ganho genético, produzindo resultados 

não viciados, aumentando, consequentemente, a eficiência do programa de melhoramento 

(Resende, 2007).  

 
 
 
 
 
 



  34 
 

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde a sua introdução até os dias atuais, o eucalipto passou por inúmeros 

processos de seleção e adaptação no Brasil, a ponto de já não ser considerado uma espécie 

exótica para muitos pesquisadores. Ao longo de 50 anos, desde o primeiro programa de 

melhoramento, inúmeros avanços foram conquistados, desde aumento aproximado de 165% 

em produtividade até a seleção de clones resistentes a determinadas doenças. Além do 

melhoramento genético, o avanço de técnicas de plantio e produção de mudas contribuíram 

para o aumento da produtividade. 

Diante da sua importância e variedades de usos, os programas de melhoramento 

de Eucalyptus têm buscado diversificar a constituição dos híbridos, bem como unir diversos 

caracteres de interesse em um único indivíduo. O foco atual do melhoramento é a adaptação 

e desenvolvimento de materiais genéticos específicos para as novas áreas de plantio, situadas 

em regiões interioranas do bioma cerrado, em solos bem drenados e com sazonalidade de 

chuvas e escassez hídrica.  Outro objetivo é a junção de caracteres que favoreçam a produção 

de biomassa para uso energético, principalmente em grandes distritos agroindustriais, 

presentes nestas novas zonas de plantio. 

Com o avanço das técnicas moleculares e genéticas, o desenvolvimento de 

árvores transgênicas e a seleção genômica já são uma realidade e a tendência é que estas 

sejam aprimoradas e cada vez mais integradas aos programas de melhoramento. Com o 

desenvolvimento do primeiro eucalipto transgênico, há o aumento da possibilidade de se 

concentrar vários caracteres de interesse em um único indivíduo, mas sempre com o auxílio 

das técnicas de seleção existentes. Com o uso de marcadores moleculares, através da seleção 

genômica, o tempo de avaliação e, consequentemente, dos ciclos de melhoramento serão 

reduzidos, permitindo a disponibilização mais rápida de novos genótipos no mercado. 
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3 ESTIMATES OF GENETIC PARAMETERS AND SELECTION OF 

EUCALYPTS CLONES IN THE REGION OF CERRADO 

ABSTRACT 

As the Eucalyptus commercial plantations migrate to new areas, in the Central regions of 

Brazil, there is a need to select clones adapted to these environments, focusing on drought 

tolerance. With the objective of selecting clones for different environments in the Goiás 

state, three clonal tests with 109 genotypes of Eucalyptus were planted in Catalão, Corumbá-

de-Goiás and Luziânia municipalities. The experimental design of the tests consisted of a 

randomized complete block design with single tree plots, totaling 29 blocks. The diameter 

at breast height and total height of all trees were measured at 4 years after plantation, 

allowing estimates of average annual increment. Overall survival of trees in each experiment 

was greater than 94.5%. BLUP were obtained using mixed models to estimate the genotypic 

value of each clone in each site, with the effects of block assumed to be fixed. The GxE 

interaction was significantly and predominantly of the complex type. The genotypic 

correlation between environments was low (< 0.47). This indicates that clones should be 

selected for each environment. The SUZA0217, BA7346, 3335, 3336 and Codemin-645 

clones were prominent, presenting 22% gains over the general average. Catalão and Luziânia 

were the places with the best performance, presenting average productivity 31% and 19% 

higher than Corumbá-de-Goiás, respectively. 

 

Key words: Eucalyptus; Mixed models; Interaction genotypes x environmentals. 

 

RESUMO 

À medida que os plantios comerciais de eucaliptos migram para novas áreas, na região 

central do Brasil, é necessário selecionar clones adaptados a esses ambientes, focando na 

tolerância à seca. Com o objetivo de selecionar clones para diferentes ambientes no estado 

de Goiás, três testes clonais com 109 genótipos de Eucalyptus foram implantados nos 

municípios de Catalão, Corumbá-de-Goiás e Luziânia. O arranjo experimental dos ensaios 

consistiu em um delineamento de blocos completos casualizados com parcelas de árvore 

única, totalizando 29 blocos. O diâmetro à altura do peito e a altura total de todas as árvores 
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foram medidos aos quatro anos após o plantio, permitindo estimativas de incremento médio 

anual. Em geral, a sobrevivência das árvores foi superior a 94,5%. BLUP’s foram obtidos 

usando modelos mistos para estimar o valor genotípico de cada clone em cada local, com os 

efeitos de blocos assumidos como fixos. A correlação genotípica entre os ambientes foi baixa 

(<0,47). Isso indica que os clones devem ser selecionados para cada ambiente. Os clones 

SUZA0217, BA7346, 3335, 3336 e Codemin-645 foram proeminentes, apresentando ganhos 

de 22% acima da média geral. Catalão e Luziânia foram os locais com melhor desempenho, 

apresentando produtividade média 31% e 19% maior que Corumbá-de-Goiás, 

respectivamente. 

 

Palavras-chave: Eucalyptus; Modelos mistos; Interação genótipos x ambientes. 

 

 

3.1 INTRODUCTION 

 

The Brazilian forestry sector is very important in the world. The biodiversity of 

its natural ecosystems is responsible for numerous species of economic importance 

worldwide. In addition, the Brazilian planted forests exhibit excellent performance with 

world records of productivity, making the cellulose and other wood-based products highly 

competitive in the international markets (IBÁ 2017). 

 Planted forests provide several economic and social benefits, featured the 

generation of employment and income to more than 500 thousand people directly and 

another 3.7 million people indirectly (IBÁ 2017). The forestry sector handled around R $ 

71.1 billion, corresponding to 1.1% of the brazilian GNP (IBÁ 2017). In addition, planted 

forests have a direct effect on the preservation of native vegetation, providing raw materials 

that would be obtained by deforestation of natural areas (Grattapaglia and Kirst 2008, Payn 

et al., 2015). The reduction of atmospheric CO2 and regulation of the water cycle are other 

associated environmental benefits (Payn et al. 2015, IBÁ 2017). 

Facing the need to preserve natural resources, such as native forests in Brazil, 

commercial tree plantations have expanded over the years (Payn et al. 2015). The Eucalyptus 

genus is prominent among the species planted in the country, as it is responsible for 72.3% 

of the 7.84 million hectares of the Brazilian commercial forests (IBÁ 2017). 
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The eucalyptus species belong to the Myrtaceae family, totaling more than 800 

species, among which more than 30 species and their hybrids are economically important 

worldwide (Flores et al. 2016). In Brazil, among the most important species, E. grandis and 

E. urophylla and their hybrids are the most planted (Assis et al. 2015).  Several factors 

contribute to the dominance of eucalyptus in the national scenario (Fonseca et al. 2010).  

The Eucalyptus species exhibit exceptional adaptability in Brazil, reaching 

world records of productivity, with national mean of 37 m3.ha-1.year-1 (IBÁ 2017). This 

growth in short cycles (6-7 years for wood biomass) is due to the Brazilian edaphoclimatic 

conditions associated to the improvement of silvicultural techniques and advances in genetic 

breeding (Alfenas et al. 2009; Fonseca et al. 2010). In addition, the eucalyptus wood has 

been used for multiple purposes, such as cellulose, paper, charcoal, sawn wood, wood panels, 

posts, railway sleepers, construction, among others (Fonseca et al. 2016, IBÁ 2017). 

Eucalyptus plantations were primarily concentrated in the South and 

Southeastern regions of Brazil (Fonseca et al. 2010). However, to keep up with a growing 

demand for forest-based products and with its competitiveness in the international markets, 

Brazilian forestry industries are looking for regions with lower land value and greater 

flexibilities in terms of infrastructure and logistics. As a result, over the years, plantations 

have been expanded to other Brazilian regions, particularly in the rural areas located in the 

Cerrado biome, in regions in the interior of the country (Lopes 2013). This new forest 

frontier has grown its Eucalyptus spp. planted area by 85%, while the national growth was 

of 15% (Fonseca et al. 2010, IBÁ 2017).  

The cerrado is located essentially in the central plateau of Brazil and is the 

second largest biome of the country, occupying about 23% of the your territory (Ribeiro and 

Walter 2008). The cerrado is a vegetation complex that has ecological and physiognomic 

relations with other savannas in the other continents. This biome present by an average 

annual rainfall of 1500 mm, ranging from 750 mm to 2000 mm, concentrated in the summer 

(Adámoli et al., 1987). The climate is predominantly of Aw type of Köppen, with average 

temperature of 22 oC and the area occupied by this biome presents topographic gradients 

between 300 m to 1600 m (Ribeiro and Walter 2008).  

The Cerrado comprises from very weathered soils as the latosols and acrisols, 

until less developed as the cambisols, entisols, gleysols and plinthosols (Reatto et al. 2008). 

The combination of these different characteristics provides different environments and forms 
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of vegetation within the biome. These differences were grouped into 11 phytophysiognomies 

comprising forest, savanna and grassland formations (Ribeiro and Walter 2008). 

Most commercial Eucalyptus clones were developed by breeding programs 

located in in the South and Southeast regions of Brazil, in areas of the Atlantic Forest biome 

(Reis et al. 2017). Advances of the Eucalyptus forests to areas with different edaphic and 

climate conditions poses new challenges, such as the need to adjust silvicultural practices 

and to identify genetic material adapted to these environments. There is a shortage of 

selected genetic materials for the interior region of Brazil, in areas of the Cerrado biome. 

When there are contrasting environments, GxE interaction is expected and plays 

an important role in the phenotypic manifestation (Cruz and Castoldi 1991, Vencovsky and 

Barriga 1992, Resende 2007a). Therefore, it is crucial to obtain information about its 

magnitude, allowing the best choice for selection strategies and can be select the best 

materials based on their performance under different environmental conditions (Rosado et 

al. 2012). Diverse studies on the interaction of eucalyptus clones x environments have 

already been conducted in Brazil (Reis et al. 2014, Santos et al. 2015, Nunes et al. 2016, 

Resende et al. 2017, Tambarussi et al. 2017). However, this issue has little addressed in the 

new forestry frontiers, in the Cerrado biome (Binkley et al. 2017, Resende et al. 2018). 

Evaluation of genotypes, under different experimental conditions, to identify and 

recommend superior genetic material is one of the most important steps in breeding 

programs (Vencovsky and Barriga 1992, Cruz et al. 2012). However, this analysis is not 

always performed, since there is usually a clone considered to be of good productivity by 

the company or producers of a region where eucalyptus cultivation is being established 

(Santos et al. 2015). This leaves room for improvement as it is possible that another clones, 

not yet evaluated in the region, can be outperform better than other used. 

Goiás state is in the center of the Cerrado biome in Brazil, and presents 

edaphoclimatic conditions typical of this biome, such as soils of low fertility and highly 

seasonal rainfall (Alvares et al. 2013, Lopes 2013). Thus, selection of Eucalyptus clones in 

Goiás is particularly strategic to provide genetic material with high wood productivity to the 

Cerrado biome regions, where, currently, eucalyptus forests are advancing. The objective of 

this study was to select clones with high wood productivity in three different locations in 

Cerrado biome and evaluate the interaction of genotypes with environments (GxE 

interaction) in these locations. 
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3.2 MATERIAL AND METHODS 

 

3.2.1 Study area 

The clonal tests were planted at the end of 2012, in three sites, in the counties of 

Catalão, Corumbá-de-Goiás and Luziânia, located in the Goiás state (Figure 1). The regions 

have climatic type Aw, by Köppen classification, but with different edaphoclimatic 

conditions (Table 1). The three sites are in the ecoregion of the Central Plateau Goiano and 

present two distinct phytophysiognomies (Arruda et al., 2008, Ribeiro and Walter 2008). In 

the experimental areas of Catalão and Luziânia, the Cerradão phytophysiognomy is 

predominant. In Corumbá-de-Goiás, there is the Cerrado strictu sensu formation. 

The treatments consisted of 109 clones derived from 11 pure species and their 

hybrids, belonging to the genera Corymbia and Eucalyptus (Table 2). In each region, 93 

clones were tested, except for Catalão that had a total of 94 distinct clones. Of these, 85 

clones were present in all three experiments, allowing evaluation of the GxE interaction.  

The trials were conducted using a randomized complete block design with 29 

replications in single tree plots, using a spacing of 3.0 m x 3.0 m between trees. Clone 3335, 

also known as AEC 144 (E. urophylla), was used as control, since it corresponds to the most 

planted clone in the Goiás state (Reis et al. 2017).  

Silvicultural practices were conducted as recommended for the crop, according 

to the characteristics of each site.  Briefly, surface liming was performed in the entire area 

with incorporation in a range of 80 cm within the planting line, using limestone PRNT 90%. 

The soil was homogenized and furrowed to 90 cm depth.  

Fertilization was applied in the planting groove with 300 kg.ha-1 of formulation 

10-30-10 (NPK), along with 0.5 kg. ha-1 of boron. At 3, 12 and 24 months after planting, 

topdressing fertilization was performed with 180 kg.ha-1 NPK 12-05-12 and 0,5 kg. ha-1 of 

boron. Pre- and post-emergence chemical control of invasive grasses was also carried out. 

The chemical control of leaf-cutting ants, of the genus Atta sp and Acromyrmex sp, was 

carried out using fipronil baits. 

 

3.2.2 Dendrometric measurements 

At 48 months after planting, total height (Ht) and diameter at breast height (dbh) 

were measured, with the aid of a clinometer and a Forestry caliper, respectively. For the 

estimation of the individual volume of wood with bark, the cylinder volume equation was 
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used, adopting the form factor calculated by Miranda et al. (2015). For the calculation of the 

mean annual increment (MAI), the ratio between the estimated volume by the number years 

of age of the plantation was used, as follows: 

Vest  = 
dbh2∗ Ht

40000
 * π * ff                       MAI=

𝑉𝑒𝑠𝑡

𝑁
 

Where: 

Vest: estimated individual volume with bark, in m³.ha-1; 

dbh: diameter at breast height, in cm; 

ff = form factor of 0.46243, obtained for volume with bark (Miranda et al. 2015); 

MAI: mean annual increment of volume, in m3.ha-1.year-1; 

N: number of years since planting. 

 

3.2.3 Statistical analyzes 

The measured traits were analyzed with a mixed model. For each environment, 

an analysis was performed using the following model: 

y = Xr + Zg + e 

Where: y is the data vector, r is the vector of the fixed effects of blocks, summed 

to the general mean, g is the vector of genotypic effects, assumed to be random, e is the 

vector of errors, always random. The letters X and Z represent the incidence matrices for the 

respective effects. 

For the joint analysis between the three sites the following model was adopted: 

y = Xr + Zg + Wi + e 

Where in addition to the parameters mentioned above, r is the vector of the fixed 

effects of block means through environments and i is the vector of effects of the genotypes 

x environments interaction, assumed to be random, and e is the vector of errors, always 

random. The letters X, Z and W represent the incidence matrices for the said effects.  

Variance components (genetic, environmental and GxE interaction) were 

estimated by Restricted Maximum Likelihood (REML) method (Resende 2007b). The 

genotypic value of each clone was estimated using the Best Linear Unbiased Prediction 

(BLUP), with the following mixed model equations (Resende 2007b). 

Distributions and structures of means and variances: 

𝐸 [

𝑦
𝑔
𝑖
𝑒

] =  [

𝑋𝑏
0
0
0

] ;     𝑉𝑎𝑟 [
𝑔
𝑖
𝑒

] = [

𝐼𝜎𝑔
2     0        0

0      𝐼𝜎𝑖
2      0

0        0    𝐼𝜎𝑒
2 

]  
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Mixed Model equations: 

[
𝑋′𝑋              𝑋′𝑍                  𝑋′𝑊
𝑍′𝑋         𝑍′𝑍 + 𝐼𝜆1            𝑍′𝑊

𝑊′𝑋            𝑊′𝑍      𝑊′𝑊 + 𝐼𝜆2

]  [
𝑏
𝑔
𝑖̂

̂
̂

] = [

𝑋′𝑦

𝑍′𝑦

𝑊′𝑦

] , in which: 𝜆1 =
𝜎𝑒

2

𝜎𝑔
2 =

1−ℎ𝑔 
2 − 𝑐𝑖

2

ℎ𝑔
2  

;  λ2 =
σe

2

σi
2 =

1−hg 
2 − ci

2

ci
2 . 

ℎ𝑔
2 =

𝜎𝑔
2

𝜎𝑔
2+𝜎𝑖

2+𝜎𝑒
2: heritability individual in the sense broad of the plot; 

𝒄𝒊
𝟐 =

𝝈𝒊
𝟐

𝝈𝒈
𝟐 +𝝈𝒊

𝟐+𝝈𝒆
𝟐: coefficient of determination of the effects of the GxE 

interaction; 

𝜎𝑔
2: genotype variance;  

𝜎𝑖
2: GxE interaction variance;  

𝜎𝑒
2: residual variance;  

𝒓𝒈 =
𝒉𝒈

𝟐

𝒉𝒈
𝟐 +𝒉𝒊

𝟐: genotypic correlation of genetic materials through the 

environments; 

Estimators of variance components by REML by the algorithm EM: 

σe
2 = [y′y − b̂     X′y − ĝ′    Z′y − î′     W′y]/[N − r(x)]   

σg
2 = [ĝ′ĝ +  σe

2 tr C22]/q  

σi
2 = [î′î +  σe

2 tr C33]/s  

Where: 

C22 and C33 comes from: 

𝑪−𝟏 = [

𝑪𝟏𝟏    𝑪𝟏𝟐     𝑪𝟏𝟑

𝑪𝟐𝟏    𝑪𝟐𝟐     𝑪𝟐𝟑

𝑪𝟑𝟏    𝑪𝟑𝟐     𝑪𝟑𝟑

]

−𝟏

=  [
𝑪𝟏𝟏    𝑪𝟏𝟐     𝑪𝟏𝟑

𝑪𝟐𝟏    𝑪𝟐𝟐     𝑪𝟐𝟑

𝑪𝟑𝟏    𝑪𝟑𝟐     𝑪𝟑𝟑

]    

C = matrix of the coefficients of the mixed model equations; 

tr = operator-dot matrix; 

r (x) = rank of the matrix X; and 

N, q, s = total number of data, number of clones and number of combinations 

genotypes x environments, respectively. 

The statistical analyzes were performed using the Selegen REML/BLUP 

software (Resende 2007b; Resende 2016).  

In the methodology of mixed models with unbalanced data, the effects of the 

model should not be F test, as is done in the analysis of variance (Resende, 2007a). In this 
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case, the recommended test for random effects is the the likelihood ratio test (LRT), through 

deviance analysis (ANADEV).  

This analysis, suggested by Resende (2007a), represents a generalization of the 

classical variance analysis (ANOVA), for balanced cases and unbalanced, and indicates the 

quality of the model. It is a statistic derived from reason between the likelihood (LR) of the 

complete model in relation to the model without the desired effect. Its significance is tested 

via LRT, using the by LRT using the chi-square test with 1 degree of freedom. The deviance 

of the models with and without the effect to be tested is obtained by: 

𝐷 =  −2𝐿𝑜𝑔𝐿 

Where: 

D: Deviance of the models with or without the effect to be tested; 

L: Point of maximum likelihood function. 

The GxE interaction, if it is significant, it will be was decomposed into a simple 

and complex part through the method suggested by Cruz and Castoldi (1991), with 

adaptation to three sites (Ramalho et al. 2012). The method is described by: 

𝑉𝐿𝑆 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 ∑ (√𝑉𝐿𝑛

𝑛<𝑛′

−  √𝑉𝐿𝑛′  )² + 𝟐(𝟏 − 𝒓𝑮𝒙𝑬). √𝑽𝑳𝒏. 𝑽𝑳𝒏′ 

Where: 

VLS: variance of all sites; 

rGxE: GxE interaction coefficient; 

VLn ou VLn′: variance of different sites; 

The highlighting expression corresponds to the complex part of the GxE 

interaction. 

 

 

3.3 RESULTS AND DISCUSSION 

 

3.3.1 Survival of the trees 

The average survival rate of the trees for the three sites was 95.8%, and for each 

site the rate ranged from 94.5% to 97.1% for Corumbá and Luziânia, respectively. However, 

in Corumbá 41.9% of the clones presented survival below average, while in Catalão this 

number was reduced to 24.4% and in Luziânia, 21.5% (Table 3). On the other hand, 44.7% 
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of the genotypes evaluated in Catalão presented no mortality, 30.1% in Corumbá and 49.5% 

of the clones in Luziânia. 

In general, the observed survival rate (> 95%) can be considered high, indicating 

that the experiments were well planted and managed, besides emphasizing that there was 

good adaptation of the genotypes to the planting sites. This rate is similar to those observed 

in previous clonal tests with Eucalyptus sp. carried out in Mato Grosso do Sul and Rio 

Grande do Sul (Reis et al. 2014, Santos et al. 2015). Queiroz et al. (2009) evaluated seven 

genetic materials of Eucalyptus and found survival rates ranging from 88.2% to 98.9%. 

Heritability was calculated for the mortality of the clones, and the obtained 

values were considered very low (h2
g
 = 0,0002), according to Resende and Duarte (2007). 

Low heritability is evidence that this character is more associated with environmental 

conditions than with genetics (Queiroz et al. 2009). In terms of mortality rate, planting and 

initial conditions are of special importance. 

E. urophylla is a tropical species and has good adaptation in places with 

predominantly tropical climate. The survival rate of this species, in general, was high, above 

95%. However, some clones of E. urophylla had a low survival rate, especially CLR426, 

CLR417, CLR428 and CLR401 in Catalão, with survival ranging from 51.7% to 79.3%. 

CLR402, CLR441 and CLR292 presented survival rate lower than 82.8% in Corumbá. In 

Luziânia, clones CLR418, CLR424 and CLR426 presented 89.7% average survival. The 

lower survival rates of these clones are probably due to their selection in a region of lower 

altitude and milder climate. 

 

3.3.2 Genetic Parameters for MAI 

The mean annual increment (MAI) is an estimate of wood volume of major 

interest in forest breeding programs (Fonseca et al. 2010). MAI is a function of diameter at 

breast height (DBH) and total height (Ht), in addition to form factor and age of planting 

(Sanquetta et al. 2014, Vendruscolo et al. 2015). Therefore, the Pearson correlations 

calculated between Ht x MAI and DBH x MAI were 0.85 and 0.87, respectively, considering 

all evaluated sites. There was also a high correlation between Ht and DAP, which ranged 

from 0.85 to 0.95 (Table 4). 

Similar results were observed in clonal tests of Eucalyptus sp. (Santos et al. 

2015, Reis et al. 2014) and progeny tests with E. dunni (Moraes et al. 2015). Thus, MAI was 

used to evaluate the productive performance of the clones and to proceed with selection. The 
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genetic values for productivity were predicted with high accuracy, according to Resende and 

Duarte (2007), ranging from 0.81 (Joint) to 0.98 (Catalão and Luziânia) (Table 4). The 

accuracy reflects allows the correct ranking of genotypes, which is very important for 

selection purposes, and for estimation of the correct genotypic value of the clone (Resende 

2007b). Environmental variance impairs correct ranking of genotypes with respect to 

quantitative traits of low heritability. 

These accuracy estimates, associated with coefficients of relative variation 

(CVr), which ranges between 0.54 and 1.05, give good experimental quality and reliability 

in the estimates of the genotypic values. These results demonstrate that the experimental 

design and the number of replicates (29 blocks) were adequate and ensured reliability in the 

predicted genotypic values and associated genetic parameters (Resende and Duarte 2007, 

Cargnelutti Filho et al. 2009). The good accuracy of the estimation of the genotypic values 

can still be corroborated by the existence of shrinkage (Figure 2). Estimators / predictors that 

promote shrinkage over the phenotypic mean ensure more realistic and accurate inferences 

about genotype means of clones (Resende and Duarte 2007). 

The CVr can present values lower than unit when the number of repetitions is 

high, yet still present high levels of precision (Resende and Duarte 2007). Similar values for 

accuracy, CVr and CVgi% were obtained in clonal tests of Eucalyptus using thirty 

repetiotions (Santos et al. 2015, Nunes et al. 2016). The values of the genotypic coefficients 

of variation (CVgi%) found for each site and in the joint analysis were moderated, allowing 

the accurate selection of superior genotypes, resulting in considerable predicted gains 

(Resende and Duarte 2007).  

The yield averages observed for the clones at the three sites agree with the 

productivity averages observed at the national level and in the state of Goiás, and with work 

done in other breeding programs (IBÁ 2017, Reis et al. 2017). Compared with other 

eucalyptus-producing sites in Brazil, it can be said that the sites where the tests were carried 

out have medium to high productivity (Santos et al. 2015, Nunes et al. 2016, Tambarussi et 

al. 2017). This result indicate the aptitude of the Goiás state for Eucalyptus plantations. 

The existence of variability among the clones can be observed by the high levels 

of genetic variance (σ2
G) both at the local and jointly analyses (Table 4). The broad-sense 

heritability of MAI was 0.17 (Joint), 0.27 (Corumbá-de-Goiás), and 0.52 (Catalão and 

Luziânia), all being statistically different from zero according to confidence interval (Table 
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4). This genetic variability is considered moderate to high, indicating the possibility of 

performing the selection among the studied clones (Resende 2007b).  

The presence of genetic variability can be corroborated by the analysis of 

deviance, where it can be verified that the genotipics effects of the clones are significant at 

1% probability (Table 5). In the joint analysis of the environments, the genetic variance of 

the interaction of genotypes by environments (σ2
GxE) was superior to the genetic variance 

(Table 4), demonstrating that the differences between the environments influence the 

differentiated performance of the clones in the three sites. 

There was a high influence of the environment in determining the phenotype, 

since much of the phenotype variance is due to environmental effects. The highest 

environmental variance, proportional to the phenotypic variance, was observed in Corumbá, 

evidencing that this environment was the most heterogeneous (Table 4 and 5). One of the 

sources of variation in Corumbá-de-Goiás occurred because during the dry season of the first 

year, where several trees suffered from apex die-back caused by water deficit and apparent 

insufficiency of boron. This fact may explain the highest coefficient of environmental 

variation in this site, because the genotypes behaved differently to these problems. There 

were resistant genotypes, others were more susceptible, presenting loss of apical dominance 

and lateral branches, while some died. 

This can be demonstrated by the moderate values of individual heritability (h2
g) 

for MAI in the joint analysis (0.17) and in Corumbá-de-Goiás (0.27). This heritability 

expresses the hereditary part of a characteristic. The highest individual heritability values 

were 0.52 in Catalão and Luziânia, with a lower environmental effect on the differential 

behavior of the clones. The heritability of the clones means (h2
mc) in the joint analysis and 

in each individual environment, obtained high values. From 0.65 for Joint analysis, 0.92 for 

Corumbá-de-Goiás and 0.97 for Catalão and Luziânia.  

The use of means rather than isolated individuals as selection criteria results in 

a lower influence of experimental errors due to the proportional increase in the number of 

repetitions (Vencovsky and Barriga 1992, Rosado et al. 2012). Consequently, this is the 

parameter that is of interest for the prediction of breeding success in clone selection (Maia 

et al. 2009). Higher accuracy in ranking the genotypes increases selection gains, because it 

reduces the probability of error in this choice. Similar results for several clones of Eucalyptus 

sp. were obtained in different studies (Santos et al. 2015, Nunes et al. 2016, Tambarussi et 

al. 2017). 
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Blocks had significant effects at 1% probability by the Snedecor F test (Table 

5), indicating that blocking was efficient for controlling at least part of the heterogeneity 

within sites (Resende 2007b). The coefficient of the interaction of genotypes by 

environments (R2
GxE) was 0.22 and was significant at 1% probability by the analysis of 

deviance, indicating the presence of interaction between the clones and the evaluated sites 

(Table 4). Therefore, the method described by Cruz and Castoldi (1991) for decomposing 

the GxE variance into two parts, simple and complex, was carried out.  

The existence of differential responses of the clones to the environments (Figure 

2), configures the occurrence of interaction, which is frequently observed in several species 

of cultivated plants. This interaction is significant and is associated to two factors. The first, 

called simple, is provided by the difference of variability among genotypes in the 

environments, and the second, called complex, is due to the low genetic correlation between 

the environments (Cruz and Castoldi 1991). 

By decomposing the genetic variance of the interaction of the clones by the 

environments by the method of Cruz and Castoldi (1991), it was observed that 26.04% of 

this variance was classified as simple and 73.96% complex. The complexity of the 

interaction between clones and environments is highlighted by the low genetic correlation 

between environments (rg = 0.44) and by the changes in ranking between almost all clones 

in the different sites (Vencovsky and Barriga 1992).  

Low correlations between pairs of environments makes the breeding program 

more complex, as clones need to be evaluated and selected separately in each site. The 

genetic correlation between pairs of environments was 0.42, 0.46 and 0.37, for Catalão-

Corumbá, Catalão-Luziânia and Corumbá-Luziânia, respectively. These correlations, as well 

as the genotype correlation of the clones’ performance between the environments (rg), 0.44, 

were classified as low (Resende and Duarte 2007). 

When complex-type interaction prevails, difficulties arise in breeding, as there 

is inconsistencies in the genotype’s ranking across environment (Cruz and Castoldi 1991). 

There are some options to minimize the effects of the interaction. Among the most used is 

the identification of genotypes with specific adaptation for each environment. The 

stratifications of a heterogeneous area in more homogeneous parts is also an interesting 

strategy, allowing the definition of "breeding zones" where evaluation and recommendation 

of genotypes are performed separately in each zone (Vencovsky and Barriga 1992). Within 
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these zones, GxE interaction should be low, not being problematic for the breeder 

(Vencovsky and Barriga 1992, Santos et al. 2015).  

The selection of superior plants in a breeding program should comprise the 

correlations between traits and their heritabilities. In order to evaluate the effect of the 

different clones and their interaction with environments, experiments need to be installed in 

each breeding area (Vencovsky and Barriga 1992, Tambarussi et al. 2017). From the results, 

the minimum number of breeding populations to be employed by the breeder will be defined.  

Therefore, from our study, the selection of the clones for later commercial 

plantations should take into account these three different environments (Catalão, Corumbá 

de Goiás and Luziânia). This same principle can be adopted for the number of production 

units, where clonal tests and selection of specific clones are established for commercial 

plantations. 

 

3.3.3 Genetic gains 

Table 6 depicts the best and worst clones in terms of wood volume (m3.ha-1.year-

1) in each environment. The genetic gain of the best clones in each site ranged from 44.5% 

to 60.5% for Corumbá and Catalão, respectively. For the joint analysis of deviance, the 

observed percentage gain of the best clones, in relation to the overall mean of the experiment, 

was higher than 27.5%.  

Under these conditions there is a good possibility of genetic gain by selection 

process. However, the most planted clone in the region (clone 3335) was among the best 

clones, except for Corumbá, where the genetic gain of the best clone relative to the control 

was 77.5%. In Catalão and Luziânia this gain was 6% and 10.5%, respectively. For the joint 

selection, the best clone was only 4,4% more productive than clone 3335, reducing the 

possibility of selecting a single clone for all three sites. 

In Catalão, the best clones observed were SUZA0217, 3336, Codemin-704, 

Codemin-645, BA2149, with 60% higher productivity compared to the local average. The 

best clone in Luziânia was also SUZA0217, followed by BA7346, 3335, V.Metais-36 and 

GG680, with a productivity 47.8% superior to the local average. The average productivity 

observed in the clonal test of Corumbá de Goiás was the lowest, with 38.7 m³.ha-1.year-1. In 

this experiment, clones CLR454, Codemin-645, V.Metais-58, 3334 and SUZA0217 had the 

highest yield, with 42.3% above average. 
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Considering all environments together, the clones SUZA0217, BA7346, 3335, 

3336, Codemin-645 and GG680 presented the best performance, with a genetic gain of 

33.7% higher than the overall average of the experiments. These results reflect a good 

adaptation of these clones into the conditions sampled from Goiás. In all locations, the clones 

with the worst growth rate were C. citriodora and Toleriodora, with productivity averages 

of 13.97 m³.ha-1.year-1 and 15.91 m³.ha-1.year-1, respectively. 

The use of clone 3335 as a control was fundamental to validate the results 

obtained, as well as to demonstrate that there are promoting genetic materials more 

productive than this clone, which is the most planted in Brazil and Goiás. The objective of 

forest breeding programs is to improve the genetic material currently planted (Santos et al. 

2015). More productive clones were found, which motivates the challenge of developing 

new genetic materials in the region. 

In addition to that, by identifying a several clones with high productivity, this 

work effectively contributed to increase the diversity of elite clones currently available for 

the Goiás state. This is important to improve sustainability of the eucalyptus plantation in 

the region, especially in the face of climate change and of new pathogens that might attack 

forests in the Middle-West region of Brazil. Wood properties of these clones will be 

evaluated on a future research, allowing specific recommendations of each clone for their 

best use (energy, solid wood, cellulose etc.). 

According to the results of this work, it can be concluded that there is a complex 

type interaction among the clones and environments in this region. There is a low genetic 

correlation between the environments. In view of this, it is important to consider these 

different productive environments to implement a forest breeding program in Goiás, as well 

as three production units for the recommendation of specific clones. 

By the joint selection, the five best clones were SUZA0217, BA7346, 3335, 

3336 and Codemin-645, with productivity 26.7% above the general average of the three 

environments. These clones should be considered as choices of clones, improving the genetic 

diversity of clones with good performance in the Central and Southeastern regions Goiás. 

Availability of a diversity of clones with high yield is important to reduce risks associated 

with biotic and abiotic stresses in clonal populations. 
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Table 1. Geographic coordinates and environmental conditions of the sites where the clonal tests of 

Corymbia spp. and Eucalyptus spp. were installed in the Goiás state. 

Characteristics 
Places 

Catalão Corumbá Luziânia  

Latitude (South)  18°10'05,04" 15°55'44,71" 16°15'56,83" 

Longitude (West) 47°51'22,15" 48°50'20,69" 47°49'57,26" 

Altitude (m) 843.00 1072.00 978.00 

Relief Soft wavy High plane Plane 

Type of soil Red-Yellow latosol Yellow latosol Haplic plinthosol 

Depth of soil Deep Deep Medium 

Fertility Medium to high Medium to high Medium to low 

Mean temperature (oC) 22.20 22.70 20.70 

Maximum mean temperature (oC) 27.90 27.70 27.50 

Minimum mean temperature (oC) 16.60 17.60 14.50 

Average relative humidity (%) 67.80 71.10 67.60 

Mean annual rainfall (mm) 1,484.10 1,772.20 1,515.50 
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Table 2. Description of species of Corymbia spp. and Eucalyptus spp. used in the three clonal tests planted in the of Goiás state. 

Constitution of genetic material Number Clone (commercial name) Qtd 

Corymbia citriodora 01 C. citriodora 1 

E. camaldulensis  02 3476 1 

E. camaldulensis x E. tereticornis 03 VM62 1 

E. grandis 04 3301, CAF 1, SUZEGR26D2, SUZA0023, 4 

E. grandis x E. urophylla 05 
3281, 3334, 3501, 520, 69, BA9931, BA9845, BA2149, BA2391, BA4068, SUZBA9318, 

BA9843 
12 

E. grandis x (E. urophylla x E. tereticornis) 06 SUZMA2022 1 

E. saligna 07 CLR 292, SUZMA2015 2 

E. torelliana x C. citriodora 08 Toleriodora 1 

E. urophylla x E. camaldulensis 09 Copener-1277 5 

E. urophylla 10 

1270, 2571, 3335, 3336, 3487, 3567, 4490, BA2004, BA7346, CLR 400, CLR 401, CLR 402, 

CLR 403, CLR 404, CLR 405, CLR 406, CLR 407, CLR 408, CLR 409, CLR 410, CLR 411, 

CLR 412, CLR 413, CLR 414, CLR 415, CLR 416, CLR 417, CLR 418, CLR 421, CLR422, 

CLR423, CLR 424, CLR 425, CLR 426, CLR 427, CLR 428, CLR 429, CLR 431, CLR 432, 

CLR 433, CLR434, CLR 435, CLR 438, CLR 440, CLR 441, CLR 444, CLR 454, CLR 455, 

CLR 458, GG 157, GG 68, GG 702 

52 

E. urophylla var. platyphylla 11 SUZA0373, SUZA0469 2 

E. urophylla x E. brassiana 12 SUZMA2003 1 

E. urophylla x E. grandis 13 
1258, 1407, 1528, 3007, 3674, 386, BA9856, SUZA0211, SUZA0217, Codemin-645, Codemin-

704, Codemin-713, Copebras-80, Copener-1404, Copener-6500, GG 680, V.Metais 36 
17 

E. urophylla x E. tereticornis 14 SUZMA2000, SUZMA2001, SUZMA2040 3 

E. pellita x E. grandis 15 Cosipar 07 1 

E. resinifera x E. grandis 16 GG 23, GG24 2 

E. tereticornis x E. pellita 17 GG 47 1 

E. cloeziana 18 E. cloeziana 1 

Uninformed species 19 3646 1 
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Table 3. Clones that presented the lowest survival rate in the different sites evaluated. 

Places 

Catalão Corumbá de Goiás Luziânia 

Clone Survival (%) Clone Survival (%) Clone Survival (%) 

CLR426 51.72 CLR402 72.41 E. cloeziana 86.21 

CLR417 65.52 CLR441 79.31 3487 89.66 

CLR428 68.97 BA9843 82.76 CLR418 89.66 

CLR401 79.31 CLR292 82.76 CLR424 89.66 

E. cloeziana 82.76 CLR428 82.76 CLR426 89.66 

C. citriodora 86.21 CLR401 86.21 CLR435 89.66 

CLR414 86.21 CLR417 86.21 CLR440 89.66 

SUZEGR26D2 86.21 CLR435 86.21 SUZMA2000 89.66 

CLR415 89.66 SUZEGR26D2 86.21 SUZMA2001 89.66 

CLR422 89.66 SUZBA9318 86.21 3476 93.10 

Mean 95.59  94.55  97.14 
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Table 4. Estimates of genetic parameters (individual REML) for volume (m3.ha-1.year-1) and 

correlation of dendrometric characters of the clones, evaluated by site and in the joint analysis 

between environments. 

 Catalão Corumbá Luziânia Joint 

σ2 
G 337.07 91.01 214.95 79.77 

σ2 
G x E - - - 101.06 

σ2 
E 307.57 240.97 205.32 273.09 

σ2 
F 644.63 331.99 420.43 453.92 

h2 
g 

0.52  

(0.48 – 0.56) 

0.27  

(0.24 – 0.30) 

0.51  

(0.47 – 0.55) 

0.17  

(0.16 – 0.19) 

R2 
G x E - - - 0.22 

h2
mc 0.97 0.92 0.97 0.65 

Accuracy 0.98 0.96 0.98 0.81 

rg - - - 0.44 

CVgi (%) 36.21 24.64 31.82 19.75 

CVe (%) 34.59 40.09 31.09 36.54 

CVr 1.047 0.61 1.02 0.54 

Mean (MAI) 50.70 38.72 46.08 45.23 

Mean (Ht) 21.88 17.64 20.81 20.13 

Mean (DAP) 14.43 14.16 14.29 14.31 

 Pearson's correlations 

Ht x DBH 0.95 0.85 0.94 0.94 

Ht x MAI 0.94 0.87 0.93 0.93 

DBH x MAI 0.99 0.98 0.98 0.99 

σ2
G: Genetic variance; σ2

G x E: Variance of the interaction of clones with environments; σ2
E: 

Environmental variance; σ2
F: Phenotypic variance; h2

g: heritability; R2
GxE: coefficient of 

determination of the interaction genotypes by environments; h2
mc: mean heritability per clone; rg: 

genotype correlation of clones performance between environments; CVgi(%): Genotype Variation 

Coefficient; CVe(%): Coefficient of environmental variation; CVr: Relative Variation Coefficient; 

Ht: total height; DBH: diameter at breast height; MAI: mean annual increment. 
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Table 5. Analisys of Deviance (ANADEV) for each and for all three (joint) environments obtained 

from the Software Selegen REML/BLUP. 

Source 
Catalão Corumbá Luziânia Joint 

Deviance LRT Deviance LRT Deviance LRT Deviance LRT 

Clone 19363,81+ 1580,18* 17286,83+ 585,79* 18370,39+ 1538,47* 52031,58+ 44,03* 

Sites - - - - - - 53158,25+ 1170,70* 

G x E - - - - - - 55162,21+ 3174,66* 

Complete 

Model 
17783,63 - 16701,04 - 16831,92 - 51987,55 - 

Blocks - F=7,13** - F=4,05** - F=7,80** - F=16,88** 

* Chi-Square tabulated: 6.63 at 1% significance level; ** Significant at 1% probability by Snedecor 

F test; + deviance of the adjusted model without these effects. 
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Table 6. Genotypic values for productivity of wood volume (m3.ha-1.year-1) of the twelve best and 

four worst clones in each environment, as well as for the joint analyses of all three environments. The 

predicted selection gains, with respect to the population mean, is also depicted. 

   Catalão        Corumbá 

Rank Clone u + g g G (%) Rank Clone u + g g G (%) 

1 SUZA0217 88.52 37.82 74.59 1 CLR 454 65.24 26.53 68.52 

2 3336 84.99 34.28 67.61 2 Codemin-645 60.15 21.43 55.35 

3 Codemin-704 83.27 32.57 64.23 3 V.Metais-58/  57.09 18.37 47.44 

4 Codemin-645 81.36 30.65 60.46 4 3334 55.95 17.24 44.52 

5 BA2149 80.36 29.66 58.49 5 SUZA0217 55.06 16.35 42.22 

6 3335 80.10 29.40 57.98 6 CLR 409 53.43 14.72 38.01 

7 GG 680 78.35 27.65 54.53 7 Cosipar 07 50.65 11.93 30.82 

8 GG 24 77.88 27.18 53.60 8 BA2149 50.19 11.48 29.64 

9 BA2391 75.46 24.76 48.83 9 VM62 49.76 11.04 28.51 

10 386 74.84 24.13 47.60 10 3281 49.46 10.74 27.74 

11 4490 74.63 23.93 47.20 11 GG 157 49.07 10.35 26.73 

12 2504 74.54 23.83 47.01 12 BA4068 48.08 9.37 24.19 

. . . . . . . . . . 

91 CLR 410 19.03 -31.67 -62.47 90 SUZMA2000 23.96 -14.75 -38.11 

92 Toreliodora 14.70 -36.01 -71.01 91 CLR 441 23.06 -15.66 -40.45 

93 SUZMA2003 14.57 -36.13 -71.27 92 Toleriodora 20.66 -18.06 -46.65 

94 C.citriodora 13.65 -37.05 -73.07 93 C.citriodora 16.42 -22.30 -57.59 

   Luziânia         Joint 

Rank Clone u + g g G (%) Rank Clone u + g g G (%) 

1 SUZA0217 77.62 31.54 68.45 1 SUZA0217 60.47 15.24 33.68 

2 BA7346 74.18 28.09 60.97 2 BA7346 58.56 13.33 29.47 

3 3335 73.20 27.12 58.86 3 3335 57.92 12.69 28.05 

4 V.Metais-36 70.57 24.49 53.14 4 3336 57.69 12.46 27.54 

5 GG 680 68.61 22.53 48.89 5 Codemin-645 57.46 12.22 27.03 

6 BA2149 67.84 21.76 47.22 6 GG 680 57.30 12.07 26.67 

7 GG 702 67.58 21.50 46.65 7 BA2149 56.85 11.62 25.69 

8 3336 67.31 21.23 46.06 8 GG 702 55.96 10.73 23.72 

9 GG 24 66.41 20.33 44.12 9 Codemin-704 55.93 10.70 23.66 

10 CLR 454 65.99 19.91 43.20 10 GG 24 55.86 10.63 23.51 

11 Codemin-645 65.60 19.52 42.36 11 2504 55.48 10.24 22.65 

12 3501 65.01 18.93 41.08 12 3501 53.58 8.35 18.47 

. . . . . . . . . . 

90 CLR 410 21.04 -25.04 -54.33 106 SUZMA2000 31.56 -13.67 -30.22 

91 SUZMA2040 19.80 -26.28 -57.04 107 SUZMA2003 30.91 -14.32 -31.67 

92 C.citriodora 12.48 -33.60 -72.91 108 Toreliodora 28.64 -16.59 -36.67 

93 Toreliodora 11.85 -34.23 -74.28 109 C.citriodora 28.38 -16.85 -37.26 

u + g: Genotypic value; g: genetic gain in relation to the average; G(%): genetic gain in percentage 

relative to the average. 
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Figure 1:  Location of the counties where the experiment is installed. 
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Figure 2:  BLUP estimates for wood productivity in Catalão, Corumbá, Luziânia and Joint. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso do clone 3335 como controle foi fundamental para validar os resultados 

obtidos, bem como para demonstrar que existem materiais genéticos mais produtivos que 

este clone, que é o mais plantado no Brasil. Encontrar clones mais produtivos, motiva o 

desafio de desenvolver novos materiais genéticos e critérios de seleção que maximizem o 

ganho de produtividade encontrado para esses clones. 

Além disso, identificando-se vários clones com alta produtividade, este trabalho 

efetivamente contribui, gerando informação, para aumentar a diversidade de clones 

atualmente plantados no estado de Goiás. Isso é importante para melhorar a sustentabilidade 

dos plantios de eucalipto na região, especialmente diante das mudanças climáticas e dos 

novos patógenos que podem atacar as florestas da região Centro-Oeste do Brasil. As 

propriedades da madeira destes clones serão avaliadas em pesquisas futuras, permitindo 

recomendações específicas de cada clone para seu melhor aproveitamento (energia, madeira 

maciça, celulose etc.). 

Existe interação do tipo complexa entre os clones e os ambientes e uma baixa 

correlação genética entre os ambientes. Diante disso, é importante considerar diferentes 

ambientes produtivos para implementar um programa de melhoramento florestal em Goiás. 

Assim, a manutenção dos três locais é fundamental para o desenvolvimento de diferentes 

unidades de produção para a recomendação de clones específicos e o estabelecimento de 

zonas de melhoramento. 

Por seleção conjunta, os cinco melhores clones em produtividade de madeira 

foram SUZA0217, BA7346, 3335, 3336 e Codemin-645, com produtividade 26,7% acima 

da média geral dos três ambientes. Estes clones devem ser considerados nos novos plantios 

a serem realizados em regiões similares, aumentando a diversidade de clones com bom 

desempenho nessas regiões. A disponibilidade de uma diversidade de clones com alto 

rendimento é importante para reduzir os riscos associados a estresses bióticos e abióticos em 

populações clonais. 
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