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VARIAÇRO GENfTICR ENTRE PROGENIES DENTRO DE PROCEDfNCIAS 

DE Eucalyptus saligna Smith. 

Autor: Marcy Gi•o Felippe Jorggler 

Orientàdor: Prof. Dr. José Branco de Miranda Filho 

RESUMO 

O presente trabalho é um estudo de varia�lo 

genética e de intera;•o de genótipos com ambientes em 

progénies de oito procedências australianas de E. saligna 

Smith, no qual foram avaliadas as características de altu

ra, DRP, volume cilíndrico e porcentagem de falhas ao nível 

de médias de progênies dentro de procedências, . aos seis e 

oito, aos vinte e aos vinte e seis e vinte oito meses de 

idade. 

Os ensaios foram instalados em t:r@s locais do 

Estado de s•o Paulo: Bi:ritiba Mi:i�im, Itatinga e S:t:<o Miguel 

Arcanjo, em novembro de 1981. O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos de famílias compactas, com dife

rentes ndmeros de progênies por procedências e locais de 

ensaio, com trés repeti;�es e sub parcelas lineares de dez 

plantas. 

Os :resultados obtidos em termos de médias de 

progênies dentro de procedências para várias �aJ·ci�Lcl·fs

ticas mostraram um comportamento diferencial para as oito 
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procedências e testemunha (proveniente de povoamentos co

merciais brasileiros) nos diferentes locais e idades de 

avalia�•o, com um potencial mais promissor em S�o Miguel 

Arcanjo. 

Ao nível de locais individuais, foram detec

tadas variai�es genéticas significativas ent:re procedências 

e ent:re p:rogênies dentro de procedências para determinadas 

características e idades, com maior express�o para a varia

i�º genética entre progênies dentro de procedências; n�o se 

verificando nenhuma tendên•=ia •=omum em ·:rela•;:�o a varia,;:�o 

de idades. Ambos 

mais significantes 

os tipos de va:riaç�o genética 

em termos de locais para s•o 

foram 

Miguel 

Arcanjo, e em te:rmos de características para altura de 

plantas. 

Para os locais em conjunto foram verificadas 

va:ria��es genéticas·ent:re procedências e ent:r� progênies 

dentro de procedências de forma semelhante ao observado 

pa:ra os locais individuais. O efeito de locais foi alto e 

•=rescente •=om a idade 5 • sendo :responsável :pelo •=ompo:rtamento 

diferencial das progênies dentro de procedências nos dife

rentes locais, o qual foi :relacionado principalmente às 

variaçees edáficas. A inte:raç•o de procedências por locais 

apresentou-se nao significativa e a de p:rogênies por locais 

dentro de procedências foi pouco expressiva. 

As estimativas de herdabilidade ao nível de 

médias de progênies dentro de procedências mostraram-se no 

geral altas, porém pouco consistentes� tanto ao nível de 



xiv. 

locais individuais como em conjunto, n�o revelando um mesmo 

padr�o de varia��º em fun��o da idade. As herdabilidades 

para DAP apresentaram-se, no geral, mais altas em rela�ão a 

altura de plantas. Os diferentes tipos de coeficientes de 

va:ria��o �stimados, para os locais individuais e em conjun

to, também n�o seguiram um comportamento comum em rela��º a 

varia��º de idades. 

No geral, as estimativas de pa:r:-âmet:ros 

gené�icos obtidas através do delin�amento de blocos ao 

acaso mostraram-se superiores e com tendência a menores er

ros em :rela,:;:�o as estimativas calculadas a partir do deli-

neamento de blocos de familias compactas. Entretanto, a 

grande aproxima��º encontrada para os parâmetros genéticos 

obtidos através de ambos delineamentos justificou a utili

zai�º do delineamento de blocos de familias compactas em 

estudos desta natureza. 

Os altos desvios padr�es verificados para as 

estimativas de va:riências genéticas entre progênies e her

dabilidades foram decorrentes principalmente da amostragem 

muito restrita das popula��es estudadas •. 

As estimativas de ganhos genéticos evidencia

ram o potenciai genético que poderá ser explorado com boas 

perspectivas através da sele��º de progênies dentro de 

:procedências. A perda de ganho genético com a selei�º 

marginal em :rela��º a sele��º por local individual� apre

sentou-se mais proeminente para algumas das procedências, 

mas em geral, foi de pouca expressividade. 
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O modelo n�o-linear apresentado por VENCOVSKY 

e GERRLDI (1977>, para o estudo da intera��º de genótipos 

com ambientes, mostrou-se bem adaptado aos dados de médias 

de progênies para altura, DAP e volume cilíndrico de Euca

lyptus saligna, explicando quase toda a intera��º detectada 

através do modelo linear de análise, a qual pode ser atri-

bufda à aç�o multiplicativa dos efeitos dos locais sobre a 

express�o dos genótipos. 
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GENETIC VARIRTION RMONG PROGENIES WITHIN PROVENANCES 

OF Eucalyptus saligna Smith. 

Author: Marcy Gi�o Felippe Torggler 

Adviser: Prof. Dr. José Branco de Miranda Filho 

SUMMARY 

The present work is the study of genetic 

variation and genotype x environment interaction in proge

nies of eigth Australian provenances of Eucalyptus saligna 

Smith, in which the characteristics of height, DBH, c�lin

dric volume and percentage of flaws at the levei of progeny 

means within provenance·were evaluated, at six and eight, 

at twenty, at twenty six and twenty eight months of age. 

The triais were established at three locali

ties of S�o Paulo State: Biritib� Mirim, Itatinga and S�o 

Miguel Arcanjo, in november of 1981. The experimental 

design was the compact family blocks, with different number 

of progenies for provenances and localitiªs of triais, with 

three replications and linear sub-plots of ten plants. 

The results obtained in terms of progeny 

means within provenances for several d·i.a:racter i s.t j_ ,::s 

showed the differential performance among the eight prove-

nances and control (originated from Brazilian commercial 

stands) on different localities and ages of evaluation, 
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with a more promising potential in S�o Miguel Arcanjo. 

Rt individual localities level, significant 

genetic variations among provenances and among progen1es 

within provenances were detected for certain characteris

tics and ages, with greater expression for genetic varia

tions among progenies within provenances; no trend in rela

tion to age variation was observed. Both types of genetic 

variations were higher in terms of localities for S�o 

Miguel Arcanjo, and in terms of characteristics for plant 

height. 

In the joint analysi- for localities, genetic 

variations among provenances and among progenies within 

provenances were observed at similar magnitudes as in the 

individual localities. The local effect showed to be high 

an with an increasing trend with age, and was the main 

cause for differencial performance of progenies within 

provenances at different localities; such effect was mainly 

due to edaphic variations. The prcvenance x localitv inte-

raction showed to be non significant and the progeny 

locality interaction within provenances was little expres

sive. 

The estimates of heritabilities at progeny 

mean level showed to be relatively high in general, but 

showed low consistencies as for individual localities as 

for the joint localities level, 

variation pathern with the ages. 

being not reveled a sarne 

Generally, heritability 

for DBH �as higher in relation to plant height. The 
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different sort of variation coefficients estimated
! for 

individual localities and localities jointly, also didn't 

followed a common trend in relation the age variation. 

In general, the estimates of genetic parame

ters obtained through randomized block design showed to be 

higher and the erros of estimates didn't show a consistent 

trend in relation to the compact family block design. How

eve�, the close approximation pa:rameter estimates through 

both designs and "a p:rio:ri't e>::pe•=tation of the e:r:ror esti

mates for the compact family blocks indicated it to be used 

p:referably in :relation to completely :randomized blocks. 

The high standart e:r:rors observed for the 

estimates of genet i•= varian•=es among p:rogen ies and 

heritabilities we:re mainly due to the restricted samples of 

the studied populations. 

The expected genetic gains clearly showed the 

genetic potential for selection among progenies within 

provenances. The loss of genetic gain through marginal 

selection in :relation to individual location selection �as 

more prominent for some of provenances, but in general was 

of little magnitude. 

Th� non-linear model suggested by VENCOVSKY 

and GERALDI (1977>, for the studv of genotype x environment 

interaction, showed well adapted for height, DBH, and 

cilindric volume in progeny means data of Eucalyptus 

saligna, thus explaining almost all of the inte:raction 

detected through linear analysis model, which could be 
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attributed to a multiplicative action of locations on the 

genotype expression. 



1. INTRODUÇPIO

O Eucalyptus saligna Smith foi a espécie mais 

plantada nos :reflo:restamentos b:rasilei:ros até a década de 

70, perdendo sua p:rirnasia pa:ra o Eucalvptus g:randis a 

partir desta época, o qual se to:rnou a espécie mais estuda

da sob aspecto de melhoramento genético� 

Atualmente, em vista da constata;�o da poten

cial idade em termos ,:te adapta,;:�o à dete:rrninadas •=ondi,;:ttes 

edafo•=limáti>=as onde o E. g:randis n�o se desenvolve t�o 

bem, vern havendo uma maio:r p:re·o,=upa,:;:�o em dinamizar os 

p:rog:ramas de melhoramento do E. saligna.

Os povoamentos de E. saligna aqui existentes 

s�o provenientes de um ndmero de parenta.is muito :restrito e 

muitas das vezes até desconhecidos, dificultando, assim, a 

utiliza��º destas popula;ees em programas de melhoramento 

genético. Em fun��o disto, a :reintrodu;�o de novos mate

riais genéticos vem sendo uma prática muito utilizada, 

visando ampliar a base genética das planta;�es aqui já 

estabe 1 e•= idas. 

Os testes de procedências tem se constituído 

no passo inicial deste novo procedimento� permitindo a 
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determina��º da origem de sementes que melhor se adapta aos 

plantios dentro de cada regiâo e o fornecim�nto de informa-

��es sobre os padr�es de varia�ees genéticas e 

de genótipos com ambientes. 

intera��es 

Os esquemas de testes de procedências outrora 

utilizados tem sido questionados devido ao fato de se 

restringirem a descrever apenas os padrbes de varia��º 

genética entre procedências, n�o trazendo o conhecimento 

das quantidades de varia��º dentro das mesmas. 

A instala�âo dos testes de procedências com a 

separa�lo e identifica��º das descendências das árvores 

individuais, ou seja, os testes de progénies dentro de 

procedências vêm permitindo que se obtenham simultaneamente 

informaç�es sobre a varia��º genética entre e dentro das 

procedências, com relativa economia de tempo e trabalho 

dentro do programa de melhoramento. 

O delineamento de blocos de famílias compac

tas tem sido recomendado para ensaios desta natureza, quan

do se testam várias procedências com um pequeno nõmero de 

progênies, objetivando uma comparaç�o mais precisa entre as 

médias de progênies que entre as médias de procedências. 

Entretanto, o emprego deste delineamento visando a determi

na�ao de parêmetros genéticos ainda é alvo de muitas dis-

cuss�es. Para estudos de par�metros genéticos, tem havido 

uma maior aceita�=º por parte dos pesquisadores dos deli

neamentos de blocos ao acaso e látice. 

Os aspectos relativos a tamanho, forma� la-
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cais e época de amost�agem têm se mostrado como fundamen-

tais e limitantes nos estudos de procedências, devido à 

dificuldade inerente às espécies florestais em se realizar 

uma amostragem correta, ou pelo menos satisfatória, para 

:representar a verdadeira variabilidade genética das popula-

,:;:eJes. 

Outra quest�o que tem sido enfocada como de 

alta importancia no melhoramento florestal vem a ser a 

intera��º de genótipos com ambientes, tendo em vista que o 

zoneamento ecológico para as es�écies e procedências, ge

ralmente, envolve regi�es muito extensas englobando ambien� 

tes bastante diversos e que a p:resen�a do componente devido 

à intera��º de genótipos com ambientes pode reduzir seria

mente as pe:rspe•=tivas de ganhos gené-ti,=os •=om os diferentes 

tipos de sele��o. 

O presente trabalho tem por objetivos: 

1 - Classificar as procedências quanto ao seu 

comportamento em rela�•o às diversas características estu-

dadas, e obter informa�ees sobre a variai•º genética 

entre procedências e entre p:rogênies dentro de procedências 

em diferentes localidades e sobre as possíveis intera�ees 

de progênies e procedências com locais, nas diferentes 

i,:lades; 

2 - Estimar parêmetros genéticos a partir das 

análises de variâncias em blocos de famílias compactas e 

blocos ao acaso, para as progênies de cada procedência em 
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estudo, ao nível de locais individuais e em conjunto, nas 

diferentes idades, para as características de altura e DAP 

de plantas e avaliar o grau de precis�o destas estimativas; 

3 - Avaliar as magnitudes dos efeitos multi

plicativos dos ambientes sobre os genótipos em rela�âo a 

intera�•o detectada pelo modelo convencional de análise de 

variência conjunta. 
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2. REVISA□ DE LITERATURA

z.1. Eucalipytus saligna Smith : distribui�âo geográfica

e importância-

A introdu��o de espécies florestais tem sido 

uma prática muito utilizada em vários paises do mundo, onde 

as espécies locais nâo reunem as caracteristicas desejadas-

MORANDINI (1964) relatou como deve ser desenvolvido um 

programa de introdu�âo de espécies e WRIGHT (1964) comentou 

sobre os �xitos e fracassos destes programas em vários 

paises do mundo. 

No Brasil, dois g@n�ros t@m se destacado como 

espécies arbóreas exóticas de ampla aceita�âo no mercado, o 

g@nero Pinus e o gênero Eucalyptus-

As espécies de eucaliptos dominam grande 

parte dos reflorestamentos brasileiros, apresentando um 

ciclo de rota�lo relativamente curto (5 a 6 anos), uma boa 

adapta�lo a diferentes c□ndi�Bes ecológicas, uma madeira de 

fibras curtas e de alta densidade, que se presta tanto para 

a fabrica�lo de papel e celulose, come para energia (àlcccl 

e carvão) e serrarias-
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Dentre as espéci-s que v�m apresentando me

lhores resultados tanto em produ�ão como adapta��º a dife

rentes condi�aes ecológicas segundo GOLFARI & PINHEIRO 

NET0(1970), destaca-se o E ■ saligna Smith, que até a década 

de 70 foi a espécie mais plantada no pais ■ A partir disso, 

o E ■ g:randis vem tendo sua importincia :real,.:ada, recebendo

muita aten��o po:r parte dos melho:ristas florestais <ASSIS, 

1980; BORGES, 1980; FREITAS et alii, 1980; l<AGEYAMA, 1980 e 

1983), enquanto que o E ■ saligna tem sido muito pouco 

explorado do ponto de vista genético ■ 

Mais recentemente, vem se observando uma ten

dência no sentido de introduzir novas pro•=ed@ncias austra

l ia nas de E ■ saligna, objetivando ampliar a base genética 

das popula�ôes já existentes, que até ent�o se limitavam a 

utilizar sementes de povoamentos restritos e desconhe,=idos, 

•=om um grau de sele,.;i.(o mui to 1 irni tado ■ ZOBEL & BRUNE ( 1981) 

comentam •::rue a base genética de mui tas popu 1 a,.:êSes de euca-

1 i ptos plantadas no Brasil é restrita, devido a natureza 

das sementes importadas •::rue provém de um 1 imitado número de 

parenta is ■ 

A espécie E ■ saligna é originária da Austrá-

1 ia, •:rue o,=orre entre as latitudes de 28º e 35° Sul, nas 

regiaes litorâ:neas e vales férteis das cadeias montanhosas 

próximas do litoral da Nova Gales do Sul e ao Sul de 

Queensland, em altitudes desde o nivel do mar até 1000 m, 

onde a precipita�âo média anual situa-se entre 800 a 1 ■ 200 

mm, com chuvas uniformemente distribuidas durante o ano, ou 



7. 

concentradas no ve:rã□■ A esta�ão seca nâo ultrapassa 4 

meses, a temperatura média das máximas do mês mais quente 

está entre ZBº e 30° C e das minimas do mês mais f:rio està 

ent:re 3° e 4° C, e as geadas o•=o:r:rem numa intensidade de 5 a 

10 dias po:r ano (FAO, 1979) ■ 

A dist:ribui•.::ão natural do E• sal igna está 

praticamente sobreposta com a do E. grandi�, porém, hib:ri-· 

da�âo natural normalmente nâo ocorre devido a diferen�a nas 

esta�ôes de florescimento (ROEDER, 1980). Estas espécies 

permane,=eram por muito tempo •=lassifia=adas botania=amente 

dentro da mesma categoria, até que as diferen�as entre as 

mesmas fossem re•=onhecidas, sendo uma delas a presen,.:a de 

11 lignotubers 11 no E. saligna <FAO, 1979). Esta •=a:ra•=teris-

tic:a permitiu •:rue o E· sal igna apresentasse uma maior 

•=apacidade de brota�Jo em compara•:.:�o •=om outras espé,=ies do 

gênero testadas por GOLFARI (1982) ■ 

2.2. Varia��º genética em espécies florestais e testes 

de proced@ncias 

Segundo DANIELS (1984) e}dste uma hierarquia 

de varia•:.:aes genéticas nas espécies florestais, que pode 

ser aproveitada nos seus diversos niveis, com maior ou 

menor difi,=uldade, para propósito de melhoramento. A hie-

rarquia, em ordem decrescente de magnitude, ( 1) 

varia�•o entre espécies; (2) varia�ão entre :ra�as ou 

procedências; (3) varia�ão entre popula��es locais ou 



8. 

povoamentos; (4) va:ria�ão entre famílias; e (5) varia�ão 

entre árvores individuais ■ Ressalta ainda, que para a maio

ria das espécies estes vários níveis t@m sido muito pouco 

:pesquisados • 

Historicamente, o método mais utilizado na 

detec,;:â'.o de variabilidade genéti,=a em espé,=ies floresta.is 

tem sido os testes de p:ro,=edln•=ia.s (STERN, 

1976; NIENSTAEDT, 1979). 

1970; READ,

A pe�•::ruisa de p:roced@ncias é funda.mental :para 

o mel hora.me nt o de espé,= i es f l ores tais , pois f o:r ne,=e •=o nd i -

•iÍ:Ses para se assegurar a es,=olha das melhores fontes de

sementes e permite identifica,:.;Jo dos componentes genéticos 

e ambientais da varia,:.;lo fenotipii=a entre árvores de i::life:-'> 

:rentes origens geográf i•=as. 

A defini,:.:lo de pro•=ed@ncia é lugar de origem, 

porém em linguagem florestal o termo tem assumido vários 

significados, des,:le popula,:.:lo até país- Muitas dis,=ussê5es 

em torno da nlo especi f i•=idade do termo sio apresentadas 

na li te:ratura, havendo ne,=essidade de uma padroniza,:.:lo da 

terminologia■ LANGLET (1962) definiu os testes de 

p:roced@n,=ias •=amo o estudo da variabilidade ecol6gi,=a ,:!en

tro de espécies, a rela,:.:lo entre esta variabilidade e a 

influ@ncia do ambiente, e as :rea,:.:êSes das diferentes popula

cêSes diante da t:ransfer@ncia de um ambiente para outro

CALLAHAM(1963) atribuiu ao termo p:roced@ncia, um significa

do biológico equivalente a uma popula�ão local ou deme, 

parte de uma :ra�a, ecotipo, cline, subespécie ou variedade ■ 
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Segundo MATHESON & RAYMOND (1984b), a conota�io empregada 

de popula,;:ão é errada, pois, na coleta de sementes de uma 

proced&ncia, a amostragem correta da popula�io é quase 

sempre impraticável, sendo que o material gen,tico nâo é 

representativo da mesma. Assim preferiram o significado de 

lote particular de sementes de uma cole,;:ão feita por uma 

determinada orga n i za,.:ão. Para STYLES (1976) o termo 

proced&ncia pode ser considerado como sendo a área geográ

fica e ambiental na qual árvores mies desenvolvem-se e 

dentro da qual sua constitui�lo genética tem sido modifica

da através de sele,.:ão natural. 

Os procedimentos té,=nicos empregados na •=on

du,.:�o de estudos de proced@n,=ias e sua im:i:•ortâ:n,=ia para o 

melhoramento de espé,=ies florestais t@rn sido dis•=ut idos por 

alguns autores tais corno: 

1970); BURLEY (1973>; 

ANDREW < 1976 >. 

LANGLET (1963); CALLAHAM <1963 e 

BURLEY et ali i < 1976); WF-:IGHT & 

Dentre os objetivos dos testes de 

proced@ncias, estão os levantados por READ (1976), que são 

a determi na,;:ão da origem de sementes •::rue melhor se adapta 

aos plantios dentro de •=ada região e o forne•=imento de 

i nforrna,.:ê!es sobre os padrê!es de varia,.:ão genét ii=a e intera

,;:ê!es de gen6tipos e ambientes ■ NANSON (1972) •=ita a possi

bilidade do uso destes testes para a produ�io de sementes, 

através da sele,;:ão entre e dentro de parcelas após a ava

lia,;:ão dos mesmos (Pomar de Sementes de Proced@ncias); e 

KEMP (1976) comenta que os testes de p:rocedincias podem ser 
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muito úteis nos �regramas de conserva�ão genética, desde 

que as coletas de material sejam feitas dentro dos padraes 

de representatividade das popula�aes-

0 mitodo de selei+lo de proced@ncias tem sido 

:re,=onhe,=ido como a forma mais prilti,=a e ba:rata de uti 1 iza

�ão da va:ria�lo genética em espé,=ies flo:restais- Ent:retan

to, deve-se :ressal ta:r o 1 imitado alcan,=e das i nforma..:aes 

t:razidas pelos testes de proced@ncias :realizados no passa

do, em vista das inúmeras falhas e�-::pe:rimentais normalmente 

cometidas- RICHARDSON (1970) apontou •:rue os mesmos e:ram 

:realizados a:i:•enas com a finalidade de avaliar produtividade 

de povoamentos em dete:rrninados locais, sendo instalados sem 

:re;peti..:;êSes, sem :representatividade e sem identifi•=a,.:ão do 

material coletado- Assim, NIENSTAEDT (1979) criticou também 

os testes de p:roced@n,=ias mais antigos, pela sua forma 

gene:ral izada ,:le desc:reve:r os padrê:les de variatilo dentro de 

espé,=ies, pois os mesmos se :restringiam a demonst:rar somen-

te as quantidades de variai+lo ent:re p:roced@ncias, nlo per-

mitindo o conhecimento das quantidades de variai+lo dentro 

de proced@n,=ias. 

Conforme ELDRIDGE ( 1964), a dernonstraa+lo ,:lo 

•=omponente genético da varia�io fenotípii=a dentro de popu

la,.:êSes reque:r testes de prog@nies, que é um aspecto 

importante e um tanto negligenciado na pesquisa genética 

dos eu,=al iptos. 

A escassez de informaa+ê:les sobre os padrê:les de 

varia�ão genética em rela�ão às diversas espécies de euca-



11. 

liptos já conhecidas e utilizadas nos paises tropicais, tem 

dificultado o avan�o do melhoramento em rela�ão às espécies 

de clima temperado, que já se encontram em estado mais 

avan�ado de domestica�ão-

Segundo TURNBULL <1977> e WOOD (1978> as 

espécies de eucalipto mais estudadas sob o ponto de vista 

de variacâo genética s�o: E ■ camadulensis, E ■ deglupta, E ■ 

globulus, E ■ leu,=oxylon, E ■ nitens, E ■ obliqua, E ■ regans, 

E ■ viminalis, E ■ grandis, E ■ tereticonis e E ■ urophylla ■ 

No Brasil, testes de procedências tem sido 

realizados com espécies de eucaliptos visando identificar 

boas fontes de material genético, alguns dirigidos a carac

teristi•=as de •=res,=imento e forma das árvores <PÁSZTOR, 

1972; GOMES, 1977; PIRES et alii, 1980; ASSIS et alii, 

1983 e 1983a; CAMPINHOS et alii, 1983; PINTO JR., 1984) e 

outros visando caracteristicas de qualidade da madeira 

(BRASIL, 1983). Entretanto ensaios de procedincias que 

visem a determinac�o de parâmetros genéticos são raramente 

encontrados (PINTO JR., 1984). 

Uma tend@ncia que vem surgindo mais recente

mente é a de se •=ombi na:r as funi:;:êSes dos testes de 

proced@ncias e de progênies no mesmo experimento <WRIGHT, 

1978; NIENSTAEDT, 1979). Isto tem permitido que informa

�aes sobre as fontes geográficas de origem das sementes e

sobre as diferencas genéticas entre as árvores de cada 

proced@ncia sejam fornecidas simultaneamente, com uma rela

tiva economia de tempo dentro do programa de melhoramento-
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Tendo em vista o grande .número de tratamentos 

•:rue aparecem em testes de p:rogênies e 

procedincias, o que vem a dificultar a acomoda�•□ de uma 

repeti�lo inteira em um local com suficiente uniformidade, 

WRIGHT & ANDREW (1976) sugeriram o uso do delineamento 

•=hamado de blo•=os de familias •=ompactas ( •=ompact fami ly 

blod::s >. Este delineamento é semelhante ao de parcelas 

subdivididas, segundo PANSE & SUKTAME (1964), sendo que as 

progªnies pertencentes a mesma p:roced�ncia s�o plantadas 

lado a lado em uma parcela principal, isto é, agrupadas. 

Em um teste de pro,=ed@ncias t ipii=o, as semen

tes slo •=oletadas de um número de árvores em povoamentos 

diferentes e misturadas ■ Nenhum esfor�o é feito para man-

ter separada a identidade da descendê!n•=ia das àrvo:res indi

viduais dentro de •=ada povoamento ■ As •=ompara,:;:êSes sio l imi-

tadas a nivel de proced@ncias, nlo permitindo a análise da 

va:ria�ão genética ent:re familias ■ Segundo WRIGHT (1978) o 

delineamento de blo,=os de fami 1 ias compa,=tas, ao cont:rà:rio, 

permite compa:ra�aes mais precisas sobre as dife:ren�as entre 

farni 1 ias dentro de proced@ncias, com redw:;:;fío na p:re•=is;;(o 

das informa�aes sobre as diferen�as entre as proced@ncias ■ 

SNYDER (1966) testou vários e�-.:per i ment os 

florestais •=om numerosos tratamentos, •:rue normalmente :re

querem grandes repeti�êSes em locais heteroglneos, e con

cluiu que a substitui�ão das repeti�aes em blocos incomple

tos menores e mais homogêneos :resultou 

mais precisas. Segundo este autor, o delineamento de blo-
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cos de familias compactas é mais apropriado quando os 

genótipos dividem-se naturalmente em grupos e onde as dife

ren�as dentro de grupos são menores ou de maior interesse 

que as entre grupos, tal como no caso dos testes de pro

cedências- E os làtices são.mais adequados quando se testam 

muitos genótipos cujas diferen�as nâo são conhecidas ou são 

de igual tamanho ou interesse, por exemplo, na estimativa 

de ganhos genéticos, capacidade de combina�âo e componentes 

de variância ■ FERREIRA & ARROJO (1981) recomendaram o uso 

dos blocos incompletos para ensaios onde o número de 

proced@ncias a ser testado fosse superior a 10, e as parce

las fossem de 25 plantas ou mais. 

Um problema constantemente discutido e não 

resolvido dentro da pesquisa de proced@ncias em espécies 

florestais tem sido a amostragem das popula�aes naturais ■ 

CALLAHAM(1963) destacou a importlncia que os aspectos rela-

tives a tamanho, forma, locais e época de amostragem podem 

representar nos estudos de varia�lo genética destas espé

cies- BARNES & GIBSON (1984) consideram que a composi�âo 

genética das amostras nos testes de proced@ncias, ou seja) 

o número de paternais que originaram as sementes, é o fator

mais fundamental para que seja� fornecidas informa�aes 

confiáveis sobre o padrão de varia�âo genética ■ 

Diversas recomenda�ões têm sido sugeridas na 

literatura; entretanto, ainda não existe um consenso geral 

sobre o assunto, em vista da escassez de experimentos 

planejados especificamente para a investiga�âo da amostra-
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gem ideal para representar a variabilidade das popula�ôes 

naturais de espécies florestais-

Segundo CRLLAHRM (1963), o número de árvores

a ser amostrado em cada local de distribui�âo da popula�ão 

natural deveria flutuar de acordo com a varia�ão fenoti

pica entre àrvores ali encontrada, e que devido ao fato de 

raramente se ter o conhe,=irnento desta varia,.:Jo, o melhor 

procedimento seria a coleta de sementes de 10 a 25 indi-

viduos de •=ada local idade □LI pro,=edência ■ KEMF' < 1976) esta-

beleceu que a coleta de sementes deveria abranger 25 a 30 

àrvores ■ NAMKOONG et alii (1980) comentaram que pa:ra as 

espé,=ies de distribui,:.;Jo •=antinua e homogênea, urna amostra

gem de 100 árvores poderia ser suficiente, porém, pa:ra as 

espé,=ies de distribui,:.;ã'o· subdividida, os pontos deveriam 

se:r aumentados em número e tamanho ■ SHIMIZU et alii (1982) 

propuseram o uso de no rninimo 25 à:rvores por procedência, 

distanciadas entre si de pelo menos 100 rn, :ressaltando que 

conforme os conhecimentos sobre a variabilidade genética 

das espécies fossem sendo aumentados, a :recomenda�ão pode

ria ser alterada ■ 

Z0BEL (1978) considera que urna amostra de 30 

árvores de cada procedência é adequada para fornecer info:r

ma�aes :representativas sobre a variabilidade genética da 

POPLI l a,.:aes 

Existe uma grande dificuldade quando se trata 

de definir o tamanho efetivo ideal que se deve procurar 

atingir e manter num programa de melhoramento, conforme 
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ressaltou VENCOVSKY (1987), pois tudo dependerá do rigor 

com que se quer, ou se pode trabalhar ■ Este autor derivou 

as expressaes matemáticas a partir da fórmula básica de 

CROW & KIMURA (1970) para adaptar o conceito de tamanho 

efetivo �opulacional às etapas básicas da preserva��º de 

germoplasma, tais como a coleta de amostras e sua preserva

�âo. Entre as considera�aes feitas neste trabalho, foi 

enfatizada a técnica de controle gamético feminino, que 

consiste na coleta de um número de sementes igual ou àpro

ximadamente igual, de cada planta componente da amostra ■ 

Esta técnica permite um incremento da representatividade 

genética das amostras e uma minimiza��º das eventuais per

das de alelos por deriva genética ■ 

Segundo NAMKOONG (1979), a restri�!o do tama

nho efetivo da popula��o pode interferir·na mudan�a das 

frequências alélicas, dificultando a predi��o dos ganhos 

genéticos ■ Sempre que as popula�aes selecionadas têm um 

tamanho pequeno, existe a chance de perda de um alelo, isto 

é, um alelo neutro que nâo tem valor seletivo inicial, mas 

que é negativamente correlacionado com alelos selecionados 

em outros locas- Sendo assim, quando a •=onsidera,:;:âo é 

e:,-,:tendida a vários locas, as •=han,=es de perda de alelos 

valiosos potencialmente, pode restringir severamente o 

tamanho do ganho potencial<NAMKOONG & ROBERTS, 1982). 

A idéia de que o conteúdo de variabilidade 

genética aumenta com o aumento do número de parentais que 

compoêm a amostra só deve ser considerada verdadeira, se os 
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mesmos forem tomados ao acaso para representar a populaclo ■ 

Entretanto, a variabilidade genética poderá ser reduzida 

segundo JONES & BURLEY (1973), se os parentais estiverem 

localizados muito próximos, ou se os mesmos ocorrerem em 

uma planta�ão derivada de um pequeno número de parentais, 

ou ainda, se forem selecionados com uma finalidade muito 

restrita. Como consequências desta amostragem inadequada, 

estes autores destacam o risco de susceptibilidade a danos 

por patôgenos e fatores climáticos; a diminui��º da quanti

dade de variância genética aditiva disponivel para uso 

futuro através de sele�ão, reduzindo os passiveis ganhos 

genétii=os; e o ris•=o da depressão por endogamia, aumentado 

com o maior grau de parentesco entre os individuas selecio

nados ■ 

A depressão por endogamia pode levar a perda 

de vigor, resist@ncia e adaptabilidade <KLEINSCHMIT, 1979). 

Em eucaliptos, ELDRIDGE (1977 e 1978) ressalta que embora a 

endogamia não cause efeitos depressivos letais como para os 

pin�eiros, não pode ser ignorada por programas de melhora

mento, pois poderá causar grandes perdas em termos de 

ganhos genéticos. VAN WYK (1981) pesquisando os efeitos da 

endogamia em E ■ g:randis em rela,:;::.lo a diferentes graus de 

parentesco, observou que a mesma foi detrimental ao desen

volvimento em performance da espécie ■ 

A press�o de sele�ão tem sido mencionada 

também como fator que pode contribuir para uma redu�ão da 

variabilidade genética das populacaes de espécies flores-
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tais <YEATMRN, 1972; LIBBY, 1973). KLEINSCHMIT (1979) es-

clarece como este fator pode influenciar a estrutura gené

tica destas popula�ões, tanto através da sele��º natural 

como através do manejo das pop�la�aes para fins de melhora

mento. 

2.3. Estimativas de pa:r8met:ros genéticos em espécies 

florestais 

A determi na,.:�o dos par.imetros genét ices •:rue 

caracterizam as· popula,.:aes de espécies f lo:restais é de 

grande significância para o melhoramento florestal, tendo 

em v�sta que a maioria das caracte:risticas importantes 

e•=onornicamente tem heran,.:a quantitativa. Segundo l<AGEYAMA 

< 1980 > há escassez de i nfo:rrna,.:êSes· sob:re o •=ompo:rtarnento das 

mesmas mediante sele,.:ã(o, e uma grande dificuldade para a 

real iza,.:�o de mui tos •=iclos de sele,.:�o :recorrente, a curto 

prazo, devido ao ciclo longo destas espécies ■ 

O procedimento mais comum que vem sendo uti-

1 izado pa:ra a est irna,.:ão. de parâ'.rnetros genét ii=os das popula

�aes de espécies florestais tem sido a análise de familias 

obtidas por poliniza��º livre ou controlada CHATTEMER, 

1963). Os p:rin•=ipais es•:ruernas utilizados na estirna,.:ão de 

parimetros genéticos para tais espécies foram discutidos 

por KAGEYAMA (1980). 

Devido a sua simplicidade e baixo custo em 

:rela�âo aos esquemas que exigem poliniza�ão controlada, o
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esquema de prog@nies de poliniza�âo aberta tem aparecido 

com mais frequência em ensaios cujo objetivo é a estimativa 

de pa:rimet:ras genéticos, principalmente nos eucaliptos, 

devido a dificuldade que existe na emascula�âo das pequenas 

flores para se realizar a poliniza�ão controlada (ELDRIDGE, 

-1977).

Entretanto alguns autores tem levantado res

t ri ,:;:ões •:rua nt o a u ti 1 i za,.;âo do es•:ruema na. es t i ma,:;:âo de 

parimetros genéticos ■ DIETRICHSON (1972) comenta que as 

estimativas obtidas por tal esquema poderâo ser enganosas . 

caso ocorra a endogamia e ZOBEL & TALBERT (1984) citam que 

o fato pode ser agravado se as estimativas ferem baseadas

em materiais muito jovens, para os quais não existe um 

padrão de poliniza�ão ao acaso, 

produzem a maioria do pólen ■ 

somente poucos individuas 

KAGEYAMA (1980) :ressalta que geralmente, o 

que se tem verificado é um aproveitamento dos ensaios de 

p:rog@nies, os quais p:rioritariam�nte t@m o objetivo de 

testar árvores mães pa:ra um p:rog:rama de "Pomar de Semen-

tes", para a obten�ão de estimativas de parâmetros 

genéticos da popula�ão ■ Assim, o que tem ocorrido é a

inclusão de individuas selecionados na popula�ão e não uma 

amostra tomada ao acaso da mesma, condi�âo essencial para 

que as estimativas dos parâmetros sejam generalizadas para 

esta popula,:;:âo. 

NRMKOONG (1966) demonstrou coma a endogamia 

pode afetar a estimativa da variJncia genética aditiva 
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obtida através de pragênies de poliniza�ãa aberta, obser

vando que pode acorrer uma superestimativa do valor verda

deiro. 

Os parâmetros genéticos de interesse para o 

melhoramento envolvendo prog@nies, segundo ROBINSON & 

COCKERMAN (1965), sâo: as variâncias genéticas e suas com

ponentes aditivas e não aditivas, o coeficiente de herdabi

lidade, tanto no sentido amplo como no restrito, as intera

�aes dos efeitos genéticos e ambientais e as correla�aes 

entre caracteristicas. 

VENCOVSKY (1969) aponta que as componentes da 

va:riân•=ia genot i:Pi•=a são parâmetros que podem ser ut i 1 iza

do� para: a) obterem-se informa�aes sobre o tipo de a�ão 

dos genes em caracteres quantitativos; b) orienta�ão sobre 

o esquema mais adequado de sele�io a ser adotado; c) 

estimativas do progresso esperado na sele�ão. Este mesmo 

autor observa que para Uma estirna�ão ampla e sem rest:ri�ôes 

dos componentes da variância �enética, é essencial que: 

tanto os individuas aparentados que constituem o material 

experimental, corno os da popula�ão base, devem ser não 

e ndo•=ruzados. 

Segundo TODA (1972) pelo método de análise de 

variância, o componente da variância entre familias pode 

ser detectado, fornecendo a estimativa de 1/4 da variância 

genética aditiva da popula�ão. 

A variância genética aditiva é o principal 

componente da variância fenotipica, sendo a principal causa 
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da semelhanca entre parentes CFALCONER, 1964). Na p:ràtica 

este parâmetro é medido em rela�âo a variância fenotipica 

total, que inclui as va:riin�ias genéticas aditivas e nlo 

aditivas e as variâncias causadas pelo ambiente, resultando 

no parâmetro chamado he:rdabilidade ■ As propriedades gené-

ticas da populacão e a :resposta a selecão são determinadas 

através do conhecimento deste parâmetro ■ 

No melhoramento florestal tem-se dirigido uma 

maior atencio para oi métodos de selecâo do que pa:ra os 

métodos de melhoramento, em funcâo do ciclo longo e das 

198()). Sendo 

assim, a determi na,.:âo da he:rdabi 1 idade torna-se ne•=essária 

não só para estimar os efeitos do melhoramento em termos de 

ganho genét i •=o ( NAMKOONG et a 1 i i , .1966; SHELBOUF.:NE, 1969 > , 

mas também pa:ra que haja uma escolha adequada dos métodos 

de selecâo e melhoramento. TODA (1972) :recomenda a propa

gacâo em massa dos individuas selecionados com alta inten

sidade de selecâo (Pomar de Sementes Clonal) para caracte-

risticas de alta herdabilidade ■ Ao contrário, quando os 

valores da herdabilidade são baixos, a selecâo com baixa 

intensidade de selecâo de um g:rande número de individuas, 

acompanhada de uma :reselecâo de familias e individuas (Po

mar de Sementes por Mudas) pode:rá :resultar em ganhos gené-

t i •=os ma i o:res • 

Estimativas de he:rdabilidade em espécies 

florestais têm sido determinadas a nivel de plantas indivi-

duais, de familias e de plantas dentro de familias (COTTE-
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RILL & ZED, 1980). Raramente outras unidades genéticas 

também utilizadas no melhoramento florestal, tais como� 

povoamentos , ecotipos, familias dentro de povoamentos, 

procedências e outros, aparecem em estudos de herdabili

dade ■ 

BEY & KUNG (1977) propuseram uma forma de 

separar a variaclo fenotipica e determinar a herdabilidade 

de acordo com ·o delineamento experimental, ou com o sistema 

de cruzamento, ou com o esquema de selecão utilizados, com 

o propósito de fornecer estimativas mais claras e consis

tentes para as unidades genéticas que estão sendo testadas 

e selecionadas e predizer ganhos genéticos das mesmas. 

Sugerem uma fórmula unificada para a herdabilidade em deli

neamentos balanceados, � = 1 - (1/F), onde Fé o valor 

computado para testar a hipótese nula de que todas as 

unidades genéticas slo iguais, o mesmo utilizado na análise 

de variância ■ 

Em eucaliptos, observa-se uma certa falta de 

estudos relacionados com a variacâo genética, utilizando-se 

prog@nies de polinizac�o livre obtidas de árvores selecio-

nadas em populacaes naturais ■ Mais frequentes, sâo os 

estudos de progênies de polinizacâo livre obtidas de ár

vores selecionadas fenotipicamente em populacôes implanta

das, como os realizados com E. grandis (VAN WYK, 1977; 

KAGEYRMR, 1980 e 1983) e E ■ tereticornis (KEDHARNATH & 

VAKSHAHYA, 1977). Estudos a partir de prog@nies de 

povoamentos naturais foram elaborados com as seguintes es-
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pécies, segundo ELDRIDGE (1978): E ■ obliqua, E ■ regans e E ■ 

nitens- Este autor citou que as estimativas de herdabili

dade para as espécies analisadas mostraram-se baixas de um 

modo geral, indicando que o melhoramento genético poderà 

alcan�ar melhores resultados se realizado através de sele

•.:âo de farni lias ■ 

Alguns problemas •:rue são en,=ontrados constan

temente nos estudos de herdabilidade em espécies florestais 

tem contribuido para a redu�ão da precisão das estimativas ■ 

HATTEMER (1963) reuniu várias estimativas de 

herdabilidade publicadas em pesquisas de melhoramerito flo

restal e ressaltou •:rue as mesmas só devem ser consideradas 

para uma definida popula,.:ão sob determinadas condi,;:êSes 

ambientais ■ TODA (1972) alertou para o problema das estima

tivas em idades jovens, que podem muitas vezes n�o corres

ponder a situa�âo encontrada nas idades adultas, devido a 

mudan�as nos padraes de controle genético das árvores (NAM-

KOONG et alii, 1972; 

1979; LOO et alii, 

NAMKOONG & CONKLE, 

1984; NIENSTAEDT & 

1976; FRANKLIN, 

RIEMENSHNEIDER, 

1984), sugerindo que as herdabilidades sejam obtidas em 

idade de corte e que as estimativas em idades mais jovens 

sirvam apenas como indicativas ■ 

KAGEYAMA (1980) abordou o problema da utili

za�âo de um pequeno número de progenitores, portanto poucas 

familias, para a determina�âo da herdabilidade, muito comum 

em ensaios desta natureza devido às dificuldades impostas, 

tanto na coleta de material como instala��º e condu�ão dos 



23. 

mesmos. 

TODA (1972) :ressaltou que muitas vezes as 

populacões das quais sâo tomadas as amostras para os en

saios, já passaram por algum processo de selecâo no sentido 

genético, quer seja através da prática da classificacâo das 

pllntulas nas plantacBes adultas, ou da pesada competic�o 

nos povoamentos estabelecidos naturalmente ■ Assim, o con

ceito de herdabilidade torna-se muito impreciso nas popula-

1:;:ões :residuais após sele,:.;âo, havendo ne,=essidade de se 

examinar os efeitos esperados da selecâo praticada nestas 

populacaes, pois as estimativas poderâo estar sendo influ

enciadas mais pela variabilidade ambiental do que por fa

tores genéticos ■ 

MATHESON & RAYMOND (1984) examinaram os efei

tos dos desbastes nas estimativas de parlmetros genéticos 

em testes de progê!nies de Pi nus radiata e •=on•=luiram •::rue a 

remocâo ao acaso de árvores de uma parcela nâo afetou as 

estimativas de va:riân,=ias, mas aumentou os erros padrões 

das estimativas de he:rdabilidade, po:rque as estimativas 

foram baseadas em um número menor de árvores ■ Já a remocão 

seletiva de árvores aumentou as estimativas de variância 

genética e diminuiu as estimativas de variância fenotipica ■ 

Objetivando avaliar o grau de confiabilidade 

das estimativas dos parâmetros genéticos, VELLO & VENCOVSKY 

(1974) derivaram as exp:ressBes para a estimacâo das va:ri

áncias associadas as estimativas de variâncias genéticas e 

coeficientes de he:rdabilidade, salientando que os erros slo 
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inversamente proporcionais aos graus de liberdade para 

progênies e residuo, e ao número de repeti�ôes e de plantas 

por parcela. 

NRMKOONG & ROBERTS (1974) e NAMKOONG (1984) 

tem relacionado o erro associado as estimativas de variln

cias com a eficiê!ncia dos delineamentos utilizados em expe-

rimentos genéticos florestai�- Men,=ionam •:rue desde •:rue os 

erros aLUnentam de acordo •=om a magni tw::le do próprio •=ompo

nente, a raz�o entre o erro e o componente pode ser consi

derado como um critério razoável para se julgar a qualidade 

do delineamento. 

Além dos métodos •=ementados sobre a obten,:.:ão 

de par&metros genéticos em espé,=ies florestais, 

ressa 1 tar o de SAKAY !, HATAl<EYAMA < 1963) , •:rue 

=onvém 

permite o 

•=álo=ulo dos parâmetros genét i•=os sem a ut i l iza,.:ão de pro

gê!nies, e o de SAKAY & MUKAIDE (1967) que acrescenta ao 

anterior o componente de variâ:ncia competi,=ional além da 

genética e ambiental. 

z.4. Intera,.:io de genótipos com ambientes

A performance dos genótipos em rela,.:�o a 

outros pode variar de acordo com o ambiente, tanto que 

genótipos que s�o superiores em um ambiente, podem n�o ser 

em outro ■ Esta resposta diferencial entre genótipos em 

rela�ão a diferentes condi�ôes ambientais é chamada de 

interacão entre genótipos e ambientes ■ 
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ROBERTSON (1959) abordou que a inte:ra�âo de 

genótipos com ambientes pode ser atribuida a duas causas 

distintas- Uma parte se deve a diferen�a das variâncias 

genéticas entre os materiais nos diferentes locais, ou 

melhor, a varia�ão na expressividade dos genes que contro

lam o caráter. A outra parcela pode ser atribuida à falta 

de correla�âo dos valores genotipicos dos tratamentos de um 

para outro local, isto é, às mudan�as genuinas na ordem dos 

genótipos entre locais. Segundo VENCOVSKY (1978), apenas a 

segunda parte da intera��º traz dificuldades ao melhora

mento, posto que, uma pequena correla��o dos valores dos 

genótipos nos ambientes indica que os melhores tratamentos 

em um ambiente poderão não ser em outro. 

A ocorr@ncia de intera�âo de genótipos com 

ambientes pode ser determinada estatisticamente através da 

anàlise conjunta de experimentos :repetidos em mais de um 

ambiente e cujos tratamentos sejam constituidos de mate-

riais genéticos ■ COMSTOCK & MOLL (1963) fo:rne,=e:ram uma 

análise clara dos aspectos genéticos e estatisticos dos 

modelos normalmente utilizados na estimativa da va:riincia 

da inte:ra�âo de genótipos e ambientes através das análises 

de va:riâtn•=ias. 

A detec�ão de significância para a intera�ão 

n�o es,=la:re,=e, contudo, as impli•=a,.::aes •:rue esta possa te:r 

sob:re o melhoramento (VENCOVSKY, 1978), tornando-se neces-

sàrios os estudos de detalha.mente desta componente da va-
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Uma variedade de técnicas estatisticas tem 

sido desenvolvidas para explicar as inte:ra�aes de genótipos 

com ambientes, quase sempre objetivando encontrar quais os 

ambientes e genótipos que estão causando a maior parte da 

variincia da intera,.:�o e caracterizar os genótipos para a 

estabilidade-

A té•=ni,=a da :regressão li nea:r, •::rue segundo 

HILL (1975) é versátil e permite a predi,.:ão da performance 

de outros genótipos em ambientes diferentes dos amostrados 

e:,-.:pe:rimentalmente OLl ,::Je ge:ra,.:êSes segregantes das quais 

foram derivadas, tem sido um dos procedimentos mais comuns-

YATES & COCHKAN (1938) foram os primeiros a 

usar a anàl ise da :regressão asso•=iada a conven,=ional anà-

1 ise de variân•=ia para determinar se as inte:ra,;:cSes de 

genótipos •=om ambientes eram uma funi;:â(o 1 i near do componen-

te aditivo ambiental ■ Poste:rio:rmente FINLAY & WILKINSON 

<1963) desenvolveram esta técnica usando-na para descrever 

a :resposta adaptativa de va:r i edades de •=evada, através do 

cálculo das p:rodu,.:ões individuais em um local sob:re a média 

de todos os genótipos naquele local ■ A soma quadrática da 

i ntera,;:ão é dividida em sorna quadrát i•=a devido ás regres

saes e soma •::ruad:ràti,=a ·devido aos desvios das reg:ressêSes. 

Assim, os efeitos lineares dos ambientes sobre cada genóti

po são estimados pelas regressôes e os outros efeitos (isto 

é, efeitos ambientais nâo lineares) pelos desvios. 

Através de uma análise de variincia mais 

•=omple_::-::a, envolven,::Jo •=:ruzamentos dialél ices simples ( fami-
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lias de irmãos germanos) em milho, EBERHART & RUSSEL 

(1966), usaram o método da regressâo linear para testar a 

performance das variedades para a estabilidade ■ Segundo 

este método, a regressão de cada variedade em um experimen-

to sobre um indice ambiental, que é calculado através da 

média de produ�âo das variedades em um ambiente particular, 

e uma fun�âo dos desvios quadrados desta regressâo devem 

fornecer estimativas dos parâmetros de estabilidade consi-

derados ■ 

método, 

FREEMAN & PERKINS (1971) criticaram q uso do 

levantando restri�Bes ao uso da média de todos os 

genótipos como uma medida do indice ambiental ■ Foi sugerida 

uma medida do indice ambiental independente dos dados em 

estudo, seguindo-se duas alternativas: a primeira consiste 

em se dividir as repeti�ões dos experimentos em dois gru

pos, servindo um para estudo das intera�aes de genótipos 

com ambientes e outro para fornecer uma medida do ambiente; 

e a segunda seria o uso de um ou mais genótipos similares 

aos genótipos de teste como padrâo para medir o ambiente. 

Outros autores empregaram modelos genéticos 

que detalham os efeitos aditivos e dominantes dos alelos de 

um loco, considerando efeitos ambientais diversos sobre 

dados de altura final em Nicotiniana rustica ■ Ficou de

monstrado que existe uma relacão linear positiva entre 

interacâo e o efeito ambiental, sejam os genótipos consti

tuidos de linhagens endogâmicas (BUCIO ALRNIS, 1966), gera-

�âo hibrida F1 (BUCIO ALANIS & HILL, 1966) ou mistura de 



28. 

linhagens e cruzamentos CPERKINS & JINKS, 1968). 

Além das métodologias jà mencionadas, existem 

as que se utilizam da análise multivariada ou regressio 

múltipla, as quais no passado foram um tanto negligenciadas 

devido as dificuldades de cálculo, que hoje foram superadas 

com o fà•=i 1 a,=esso aos •=omputado:res- FREEMAN ( 1973) di scu

t iu và:rias destas metodologias. 

CHAVES (1982) mencionou •:rue apesar da diver

sidade dos modelos estatisticos empregados na análise da 

intera��º de genótipos com ambientes, todos tem em comum o 

fato de partirem da pressuposi��o da exist@ncia de aditivi

•:lade dos efeitos do modelo, •=onse•:ruentemente sendo 1 i neares 

em seus parâmetros. Os desvios da aditividade s�o •=apta.dos 

na inte:ra,:;:âo genótipos· e ambientes e a e�dstê!ncia de qual.

quer rela��º nâo aditiva ent:re os efeitos principais vai 

contribuir, portanto, para um aumento do efeito da intera-

Segundo VENCOVSKY & GERALDI (1977> existe a 

possibilidade de que, fisiologicamente, os genótipos modi

fiquem sua expressâo em fun��o de seu próprio potencial 

bàsi•=o, assim, genótipos •=om e::-::p:ressaes a•=ima da média 

sofreriam a,=:rés,=imos de exp:ress�o mais p:ronun•=iados do que 

genótipos cuja express�o estivesse abaixo da média. Par-

tindo desta hipótese, estes autores utilizaram o modelo: 

yiJ' = CL (1 + S.) + E .. , 
i J iJ 

, que é multiplicativo nos pari-

metros genético < a. ) e ambiental ( B. >, para expli•=ar ,:::i 
L -J

comportamento de genótipo i no ambiente 
J 

, sendo e: . . um 
J.J 



desvio aleatório associado á média Y .. lJ 

29. 

Este modelo apli-

cado á uma análise de trinta pares de ensaios de milho, 

permitiu que concluissem que na média de todas análises 

efetuadas, 18,4% da intera�âo detectada com o modelo linear 

de análise foi devida a a�ão multiplicativa dos efeitos dos 

ambientes sobre os efeitos genotipicos. 

O efeito multiplicativo dos ambientes sobre 

os genótipos, como fonte de intera�âo, tem sido pouco 

considerado pelos melhoristas ■ Geralmente em caso de ocor

r@ncia de multiplicatividade dos efeitos principais, alguns 

autores CTUKEY, 1949; STEEL. & TORRIE, 1960) tem indicado a 

transforma�ão logaritmica dos dad6s de análise, o que se

gundo KNIGHT (1960) pode causar certas dificuldades na 

interpreta�ão dos resultados, e levar a conclusaes bioló

gicas err8neas ■ 

Sendo assim• CHAVES (1982) enfatiza que a 

aplica�ão de um modelo não linear como o de VENCOVSKY & 

GERALDI (1977) é adequado para explicar o efeito de fatores 

não independentes sobre uma observa�ão e sua estrutura 

simples torna os parâmetros mais facilmente interpretáveis 

em compara�âo aos parâmetros de modelos que envolvem 

transforma�ão de dados ■ 

Os efeitos das intera�aes de genótipos com 

ambientes nJo tem sido considerados na maioria dos traba

lhos de melhoramento florestal, sendo normalmente incluidos 

no componente genético, segundo NAMKOONG et alii (1966). O 

estudo do componente devido a intera�ôes de genótipos e 
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alta importância em espé-

cies florestais, principalmente porque o zoneamento eccló-

gico para as espécies e proced@ncias envolve regiões muito 

extensas, englobando ambientes bastante diversos <KAGEYAMA, 

1980) ■ 

BURLEY & KEMP (1972) comentam que algumas das 

técnicas de estudo de interaclo de genótipos com ambientes 

desenvolvidas para culturas agricolas, vêm sendo mais re

centemente aplicadas ás culturas florestais, porém muitas 

vezes de forma inadequada ■ Segundo BARNES et alii (1984) 

muito poucos experimentos são planejados especificamente 

para designar os efeitos dos ambientes sobre os genótipos ■ 

Os estudos mais elaborados encontrados na 

literatura baseiam-se em dados de espécies temperadas de 

Pinus e outras coniferas (MORGENSTERN & TEICH, 1969; 

SQUILLACE, 1969; SHELB0URNE, 1972; MERGEN et alii, 1974; 

MATHES0N & RAYM0ND, 1984a). As espécies tropicais apresen-

tam certas caracteristicas, tais como o sistema de polini-

zaclo e um tipo de estrutura genética quase selvage� em 

relacâo às espécies de clima temperado, que oferecem difi

culdades para a investigacâo sobre intera�aes de genótipos 

com ambientes <BURLEY & KEMP, 1972). 

BRRNES et alii (1984) compararam quatro mé

todos de estudo de interacão genótipos com ambientes 

(PLAISTED, WRICKE, regressão linear, componentes princi-

pais) aplicados a dados de densidade máxima em Pinus cari-

baea Morelet e encontraram que os métodos levaram a conclu-
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saes similares sobre as fontes de intera�âo, embora o 

método da regressão linear tenha se apresentado como apro

priado, por permitir a predi�âo da performance genotipica 

�m locais nâo testados ■ 

O estudo de BURDON (1977) introduziu um mé

todo alternativo baseado na correla�âo genética entre am

bientes, que considera a performanc� em cada ambiente como 

uma caracteristica distinta. A performance relativa dos 

genótipos para taxa de desenvolvimento em dois ambientes 

diferentes pode ser expressa como uma correla�ão genética 

entre as taxas de desenvolvimento nestes ambientes ■ Algu-

mas vantagens decorrem da aplica�ão deste método, tais 

como: pode ser usado em vàrias situa�aes onde a anàlise de 

variância envolvendo vàrios ambientes é insatisfat6ria; 

oferece maior flexibilidade quanto aos tipos de delineamen

tos experimentais utilizados e permite a predi�âo de ganhos 

genéticos ■ 

Existem inúmeros fatores que podem causar 

intera�aes de genótipos com ambientes ■ Alguns têm sido 

identificados, como no caso do Pinus radiata, no qual 

constatou-se que os f�tores edàficos foram a causa mais 

importante das intera�aes (SHELBOURNE,1972). Porém, para a 

maioria das espécies tropicais, estes fatores sâo pouco ou 

nada conhecidos e raramente discutidos ■ 

Segundo MATHESON & RAYMOND (1984b) as intera-

�aes de procedências com ambientes são frequentemente 

significativas estatisticamente, mas raramente chegam a ter 
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um grande efeito sobre os ganhos totais obtidos por sele�ão 

de procedências ■ Isto não significa que se deva desprezar 

as intera�aes, pois o seu conhecimento pode levar a ganhos 

e�-.,:t:ras. 

SHELBOURNE (1972) tentando encontrar um 

critério pa:ra avaliar até que ponto os efeitos das inte:ra-

1:;:ê!!es tornam-se um impedimento pa:ra os p:rog:rarnas de melhora

mento, suge:riu •:rue quando a :rela,:;:�o entre o componente de 

va:rilncia devido a intera��º e o componente de va:rilncia 

genético fosse maio:r que 0,5, ent�o as inte:ra�ões se:riam 

uma séria amea,:;:a aos ganhos genéticos de sele.,:;:�o e testes 

de prog@nies-

No entanto, MATHESON !e RAVMOND < 1984a) inte:r

p:reta:ram •:rue mais importante que os tamanhos :relati vos dos 

dois componentes de variiância e:ra a pe:rda :relativa de ganho 

genético potencial. Estes autores desenvolveram um crité-

:rio •=hamado "CII com uma maior impo:rtância prática, pois 

avalia a perda :relativa de ganho genético potencial devido 

a p:resen�a de inte:ra�!o de genótipos com ambientes ■ O ganho 

genético esperado de um expe:rimento, assumindo-se que o 

componente da va:riâ:n•=ia da inte:ra,:;:ão está presente, é divi

dido pelo ganho genético assumindo-se que as i ntera,:;:êSes s;i(o 

ze:ro, e esta p:ropor,:;:ão é subtraida do rnaio:r valo:r possivel 

(1,0) e e�-.:p:resso em porcentagem. O e�-.:pe:rimento destes au

tores envolveu 30 progênies de·,poliniza,:;:�o aberta de Pinus 

radiata, plantados em 11 locais da Austrália, das quais 5 

progênies foram identificadas como as 1ue mais estavam 
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contribuindo para as intera�aes. Ao retirá-las do grupo de 

dados, o valor de 11 C 11 foi reduzido a um valor insigni-Fican

te, mostrando que o critério foi capaz de medir o nivel das 

i ntera,:.:cSes. 

Outras expressões para investigar a perda de 

ganho genético potencial com a presen�a de intera��º foram 

propostas por outros autores citados por MATHES0N & RAYM0ND 

< 1984b). 

Um impasse surge sempre que se debate se a 

Gnfase no melhoramento florestal deve ser na produ��o de 

genótipos favoràveis para ambientes especificas, ou genó

tipos adaptados a uma varia�ão de ambientes, isto é, está

veis ■ 

O problema da estabilidade em espécies flo

restais ainda n�o está bem esclarecido ■ SHELB0URNE (1972) 

relatou que as evidências encontradas na literatura flores-

tal, indicam que existe varia��º entre procedências para 

estabilidade, bem como para produtividade ■ Segundo MATHE

S0N & F.:AYMOND (1984b), e:,-,:iste ne,=essidade do estudo de 

genótipos estáveis e instáveis para determinar se a estabi

lidade está sob controle genético e se o melhoramento para 

esta condi�io será compensador ■ 

ALLARD & BRADSHAW (1964) discutiram os meca

nismos promotores da estab i 1 i d.ade da produ-t i vi dade, def i-

nindo os conceitos de homeostase a nivel individual e 

populacional- Sendo assim, uma variedade que pode ajustar 

seu estado fenotipico para dar uma produ�âo estável e alta 
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em um determinado local e ano é chamada de bem tamponada ou 

estável e uma variedade formada de um número de genótipos, 

cada um adaptado a uma diferente va:ria�io de ambientes, 

:refere-se a um tamponamento ou uma estabilidade populacio

nal-

Alguns autores <REHFELDT & LESTER, 1969; 

NIENSTAEDT, 1975; LUNDKVIST, 1982) tem discutido os meca

nismos que levam as espécies florestais a desenvolver esta

b i 1 idade • A idéia •=o 1 o•=ada por REHFELDT 8, LESTER ( 1969 ) 

sugere q�e os sistemas genéticos das espécies florestais 

diferem entre espécies conforme a posi��o sucessional que 

o,=upam. Espé,=ies pioneiras sacrificam süa alta e imediata 

adapta,:;:ão a condi,:;:êSes especificas de ambiente para manter 

uma flexibilidade ou adaptabilidade a uma variedade de 

lo•=ais, s�o provavelmente •=ara,=terizadas po:r um grupo gê!ni

co altamente heterogªneo e n�o segmentado, e a homeostase 

desenvolvimental é urna propriedade de •=ada individuo ■ As 

espé•=ies su,=essionalmente mais avan,:;:adas, po:r outro lado, 

sacrificam sua ampla adaptabilidade em favor da especiali-

za,:;:à'.o a •=ondi,:;:ões espe,=i f i•=as de ambiente e podem ser 

•=ara,=terizadas- po:r um g:rupo gê!ni,=o altamente segmentado com 

uma tendência a homozigosidade comum dentro de cada segmen

to-

Em ag:ricultu:ra, normalmente a sele��º para 

estabilidade média significa sele�io para performance em 

ambientes pobres; entretanto, com espécies florestais o 

mesmo nlo ocorre, sendo que as p:roced@ncias mais produtivas 
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parecem se desenvolver melhor em quase todos os locais ■ 

Evidências- reunidas a partir de um número restrito de 

espécies, confirmam este fato para eucaliptos: E ■ pilularis 

CBURGESS, 1975>; E ■ obliqua <BR0W et alii, 1976); E ■ carnal-

dulensis (LACRZE, 1977); E ■ camaldulensis (EL-LAKANY, 

1980); E ■ camaldulensis <LADRACH, 1980); E ■ grandis (ADES & 

BURGESS,1980); E ■ grandis (R0EDER, 1980); E ■ nitens <MULLIN 

at alii, 1980); E ■ grandis e E ■ saligna (DARR0W, 1983a); E. 

alba e E ■ urophylla (DARR0W & R0EDER, 1983); E ■ camaldulen

sis e E ■ tereticornis (DARR0W, 1983). 

Segundo a metodologia de FINLAY & WILKINSON 

(1963) um genótipo com uma alta produ�ão em todos os ambi

entes e um coeficiente de regressão igual a 1,0 é conside

rado bem adaptado a todos ambientes, quando comparado com 

um genótipo com o mesmo coeficiente de regressão mas com 

uma baixa média de produ�âo em todos locais, que é conside

rado pouco adaptado a todos os ambientes ■ Genótipos com 

coeficientes de regressão mais altos que 1,0, mas com uma 

baixa média em todos os locais sâo bem adaptados somente a 

ambientes favoráveis e genótipos com coeficientes de regre

são mais baixos que 1,0 e com baixas médias de produ�lo em 

todos os locais são adaptados a ambientes desfavoráveis ■ 

Este contraste que vem sendo encontrado entre 

espécies florestais e culturas anuais, foi discutida por 

MRTHESON & RRYMOND (1984b). Conforme estes autores, nestas 

espécies nâo existem genótipos com altos coeficientes de 

regressâo associados com baixas médias (isto é, genótipos 
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especificamente adaptados a ambientes favoráveis). Os mais 

altos valores médios são sempre para genótipos com coefi

cientes de regressão bem acima de 1,0, diferindo das varie

dades agricolas com mais altas médias que sempre apresentam 

coeficientes de regressão ligeiramente abaixo de 1,0. 

Entre as várias passiveis e:x:pli,=a..:êSes para 

este contraste discutidas por estes autores, a explica�ão 

biológica parece ser a mais viável ■ Nas culturas agricolas 

anuais, ou perenes de colheitas anuais, cada local, junta

mente com o tempo� o tratamento cultural em um ano, produ

zem um único ambiente. Entretanto, as espécies florestais 

requerem muitos anos para se desenvolverem, .sendo que os 

genótipos devem ser capazes de se adaptar individualmente 

às mudam:;:as de esta,:;:êSes e desenvolver-se bem em qualquer.. 

que sejam as •=ondi,:;:êles. É provável que as pou,=as árvores 

que se desenvolvem bem nos locais mais favoráveis, também 

sejam capazes de competir com sucesso em ambientes desfavo

ráveis- Por isso, os genótipos com altos •=oef i•=ientes de 

regress�o, desenvolvem-se melhor que genótipos com baixo 

coeficiente de regressão em todos os locais, não s6 em 

locais favoráveis-

BARNES et alii (1984) argumentam a favor da 

cria��º e manuten��o de popula�aes de melhoramento separa

das, ao invés de se estudar os diversos niveis de intera��º 

(locais, espécies, procedências, progênies, clones e carac

teristicas) que podem ocorrer dentro de um programa de 

melhoramento florestal, que certamente acrescem um maior 
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gasto econômico e de tempo. 

R estratégia de m�ltiplas popula�aes <NAM

KOONG, 1980; BURDON & NRMKOONG, 1983) permite o desenvolvi

mento de popula�aes altamente produtivas para ambientes 

especificas e ao mesmo tempo aumenta o potencial de manu

ten�io de variabilidade das espécies garantindo os ganhos a 

longo prazo. A nivel de proced@ncias a estratégia permite o 

controle dos ancestrais, e pode facilitar o controle das 

hibrida�5es entre proced@ncias ■ 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Material 

Rs sementes utilizadas para a instala�âo dos 

ensaios foram provenientes de proced@ncias australianas 

(área de ocorr@ncia natural da espécie) coletadas de vàrios 

locais pelo CSIRO - Commonwealth Scientific and Induitrial 

Research Organization - Austrália e de árvores seleciona.das 

fenotipicamente com diferentes intensidades de sele�lo em 

popula,.:ôes de Eucalyptus saligna, estabelecidas no Estado 

de Slo Paulo com sementes de vários locais da Austrália. 

A rela�âo das procedências e das testemunhas, 

número de árvores utilizadas para coleta de sementes e a 

localiza�lo geográfica slo apresentados na Tabela 1, a 

seguir: 
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Tabela 1. Especifica�ão do material utilizado nos ensaios ■ 

Tratamentos Procedªncias N9 dos lotes N9 de árvores latitude longitude altitude 
de sementes paternais lºSl (00) (ml
(CSIROl 

A Batman's Bay 7508 5 35°40' 150°15' 30 
Flat,Rock SF Termeil 12974 9 35º26' 150°16' 45 

B Kangaroo - Valley 7730 10 34°40' 150°30' 610 

e N, Windsor 7786 10 32°55' 150°30' 305 
Bulahdelah 7808 5 32°20' 152°12' 214 

D Ulong 7821 s 30°09' 152°12' 214 

E Vabbra SF 9789 1 28°40' 152°34'

Kenilworth 10698 2 Z6º40' 152°33' 532 

F Kroombit ToPSCaliope 13026 11 24°23' · 1s1°00· 860 

6 Blackdonnt Land SFS 13027 13 23°50' 149º50'
900 

H GDS N, Eungelia 13028 10 21°40' 148°30'
900 

T Itatinga desconhecido 23°07' 48°36'
Itatinga desconhecido 'l:3°07' 48°36'

Salesbpolis desconhecido 'l:3°38' 45°55' 975 

3.2. Métodos 

3.2.1. Instala�io dos ensaios 

Os ensaios foram plantados em tr�s locais do 

Estado de S�o Paulo em áreas da Companhia Suzana de Papel e 

Celulose, em novembro de 1981 ■ 

As caracteristicas de localiza�âo geogràfica, 

condi�ôes climáticas e tipo de solo sâo apresentadas na 

Tabela 2. 
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Tabela z. Ca:racte:risticas de localiza�ão geog:ràfica, con

di�aes climáticas e tipo de solo dos tr@s lo-

cais de ensaio-

Caracte:rist i•=a-s Bi:ritiba. 
Mirim 

Latitude < º S) 23° 33' 
Longitude ( o w) 45° 50' 
Altitude < m > 850 
P:re•=ipi ta,.:�o 

p l uv i ométr i •=a (mm) 1500/1800 
Tipo de solo F'odz61ico 

ve:rrnelho 
amarelo 

Itatinga 

z3
º
-1a" 

48° 28' 
650 

1200/150() 
Areia. 

quartzoza 

Sâo Miguel 
Ar•=anjo 

23º 5ú'

47 °44' 
870 

1300/1500 
Latossol 
ve:rmelho 
escuro 

Visando se •=ombi nar as funi;:aes dos testes ,je 

pro,=edên•=ias e r-•rogênies ern um mesmo e:x:perimento (WRIGHT, 

1978) e obter uma maior homogeneidade dentro dos blocos 

através da redu,.:âCo dos mesmos, ou melhor divis�o dos mesmos 

em sub-blocos (SNYDER, 1966; STONECYF'HER, ·1967), optou-se 

pelo uso de um delineamento de blocos incompletos chamados 

po:r PANSE & SUKTAME (1959) de blocos de familias compactas 

(compact family blocks). Este delineamento é semelhante ao 

de par•=elas subdivididas, onde as parcelas sâo as pro

•=edên,=ias e as subparcelas sâeo as progênies agrupadas den

t:ro de p:roced@ncias ■ 

Segundo SNYDER (1966), este tipo de delinea-

mente é adequado quando os genótipos dividem-se natu:ralmen

te em grupos, dentro dos quais a variai;:âo é menor que entre 

g:rupos, po:r que permite que as compara�aes entre subparce-

las sejam mais precisas que aquelas entre parcelas. 
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Em cada um dos três locais de experimenta��º 

foi instalado um ensaio envolvendo prog@nies e testemunhas 

provenientes de 14 lotes de sementes, totalizando 11 proce

d@ncias, com diferente número de progênies para cada proce

dência e local, e 3 testemunhas ■ A maior parte do número de 

progênies foi comum a todos os locais ■ 

A varia��º do número de progênies para cada 

p:rocedê!ncia, se deve a problemas relativos à época de 

colheita, •:ruando nem todas as á:rvor-es escolhidas das popu

la�aes naturais amostradas a.presentaram frutos no estado 

ideal, isto é, com sementes viáveis ■ 

Tendo em vista a local iza,:.:ão próxima.. de algu

mas pro1=edên1=ias, optou-se pelo agrupamento das mesmas em 

urn úni•=o tratamento, corno pode-se observar os tratamentos 

A, e, e E, discriminados na Tabela 3 ■ 

Para efeito de análise estatist·ica, as teste

munhas constituidas de materiais provenientes de povoamen

tos comerciais com diferentes intensidades de sele�ão, 

Itatinga - Área de Coleta de Sementes (1:10, lado femini

no), Ita.tinga - Área de Produ,:.;ão de Sementes (1:10, lado 

feminino e rnas,=ul i no) e Salesópol is - Área de Produ,:.;ão de 

Sementes Especial (1:10.000, lado feminino e 1:10 lado 

mas,=ul i no), foram consideradas •=orno se fossem uma procedê!n

cia, pois s�o originárias do mesmo material genético. 

A Tabela 3, mostra as varia.�aes no número de 

progênies e linhas para cada procedência e testemunha. em 

cada local de experimenta�âo ■ 
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Tabela 3a E s pec i -f i cai:i:âo dos números de p:rogênies e linhas 

:pa:ra as dive:rsas proced@ncias, nos três locais de 

ensaio-

Trata- Pro,:edências N9 dos lotes N9 de N9 de progênies e testemunhas Progênies 
mentas de sementes árvores comuns por 

(CSIRO> paternais Biritiba 11. Itatinga S,11,Arcanjo proce�ncia 

A Batman's Bay 7508 5 5 4 3 3 

Flat,Rock SF Termeil 12974 q q q 9 9 

B Kangaroo - Valley 7730 10 10 10 8 8 

e N,Windsor 7786 10 10 10 5 
Bulahdelah 7808 5 5 1 

D Ulong 7821 5 5 4 3 3 

E Yabbra SF 9789 1 1 1 1 

Keni lNOrth 10689 2 2 2 2 2 

r Kroombit Topscaliope 13026 11 11 11 11 11 

G Blackdonnt Land SFS 13027 13 13 13 13 13 

H SDS N, Eungelia 13028 10 10 9 10 9 

T Itatinga ACS desconhecido 4 4 4 
Salesópolis APS desconhecido 3 3 3 

Salesópolis APSE desconhecido 3 3 3 

Total de progênies e testemunhas 91 84 
Total de prog'�nies 81 74 65 
Prog'enies comuns 64 64 

Testemunhas 10 10 10 
Testemunhas comuns 10 10 10 

As parcelas foram retangulares com subparce

las lineares de 10 plantas mensuráveis cada- Foi utilizada 

uma bordadura simples, constituida por plantas da mesma 

espécie e idade, provenientes de povoamentos comerciais ■ 

O espa�amento utiliz�do em 2 locais (Itatinga 
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e Sâo Miguel Arcanjo) foi de 3,0 x 2,0 m ,  isto é, 3,0 m 

entre prog@nies e Z,O m entre plantas da mesma progênie ■ 

Em Biritiba Mirim, o espa�amento foi de Z,5 x 2,0 m ■ Esta 

diferen�a de 0,5 m entre prog@nies foi ignorada para efeito 

de análise estatistica ■ 

O número de repeti�aes utilizado 

tr@s locais de ensaios foi 3 ■ 

3.2.2. Rvalia�ão dos ensaios 

para os 

Os ensaios foram avaliados através das carac-

teristicas de altura total Cm), DAP (dilmetro a altura do 

peito, cm>, volume (m 3 /ha) e sobrevivência das plantas <X>·

A •=oleta de dados para as •=ara•=teristii=as de 

altura e DAP foi efetuada ao nivel de plantas individuais, 

porém para efeito de análise estatistica trabalhou-se com 

médias de par•=elas ( 10 plantas). O volume ci 11 ndri•=o foi 

obtido através dos dados •=ombinados de altura, DAP e sobre

viv�ncia a� nivel de médias de parcelas, s�ndo que poste

riormente foram gerados dados de totais de parcelas para 

esta caracteristica ■ A caracteristica de sobrevivlncia de 

plantas foi obtida pela contagem de plantas vivas para cada 

p:rogênie e e�-=:pressa em termos percentuais, em rela•:.:�o ao 

número total de plantas que deveria •=onter dentro da mesma, 

portanto ao nivel de totais de parcelas ■ 

As medi�ôes efetuadas nos ensaios foram rea

lizadas em épocas próximas, porém n�o coincidentes para 

alguns locais. A relac�o das caracteristicas que foram 

·avaliadas nas diferentes idades para os tr@s locais de 
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ensaios, encontra-se na Tabela 4-

Para efeito de compara��es entre diferentes 

idades, ignorou-se as diferen�as de idade da primeira e 

terceira medi�âo realizada em Itatinga. 

Tabela 4- Rela�ão das características avaliadas nas.dife

rentes idades para os tr@s locais de ensaio ■ 

Biritiba 
Mirim 

Itatinga 

São Miguel 
Ar•=anjo 

Idades 

6 
20 
26 

8 

20 
28 

6 
20 
26 

Altura 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
.. :::.-

X 

X 

Características 

:{. de falhas DAP Volwne 

X 

X X 

X X X 

X 

X X 

X X 

X X X 

X X X 

3.z.3. Análise estatistica

3.2.1.1. Análise de variincia individual 

para cada caracteristica, idade e 

local 

A análise de varilncia individual para os 

dados de cada característica, idade e local, foi realizad� 

conforme o esquema adaptado de COCHRAN e COX (1957), obde-

cendo o seguinte modelo estatistico: 

Y. "k1] m + + e 
ijk 

onde: Y. "k é a média da :c•rog·ênie k da pri:::icedência 1 , no 
1] 

bloco j é a média geral; ti é o efeito de procedências
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J 
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é o efeito 

(tb).. é o e:r:ro e:,<pe:rimental ao nivel de p.a:r-
1.J 

•=elas; t\
(i } 

é o efeito de p:rogªnies k ( k = 1, 

dentro de procedências, alocado nas sub parcelas; 

erro ao nivel de sub parcelas ■ 

z, ... f.)1. 

e .. k é o 
1.J 

O esquema de anàlise de va:rilncia utilizado 

para os blocos de familias compactas, ao nivel de médias de 

parcelas foi o seguinte: 

FV 

Blocos 

P:rocedências 

E:r:ro e a> 

GL QM 

r-1 Ql 
-. 

E(QM) 

cr2 · +  vcr2 + wcr2 
b a r 

p-1 Q2 
ª2 2 + xcr2 + ycr2
b 

+. rcr 
f /p a p

(r-l)(p-1) Q3. 
ª2 + zcr2 
b a

. . . 

F 

Ql /Q3 

Q2 /Q3 

-----------------------------------------------------------

F':rog. / p:ro,=. 4 

F':rog./p:roc ■ 5 

F':rog • / p:ro•= • 6

E:r:ro < b) 

E (f -1)
i . l. 

f1-l

f2-l

f3-1

f4-l

f5-1

f -1 
6 

f7-l 

f8-1 

fg-1 

( r-1 ) ( � f. -p). 
1. 

Total (r � fi)-1 

Q4 

Qs 

Q6 

Q7 

Q8 

Q9 

QlO 

Qll 

Q12 

Ql3 

Ql4 

Q4 /Qi4 

QS /Ql4 

Q6 /Ql4 

Q7 /Ql4 

Q8 /Ql4 

Q9 /Q14 

Ql0/Ql4 

Q1/Q14 

Q12/Ql4 

Ql3/Q14 

_________________ 
1. 

______________ --------------------------
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onde: r = nómero de repeti�aes; p = nómero de procedências; 

f. = n6mero de p:rogênies na procedência i;
]_ 

(J2 = variância 

entre 
f/p

= variância entre progênies 

dentro de procedências; a2
= variância entre :repeti�ões; 

r 

cr2 = variincia do erro a (variância do erro entre proce
a 

ª2 

b = variância do erro b <variância do erro en-

tre progênies dentro ,je pro,=edên,=ias); v, w, x,ye z = •=oefi

cientes das esperan�as dos quadrados médios; Q1/Q3 e Q2/Q3, 

teste F para blocos e procedências n�o é exato, como se 

pode verificar pelas espe:ran�as dos quadrados médios; a 

rigor, o valor de F é"supe:restimado ■ 

Os coeficientes das esperan�as dos quadrados 

médios foram obtidos segundo SNEDECOR & COCHRAN (1957} e 

BRNCROFT (1968), considerando os efeitos de procedências e 

prog@nies dentro de proced�ncias como aleatórios dentro de 

um modelo de classifica��º dupla com números de subclasses 

(p:rog@nies> desiguais ao nivel do fator B (procedlncias) e 

•=onstante ao ni vel do fator A < repet i•.:êSes), conforme é 

mostrado a seguir ■ 

n u v (1-u*) 
a - 1 {(v* - _l_) cr2

+ cr2 }B AB A 

n u  v (1 - v*)
b - 1 {(u* - _l_) cr2 + cr2 }A AB B 

n u  v (1-u*) (1 - v*) 
(a-1) (b-1) 

cr2 

AB
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a2
= a2

= variância do erro b (variância do erro 
b 

entre progênies d�ntro de proced@ncias); a2

A 
= a2 = 

r 
(vari-

entre repeti�ôes); 02

8 = a2 = variância entre pro,=e
P 

dêrn::ias; ª2

AB 
= a2 = variância do erro a (variância da in

a 

tera�âo de procedências por repeti�ôes); n = número de re

peti�ões da combina�ão ij <sendo i = procedências e j =

repeti�ôes); u = propor�ôes no fator A <repeti�ôes>; v = 

propor,:;:ôes no fator B (procedÊln•=ias); u* = E u2
/(E u) 2 

; v* =

1/A = o e B = b ,  para os efeitos de A 

(:repeti�ões) fixo e de B (procedências) aleatório ■ 

Desta forma, os coeficientes das esperan�as 

dos quadrados médios calculados para os três locais de 

ensaio foram os seguintes: 

Biritiba Mirim: v = 2,30; w = 121,49; x = 3,27; y = 29,69; 

z = 13,21; 

Itatinga : v = Z,12; w = 112,14; x = 3,01; y = 27,41; 

z = 12,20; 

Sâo Miguel Arcanjo: v = 1,89; w = 100,13; x = 2,69; y =

24,47; z = 10,89 ■ 

Segundo PANSE & SUKTAME (1959), a análise dos 

ensaios em blocos de familias compactas deve ser efetuada 

em duas etapas distintas. Primeiro a partir dos v�lores das 

parcelas principais, sendo que a variância entre praced@n-

cias e o erro co:r:respondente seriam calculados considerando 

o experimento como em blocos ao acaso. Segundo este autor, 

os valores de sub parcelas para p:rog@nies seriam analisados 

separadamente para cada procedência, de modo a se obter uma 
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variância entre progênies para cada procedência e o erro 

•=orrespondente. 

Uma anàl ise pa:ra progênies e

considerando-se uma estimativa combinada.do 

erro, poderia levar a uma sobreestimativa em algumas 

e subestimativa em outras, posto •::rue a 

variância do e:rro pode diferir significativa�ente de 

proced@ncia para proced@ncia ■ Mesmo no •=aso· em que as 

va:riincias do erro n�o diferem significativamente, n�o ·é 

aprop:riado, •=enforme •=ita o :referido autor, se efetua:r uma 

p:rova conjunta de- significincia das dife:ren�as entre 

prog@nies dentro de pro,=ed@n,=ias, pois as dife:rem;:as · de 

:i::•rog@nies podem ser signifi•=ativas em algumas· p:ro,=ed@n,=ias 

e não signifii=ativas em outras :resultando numa falsa 

estimativa do erro ■ 

Entretanto, seguindo esta metodologia de 

análise, não se consegue uma avalia�io conjunta das dife-

:ren�as ent:re prog@nies dentro de procedências, dificultando 

o alcance dos objetivos propostos nos ensaios de p:rogênies

dent:ro de p:roced@ncias-

Assim, alguns auto:res vem p:ro•=u:rando en

•=ont:ra:r um esquema de anàl ise ideal para os ensaios insta

lados no delineamento de blo•=os de fami 1 ias •=ompactas, que 

tem sido muito usado em experimentos com espécies flores

tais ■ 

BRASIL (1983) trabalhou com dados de altura, 

DAP, volume cilindrice e densidade básica em E ■ u:rophylla 
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obtidos em um teste de progênies dentro de procedências 

instalado no delineamento de blocos de familias compactas, 

utilizando o procedimento GLM (General Linear Models) 

pertencente ao SRS (Statistical Rnalysis System>, para a 

análise de variância de 18 procedências com diferentes 

números de progê!nies. As esperan,.:as dos quadrados médios 

foram •=al,=uladas pelo pro,=edimento VARCOMP ( Va:riance 

Compound). 

WARREN (1972> discutindo o emprego de pacotes 

estat i st i•=os em experimentos florestais, levantou o

p:roblerna de que muitas vezes os programas s;i[{o desenvolvidos 

para dete:rrni nadas si tua,.:êSes e materiais, n�o se adaptando 

satisfatoriamente a outro grupo de dados ■ Assim o autor 

enfatiza a necessidade de se pa:rti:r de um modelo espe

cifico, desenvolvido para a situa..:�o em m�os, de onde 

deverá ser derivada a anàl ise de va:riân•=ia. · 

PINTO JR. (1984) analisou as caracteristicas 

de altura e sobrevivência em 9 p:rocedincias com diferente 

número de prog@nies, de E ■ u�ophylla, através da análise 

de va:rii3n•=ia :realizada no esquema de blo,=os ao acaso para 

procedências e ppog@nies em separados ■ 

O uso de delineamento de blo,=os i ncornpletos 

tais como blocos de familias compactas tem sido recomendado 

mais para compa:ra�aes de médias e n�o para estimativas de 

componentes de variância, conforme relatou STONECYPHER 

(1967). Porém a possibilidade do emprego destes delinea-

mentes para obter componentes de variância , nâo pode ser 
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totalmente descartada. Gates & Wilcox 1 e John2
, citados 

por SNYDER (1966), mostra:ram como se deve p:rocede:r para 

calcular componentes de va:rilncia genética de capacidades 

de combina�âo ge:ral e específica e efeitos recíprocos, a 

pa:rti:r de ensaios instalados em parcelas subdivididas ■ 

Levando em •=onsidera,;::iÍo as :rest:ri,;:ê!le_s en,=on

t:radas na lite:ratu:ra, efetuou-se também a análise de va:ri

lncia individual segundo o esquema de blocos ao acaso, para 

cada p:roced@ncia em sepa:rado ■ 

Neste caso, o modelo matemático utilizado foi 

o seguinte:

onde: Y .. 
l.J 

Y •• = m + t. + b. + e  .. 
l.J l. J l.J 

é a média da parcela :referente ao t:ratamento 

i ,no bloco j .;, m é a média geral;!t. ·• o efeito do trata-: . l. 

menta f ; b. é o efeito do blcí•=o j ; e . .  

l.J 
é o e:r:ro expe:ri-

mental. 

O esquema de análise de va:riân,=ia i ndi vi dual 

em blocos ao acaso pa:ra cada ca:racte:rística, idade e local, 

•=om ,:lados de médias foi: 

1 GATES, e.E. & WILCOX, A ■ N ■ Analyses of variance of 

diallel c:rosses in split-plot expe:riments. Australian Jour

nal of Biological S,=iences, Melbou:rne, 18: 837 - 50, 1965.

2 JOHN, p.w.M. Analysis of diallel c:ross expe:riments in 

split-plot situation ■ Australian Jou:rnal of Biological 

Sciences, Melbou:rne, 16: 681 - 87, 1963 ■ 
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FV GL QM E<QM) F 

Bli::>COS r-1

P:rogênies f. -1 Ql 
ª2 

+ rcr
2 

Q/Q2 

Er:ro 

onde: 

1. e p 

(r-1) (f .-1) Q2 
0'2 

. - - 1. . e 

� é a varilncia residual; cr2
, é a variância entre 

e p· 

progênies; f. é o número de prog@nies na procedência i .
1. 

A varilncia dentro de parcelas nâo foi esti

mada, por se trata:r de um ensaio cujo objetivo básico foi 

investigar as diferen�as entre prog@nies dentro de cada 

procedência (sub parcelas) e entre procedlncias (parcelas). 

Sendo assim, a variância do erro entre parcelas conteve a 

variância dentro de parcelas, tanto para as caracteristicas 

analisadas ao nivel de médias de parcelas (altura e DAP> 

como para as analisadas ao nivel de totais de parcelas 

(volume e sobrevivlncia). 

3.z.3.z. Análise de variincia conjunta para

A análise de varilncia conjunta nas diferen

tes idades foi efetuada a partir de médias de tratamentos, 

obtidas para as caracteristicas de altura, DAP e volume 

cilindrico, considerando-se somente as prog@nies comuns de 

cada proced@ncia nas locai� de ensaio ■ Para a avalia�ão na 

primeira idade analisada (6 meses e 8 meses) considerou-se 

84 tratamentos (74 prog@nies e 10 linhas de testemunhas) 

comuns aos dois locais (Biritiba Mirim e Itatinga). Para as 
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avalia�ôes na segunda e terceira idades analisadas (20 

meses, 26 e 28 meses), considerou-se 74 tratamentos (64 

progênies e 10 linhas de testemunhas) comuns aos três 

locais de ensaio ■ 

O modelo matemàtico utilizado na análise 

conjunta dos experimentos, considerando-se procedências, 

locais e progênies dentro de procedências como efeitos 

aleatórios foi: 

onde: Y. k é a média (sobre r repeti�aes> da progênie k ,
l.. s 

t. é o 
l. 

efeito de pro,::edên•=ias i ( i = 1, z ., ••• p >, alocado nas 

parcelas; (tl). é o efeito de procedê!n•=ias po:r lo,=ais; l é o
l.S S 

efeito de locais; (tb) .. ( ) é o erro e:,.,:pe:rimental ao nivel
l.J s 

de parcelas; t'k(i) é o efeito de progênies dentro de

k(k= i, 2, ••• f. >, alocado nas subparcelas; 
l. 

(t'l)ki(s)
é o efeito da intera,�ão de progênies dentro de pro-

cedências por locais; 

celas. 

e. k é o erro ao n 1 ve l de SLtbpa:r
i. s 

A estrutura das análises das va:riincias con

juntas, envolvendo diferentes locais em cada idade foi: 
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--------- . ------------------ .--.---------------.------- --

FV GL 

--------------------------------

Locais~ 

Blocos/Locais 

Procedências 

Proc. �< Locais 

Erro <a> 

l-1

l(r-1)

p-1

(p-1) (l-1}

pl(r-1)

--------------

Prog./P:roc. 

Prog./Proc.1 

Prog • ./P:roc. 2 

Prog./Proc.3 

P:rog ./P:roc. 4 

Prog./Proc:.5 

P:rog./P:roc:.6 

Prog./P:roc:.7 

Prog. /P_:roc:. 8 

Prog./P:roç.9 

Prog.xLoc./P:roc. 

Prog.xLoc./P:roc.1 

- Prog. xLoc. /P:roc. 2

Prog.xLoc:./.P:roc.3

P:rog.xLoc./Proc.4

Prog. �-�Loc:. /P:roc. 5

P:rog.xLoc./P:roc:.6

Prog.xLoc./Proc.7

Prog.xLoc:./P:roc.8

Prog.xLoc./Pr�c:.9

Erro (b)

Total 

; (fel) 

fçl

f2-l

f3-l

f4-l

. f -1
. 5 

f6-1

f7-l

f8-1

fg-1 ·-

•(l�l) [r tfcl)]

_ (l-1) (f1-l) 

(l-1) (frl)

(l-1) (f3-1) 

(l-1) (f4-l) 

_(l-l)(f5-l) 

(l:..1) (f6-1) 

(l-1) (f7-1) 

(l-l)(f8-1) 

(f-l)(f9-l) 

l(r-l)(Ef;-p) 
i l. 

-----------------------

QM E(QM> F 

-------------------------------

Q6 

Q7 

Q8 

Qg 

QlO 

Qll 

Q12 

�13 

Q14 

QlS 

Q16· 

Ql7 

Ql8 

Ql9 

Q20 

Q21 

Q22 

Q23 

Q24 

Q25 

Q26 

Ql /Q5 

Q2 /Qs 

Q3 /Q5_. 

Q4 /Q5 

-------------

· 
2 2 crb +rcrf xl/p + rl cr�/ . p
2 2 l 2 

ªb +r ªf xl/ 
+ r ªf / l Pl · l Pl 

2 2 

ªb +rcrf2xl/p2
· 2 2 crb +rcrfaxl/pa
2 2 

ªb +r cr hxl/p4
· cr� +r �:sxl/ps. 2 2 · 
ªb +r ªfsxl/ps 

2 2· 
ªb +rcrf..,xl/p1 

2 . 2 
ªb +r cr f axl/pa

2 . 2 

ªb +r cr f xl/ . . 9 pg 
2 2. 

.ªb + r cr fxl/p
2 2 crb + r ªfi xl/i:>1
2 2 crb + r ªfaxl/p2
2 2 

ªb + r ªfaxl/pa 
2 2 crb + r ªf,.xl/p4 
2 · 2 crb _+ r ªfsxl/ps 
2 2 crb +rcrfsxl/ps 

. a� + r cr:1xl/p1
2° 2 crb + r ªfexl/pe 
2 2 crb +r crfgxl/pg 

cr2 
b· 

+ rl a:/ 2 P2 

+ rl cr: / 3 p3
+ rl cr: / 4 Pi+
+ rl cr: / . s PS 

+ rl cr: / 6 Ps
+ rl cr: / 7 P7
+ rl cr: / e pe
+ rl a:/ 9 pg

Q6 /Q16 

Q7 /�7 

Qs /Q1a 

Q9 /Q19 

Q10IQ20 · 

' Q11/Q21 

Q12/Q22 

" Q13/Q23 

Q14lQ24 

Q1s 102s 

Ql6/Q26 

·Q1/Q26

Ql8/Q26 

.Ql9/Q26 

Q20/Q26 

Q21/Q26 

Q221Q26 

Q23/Q26 

Q2iQ26 

Q2s1Q26 

----------------------------------

-------------------.-----�
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onde: l = nómero de locai�; cr2 = variancia da inte:ra-
fxl/p 

�ào de progênies por locais dentro de precedências. 

3.2.4. Estimativas de pa:rlmet:ros genéticos ■ 

As estimativas de parâmetros genéticos para 

as prog@nies dentro de proced@ncias de E ■ saligna fo:r'am. 

efetuadas para as diferentes idades e locais, envolvendo as 

caracteristicas de altura e DAP ■ 

3.z.4.1. Estimativas de va:rilncias genéticas

As estimativas de varilncia genética e não 

genética, coeficientes de he:rdabilidade e de cae,icientes 

de va:ria�ão genética e não genética para as ca:racteristi

•=as analisadas, foram e�<:traidas das es1=•eran,.:as dos •:ruad:ra

dos médios das análises de variâncias individuais e conjun-

tas ■ 

a) Estimativas de variâncias genéticas por

caracte:risticas e locais ■ 

Considerando-se os aspectos contraditórios em 

rela�ão à questão da estimativa de parâmetros genéticos 

para o esquema de blocos de familias compactas, as estima-

tivas das varilncias genéticas e nâo genéticas para os 

locais individuais, foram obtidas a partir dos dois deli-

neamentos (blocos de familias compactas e blocos ao acaso>, 

visando a compara�âo das resultados. 

Para o delineamento de blocos de familias 

compactas as estimativas das variâncias entre progênies 

calculadas considerando-se as 2speran�as dos quadrados 



55. 

médios entre prog@nies dentro de proced@ncias e do erro 

entre progênies dentro de procedências ■ Deve-se salientar 

que neste caso trabalhou-se com uma estimativa combinada do 

erro. 

Desta forma o cálculo das variincias é apre

sentado a seguir: 

a2 
= â2 Q� 

- Ql4
f., p 

i p r 

a2 
= 4 a2

A p 

� = 82 = Ql4 b e 

onde: e refere-se aos quadrados médios de proginies dentro 

de proced8ncias Qc de 5 a 12 ■ 

Para o delineamento de blocos ao acaso as es-

timativas das variincias entre prog@nies ( ) e do erro 

( 82 
) foram calculadas considerando-se as esperan�as dos e 

quadrados médios entre proginies e do erro, da maneira 

usual descrita a seguir: 

1 

a2 

1 

a2
A 

a2
e

Ql 

= 

4 
a2 

p 

= 

- Q2

r 

Tanto para o delineamento de blocos de fami

lias compactas como blocos ao acaso, a varilncia do erro 

conteve a varilncia dentro de parcelas ■ 
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Rs estimativas dos erros associados às va-

riáncias entre progênies foram obtidas a partir da análise 

de variância, segundo VELLO & VENCOVSKY (1974), por: 

sendo: s (â2
) 

p 

2 Q 
2 

1 
(--g + 2 +

Q 
2 

2 

+ 2 )
2 

= estimativa do er:ro da va:rilncia entre p:ro-

ggn i es de meios i :rmâos; r = número de :repeti ,.:aes; Q e Q =

. 1 2 

quadrado médio para progênies e par� o erro experimental, 

:respectivamente; g
1 

e g = número 
2

de graus de liberdade 

para prog@nies e para o erro experimental, :respectivamente ■ 

O •=oef iciente de herdabi 1 idade para sele,:.:ãeo 

entre médias de familias de meios irmâos dentro de cada 

procedência e ensaio, foi obtido a partir da seguinte 

e:,-::pressã'.o: 
&2 

h2 = 
82 82

e p 

As estimativas dos e:r:ros associados aos coe

ficientes de he:rdabilidade ao nivel de médias de prog@nies, 

foram obtidas a partir da análise de variância, segundo 

VELLO & VENCOVSKY (1974), por: 

s(h2 ) 2 2 
1; 2

"2 = e + ) (1 - h m). m 
gl 

+ 2
g2 

+ 2

sendo: S (fi 2 ) = estimativa do erro do •=oe-f i•=iente de m 

herdabilidade ao nivel de médias de p:rogênies; e = 

número de graus de liberdade para progênies e para o erro 
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experimental, respectivamente; 6 2 

rn 

= coeficiente de her-

dabilidade ao nivel de médias de progênies ■ 

b) Estimativas de variincias genéticas por

caracteristicas para os locais em conjunto ■ 

As estimativas de variâncias a partir das 

análises conjuntas foram obtidas das esperan�as dos quadra

dos médios calculados para o delineamento de blocos de 

famifias compactas, da seguinte forma: 

e2 
f./ l. p 

e2 = 
A 

e2 
f.xl/p

l. 

= e2 

p

4 e
2 

p

= 

éJ2 = 4 éJ2 Ai. pl 

82 
b 

= éf = 

Qc 
- Qd= 
rl 

r 

onde: e refere-se aos quadrados médios de prog@nies dentro 

de proced@ncias CQ ) de 7 a 14 e d aos •::ruadrados médios de 
e 

prog@nies por locais dentro de proced@ncias (Qd) de 17 a 24 ■ 

O coeficiente de herdabilidade para sele�ão 

entre médias de familias de meios irm�os para os locais em 

conjunto, foi obtido por: 
ô-2 

1i2 =
ô-2 "2ªpl + ô-2

rl ,e. p 
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A� estimativas dos erros associados às vari

incias entre prog@nies e aos coeficientes de herdabilidade 

para as anàlises de variância para os locais em conjunto, 

fo:ram obtidas da mesma forma, como descrita anteriormente 

para as análises de varilncias para os locais individuais ■ 

., 

Os coef i•=ientes de variâ'.n,=ia genética· (CVg� ,

coef i•=ientes de varia,:;:â(o do e:r:ro e:«:pe:rimental (CVe) e •=oe

f icientes de va:ria,:;:âto fenotipi,=a (CVf) foram estimados 

tanto ao nivel de locais individuais como ao nivel de 

locais em conjunto conforme VENCOVSKY (1978) para cada 

caracteristica e idade, por: 

& 
CV (%)·· = _P_ 

g 
. 100 

CV (%)
e 

cvf(%) 

X 

â 

X 

e • 100

=-- . 100 

X 

sendo: (J 

p 
= :raiz quadrada da va:riincia de prog@nies; 8 = 

. 
e 

:raiz •:ruadrada da variância do erro entre 

raiz quadrada da variâtn,=ia fenot ipi,=a 

e: anàl ise individual e :1: p 

conjunta); x = média ge:ral. 

,... 

p.e 
+ 

e 

rl 

par•=elas; ô = 

( 
A e 
cr + ' na 

p 

na análise 

Segundo KAGEYAMA (1983), esses parimetros ge-

néticos, sendo todos em termos percentuais, podem ser com

parados, permitindo a sua anàlise em termos de varia��º com 

a idade ■ Quando agrupados em rela�âo a locais, evidenciam a
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evolu�âo tanto das herdabilidades como dos coeficientes de 

varia�âo, com o desenvolvimento das árvores em idade ■ 

3.2.5. Coeficientes de correla��o linear (r) entre 

o número de prog@nies dentro de cada pro

cedência e as estimativas dos erros em por

•=entagem associados as herdabi l idades médias 

nas diferentes idades ■ 

Conforme as especifica�aes encontradas na 

literatura, a amostragem das popula�aes naturais a partir 

de um nómero muito pequeno de parentais pode ser ineficaz, 

principalmente quando o objetivo da mesma consiste em se 

estimar parjmetros genéticos- Assim, poderá oa=orrer uma 

falsa avalia��º da variabilidade entre e dentro destas 

po:i:•u l a,.:êSes • 

Considerando as limita�aes dos ensaios anali

sados e da maioria dos ensaios com espé'c::ies florestais a 

partir de popula�aes naturais, nos quais uma amostragem 

correta ou ideal torna-se quase sempre impraticável em 

vista de vários fatores Já levantados anteriormente, procu

rou-se avaliar a rela�âo entre o nómero de prog@nies amos

trado de cada procedência e as estimativas dos erros asso

•=iados às he:rdabilidades médias, através do coeficiente de 

co:rrela��o linear. 

Os coeficientes de co:rrela��o linear foram 

obtidos da seguinte forma: 

r(X,Y) 
= 
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senda: X = número de prog@nies dentro de procedências; Y = 

estimativa do erro associado a herdabilidade média; ª
x 

= 

desvio padrão dos valores de X ;  cr
y 

= desvio padrão dos 

v.:alores de Y Cov (X,Y) = covari:!:incia entre X e Y . 

O teste de significância do� valores de r 

obtidos foi realizado através do teste t, pela fórmula: 

onde: r 

t = 
r / (n-2)

1 

/ (1 - r
2 )

1 

= coeficiente de correla�âo linear simples; 

número de dados em cada variável ■ 

n = 

3-2-6. Estimativas de progressos genéti,=o na sele-

As estimativas de p:rog:reseos genéticos •=orn a 

sele�ão entre médias de progênies dentro de proced@ncias 

foram obtidas conforme VENCOVSKY (1978). 

Para cada p:roced@ncia e caracteristica, os 

ganhos genéticos esperados com a sele��º entre familias de 

meios irm•os foram calculados ao nivel dos locais indivi

duais e em conjunto, através das seguintes expressaes, 

respectivamente: 
A. 2 

G 
k (1/4) JA 

= 

s 

✓ª�·

"2 
a .

e-

r 

k (1/4) 
â-2 

s 

a2 â2 

+ 
pl 

rl 
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sendo: G s = progresso esperado na sele�âo ao nivel de

locais individuais e em conjunto; k = intensidade de sele-

�âo entre pragênies; = variância genética aditiva; a2 
p 

= variância genética entre progênies; = va:riân,=ia da 

interaclo de progênies por locais; a2
e 

= variância do erro; 

r = número de repeticaes; l = número de locais ■ 

O efeito da interaclo de genótipos por locais 

na selecâo foi avaliado através da comparaclo entre a 

selecâo de familias para locais individuais e para locais 

em conjunto (selecJo marginal>, segundo KAGEYRMA (1980). R 

perda devida a selecão por locais individuais foi avaliada 

através da relacJo ., sendo: j a média das 
a 

melhor·es familias em cada local e a média das melhores 

familias para os locais em c6nJunto-

3.z.7. Avalia�ão da magnitude do efeito multipli

•=ativo dos ambientes sobre os genótipos em 

rela,.:ã(c a i ntera,.:ão dete,=tada pelo modelo 

de análise de variância 

.--:, 

conjunta ■ 

A partir de um modelo não linear, que é 

multiplicativo em relacâo a aclo dos efeitos ambientais 

sobre a expressão fenotipica: Y •• 
l.J 

= Cl. (1 + S.) + E ..l. J l.J 

onde Y •• 
l.J 

é a média do caráter fenotipico, tomada no mate-

:rial genéti,=o i; no local j; a. é o efeito do tratamento i;l. 

B. é 
J 

o efeito da localidade j; E: • •  

l.J 
é o desvio aleatório 

asso,=iado a média Y .. 
l.J 

derivou-se as fórmulas para as 

estimativas de Cl. e 
l. 

<1 + s.) 
J 

Estas estima·tivas foram 
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obtidas per um processo iterativo de estima�âc, sendo que a 

primeira estimativa de a. pode ser obtida pela 
1. 

média da 

tratamento i em todos os locais, isto é Y • •  
1.. 

de medo •:rue 

Considerando-se fixos os efeitos de ambiente, 

í: S. = O , VENCOVSKY & GERALDI ( 1977) , obt i
J 

veram as seguintes expressaes para estimar 

â. 

! (1 + S.) 2
J J 

í: Y •• a.. 

(1 
A J l.J l. + f3.) =
J

E (a..) 2 
• l.

· . · para j = 1, 2, ..• , T.

para i = 1, 2, A. ' 
. . . , 

sendo: T = tratamentos; A =  ambientes 

As somas de quadrados referentes aos parime

tros e dos desvios do modelo nao-linear (modelo b) foram 

obtidas através das expressaes: 

SQ ª. a, µ 

= 

= 

ij 
Y�. - SQ 

l.J a., f3 

sendo: SQa., f3
= soma de quadrados de _parâ:metros, SQd = soma

de quadrados dos desvios do modelo. 

A comparac�o do modelo nio�linear de VENCOV

SKY & GERALDI (1977) (modelo b), com o modelo linear con-
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vencional de análise conjunta da varigncia (modelo a), foi 

feita basicamente através dos valores da soma de quadrados 

dos desvios do modelo nio linear e da soma de quadrados da 

intera�lo de genótipos com locais da análise conjunta de 

variância convencional, a partir dos dados de altu�a, DAP e 

volume cilíndrico tomados das prog@nies comuns aos locais 

ensaiados, nas tr@s idades analisadas ■ 

Para efeito de aplica�io do modelo multipli-

cativo às análises conjuntas, 

efeitos de locais ■ 

considerou-se como fixos os 
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4. RESULTADOS E DISCUSS�O

4.1. Resultados da avalia,;�o de altura e porcentagem de 

falhas e das análises de va:rHtncias individuais e 

conjuntas, aos 6 e 8 meses de idade. 

Os :resultados de médias de altura e porcenta

gem de falhas pa:ra as p:rocedéncias e testemunhas, obtidos 

em dois locais de ensaio, bem como os :resultados das aná

lises de variâncias individuais e conjuntas, s•o apresenta

dos nas Tabelas 5 e 6. 

Os dados de médias de altL1ra revela:ram um me

lhor crescimento ao nível de médias de todos os tratamentos 

pa:ra Itatinga (2,34m) em :rela��º a Bi:ritiba Mi:rim <2,Z5m>, 

com amplitudes que va:ria:ram de 2,08 a Z,50m, e de 2,13 a 

2,50m, :respectivamente. Entretanto, deve-se conside:ra:r que 

os ensaios fo:ram avaliados com dois meses de dife:ren�a. Em 

Bi:ritiba Mi:rirn a avalia��º foi :realizada em maio e em 

Itatinga em julho, o que pode ter influenciado na superio

ridade da média do segundo local em :rela�•o ao primeiro. 

Estes resultados mostraram um comportamento 

expressivo em termos de médias de procedências quando com-



Tabela 5. Resultados das anâlises de variânciJs individuais COI diferentes mros de progênies e da anâli
se de variância conjunta ccci as progênies a:oons aos 2 locais de ensaio, para altura (oi, aos 1, e 8 
aeses de idade, 

Proc:ederacias 

N-llindsor 
Bulahdelah 

Ulong 

Kangaroo - Valley 

BatiDan's Ba1J 

(Cl 

(D) 

(B) 

IAl 
Flat, Rock sr Teraeil 

n 

15 

5 

10 

14 

Lccais 

Biritiba Niril 

x cvm F n 

2,19 9,41 3,&.ff 11 
(6) 

2-38 8,64 .OI, 4 
(2) 

Z,27 7-ó7 Z.03 t 10
(3) 

2,26 8,49 3,40H 13 
(4) 

Conjur.ta 
Itatinga 

1 cvm F x n' x• r F' 

2-'18 11.44 1,42 2.34 11 2.311 2.97ff ,92 
(2) (3) (4) 

2,SO 'l-ó5 1-46 2-44 4 2-45 1,17 ,8b
(1l (1) 111 

2.21 11-ó3 l.'/7 * 2.24 10 2,24 Z.C,/,ff 1,09 
(8) (71 (6) 

2,42 MS t.bl 2,34 13 2,36 3-i4tt .91, 

(41 (!ti (3) 

65� 

Keni loortfl tEl 3 2.19 9,40 ,27 3 2-43 11,76 4.'J9ff 2-31 3 2,31 3.47H 3.55 J
Yabbra SF (7) (31 (5) 15) 

i;roo.'lbit Topscaliope IFi 1l z.13 5.29 2,'l/ T 11 2,39 9,82 J,l,7H Z,Z& 11 Z,2b !j.l,'}Hl-Sl, 
(9) 15) (6) 17) 

�lackdonnt land SFS (6) 13 2_,14 5,97 ,76· 13 2,24 13-56 .ss 2,19 13 2,19 1,18 ,1,9 

18) (7) 18) (8)

6ll5 li, Eungelia (H) 10" 2,20 6-94 2,3'1 t 9 2,08 15,15 2.óJ * 2.14 9 2.16 1.41 2.11i¾ 
15) (91 (9) (9) 

Testemur.'la (T) 10 2.so 12,87 2,20 + 10 2,30 14,05 1.1a 2,40 10 2,40 2,ó2ff .47 
(1l (ó) 12) 121 

lléi!ia Sera! 2-í:S 2,34 2,30 2,30 
lfooia de Procedências 2,22 2,34 2,28 2,29
F Procedências 1.33 ,76 ,84
F Prog,/Proc, 2,32H 1,92H 2,67ff 
F locais -.- -.- 1-69
F Proceóências • locais -.- -.- ,93 

· F l'rog, x Locais / ?ro,:. -.- -.- 1,21 
CV erro A m 24,Bl, 35,21 30,49 
CY erro B m 8,ó3 11,94 10,35
Tuke<.1 para Pro:, (51) ,17 ,26 ,21 
Tukey para Prac, <1Xl ,21 .32· ,25 

n: ooaero de progênies; X: llédia das progênies; cvm: coeficiente de val'laç:ao e):fel'irental a porcentagen; 
( 1: rosiç�o relativa das �ro::!!-:lências !/li teroos d'! crescimento; r: testo F para as progênies; F': teste r ;ara 
a interação de progênies por lc;cais den"iro de proceôencias; n': !!iíir.e1·0 de pro9ênies comuns; Y': tédia das pro-· 
gênies comuns aos 2 locais de ensaio;-t e rn significância ao ntvel de 5'� e 11, respectiv�nte, 
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Tateia b, R.:sultad:is dls ar..ífücs de variâncias ir..iiviruais coa diferentes wros de 
progfnies, Nl'ª fdlhas CO, aos 6 e 8 ireses d<! idade, 

Locais 

Biritiba tliria It.atinga 
Ptoceoonci as 

n x cvm r 1 cvm F x 

N,lolilxfsor (Cl 15 9,68 58.87 9,58H 11 7-39 111,88 ,13 8,7'1
Bulahcel&h (1) IOJ (51 

Ulong !DI s �-Oii ,00 .oo 4 9,67 53,76 ,76 6,87 
(Ili (71 191 

Kangaroa - Valle<J (!li 10 ó,30 SZ,51 ,94 10 24,70 100.sa Z,54H 15,50 
141 11) 111 

Batnan 's Bay (A) 14 7,02 99,51 1,70 13 7.31 '11,09 ,18 7,17 
Flat, Roei: SF Tmeil (21 191 17) 

�nib1111•tll m 3 4,06 .oo •• oo 3 11.'rO 110,85 ,30 6,98 
Yabbra SF (9) (6) 181 

Kroorbit ToFscaliow iFI 11 6,31 89-84 ,70 11 15,99 89.Y., 1,29 11,15
(31 14) l�I 

Blackdonnt Land SFS (SI 13 5.40 '12.97 .73 13 11.30 80,27 .1,9 8,3S 
(6) (51 (61 

6DS N, Eungelia (HI 10 S,05 '13,09 ,45 'I 24,25 '16,1'1 2.20 t 14,65 
(71 121 (31 

Test=ma m 10 1,,04 89.!U, ,68 10 23.91 105,02 2,1,áff 14,98 

(51 (31 (21 

l'Sdia Geral 5.<;<1 14,'?9 10,4'1 
Kédia de Procedfi"ncias 5.99 13,86 9,'13 
r Procedências 1,77 ,43 
F Prog,/Proc, 2,32H 1,22 
CV er-ro A m 119.S'O �02,62 
CV erro B m 82,84 108,17 
Tukey para Pl'OC, (57.) 2,19 19,1::i 
Tukl!Y rara Pr.:.IC, !1%1 2,70 23,65 

n: r.ú:.ero de progêntes; x: !lédia das progênfos; CVCO: cr.eficiente de varia,io e�mi:'i!!n-
tal t11 porcentagem; ( 1: posição relativa eli t�reos de X li! falhas; f: t�ste F para �5 

progeniesi X': tr,Wia d.:.s proqenit".l coouns aos Z locais; te Hl si!;nificân-:ia �o nível 
de :i1 e 1%, N!Spedivillll!nte, 
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parados a altura média de procedências de E. urophylla, 

obtidas aos 6 meses de idade, em apenas um local de ensaio 

por PINTO JR. (1984), que foi de 1,45 m. 

Considerando que os ensaios visam a escolha 

das procedências com melhor performance em termos de desen-

volvimento, foram eleitos os tratamentos com médias acima 

da média geral por local de ensaio - para os locais em 

conjunto. 

Os tratamentos que mostraram crescimento ini-

cial em altura mais rápido, em ordem decrescente, foram os 

seguintes, como pode ser visualizado nas Figuras 1 e z:

testemunha (T), Ulong (D), Kangaroo Valley <B> e Batman's 

Bay e Flat. Rock SF Termeil <R>, para Biritiba Mirim; Ulong 

<D>, N. Windsor e Bulahdelah <C>, Kenilworth e Yabbra SF 

<E>, Batman's Bay e Flat. Rock SF Termeil CR) e Kroombit 

Topscaliope (F), para Itatinga. Ao nfvel dos dois locais 

em conjunto, os melhores tratamentos foram, conforme mostra 

i Figura 4: Ulong (D), testemunha <T>, Batman's Bay e Flat. 

Rock SF Termeil <A>, N. Windsor e Bulahdelah (C) e Kenil

worth e Yabbra SF (E). 

A porcentagem de falhas de plantas nas parce

las foi maior em Itatinga (14,99%) e menor em Biritiba 

Mirim (5,99%), com amplitudes que variaram de 7,31 a 24,70% 

e de 4,06 a 9,68%, para ambos os locais, respectivamente. 

As procedências que apresentaram médias de porcentagem de 

falhas abaixo da média geral por local de ensaio foram as 

seguintes: Kenilworth e Yabbra SF(El, Ulong CD)� GDS N. 
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Eungelia (H) e Blackdonnt Land SFS (G>, para Bir1tiba 

Mirim; Batman/s Bay e Flat. Rock SF Termeil (A), N. Windsor 

e Bulahdelah <C>, Ulong CD>, Kenilworth e Yabbra SF (E) e 

Blackdonnt Land SFS (G) 7 para Itatinga. 

O test� F revelou valores n�o significativos 

para a varia�•o genética entre procedências tanto para 

altura, como para porcentagem de falhas. 

Foi detectada significància para a varia�•o 

genética entre progénies dentro de procedências para altura 

tanto em Biritiba Miri1n como em Itatinga, com maior �xpres

sividade para o primeiro local. Para porcentagem de ta

lhas, esta varia��º foi significativa apenas em Biritiba 

Mirim. 

Os valores de F para as médias de altura de 

progénies dentro de procedências foram significativos nos 

dois locais de ensaio para as procedências de Kangaroo 

Valley <B>, Kroombit Topscaliope (F) e GDS N. Eungelia (H). 

Para as progênies das procedências de N. Windsor e Bulahde

lah (C), Batman/s Bay e Flat. Rock SF Termeil (R) e linhas 

da testemunha <T>, os valores de F da análise de variência 

fora� expressivos apenas para Biritiba Mirim. Para as 

progênies da procedência de Kenil�orth e Yabbra SF (E) 

detectou-se significência para F em Itatinga. As progênies 

das procedências de Ulong <D> e Blackdonnt Land SFS (G) n�o 

apresentaram varia��es genéticas significativas para altu-

Para a característica porcentagem de falhas, 
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as médias de progênies diferenciaram-se geneticamente de 

forma expressiva para as seguintes procedências e locais= 

N. Windsor e Bulahdelah (C) em Biritiba Mirim; Kangaroo 

Valley <B>, GDS N. Eungelia <H> e linhas da testemunha <T) 

ern Itat i nga .• 

Os coeficientes de varia�•o experimental de 

p:ro•=edên•= ias pa.:ra a 1 tu:ra f.qrarn ma i o:res qu� os de p:rogên i es, 

com valores de 24,86 e 8,63% pa:ra Biritiba Mi:rim � 35,21 e 

11,94% pa:ra Itatinga, :respectivamente. A ca:racte:rística 

porcentagem de falhas apresentou coeficientes de va:ria��o 

experimental extremamente altos, tanto para procedências 

como para p:rogénies. 

A análise de va:riâni::;:iá••=onjunta para altura, 

:realizada para os dois locais considerados, mostrou através 

dos valores de F a presen�a de va:ria�ees genéticas signifi

cativas entre médias de progênies pa:ra as procedências de : 

N. Windsor e Bulahdelah CC>, Kanga:roo Valley <B>, Batman's

Bay e Flat. Rock SF Te:rmeil (A), K:roombit Topscaliope <F> e 

entre as linhas da testemunha (T). 

N�o se constatou significância para os efei-

tos de procedências, procedências por locais e 

progênies por locais dentro de procedências. Ao nível de 

médias de progénies dentro de procedências, somente as 

procedências de Kenilworth e Yabb:ra SF <E> e GDS N. Eunge-

lia <H> mostraram valores de F expressivos para a intera��º 

de progênies por locais. 

Os valores dos coeficientes de varia�âo expe-
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rimental para altura, obtidos da análise conJunta, seguiram 

a mesma tendência observada nas rias an�lises Í ni:J i \/ i Cit.!-:3 i . :.:5-:: 

co1n valor mais alto para procedências (30,49%) em rela��º à 

4.2. Resultados da avalia��º de altura, DAP, volume 

cilindrice e porcentagem de falhas e das análises 

de variancias individuais e conjuntas, aos 20 meses 

de idade. 

Os resultados de médias de altura, :ORP. \/'·O-

e falhas :Para p:ro·-

cedências e testemunha, obtidos em três locais de ensaio, 

bem como os resultados das análises de variências . j. . 1ni: 1v:1.-

duais e conjuntas, s•o apresentados nas Tabelas de 7 a 10. 

As médias dos ensaios para altura, Di�P e 

volume cilíndrico apresentaram o mesmo comportamento em 

rela�âo aos três locais ensaiados, revelando um melhor 

desenvolvimento em S�o Miguel R:rc.:1nj o (10,26m: 

110,51m 3 /haJ, seguido por Biritiba Mirim (9,23m; 7,43cm; 

84,58m 3 /ha) e Itatinga (8 1
48m; 7,39cm; 64,49m 3 1ha). Compa-

rativaMente aos dados obtidos por PATINO-VALERA (1986) para 

altura (6,98m) e DAP (5,43cm) de E. saligna aos 15 meses de 

idade, os resultados de médias de procedências apresentados 

demostraram um notável potencial de crescimento. 

As amplitudes observadas para as médias de 

progênies para altura variaram de 9,71 a 10.77m �ciAd 3�o 
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T1.bela 7. PJ!Sllltaoos das análises de variâncias indivió.Jais CD11 diferentes núíaeros de progênies e d! inalise de variância conjunta CDlii 
as progên1es c011J11S aos 3 locais de ensaio, Pdl'a altura (1), aos 20 i;eses de idade• 

locais 
Conjunta 

Biri tiba lliri1 - Itatinga Sio lligual !lrcanjo 
Pro..--edêncii!I 

n X cvm F D X cvm F n X cvm F X n' X' r r' 

N•Windsor <Cl 15 9-91 3.73 2.03 t 11 8,89 5.41 1-34 5 10,77 3.05 1-85 9-86 5 9,91 3.29 t ,liJ 
Bulahdelah (21 121 UI 121 (l) 

U!ong IDl 5 10,03 3,43 1,70 4 9.10 3.93 1,03 3 10-59 1,38 4.47 t 9-91 3 9,81 5,06ff ,09 t 
(1) 11) (3) (1) (2) 

Kall':!aroo - Yalley IBl 10 9,31 7.34 2,24H 10 8,56 1,.50 2.1s • 8 10,38 3.55 4,61H 9.42 8 9,39 4•27H 2,23H 
(5) 15) (5) 151 (5) 

&tllan' s lla'l <RI 14 9,53 5-17 1-76 13 8,64 5.50 1,78 1Z 10,52 3,12 4,54ff 9,56 12 9,57 3,86H 1,53 
Flat, Rock 5F Termeil 141 (41 lltl (11) 141 

Kenib1orth (E) 3 8,93 5,64 .99 3 8,67 10-98 4-28 t 3 9,93 5,17 ,55 9,18 3 9,18 ,'li 3,451+ 
Yalibra SF 161 13) 17) 161 (61 

Krombit ToP5<:alio� IFI 11 8,31 3,211 t.91t 11 8,00 7,1/J l,,72H 11 10,01 3,38 2,02 i 8,80 11 8,80 9,1:iH 1,62 t
19) (8) 161 (81 (81 

Blackdonnt land Sl'S 161 13 8,43 4,10 3o13H 13 -7,86 10,41 1.45 13 9-71 4,08 3,75H 8,l,7 13 · 8,66 4.95H ,97
(81 (91 191 191 191 

61lS N. F.u1191!1ia (HI 10 8,92 4,50 2,52H 9 8,10 0.01 2,13 • 10 9,77 4,63 3,2ltff 8,93 9 8,97 3,0'Jff 1,44 

171 17) 181 (71 (71 

TestewJma m 10 9.72 9.45 1,22 10 8,45 1,,83 2.:ra t 10 10,/,6 3,BZ 1-ó2 9,6110 9,61 3,17H 1,21 
131 (61 12) 131 (3) 

l!édia Geral 9,23 8,ltll 10,26 9,33 9,32 
11êâia de Procedências 9,17 9.49 10,21 9.29 9,29 
F Proceder'Cias 4.b()H 3,25 t t,.55H 9.30ft 
F Prog,/Proc. 2,!4ff 7..5411 3-ióff /i,l,2!1¼ 
F Locais -.- -.- -.- 127-13H 
F Procl!dências • l.ccàis -.- -.- -.- ,74 
F Prog, x Locais / Proc, -.- -.- -.- 1-4141
CV erro A IX) 17,76 13,63 7,80 13,33 
CV erro B m 5,:ib 7.30 3,72 5,62 
Tukll!I para Proc. ISil ,50 ,37 ,'li ,38 
Tu.�ev para Proc:, <l'.O .l,2 ,45 33,00 ,45 

--�--

n• úera de rroqêniesl X: Hdia das progênies; CV!Xl: coeficiente de variação eXl'E!riilll!ntal 1111 porceniai;eal I H posi�ão relativa das 
pro::edências 111 tl!J't:DS de aesciaento; r: teste F para as prog..'iniesl F': t1:Ste F pua a interação de progênies por locais dentro da ?ro-
procedências; n': rwero c!e proc;ênies CD1Unsl X' 1 llédia das Pl'D9ênies COAUns aos 3 lll'".ais de ensaio; t _e ffl :.ignifiéância ao nível de 
5X e 1%, rsspectivuente, 
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Tabela s. Resultados das ana1ises de variâncias individuais= diferentes r.Úl!el'll!i de progênies e da análise de variância ronjunta Cllll as 
pl'Q<Jênies C011Uns aos 3 !ceais de ensaio, Nra CW {cal, aos 20 seses de i&de, 

Loca.is 
l:on,iunta 

BIRITIBA IIIRill !ta.tinga Saa l'iiguel llrcanjo 
Pnx:l!dências 

R x cvm F n X CV(l) F n X CVIXI F 1 n' x• F F' 

H,llindsor IC) 15 7,81 6-86 l■M 11 7,82 8,5' Z.OOt 5 8,94 4,65 z.10 8,19 5 8,13 3,07 t ,i3 
Bulahdeiah 121 111 161 121 (21 

Ulong <DI 5 7-94 8,08 ,33 4 7,74 4,98 1,83 3 9,11 4.92 4.25 1 8,26 3 8,15 ,76 Ul 

111 121 131 111 (1) 

Ka.ng111w - Valll!IJ 181 10 7,32 11,111 2,49 t 10 7,22 8,39 2,71H 8 8,94 3,llO 5,37H 7,83 B 7.79 S,Obff 1,'16 t 
Clt) 17) (51 17) 171

. Batsan's 8a'J IA) 14 7,60 8■12 3,00ff 13 7.47 6■98 t.61 12 9,01 3.92 5,01H 8,03 12 8,fl.i 5,03tt 1,30
Flilt, Rock SF Tel'lleil (3) (41 141 141 131 

Kenibt;irth. ([) 13 7,34 M7 2,37 3 7,61 9,22 2-04 3· 8,88 10,54 3,ll8 t 7-94 3 7,94 3,.\0 t 1,115.
Yabbra SF 15) 131 171 15) 151 

KhXlllbit Topscaliope ffl 11 7-11 6,81 1,89 t 11 7,';}/ 12,64 6,00H 11 9.23 4.63 4-401-1 7,88 11 7,88 10,01 H 1,17
(91 (6) (21 (61 (li) 

Bladdonnt land SFS 16) 13 7,12 5,74 1,43 13 7,15 12-62 1,8? t 13 a.ao M7 6,05ff 7,69 13 7,69 4,79ff 1,14
(81 18) (81 (81 (81 

6llS N■ WIIIJl!lia CHI 10 7,19 6-� 2,041 9 li,79 8,47 1,86 10 8,50 3,30 5,13ft 7-49 9 7,'S/ 3■75ff ,811

17) (9) 19) 19) 191 

Testl!IIUr.ha m 10 7.44 13,56 1-31 10 7,38 8■03 2■Z9 t 10 9,29 4,'16 2,84H 8,04 10 9.� 1-62 2,16ff 
(ti) (5) (1) (31 1111 

llédia Sera! 7,43 7,39 8,'17 7,93 7,92 
Media de Proce-der,cias 7.43 7.39 B,93 Ml MO 
F Pl'oceefer.ci as 1,18 2-55 5,50ft 2,831 
r Prog,/Prac, 1,91tt 2-� 4,ó3H 4,82H 
F Locais -.- -.- -.- 200,72H 
F Proce§ncias � Locais -.- -.- -.- ,78 
F PrO<J, x Locais / !'roe, -.- -.- -.- 1,37H 
CV erro A Ili 19,58 13,71 6,16 12■72 
CV Prra ·s m 8,62 9,50 4,62 9,88 

Tukl!!I para Proc, <SII ·"" ,32 ,19 ,31 
Tukl!!I para Proc, 11%) .55 .40 ,23 .37 

n: iiÍÍffro de progênies; X: média dêls proJênies; cvm: coeficiente d2 vuiac;ão experimental 1!11 porcentaqai; 1 ): -posiç.10 ft'lativa das pra-
cedêoclà!i e11 teraas de aescimen\o; F: teste F ,ara as PJ'll9êniesl F': teste F para a interação de rrogênies par locais dentro da rrocrir.!êll"" 
eia�; n' 1 riiNro da progênies 0:0111.msi X': iiedia das progênies C11i1Uns aos 3 locais de ensaio; t e n significância a.i nível da 5l e IX, re5-: 

. . . 

F11ct i vamente, 
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Tabela '1, Resultados das anã!i5!!'5 da variâncias individlais cm diferentes niimeros de rro1ênies e da análisa de variância conjunta coo a; 
pro,iênies coouns aos 3 locais de ensaio, para volwae cilindrico b,3 /hal, aos ZO lle5eS de idade, 

L.o-.ais 
Conjunta 

Biritiba lliri11 Itatinga Sao lliguel Arcanjo 
Procedências 

n X cvm r D X cvm F n X cvm F X n' u• r r· •

N,llirxlsor <C> 15 93,15 17,58 3,68H 11 73,94 7.3,90 2,57H 5 115,68 12,21 1-03 '14,26 5 96,45 4,01 ff ,6Z 
Bulahdi!lah (2) (1) (4) 12) 11) 

Ulong (D) 5 103-01 18,51 ,111 4 72.99 11,69 3,18 • 3 118,05 10,20 2,67 98,02 3 95,60 2,27 ,1,7
111 121 (21 (1) (21

R 

l'.angaroo - Yall!!Y (BI 10 84,28 21,87 2,75H 10 63,08 19,B7 3,17H 8 111-'tli 6,77 3,11ff 86,27 8 85,16 4,7Zff 1,31 
(5) (61 (61 (51 (5) 

· Bataan's B<l<J <RI 14 '10,09 15,'13 3,63ff 13 66,42 17,53 1,70 12 116,83 16,32 7,66H 91,1112 'll-97 6,'18ff 1, 70 f 
Flat, Rock SF Tel'!Wil (4) (41 (3) (41 (3) 

Kenihtorth m 3 83,33 16,37 2,06 3 67,02 20-42 Z.03 3 101-15 21,27 ,86 83,83 3 83,83 ,79 1-67 
Yabbra sr (61 (31 (8) (61 (61 

Krooillllt lopscaliope m 11 70,04 18,17 l,Ui 11 60,0ó ZZ,11 3,'17ff 11 115,58 '1,Z3 2,MH 81,89 11 81,8'1 5,05 H ,i,3 
(91 (7) 15) (71 (71 

Blackdonnt Làoo SFS (61 13 70,3ti 13,71 1,50 13 58,07 29-92 1,19· 13 103,32 i9,80 2,86H 77,24 13 77,24 3,03ff ,83 
(81 (81 (71 (81 (81 

6DS N, Eungelia IHI 10 75,88 16,42 2.12 * 9· 5�.53 21,52 1,66 10 93,81 11,70 2,66H 74,74 9 76,72 2,77ff ,53 
(71 (91 (91 (91 (91 

Testeroma m 10 'i'l,07 28,85 ,49 10 1,4,28 23.57 2,33 t 10 118,73 13,32 1,56 91,3é 10 91,3é 1,44 3,14H 
(31 (51 111 131 141 

Mêdia &era! 84,58 64-49 110,51 86,53 Sb,69 
r.édia de Prooldenc:ias 83,77 64,51 109,48 85,'1',l l!b,11 
r Proced2ncias z.u 1-62 14,22H 4,98H 
F Prog, /Proc, 2.22ú 2�3/lff 3,27H 3,'11tt 
F Locais -.- -.- -.- 161,,31H 
F Procedências x Locais -.- -.- -.- 1,00 
F Proq, X Locais / Proc, -.- -.- -.- 1.29 � 
CV erre R m "8,18 l,f.),49 10,87 32,3b 
r» erro B m 19,39 22-43 14,08 19,ó9 
Tuke<J para Proc, ISXI 12,41 8,27 4.03 8,ób 
Tul:ei.: para Proc, Uil 15,34 10,23 4,98 10,ZZ 

n1 wro de progênies; x1 mâdia oos prwênies; cvm, CtJeficlente de variac;ão experi111ental n parcentage11; 1 1: posição relativa das pro-
�ncias a tel'I05 de aesci11P.nto; FI teste F para as progênil!!II F' 1 teste F para a interação de progÊ!lies ror locais dentro els procedên-
cias1 n'1 mtlel'O de proJênie. CO'IUnsi X'1 média das progêniH coauns acs 3 locais de ensaia; te ttl signi�icância ao nível de 5l e 1l res• 
,ectivamente, 

� 
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Tabela 10, Resultados � análises da variâncias individJais cca diferentes núlero.; de progênies 1 para falhas m,
c(JS 20 lleSes oe id,1&.!, 

Locais 

lliritiba Kiri1 Itatinga Sao Niguel Arcanjo 
�ncias 

n X cvm F n X cvm F n X cvm r X 

N,llindsor !Cl 15 15,24 63,77 '/.46ff 11 11.23 '17,55 ,44 5 8,0Z 89,51 .54 11.50
Bulahdelah (1) (8) 16) 1111 

Ulong IDI 5 6,04 71,82 -� 4 12-82 58,57 ,68 3 7,36 lOó,42 ,26 8,74 
(81 (5) (9) 18) 

Kangaroo - ValleoJ (Ili 10 7-Sb 71,45 2,74ff 10 24-70 100,88 2,5óff 8 7,71 67,60 ,83 13,34 
(61 131 (8) (21 

&ab1an's Ba� (AI 14 9.42 91,53 2,86tt 13 7.51 96,40 .19 12 8,0Z 85,78 ,96 8,32 
Fiai, Roc;k sr Teraeil (2) (9) 15) 19) 

Kenibmth m 3 4,06 .oo .oo 3 11,55 106,59 ,07 3 13,20 62,'ib ,47 9,60 

tatlbra Sf 19) 17) i2) i7) 

Krro!bit Topscaliope (Fl 11 8,35 '11,63 ,85 11 15,'l'I 89,66 1,31 11 8,01 1%,67 2,441 10-78 
ISJ (41 (7) (5) 

Bladcdonnt Land SfS IG) 13 9,2.1 78,76 1-ZT 13 11,71 119.23 ,44 13 10.00 85,25 ,68 10,31 
(31 16) (3) 161 

BDS N, Eungelia (HI 10 6,57 106,65 ,96 9 24,80 87,8Z 1,lfl 10 9.55 '13,32 .5.!, 13,31 
(7) (2) (4) (31 

Testemudia m 10 8,78 ll3,03 1-92 10 2l,.ó5 80,36 2.29 f 10 13,49 80,36 ,63 16,31 
14) 11) 111 111 

llédia �1·al 8,36 16,33 9,33 11,36 
r.�ia de Procec!ências 8,31 15,04 8,87 10,74 
r Proce&'r.cias 1,18 .41 2,14 

· F Prog, /Proc, 2-bó¼f 1,15 ,96 
CV erro A m 107,12 374,68 78,53 
CV erro B m 71,30 100,24 104,58 
Tukei, Pcl'a Proc, (5Xl Z,72 19,39 2-47 
Tukl!'J wa Proc, <m 3,37 Z3-97 3.05 

n: mro <12 progênies; x: l!éi.lia das progêniESj cvm: coeficiente d.e variação el(F-ri�ntal EI porcent;qem; ( ): 
F05icão relativa ea ter110S de X de falhas; F: teste F para as progêniesi X': llédia das progênies oa.ins aos 3 lo-
cais de en!iilio; f e tt: significância ac. nível dl.! 5l e 1%, !'fipedivilffl!nte, 
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de 8,31 a 10�03m para Biritiba Mirim e de 

7
1
86 a 9,10m para Itatinga. Os tratamentos que apresentaram 

médias de altura superiores a média geral por local, em 

ordem decrescente, foram os seguintes para S�o Miguel Ar-

canjo, Biritiba Mirim e Itatinga (Figuras 1, 2 e 3>, res-

pectivamente: N. Windsor e Bulahdelah CC), testemunha <T>, 

Ulong (D), Batman�s Bay e Flat. Pock SF Te:rmeil 

Kangaroo Valley (B); Ulong <D>, N. Windsor e Bulahdelah

(C>, testemunha (T>, Batman�s Bay e Flat. Rock SF Te:rmeil 

<A> e Kangaroo Valley <B) . Ulong (D) N. i-1 i ndso:r e Bulahde-, ' 

lah <e, ' Kenilworth e Yabbra SF CE) ' B.:atman ··· s E:ay e Flat"

F.:ock SF Termeil <R > e Kanga:roo t..)al lei,,.t ( B) • D i n,::remento 

médio em altura, medido entre a p:rimei:ra e a segunda ava-

foi considerado pa:ra Biritiba Mirim e Itatinga, 

sendo maio:r para o primeiro local (6,98m) e menor para o 

segundo (6,14m). 

Em termos de médias de DRP, as amplitudes 

observadas revelaram uma varia��º de 8,50 a 9,29cm para S�o 

Miguel í=lrca.njo, de 7,11 a 7,94cm paia Bi:ritiba Mirim e de 

6,79 a 7,82cm pa:ra Itatinga. Para esta característica, os 

tratamentos que se destacaram com valores médios superiores 

a média por local, em ordem decrescente, fo:ram os seguintes 

para S�o Miguel Arcanjo, Biritiba Mirim e Itatinga (Figuras 

1, 2 e 3), respectivamente: testemunha <T>, Kroombit Top-

scaliope (F), Ulong (D) e Batman�s Bay e Flat. Rock SF 

Te:rme i 1 rn) ; U 1-,:rnc;_r <D) , N. Windsor e Bulahdelah (C), Bat-

man�s Bay e Flat. Rock SP Termeil (�l e testemunha (T): N. 
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Windsor e Bulahdelah CC>, Ulong CD), Kenil�orth e Yabbra SF 

<E> e Batman's Bay e Flat. Rock SF Termeil lAJ.

A característica volume cilfndrico apresen

tou as seguintes amplitudes em termos dP médias de 

progênies: de 93,81 a 118 7 73m 3 /ha para s=o Miguel Arcanjo; 

de 70,04 a 103,01m3 /ha para Biritiba Mirim; e de 54,53 a 

73,94m3 lha para Itatinga. Os tratamentos com melhor com

portamento em rela��º a volume cilfn�rico, para S�o Miguel 

Arcanjo, Biritiba Mirim e Itatinga (Figuras 1, 2 e 3)
7 

respectivamente, foram: testemunha <T>, Ulong <D>, Batman's 

Bay e Flat. Rock SF Termeil <A>, N. Windsor e Bulahdelah 

<C>, Kroombit Topscaliope <F> e Kangaroo Valley <B>; Ulong 

<D>, N. Windsor e Bulahdelah (C), testemunha <T> e Batman's 

Bay e Flat. Rock SF Termeil (A>; N. Windsor e Bulahdelah 

(C), Ulong <D>, Kenilworth e Yabbra SF (E). e Batman's Bay e 

Flat. Rock SF Termeil <A>. 

Para porcentagem de falhas de plantas nas 

parcelas, observou-se os seguintes resultados para os trés 

locais de ensaio, em termos médios: Biritiba Mirim com 

8,36%, s•o Miguel Arcanjo com 9,38% e Itatinga com 16,33%. 

As amplitudes encontradas variaram de 4,06 a 15,24% para 

Biritiba Mirim, de 7,36 a 13,49% para S�o Miguel Arcanjo e 

de 7,51 a 26,65% para Itatinga. As procedências que tiveram 

médias de porcentagem de falhas abaixo da média geral por 

local de ensaio, mostrando portanto maior procentagem de 

sobrevivência, foram as seguintes: Kenilworth e Yabbra SF 

<E>, Ulong <D>, GDS N. Eungelia (H), Kangaroo Valley (8) e 
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Kroombit Topscaliope (F), para Biritiba Mirim; Batman's 8ay 

e Flat. Rock SF Termeil <A>, N. Windsor e Bulahdelah tC)�

Kenil�orth e Yabbra SF CE), Blackdonnt Land SFS (G), Ulong 

(D) e Kroombit Topscaliope <F>, para Itatinga; Ulong (01, 

Kangaroo Valley (B), Kroombit Topscaliope CF), N. Windsor e 

Bulahdelah (C>, Batman/s Bay e Flat. Rock SF Termeil (AJ e 

GDS N. Eungelia <H>, para Sâo Miguel Arcanjo. 

A variaçâo genética entre procedências para 

altura foi constatada a nível dos três locais de ensaio, 

sendo mais expressiva em Sâo Miguel Arcanjo, vindo a seguir 

os locais de Biritiba Mirim e Itatinga, a julgar pelos 

valores de F das análises de variancia. Para as caracterís

ticas de DAP e volume cilíndrico, 

fícativa apenas para s•o Miguel Arcanjo. Para porcentagem 

de falhas, os valores obtidos de F n•o demonstraram a 

existência de diferen�as genéticas significativas entre as 

procedências nos três locais de ensaio. 

A comparaçâo das médias de progênies dentro 

de procedências através do teste F detectou varia�des 

genéticas significativas para quase todas as característi

cas, mostrando uma maior expressividade em s•o Miguel Ar

canjo, seguido por Biritiba Mirim e Itatinga. Para porcen

tagem de falhas a variaç•o genética de progênies dentro de 

procedências só foi significativa para Biritiba Mirim. 

As médias de progênies de cada procedência ! 

quando comparadas individualmente através do teste F, mos-

traram diferentes comportamentos em relaç�o a variaçào 
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genética entre p:rogênies. 

Bulahdelah 

Rs p:rogênies da p:roced@ncia de N. Windsor e 

(C) apresentaram valor signi·Fica.tivo de F para 

altura e porcentagem de falhas em Biritiba Mirim, para DAP 

em Itatinga e pa:ra volume cilíndrico em Biritiba Mi:rim e 

Itatinga. 

Para as progênies da p:roced@ncia de Ulong 

(D), o teste F acusou diferenias genéticas significativas 

apenas para altura e DAP em S�o Miguel Arcanjo e para 

volume cilíndrico em Biritiba Mirim e Itatinga. 

A procedência de Kanga:roo Valley <B> apresen

tou significancia para varia��º genética entre progênies 

para altura, DAP e vdlume cilíndrico, nos três locais de 

ensaio e para porcentagem de falhas em Biritiba Mirim e 

Itatinga. 

e Flat. 

F para 

As p:rogênies das procedências de Batman's Bay 

Rock SF Termeil (A) tiveram valores expressivos de 

altura em s•o Miguel Arcanjo, para DAP e volume 

cilíndrico em Biritiba Mirim e S�o Miguel Arcanjo, e para 

porcentagem de falhas em Biritiba Mirim. 

Para as progênies da procedência de Kenil

worth e Yabbra SF <E>, os valores de F foram significantes 

para altura em Itatinga e para DAP em S�o Miguel Arcanjo. 

Para a procedência de Kroombit Topscaliope 

(F), significativas variai�es genéticas entre progênies 

foram acusadas pelo teste F, para altura e DAP nos trés 

locais de ensaio, para volume cilíndrico em Itatinga e Sâo 
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Miguel Arcanjo e para porcentagem de falhas em S�o Miguel 

Arcanjo. 

Rs progênies da procedência de Blackdonnt 

Land SFS (G) mostraram significência para os valores de 

para altura em Biritiba Mirim e S�o Miguel Arcanjo, para 

DAP em Itatinga e s•o Miguel Arcanjo e para volume cilfn

drico apenas em S�o Miguel Arcanjo. 

Para a procedência de GDS N. Eungelia (H) j o 

teste F apontou expressividade para a varia�ào genética 

entre progénies para altura nos-três locais de ensaio, e 

para DAP e volume cilíndrico em Biritiba Mirim e S�o Miguel 

Arcanjo. 

A testemunha (T) apresentou varia��es signi

ficativas entre linhas de plantas para altura � volume 

cilíndrico em Itatinga e para DAP em Itatinga e S�o Miguel 

Arcanjo. 

Os coeficientes de varia��º experimental para 

procedências mostraram-se sempre superiores aos coeficien-

tes de varia��º experimental para as progênies dentro de 

procedências, demonstrando uma tendência já esperada ? com a 

predominância de uma menor precis�o para as compara�des 

entre as médias das procedências em rela��º as médias de 

progênies. Ambos os tipos de coeficientes de varia��º ex

perimental demonstraram uma tendência a menores valores pa

ra altura, seguido por DAP e volume cilindrice, com melho-

res precis�es para S�o Miguel Arcanjo em rela��º a Itatinga 

e Biritiba Mirim. 
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A característica porcentagem de falhas apre-

sentou valores extremamente altos de coeficientes de varia-

�•o experimental, tanto para procedências como para progê-

nies. 

A avalia��º das características realizada com 

as médias das progênies comuns aos três locais detectou os 

seguintes tratamentos com médias superiores a média geral 

dos locais em conjunto, conforme mostra a Figura 4: N. 

Windsor e Bulahdelah (C), Ulong <D>, testemunha <T>, Bat

man's Bay e Flat. Rock SF Termeil <A> e Kangaroo Valley 

(B), para altura; Ulong (D), N. Windsor e Bulahdelah <C>, 

Batman's Bay e Flat. Rock SF Termeil <A>, testemunha <T> e 

Kenil�orth e Yabbra SF CE>, para DAP; N. Windsor e Bulahde-

lah (C), Ulong (D), Batman's Bay e Flat. Rock SF Termeil 

CA) e testemunha(T), para volume cilíndrico. 

A análise de variência conjunta para os lo

cais constatou, através do teste F, varia�tes gen•ticas 

significativas entre procedências para as três caracteris-

ticas analisadas, com maior expressividade para altura, 

vindo a seguir o volume cilíndrico e DAP. 

A varia��º genética entre médias de progênies 

mostrou maior expressividade para DAP, vindo a seguir a 

altura e o volume cilíndrico. Foram detectados valores 

significativos de F a partir das análises de variacias 

conjuntas, para as três características, para as seguintes 

procedências: N. Windsor e Bulahdelah (C), Kangaroo Valley 

<B>, Batman�s Bay e Plat. Rock SF Term8il <A>, Kroombit 
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Topscaliope (F), Blackdonnt Land SFS (G) e GOS N. Eungelia 

( H) • Para as progênies da procedência de Ulong (D) e as 

linhas da testemunha, os valores de F foram significativos 

apenas para altura, e para as progênies da procedência de 

Kenil�orth e Yabbra SF (E>, apenas para DAP. 

Os coeficientes de varia��º experimental para 

procedências e progênies dentro de procedências seguiram o 

mesmo comportamento observado para as análises individuais, 

com valores relativamente mais baixos para altura (13,33% e 

e DAP (12,72% e 9,88%) em rela��º ao volume cilfn-

drice (19,69% e 32 7 36%). 

Os efeitos de locais foram os mais express1-

vos para as três características analisadas, tendo em vista 

os altos valores de F encontrados, que se suscederam na 

seguinte ordem: DAP, volume cilíndrico e altura. 

A interai�º de procedências por locais n•o 

foi significativa para nenhuma das características. 

Os efeitos da intera��º de progênies por 

locais dentro de procedências foram significativos para al-

tura, DAP e volume cilíndrico, porém, menos expressivos que 

os efeitos de procedências, progênies dentro de procedên-

cias e locais. Os valores de F para a intera�lo se susce-

deram quanto a express�o com superioridade para altura, em 

relai�º ao DAP e volume cilíndrico. 

Para as procedências de N. Windsor e Bulahde-

1ah. ..- r .. ··1 

·, ·- : � 
Blackdonnt Land (G) e GDS N . 'E1...tngel :La (1-f), 

foram detectados efeitos ,:=,içrni·fic::1.tj ·., .......-
-�- ·._, :::: .:3_5 
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de progênies por locais dentro de procedências. F'a:ra 

procedências de Ulong <D>, Kenil�orth e Yabbra SF (E) e 

Kroombit Topscaliope (F), os valores de F indicaram signi-

ficência apenas para altura. R procedência de Kangaroo 

Valley <B> apresentou significência de F, para altura e DAP 

e a de Batman's Bay e Flat. F.:od,: SF Te:rmei 1 <R>, apenas 

pa:ra v6lume cilíndrico. A testemunha teve valores signifi

c�tivos de F pa:ra a intera��º de linhas por locais, para 

DAP e volume cilfnd:rico. 

4.3. Resultados da avalia��º de altu:ra, DAP, volume 

cilíndrico e porcentagem de falhas e das análises 

de va:ri�ncias individuais e conjuntas, aos 26 e 28 

meses de idade. 

Os :resultados de médias de altura, DAP� vo-

lume cilíndrico e porcentagem de falhas para as pro

cedências e testemunha, obtidos em t:rés locais de ensaio, 

bem como os :resultados das a�álises de va:riências indivi-

duais e conjuntas, s�o apresentados nas Tabelas de 11 a 14. 

A avalia��º dos dados de médias de p:rog@nies 

pa:ra altura, DAP e volume cilfnd:rico, confirmam o comporta-

mento observado aos 20 meses de idade em :relai�º a superio-

ridade do desenvolvimento das plantas em S�o Miguel Arcan-

JO. Para altura e DAP, as médias de progênies dentro de 

procedências foram maiores em Sâo Miguel Arcanjo (13,61m e 
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Tabela 11, Resultados das anãiises oe variâncias illdiviwais C011 diferentes mros de progênies e da análise de variância conjunta cm 
as rro:iênies cmuns ,aos 3 locais de ensaio, para altura <•>, acs 2á e 28 aeses de idade,

locais 

Biritiba Hiri• It.ttinga Sao ltiguel Arcanjo 
P�ncias 

n X CV(%) r n X CV(%) r n X cvm F 

N,llindsor !Cl 15 11,57 5,79 3,49ff 11 lUO 7,35 1,14 s 13,80 3,72 z.:i'lt 
Bulahdelah 12) 131 151 

Ulong (DI s 12,34 3-90 ,74 4 12,20 S,20 2,35 3 14,34 2,81 1-97
(1) Ul 111 

Ka11!1aroo - Valley <B> 10 11,24 7-18 2,22ff 10 11,54 6,46 1-0S 8 13,85 4,81 5,43H 
151 (5) 13) 

Batman's Bay IA) 14 11,30 4.73 3,92H 13 11-68 6,'ll 1,lf6 12 13,Blt 3,89 4,10tt
Flat. Rock Sf Tel'tll!il 141 (41 141 

Ke11i1NOl'tll IEI 3 10,94 6·3'1 2,50 3 11-94 7,28 1-66 .3 ·13.4:i 6,33 ,49
Yabbra SF 16) (2) 161 

Y.!"..-.á>it T!!i,sca!i!!!'I! !F! 11 9.77 M9 1,86 11 11,25 10,40 4,43H 11 13,09 3.21 2,74tt 
(91 171 (Sl 

Blackoonnt land SFS 161 13 9,84 4-91 2,52ff 13 10.SO 10-70 1,38 13 12,70 5.74 4,03H 
181 !'li 191 

SDS N, Eunselia (H) 10 10,54 3-48 2,40 • 9-lo.93 8,39 1-49 10 13,25 3,45 1,87
171 18) 171 

Test!!lllllha m 10 11,35 9-12 1,78 10 11,54 8,59 2,371 10 14,16 4.30 Z.Olt
131 (6) (2) 

lledia Geral 10,99 11,53 13,61 
lliidia de Pro:edeocias lo.94 11,53 13,54 
r Pro::2dencias 6-99ff 2,65t 6,13tt 
F Prog,/Proc, z.61H 1,9()H 3,17* 
F Locais -.- -.- -.-

r ProcedenciaS X locais -.- -.- -.-

F Pro,, x Locais / Proc, -.- -.- -.-

CV erro A ('L) 15,26 12,38 8-11
CV erro B m S,81 8,27 l1.3Z
Tukey para Proc, 15%1 ,51 ,45 ,"SI 

Mey para Pra:, 11'.ll ,63 -� ,46 

X n' 

12,42 5 
131 

12-96 3
(11

12,21 8 
(5) 

12,6112 
121 

12.10 3 
161 

11,37 11 
181 

11.1113 
(91 

11,57 9 
(71 

12-3S 10
(!ti

12,08 
12,04 

Con,iunt,1 

x' 

12-47
121

12,8/t 
(11 

12,16 
(51 

12,30 
(41 

12.10 
161 

11,37 
(81 

11.11 
(91 

11,64 
(71 

12,36 
(31 

12.04 
12,00 

r F' 

Z-611 1,00

3,941 1,(fl

'i,07tt 1-49 

4,7011 1,42 

,OS 2-34 

7,86ff 1-13 

4,37ff 1-06 

2.391 .cr,

2,43t 2,0SH 

12,11H 
4,ll,H 

238,43H 
1,03 
1,341 

11,48 
6,28 
,IJ 

,50 

n: r.iÍ:L"l'O de rrogênies; x: llé(lia das pro,iênies; CVll): CDeficiente de variação eXJ>eri;ental l!!l J)Orcental}elli t 1: pooição relativa das pro-
cedencias e11 tel'IIOS de crescillll!ntQ; F:.Jtste F para as progênies; F': teste f' para a interação de progênies i.ar locais dentro de pl'OC!ldên-
cias! n': niÍlero de progênies cca:uns; X': l!édia das ProJênies co;uns aos 3 locais dE! ensaio; f e u: sisnificância ao nível de 51 e 1%, 
l'<IC:lpectiva1Sente. 
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Tabela 12, Resultado; das análises de variâncias indiviooais coa diferentes Úeros de progênies e da analise de variância conjunta cm as 
progênies COliUns aos 3 locais de ensaio, rara DIP (CDI, aos 26 e 28 11eSeS da idade, 

l.ociis 
Conjunta 

Biriti_ba "iri■ Itatinga Sao tliguel arcanjo 
Procedencias 

a X CV(l) F n X cvm F A X cvm F X n' x' F F' 

N,llindsor (C) 15 8,88 8,18 2,ZOH 11 9,59 8,89 2.2-5 • 5 10,63 3,49 4,02H 9,705 9,63 8,6711 1-30
Mahclelah 12) 12) (6) (3) 141 

Uloll!J IDI 5 8-95 6,96 ,31 4 9-91 5,22 3-18 1 3 10,70 3,32 !,04 9,85 3 '1,73 1,80 .33 
111 (11 151 (1) 111

Kingaroo-Valley (8) 10 8,57 10,70 1,28 10 9,11 8,36 3,2Sff 8 10,71 5,09 6,0311 9-46 8 9,43 7,84H 2-99ff
161 (8) (41 (7) 171

Batllin's Bay !AI 14 8,79 8,09 3,2911 13 9.35 7,20 1,83 t 12 10,76 4,88 4,88H 9,63 12 9,69 11,48H 1,99ff
füt. Rock SF Tenieil (41 (31 131 m i31 

Kenihmth ([) 3 8,68 9,33 2,55 3 9,28 9,90 1-80 3 10,59 10,31 4.23 1 9,52 3 9-52 · 5,60ff 12-00H
Yabbra SF (51 (1d 171 161 161 

Kraolbit lopscaliope (F) 11 8,31 6-13 u:; 11 9-18 10,91 4,Uff 11 11.2& 4,18 5.� 'l-5811 '1,58 15,2611 1,44
(81 (7) (1) (51 (51 

Blaclcoonnt Land Sf'3 (61 13 8,25 6,74 1,40 13 9,23 11,16 2,281 13 10,56 5,80 5,6'/ff 9,35 13 9,34 10,0411 1,9ZH 
191 151 181 (8) 191

6DS N, Eungelia !HI 10 8,53 4,18 1,71 9 8,89 7,67 1-60 10 1°'42 3,70 4,Jílff 9,31 9 9,35 5,57 ff 1-62
(71 (91 l9l (91 (81 

Temauma m 10 8,86 17,05 1,28 • 10 9-19 7,85 2,13 t 10 11,13. 6,15 2,Bóff 9,73 10 9,72 2,01 t 5,15H
(31 16) (21 IZI (21 

liooi a Geral 8,65 9,30 10,75 9,57 9,55 
Hédia de Proce<.fncias 8,62 'l,32 10-70 9-55 9.53 
F Procedercias ,95 2,39 3,691 1.64 
F Prog ,/Proc, 1-95H 2,50ff 4,l,(,ff 8,71H 
r locais -.- -.- -.- 241,74H 
F Procedencias � Locais -.- -.- -.- 1,16 
F Prog. x locais / Proc, -.- -.- -.- z.61ff
CV erro R (X) 16,99 9,06 7,22 11,2'1 
W erro B (%) 9,26 8,95 5,18 5,79 
Tukl!\I para l'rcM:, (511 ,-45 ,'13 ,26 ,33 
TuJ:ey Pill'ª PrcM::, < m ,SS ,33 .32 ,39 

11 aro de progênies; X: iidia da,; prugênies; c.vm: coeficiente de variacão eiq,eriLlt!ntal e■ porcentagaa; 1 1: posirãa relativa das proce
dências s tl!NO\i da cresciill!nto! Fl teste F J)c:'a as p�ênies; F': teste r' para a ir.ter�ão de progêr:ies por locais dentro de pl'OCEáãncias; 
n': mro de 1rosênies CD11Uns; X': média das progênies cmuns aos 3 locais de ensaio; 1 e H: signHiiància ao nível de 5X e 11, respecti
v•nte, 
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Tabl!li! 13, Result.idos das analises de variâncias iooividuais cm diferentes imeros de progênies e da análise de vu-iância conjunta cm as 
pro.ênies COllllns aos 3 locais da ensaio, para volll!ll! cilioorico <,13thal, aos 26 e 28 llêsas de idade· 

locais 
Conjunta 

Biritiba l'.iri1 !ta.tinga Sao lliguel Arcanjo 
ProcedenciiS 

n x cvm F D x cvm F D x cvm F x n' x' F F' 

N,llioo!IOl' IC> 15 152,SB 31,'18 1,32 11 14M0 20,64 2,67H 5 217-12 11.32 1,74 172-37 5 112.oz 3.20 t ,33 
llllihdelah (4) (2) (6) m (4) 

Ulong (D) s 164-09 16,05 .(fl 4 159-20 14-62 S,29ff 3 229-32 7,35 1.20 184,20 3 179,23 2-01 .3S 
m 11) 13) (1) 111 

KalllJMQO - Yalll!IJ (9) 10 141.48 21-81 .52 10 133,25 17-31 3.l()ff 8 217.46 11-l,1 3.52H 164•0ó 8 162-10 3,17H .10
(61 (6) 151 (51 (51 

Da.hlan's BatJ (AI 14 153,77 22.::1, 1-46 13 140-17 17,82 1.cn t 12 224-53 16-32 6,3/;H 172°82 12 175,14 4,7'iff 1,37
Flat. Rock SF Teraeil (31 (31 m (31 (31 

Keni!N()rtl\ <EI 3 143.72 19,23 .85 3 137.30 16-43 1.44 3 198-39 21,03 1.08 15'/.80 3 159,80 .63 1-16 
Yatora SF (51 (51 (81 (6) (6) 

l:rc:=bit Tc�!icpe <Fl 11 113-48 17-50 .1!(1 11 128-33 24,10 .\,lOff 11 229,5!! 8,21 Z-18 t 157,13 11 157,B 3,Z.Qff .b!, 

19) (81 (2) (71 17} 

Blackdonnt Land SFS 161 13 117.64 31-51, -'13 13 132,75 29.14 1-77 13 203,21 21,60 3,11H 151,20 13 151,20 2•74H .99

(81 (7) (7) (81 IBl 

6DS N. Eunge lia (li) 10 125,83 13,25 .52 9 122,53 19-18 1,59 10 1'13-1.6 10,81 2,llaff 147,17 9 1$).5(, 2.04 t .42 
(7) (9) (91 (91 (9) 

Testemuma m 10 166,64 66,69 3o53H 10 137-56 23.82 2,53ii 10 232.&4 13,8(, 1-88 178-95 10 178,84 1,'iS 3.5bff 
_(11 (/f) (1) 121 (2} 

liéâia 6e:-al 142,14 137,61 216,16 165,30 165-11
lledia de Procei:lências 13'lo07 137,62 214.09 163-59 163,40
F Procro!ncias 3.37 t 1,02 1,.1SH /i,52ff 
F Prog./Proc, 1.17 í?.l,()ff 3,15H UOH 

f Locais -.- -.- -.- 212,73H 
r Procedâr.:ias x Locais -.- -.- -.- 1.44 
F Prog. X Locais / Proc. -.- -.- -,- 1,20 
CV erro A (');) 1;1.54 34-97 13,75 28,'ll, 
CV-erro B m 34-69 21,74 14-58 23.�

Tukw para Proc. IS'll 17,98 15,25 9.97 14.l,ó
Tukey para Proc, IUI 22,23 !8,fl5 12,33 17,31

n: mm oo prog°ênies; i: llédia das progênies; CYI'!): r.wficiente dg variação exr-,1ri11ental !!li r=ntage11; ! !: )lOSiGâiJ relativa das pro-
C!!dências N tl!l'IIOS de C'ES':imento; r: teste F para as progêniesi F': teste t' para a interac.io ele prog[nies ]'Q1' lorais cl!!atro de !-'roceden-
cias; n': imero de progênies ru:uns; X': média d�s progêili2S coruns aos 3 locais de ensaiai + f! m significância ao nível de 5 I e 11, 
resl'l!Ctivaiiente. 
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Tllbela 1-4, Resultados das ar�lises de variâncias ir.dividuais C011 diferentes mros de Pl'09fnies, para falhas m, aos 
2/, E 28 l!2ses de idade• 

Locais 

lliritiba Niri1 Itatinga Sao Higuel llrcanjo 
Procedências 

n X cvm F n X cvm F n x cvm F y, 

N,Nindsor (C) 15 15,M 113-01 1,l,2 11 12.15 89.03 ,/iO 5 7,02 94,55 ,24 11,l,0 
Bulahdelah 11) (51 (81 14) 

Ulong (Dl 5 6,04 77,82 ,16 4 11,58 65,11 ,li) 3 5,71 116,78 ,26 7,78 
(8) (6) (91 (8) 

Kangaroo - Villl!Y (8) 10. 7,56 71,"5 ,70 10 24,70 100,88 2,511 8 7,Tl 67,60 .85' 13,34
(7) (31 (51 131 

Bataan' s 8ay <AI 14 7,87 91,15 ,70 13- 7,51 96,ltO ,19 12 7,61 85,51 1,02 7,66 
Flat, Rock SF Tmeil (6) (91 (6) (91 

Kenihuth (EI 3 4,05 ,00 ,00 3 11,55 106,59 ,07 3 13,20 82,46 ,ldl MO 
Yailbra 5F (9) (71 <Z) 171 

Kroalbit Topscaliope <FI 11 10,50 U3,02 2,01 t 11 16,2ft 87,05 1,'iZ 11 7,11 215,35 2,liO t 11.za

(Jl. (41 (71 151 

Dlackoonnt Land SfS <Sl 13 8,83 75,83 ,"6 13 11.so· 89,22 ,51 13 9,24 96,"5 .53 9,86 
-,s, 18) (31 16) 

6l!S N, Eungelia IHI 10 9,17 191,19 1,67 9 25.10 96,99 2,031 '1 9.0li '11,59 ,49 14,-411 
m (21 (41 12) 

T 1.ssteaunha m 10 11,15 147,31 2,24 t 10 7.6,16 'tr/,17 2,3'1 10 13,26 82,88 ,49 16,86. 
12) 111 (11 UI 

l'idia Geral 8,98 16,28 8,88 11,38 
Hêoia de Procedências 8,71 15,04 8,34 10,70 
F Procedencias 1,51 ,41 1,70 
F Prog. /Proc, 1,21 1,18 ,89 
LV erro A m 113,18 372-59 100,50 
LV e1·ro B ('L) l30.SB 101,11 1C8,36 
Tukê',1 para Proc. 151) 3-09 19,22 2-99
Tukey par.i Prcc, UXl 3,82 ?.3,76 3.70

n: IIÍllero d2 Prn<!ênies; X: lllêdia das progêr.ies; CVIXl: aiefici�nte �vari�t;ão ex,,erime_!!tal ea Portentagal?j I J: posi-
rm relativa ea tl!TIOS de i: de falhas; F: teste F para as progenies; X': media das pl'Ogl!nies co1U11S ao; 3 iocais cli! !!O-

saio; * 11 u: significância ao nível de 51 e 1%1 respectivanente, 
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vindo a seguir as médias de Itatinga (11�53m e 

9 ? 30cm) e Bi:ritiba Mirim (10,99m e 8,65cm). 

observada para altura e DAP que diferiu daquela constatada 

20 meses de i dad•�, quando as médias por 
., , 

J. ·O(:�-:\ .i. for·a.rn 

maiores em Biritiba Mirim, pode ser explicada pela defasa-

gem de 2 meses de na avaliai•º deste local, em :rela,:;:ào a 

Itatinga. 

Quant-,:> a.o volume ci 1 fndric.o, a me1ho:r média 

por local foi a de S�o Miguel Arcanjo (216,16m3 /ha>, segui-

da po:r Bi:ritiba Mirim (142,14m 3 /hal e Itat. i ng.:::1 

( 137, 61m3 /ha) • Esta :real�ada inferioridade de Itatinga em 

termos de médias de procedências para volume cilíndrico foi 

influenciada pela alta porcentagem de falhas encontrada 

para este local, considerando-se que volume cilindrice é 

uma característica obtida através dos dados combinados de 

altura, DAP e sobre�ivéncia. 

As amplitudes observadas para as médias de 

altu:ra variaram de 12�70 a 14,34m para Sào Miguel Arcanjo, 

de 10,80 a 12,ZOm para Itatinga e de 9�77 a 12�3�m para 

B i :ri t i ba Mi :rim • O incremento médio em altu:ra, medido entre 

a segunda e terceira avalia��o, foi maior para s=o Miguel 

( 3, 35m) , seguido por Itatinga (3,05m) e Biritiba R:rcanjo 

Mi:rim ( 1, 76m) • Os tratamentos que apresentaram médias de 

altura superiores à média geral por local, em ordem decres-

cente de valores, foram os seguintes (Figuras 1, �2 e :_3);; 

Ul ::::-ng (D) ' t :? ·:=-t f2 rn u. r1 h. -:3. { r.:-.: "! 
. ··-· ,• 'J 

Windso� e Bulahd�La� 
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(C>, para S�o Miguel Arcanjo; Ulonq ( I) ) � 

Yabbra SF <E>, N. Windsor e BulahdPlah (C),Batman's Bay e 

Flat. Rock SF Termeil <A>, Kangaroo Vallev (8) e testemu

nha(T), para Itatinga; e Ulong <D>, N. Windsor e Bulahdelah 

(e> ' testemunha (T), 

(A), Kanga:roo Valley <B>, para Biritiba Mirim. 

Para DAP, as �mplitudes variaram de 10,42 a 

11,26cm para S�o- Miguel Rrcanjoi de 8,89 a 9,91cm para 

Itatinga e de 8,25 a 8,95cm para Biritiba Mirim. D m.,üo:r 

incremento médio em DAP foi para Itatinga <1,91cm,, vindo a 

seguir os locais de S�o Miguel Arcanjo (1,78cm) e Biritiba 

Mirim ( 1, 22cm) • Os tratamentos com melhor comportamento 

pa:ra DRP, foram os seguintes (Figuras 1, 2 e 3): Kroombit 

Topscaliope (F), testemunha (T) e Batman's Bay e Flat. Rock 

SF Terrneil (A), para S�o Miguel Arcanjo; Ul onç_1 (D;, ' N.

Windsor e Bulahdelah (Cl e Batman's Bay e Flat " F.:o(:k SF

Termeil ( R) ' para Itatinçra; e Ulong (D), t�� " l,l i ndso:r- e 

Bulahdelah (C), testemunha (T)� Batman's Bay e Flat. Rock 

SF Termeil (A) e Kenil�o:r-th e Yabbra SF (E), para Bi:r-itiba 

Mi:rim. 

O volume cilíndrico apresentou amplitudes que 

oscilaram entre 193,16 e 232,64m 3 /ha para S�o Miguel Arcan

jo, entre 113,48 e 166,64m3 /ha para Bi:r-itiba Mi:r-im, e entre 

122,53 e 159,20m3 /ha para Itatinga. Em termos de incremento 

médio, S�o Miguel Arcanjo superou Itatinga e Biritiba Mi-

rim, com valores de 105
1
65ro 3 /ha, 73,12m3 /ha e 57,56m3 /ha� 

:r·,=-=· ]:se,=t.. i \/.;..rnen t. e:; Os tratamentos que mostraram _ melhores 
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médias para volume cilíndrico foram os seguintes 

1, 2 e 3): testemunha CT>, Kroombit Topscaliope <F>, ULong 

(D), Batman's Bay e Flat. Rock SF Termeil ( R) , l<ang.�:roo 

Valley (B) e N. Windsor e Bulahdelah <C>, para S�o Miguel 

Arcanjo; testemunha (T>, Ulong <D>, Batman's Bay e Flat. 

Rock SF Termeil <A>, N. Windsor e BulahdRlah (C) e Kenil

wo:rth e Yabb:ra SF <E>, para Biritiba Mirim; e Ulong <D>, N. 

Windsor e Bulahdelah (C) e Batman's Bay e Flat. Rock SF 

Termeil (A), para Itatinga. 

�s porcentagens de falhas em s•o Miguel Ar

canjo e Biritiba Mirim foram semelhantes, com valores de 

8,88% e 8,98%, porém para Itatinga foi bem superior, 

16, 28%. As procedências que mostraram médias de porcenta-

gem de falhas abaixo da média geral por local foram as 

seguintes: 

Va.11 ev ( B) , 

Kenilworth e Yabbra SF <E>, Ulong <D), Kangaroo 

Batman's Bav e Flat. Rock SF Termeil <A> e 

Blackdonnt Land SFS <G>, para Biritiba Mirim; Batman's Bay 

e Flat. Rock SF Termeil <R>, Blackdonnt Land SFS ( G) ' 

Kenilworth e Yabbra SF (E), Ulong <D>, N. Windsor e Bulah-

delah (C) e Kroombit Topscaliope CF>, para Itatinga; e 

Ulong (D), N. Windsor e Bulahdelah (C), l<j�oombit Tops,::a.-

liope (F), Batman's Bay e Flat. Rock SF Termeil 

Kangaroo Valley (B), para S�o Miguel Arcanjo. 

(A) e 

Os resultados obtidos aos 26 e 28 meses de 

idade, em termos de média geral para os três locais de 

ensaio, para altura (12,08m), DAP <9�57cmJ, volume cilin-

( 165, 30m3 íh.a) e porcentagem de falhas 
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relativamente compatíveis com os encontrados por : PATINO-

VALEfs:A ( .19B6) p-::1ra a 1 tura ( 9, 9Bm) , DrtP ( 6 �. Bhc.m) e J:•Grcent,a

gem de falhas (2,80%) de E. saligna, aos 26 meses de idade; 

PINTO JF.:. (1984) para altura (7,80m), DAP (7,22cm) e por-

centagem de falhas <8,67%) de E. urophylla, aos 24 meses de 

idade; KAGEYAMA (1983) para altura (12,0Bm>, DAP <8,87cm>, 

volume cilíndrico (125,52m3 /ha) e porcentagem de falhas 

(6,52%) de E. grandis, aos 24 meses de idade; e GOMES et 

alii (1978) para altura (13,26m) e DAP (10,11cm) de E. 

saligna, procedência de Kenilworth, aos 28 meses de idade. 

Os dados de médias de procedências apresenta

ram varia�bes significativas a nível dos três locais de 

ensaio, para altura, com maior expressividade para Biritiba 

Mirim, seguido por S�o Miguel Arcanjo e Itatinga. Para DAP, 

esta varia�•o só se mostrou presente em S�o Miguel Arcanjo. 

Para volume cilíndrico, os valores foram significativos 

para S�o Miguel Arcanjo e Biritiba Mirim, sendo mais ex

pressivo para o primeiro local. 

Para os dados de médias de progênies de cada 

procedên •=ia foram detectadas diferen�as significativas 

através dos valores de F p�ra todas as características e 

para quase todos os locais, com excess•o de volume cilfn-

drico em Biritiba Mirim. Maior expressividade para os va

lores de F foi observado, tanto para altura como para DAP e 

volume cilíndrico, em S�o Miguel Arcanjo. 

R caracteristica porcentagem de falhas nao 

mostrou varia��es genéticas significativas, tctn-f:.{::, ao ntvel 
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de procedências como de progênies. 

Rs progênies da procedência de N. Windsor e 

Bulahdelah CC) apresentaram variaiees genéticas significa

tivas para altura em Biritiba Mirim e S�o Miguel Arcanjo, 

para DAP nos três locais de ensaio, e para volume cilín

drico apenas em S�o Miguel Arcanjo. 

A procedência de Ulong (D) demonstrou a pre

senia de significência da varia��º genética entre progênies 

apenas para DAP e volume cilíndrico em Itatinga. 

Para as progênies da proced•ncia de Kangaroo 

Valley (B) foi detectada expressividade de F para altura em 

Biritiba Mirim e S�o Miguel Arcanjo, para DAP e volume 

cilíndrico em Itatinga e S�o Miguel Arcanjo e para porcen� 

tagem de falhas em Itatinga. 

As progênies das procedências de Batman�s Bay 

e Flat. Rock SF Termeil <A> tiveram variaiees genéticas 

expressivas para altura em Biritiba Mirim e S�o Miguel 

Arcanjo, para DRP nos três locais de ensaio, e para volume 

cilíndrico em Itatinga e S�o Miguel Arcanjo. 

As procedências de Kenil�orth e Yabbra SF n�o 

mostraram variaiees genéticas significativas entre médias 

de progênies, com exce��o da característica de DAP em sao

Miguel Arcanjo. 

Para as progênies da procedência de Kroombit 

Topscaliope (F) houve detec�ao de significência para os 

valores de F para altura, DAP e volume cilíndrico em Ita-

tinga e S�o Miguel Arcanjo, e para porcentage� de falhas em 
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Biritiba Mirim e S�o Miguel Arcanjo. 

Para a procedência de Blackdonnt Land SFS (6) 

foram obtidos valores expressivos de F para altura em 

Biritiba Mirim e S�o Miguel Arcanjo, para DAP em Itatinga e 

s•o Miguel Arcanjo e para volume cilíndrico em S�o Miguel 

Arcanjo. 

As progênies da procedência de GDS N. Eunge

lia <H> revelaram variai•º genética significativa para al

tura em Biritiba Mirim, para DAP e volume cilíndrico em S�o 

Miguel Arcanjo e para porcentagem de falhas em Itatinga. 

Para as linhas da testemunha foi detectada 

significéncia para a varia�•o entre médias de altura em 

Itatinga e s•o Miguel Arcanjo, para DAP nos três locais de 

ensaio, e para volume cilindrice e porcentagem de falhas em 

Biritiba Mirim e Itatinga. 

Os coeficientes de variai�º experimental para 

procedências revelaram a mesma tendência verificada para 

as idades de 6 e 8 meses e 20 meses, em relai•º a superio-

ridade dos mesmos quanto aos encontrados para progênies 

dentro de procedências, com menores valores para altura e 

DAP em relaç•o ao vulume cilfndrico e com melhores 

precis�es para s•o Miguel Arcanjo em comparaç�o aos outros 

dois locais de ensaio. De acordo com o que vem sendo 

obtido para espécies florestais, as maghitudes dos 

coeficientes de variaç�o experimental para altura, DRP e 

volume cilíndrico encontradas tanto para proced@ncias como 

para progênies indicam boas precis�es para as comparaç�es 
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entre médias. 

Para porcentagem de falhas detectou-se coefi-

cientes de varia��º experimental extrem�mente altos, tanto 

para procedências como para progênies. 

Considerando os três locais em conjunto para 

a avalia�•o das médias das progênies comuns dentro de cada 

procedência, elegeu-se os seguintes tratamentos com médias 

superiores a média geral <Figura 4): Ulong (D>, N. Windsor 

e Bulahdelah (C>, testemunha (T>, Batman�s Bay e Flat. Rock 

SF Termeil <A>, Kangaroo Valley (8) e Kenilworth e Yabbra 

SF (E), para altura; Ulong (D>, testemunha (T), Batman�s 

Bay e Flat. Rock SF Termeil (A), N. Winsor e Bulahdelah <C> 

e Kroombit Topscaliope <F>, para DAP; e Ulong <D>, testemu

nha (T), Batman�s Bay e Flat. Rock SF Termeil (R) e N. 

Windsor e Bulahdelah <C>, para volume cilíndrico. 

Através da análise de variência conjunta para 

locais, foram obtidos valores significativos de F para 

varia�•o genética entre procedências para altura e volume 

cilíndrico, com maior expressividade para a primeira carac

terística. 

Para a varia�•o genética entre progênies 

dentro de procedências, houve significência de F para as 

três características, com superioridade para DAP, seguido 

por altura e volume cilíndrico. 

As procedências que apresentaram valores 

significativos de F para a var1a�lo genética entre 

progênies para altura, DAP e volume cilíndrico, foram as 
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N. Windsor e Bula�delah (C), 

( B) ' 

Topscaliope (F), Blackdonnt Land SFS CG) e GDS N. Eungelia 

( !-1) • A procedência de Ulong (D) só apresentou significan-

eia de F para altura, e a procedência de Kenil�orth e 

Yabbra SF <E> para DAP. Os valores de F obtidos para as 

linhas da testemunha indicaram significativa varia��º para 

a 1 tLtra e DRP. 

Os coeficientes de varia��º experimental de 

procedências e progênies comportaram-se de forma semelhante 

a situai�º encontrada para as análises individuais, com 

valores relativamente mais baixos para altura 

6, 28i�) e DAP (11,24% e 5,79%) e mais altos para volume 

cilíndrico (28,76 e 23,30%). A superioridade dos coefici-

entes de varia��º experimental para a caracteristica volume 

cilíndrico pode ser explicada em fun��o da mesma ter sido 

obtida através dos dados combinados de altura, DAP e sobre-

vivência de plantas. 

Os efeitos d,?= 1-ocais -f ,::,:ram ... :"� mc1 is e::-,:p:re·=-s 1 -

da aná.lise, com supe:rio:ridade pa:ra DRP em a 

altura e volume cillnd:rico. N�o houve significência dos 

valores de F para os efeitos da intera��º de procedências 

por locais, enquanto que para os efeitos da inte:ra�ao de 

progên i es por 1 oc.::1. is dentro de p:rocer:iéns:::: ia;:; detectoLL-':;:;e 

expressividade de F para altura e DAP de fc:rma pouco acen-

tu.2.da. 
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significência pa:ra a intera��º de p:rogênies por locais, a 

julgar pelos valores expressivos de F obtidos para pro-

cedências de Kanga:roo Valley <B>, de Batman�s Bay e Flat. 

Rock SF Termeil (R), de Kenilworth e Yabb:ra SP (E) , de 

Blackdonnt Land SFS (G) e para a testemunha (T). Para as 

características de altura e volume cilfndrico, só foram 

encontrados valores significativos de F pa:ra os efeitos da 

intera��º de linhas da testemunha por locais. Este efeito 

de intera�•o deve ter contribuído para que o efeito da 

varia�•o genética �ntre as linhas da testemunha ficasse 

encoberto, apresentando-se pouco significativo para altura 

e DAP e n�o significativo para volume cilínd:rico,e n�o de 

forma expressiva como seria esperado, considerando-se que � 

testemunha foi constitüída de materiais çrenét icos 

selecionados com diferentes intensidades de sele�•o < :fi:rea 

de Coleta de Sementes, �rea de P:rodu��o de Sementes e �:rea 

de Produ��o de Sementes Especial). 

De uma forma ge:ral, para todos os locais e 

idades avaliadas, foi possível notar a superioridade em 

termos de médias de altura, DAP e volume cilíndrico das 

procedências de Ulong <D>, de Batman/s Bay e Flat. Rock SF 

Termeil (A>, de N. Windsor e Bulahdelah (C) e da testemunha 

<T>, com ligeiras va�ia��es de um local pa:ra outro. Estas 

procedências de melhor performance s�o originárias de uma 

regi�o localizada entre 30° 09/ e 35° 26/ de latitude com 

altitudes desde 30 até 305m. Enquanto que as procedências 

de pior comportamento, as de Kroombit Topscaliope !F) e de 
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GDS N. Eungelia (G) s�o originárias de uma 

localizada ent:re 2� 04� e 24º 23�, com altitudes entre 860 e 

900m, •=ondi,:;:�es geográficas mais semelhantes .àquel.a·:;; dos 

locais de ensaio no Estado de S�o Paulo (latitudes entre 

23º 13-� e Z3º 5(Y e altitw::le ent:re 650 e 850m). 

Deve-se salientar ainda, o notável

•=ompo:rtamento da testemunha em :rela,;:g(o às pro,=edênci.as 

australianas nos t:rés locais de_ensaio, principalmente em 

S�o Miguel Arcanjo (Figu:ra 3). Este material genétic�, 

embora tenha sido selecionado em Itatinga, n�o demonstrou 

superioridade de desenvolvimento. neste local, sugerindo que 

em outras condi;�es ambientais maii favoráveis poderá 

apresentar um desempenho melhor sob sele��o. Segundo o 

DEPARTAMENTO DE SILVICULTURA DA ESALQ/USP
1 

(1979>, sementes 

de E. saligna Smith, da procedência Itatinga-SP, vêm sendo 

ut i 1 i zadas · •=oro sw=esso, desde· 1972, em p 1 an ta,:;:tses •=omer

c ia is em diversas regiôes do Brasil, principalmente nos 

Estados de S�o Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do 

Sul e Rio Grande do Sul. 

A perfo:r:-m.ance dos diferentes tratamento·:;, ern 

termos de desenvolvimento em altura, DAP e volume cilín

drico, apresentou-se, no geral, melhor em S�o Miguel Arcan-

1

DEPARTAMENTO DE SILVICULTURA DA ESALQ/USP. Proi:ess0 par'-:\ 

credenciamento das áreas de coleta de sementes do Horto de 

Itatinga, situado no município do mesmo nome, do Estado de 

S�o Paulo� pertencente a LISP. 1979. (N�o publicado). 
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jo do que em Biritiba Mirim e Itatinga, nas diferentes 

idades avaliadas. Esta varia;�o observada parece ter sido 

mais influenciada pelos fatores edáficos, considerando que 

os mesmos apresentaram-se notadamente mais contrastantes 

entre os locais de experimenta�ao, do que os fatores cli

máticos. As diferen�as entre as latitudes e altitudes dos 

diferentes locais, as quais n�o superam 32' e ZZOm, respec

tivamente, provavelmente devem ter contribuído menos para a 

varia��º entre locais, assim como a varia;�o em termos de 

precipita��º pluviométrica. 

Convém ressaltar que o comportamento dos ge

nótipos em rela�ao aos diferentes locais Joi considerado 

ignorando-se a diferença de espa�amentos entre Biritiba 

Mirim <Z,5 x Z,Om> e as duas outras localidades (3,0 x 

Z,Om). Além do fato desta diferen�a ser apenas de 0,5m 

entre as progênies, PATI�O-VALERA (1986) analisando a inte

ra��º de progênies com espaiamentos (3,0 x 1,0m e 3,0 x 

Z,Om) nas idades de 15, 26 e 32 meses, salientou que a 

produ��o volumétrica das progênies pass� a ser influenciad� 

pelos efeitos de espaiamento somente a partir de 32 meses 

de idade. Sendo assim, este fator poderá interferir mais 

ativament� na performance dos genótipos conforme o experi

mento atinja uma idade mais avan�ada. 

A defasagem de tempo ocorrida na primeira e 

terceira avalia��º dos ensaios aparentemente n�o teve im-

t;2:r:nc·,5 d(2 df?i;;:.r;�nv·olv:i.ine:•n"GC l'l'=•i::"dic em a.ltu:ra, Di-=11=· !::;: vc;lume· 
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Porém! tendo em vista que o período de maior 

desenvolvimento do eucalipto se encontra entre os meses de 

setembro e ma:r�o, devido a maior incidência de c�uvas, 

maio:r fotop�:ríodo e tempe:ratu:rai mais altas, considera-se 

que as avalia,;:�es aos 26 e 28 meses de idade, :realizadas no 

mes de janeiro para Biritiba Mi:rim e S�o Miguel Arcanjo, e 

em rna:r,;:o pa.:ra !ta.tinga, devem se:r conside:radas com maior 

precau,;:�o que as avalia,;:�es aos 6 e 8 meses de idade, 

:realizadas em maio e julho, :respectivamente. 

A compa:ra��o dos valores de ..... 
r ' obtidos 

através das análises conjuntas para altura, DAP e volume 

cilíndrico, nas diferentes idades, resultou nas considera-

,;:�es enfocadas a seguir. Deve-se salientar i::rue os valores 

de F para procedên•=ias podem estar superestimados devido .ao 

fato �o teste ter sido aproximado, sendo assim o efeito de 

p:rocedências, a rigor, deverá resultar em menor significan

cia nos testes de hipoteses efetuados. 

O. efeito de procedências foi mais significa

tivo para altura em :rela��º ao volume cilíndrico e DAP, nas 

diferentes idades, sendo que a primeira característica 

apresentou uma tendên,=ia de aLtrnento deste efeito •=oro a 

idade e para as duas últimas, de decréscimo. 

O efeito de progênies dentro de procedências 

revelou significancia de F para as três características, 

com maior enfase para DAP, seguido por altura e volume 

cilíndrico. Para DAP, houve um acréscimo no valor de F dos 

20 para os 26 e 28 meses de idade, e para altura e volume 
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cilíndrico houve um ligeiro decréscim0 do mesmo neste 

rfodo. 

O efeito de locais foi muito expressivo para 

altura, DAP e volume cilíndrico, mostrando uma clara ten-

dência de aumento com o decorrer da idade para todas as 

características, e um efeito mais pronunciado para DAP. 

O efeito da in�era�•o de procedências por 

locais n�o foi significativo para nenhuma das caracterís

ticas, nas diferentes idades consideradas. 

A intera�lo de progênies por locais dentro de 

procedências foi significativa apenas para altura e DRP, 

aos 20 e 26 e 28 meses de idade e para volume cilíndrico 

aos 20 meses de idade, com valores bem pouco expressivos de 

F. Para altura, houve um ligeiro decréscimo do valor de F

dos ZO para os 26 e 28 meses de idade e para o DRP, um 

acréscimo. O comportamento observado para os efeitos da 

intera��º de progênies por locais dentro de procedências 

parece indicar uma certa estabilidade para as progênies 

dentro de procedências nos diferentes locais. 

Os coeficientes de varia��º experimental, que 

foram sempre m�iores para procedências do que para 

progênies, apresentaram-se superiores para volume cilin-

drice em relai�º a altura e DAP. 

Uma tendência de decréscimo no decorrer da 

idade ficou evidenciada para os coeficientes de varia�lo 

experimental para procedências, para as trés caracterfsti-

cas. Para os coeficientes de varia��º experimental para 
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progénies, constatou-se esta tendência apenas para UH� ! 

pois para altura e volume cilíndrico, houve um aumento dos 

mesmos dos 20 para os 26 e 28 meses de idade. 

4.4. Estimativas de variancias genéticas e n�o genéticas 

para altura e DAP, nos três locais de ensaio, nas 

diferentes idades. 

As estimativas de variências genéticas e n�o 

genéticas foram obtidas a partir dos componentes de vari

ancia d�s análises de variancias individuais em blocos de 

famílias compactas e blocos ao acaso. Este procedimento 

teve a finalidade de comparar as magnitudes e a precis�o 

dos parâmetros �enéticos obtidos por ambos deline�mentos, 

quando aplicados a testes de progênies dentro de pro

cedências, tendo em vista as restri��es levantadas por 

PANSE e SUKTAME (1959), SNYDER (1966) e STONECYPHER (1967>, 

quanto ao uso do delineamento de blocos de famílias compac

tas para a estima��º de componentes de variência. Deve-se 

ressaltar que nao se visou a compara��º dos delineamentos 

ao nível de eficiência estatística. 

As estimativas de variência genéticas e n•o 

genéticas, calculadas a partir dos componentes de variência 

das análises de variâncias individuais para altura e DAP 

das árvores, através dos delineamentos de blocos de famf-

lias compactas e blocos ao acaso, nas diferentes idades� 

encontram-se nas Tabelas 15 e 16
? 

a seguir. 
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Tabela 15. Csticativas de variâocias genéticas entre progênies l oi I e seus respedh'OS desvio padrÕes ( s ( oi H de variâncias genéticas 
aditivas ( o-i> e de var!âi.::ias devidas ao erro ( o,i l, p�ra altura e llW das árvores, nos três loc.:iis de ensaio, nas três idades 
avaliadas, cbhdas atraves do cl?Jineaaento de blocos de fa1111ias c011padas. 

Procedências 

N, Windsor 
Bulahd;ilah 

(CI 

Ulong 

(D) 

Kangaroo Valle<l 

(B) 

Bat11an's Ba� 
Flat. Rock SF 
Tercei! 

(A) 

Kenihtorth 
Yabbra sr 

(El 

Krooobit 
Torscaliope 

(Fl 

Blackdonnt 
Land SFS 

(AI 

SDS N, Cunqella 
IHI 

(Z) 1 • (<ip) 

Biritiba Niri■ 

Altura DIP 

Parâmetros 
6 20 26 20 26 

02 
.(í3'S] ,(1//y/ -� ,0869 ,2559 P. s(oii) ,0171 .0638 ,1656 .0004 .1/,74 

(%)" �7-90 70-34 49,77 92,52 .15.4z 
ºÃ ,142'1 -3626 1.3308 .3477 t.0235 
02 

e 
.0375 ,2633 .4014 ,40'/7 ,b388 

02 -,0117 .o.;12 -.0344 · -.0917 -,146Z 
s{cri) ,0014 .0865 .0592 .0299 .0451 
(%) lt.97 14!-34 17Z,09 32-61 30-85 
cri -,0469 ,241!9 -,1376 -,3669 -,5846 
cr2 

e .0375 ,u:13 ,4014 ,4097 ,6388 

cr2 
,0128 ,1613 :162'1 .2033 .0594 

s{cri) ,0109 ,1066 ,1274 ,1456 ,1184 
(%) 85,16 66,09 78,21 71,62 1'19,33 
crJ. .0512 .6454 ,6515 ,8132 .2313 
o2 

e 
,0375 ,2633 -4014 ,4Wl .6388 

cr.2 .0299 .0663 .3907 .2732 .4876 
s�cr�) ,0156 ,0570 .1921 ,1503 .7:x,9 

(%) 52,17 85,97 49,17 55,01 SZ,69 
cr2 ,0119 .21,SO 1-5628 1-0'127 1,9502 
cr2 ,0375 .2633 

e 
.4014 .4f//7 ,é388 

a-'? -.0091 -.0001 ,2008 ,1871 -�
stoi) .0021 .0623 .2371 .2292 ,3351 
(%) 29,67 8900,00 118.08 122-50 116,45 
cri -,0365 -.0026 .8033 .7482 1,3226 
o2 .0375 .2633 ,1;1)14 .4097 .6388 

cr 2 .0158 ,0802 -1556 ,1221 -1460 p 
s(oi) -0116 .0692 .102'/ .1066 ,1484 
(%) 73,42 81,.28 66.13 87-31101-64 
02 .0633 ,3207 .4625 .4881, -5841 
02 .0375 .2633 .s-014 .4097 .6388 

e 

cr2 -,0031 ,1867 .21)31 .0588 .0853 P. s (cri) .0038 ,1041 .1282 .0753 .1151 
(7,) 122,58 55,76 63,12 128-06 134,94 
cr• -.0122 ,7469 ,8125 ,Z352 -3414 A 
a• .0375 ,2633 .4014 .4097 .1,388 e 
cr• ,0173 .1332 ,1870 ,1426 ,1509 p 
o(cr�) ,0128 ,0947 ,1376 .1199 -1569 
(%) 73,W 71,10 73-58 BM8 103•'18 
ºÀ ,06'13 ,5327 ,7479 -5711 .l,QJS 

i 
ª· 

,0375 -2633 ,4014 ,s-097 ,1,388 

1'11 porantw111 <IA ap • 

Locais 

Itatinga 

Altura 

8 20 28 

,0108 ,042'! ,0411 
,0152 ,0704 -1427 

140.74 164,10 347,ZO 
,0433 ,1716 -1645 
,0769 .'S/73 -8949 

,0118 ,0041 .4-039 
,0".39 .IJS34 ,4454 

202,54 2034,15 110,27 
,0474 -0163 1.6157 
,l'/169 ,?m ,8949 

.,0249 ,1479 ,0144 
,021S ,1176 .rm
87,55 79-51 956,ZS 
.om ,5'117 ,0575 
-0769 ,-m3 ,8949 

,0157 -0981 ,1369 

,0159 .0858 -1680 
101.27 87,46 122,72 
,0628 .3924 .5478 
.l'/169 .3773 -8949 

,1024 .4124 .1967 
,O'/Oó ,3008 ,3517 
98.48 92.34 178,80 
,0409 1-6.\94 ,'/868 
,0769 .3773 .8949 

.068/, -1258 1.0224 

.033/, .0374 ,5402 
�-27 29-73 52.84 
,2i43 ,5031 4.0394 
,0769 .3773 ,8949 

--0039 -0567 .1142 
.(fj(JJ .0705 .1596 

27.3,08 124,34 139.75 
-,0154 ,2269 ,4569 

.(t/69 .3773 ,8949 

,0418 ,1423 .1451, 
.0303 ,!ZOO ,2015 
72,49 84.E'/ 138-39 
,lbH ,5693 ,5825 

,0769 ,mJ ,8949 

São Niguel Arcanjo 

D!P Altura 

20 28 20 26 20 U, 

,1615 .'lN,1 ,0407 -1806 .0b30 .3143 
,1335 .2122 ,0516 .1704 .Ol,98 -2402 
82,66 74-01 126-78 94.35 110-79 76,42 
.Mi,\ 1-1467 ,162'1 .nu, .2522 1-2572 
.4!369 •&r/6 .1444 .3406 ,1717 ,3118 

-1341! ,4993 -1672 -10'17 ,18b1 ,0041 
-1686 ,4615 ,1523 ,15!-'A ,1722 ,0774 

140,33 92,43 91,0'1 144.39 '12,53 1887-80 
.53771,9972 ,6686 -4<88 -7442 -0164 
,4869 ,6876 ,1444 .3:i01, ,1717 ,3118 

.2772 ,5225 ,1736 .5033 ,2504 .5226 
,1883 ,3216 ,1046 ,2'111 ,1452 ,2955 
67,Q3 61,55 60,ZS 57,84 57,'19 51,.54 

t.1087 2-0900 .6945 Z.0134 1,0016 2-0905 
,4869 -6876 ,1444 ,3406 -1717 ,3118 

,0986 -1899 ,1702 ,3520 .2294 .4035 
.1003 -1606 .0858 ,183! ,1126 .t'l'14 

101.72 84.57 50.41 52-02 49.08 49.42 
.3'/42 ,7595 .6W/ i.w9 .9176 1,6140 
,4869 -6876 ,1444 ,3406 .1717 .3118 

.1681 ,1833 -,0217 -,0573 .ll,4b ,3359 
,2344 .'lS'l!/ .0196 .0421 .1570 .3111 

139-44 159.79 qo.32 73.47 95.39 92;62 
-6723 .7333 -,(Jflbó -.2293 .6584 1,3431, 
-�81,9 ,ófll6 -1444 .340/, .1717 .3118 

.4869 .7123 ,0494 .1m. ,1948 ,43:l'I 

.3979 .3853 ,O!iOZ .1277 .1031 ,2166 
81-72 �-09 81-38 1,4.59 52-93 50,03 

3,2457 2-8492 ,1975 ,791'/J .7792 1.7571 
.1181,9 ,6876 .1444 ,3406 -1717 ,3118 

-1443 ,2'141 ,1326 .3445 .2!J<12 ,4ID4 
,1174 ,1995 ,2554 ,1736 .1311 .2238 
81,36 67-83 192,61 �-39 45.33 45,92 
.5773 1,171.4 ,5302 1 ,3779 1,1568 1,9496 
,4869 ,b87ó ,U44 .340/, ,1717 ,3118 

,lt,01 ,1078 ,3?.31 ,G982 ,2362 ,34zt: 
• 1365. , 1662 ,0667 .IJ918 ,IZ53 ,!�08 

97,43 l!",lt,17 20,64 '13.49 53-0':i 55-66 

,51,1)6 ,4312 l,2'r'2 ,3926 ,9449 1-3712 
.ltSl,9 ,6876 .1444 .3401, .1717 ,3118 
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Tabela 16• Estilativas <!;1 v.riâncias �reticas entre progênies ! ªr I e seus rol'l!ciil'OS desvios padrÕes 1 � 1 a� 1 l, de variir.c ia�_ �e,-i.ticas 
oldfüvas I lJÃ) e� var1ancias devidas ao erro (a;; , para allura e li-:11' das arvores, nos tres locais de en�io nas tres idaaes 
ilvaliadas, cbtidas através do delima,,ento de bloa;:; ao acaso• 

locais 

Biritiba Hiri• Ihtinga São Niguel Arcanjo 

Altura D!I' Altura llW Altura 
�ias Parâaetros 

6 20 21, 20 21, 8 20 28 20 28 20 21, 20 21, 

ai -�1 .1333 -3167 .1273 .2931 .OfR! .0915 ,0845 ,1751 ,2740 ,0526 ,20'/2 ,Oó'l:l .3724 
N, Windsor s(ai> ,0174 ,0642 ,1694 ,Oi!28 .1719 ,0169 .0727 ,1584 ,1396 ,2229 .0538 ,1743 ,0741 ,2423 
Mahdelah (%) 51,11 48,13 53,49 64,77 58,64 m.SJ 79.44 187,51 79-73 81,34 102.23 83,33 118,11 65,0S 

ICI oJ ,13b2 ,5332 1,2668 ,5111 1-1725 ,038'1 ,3b59 ,3300 , 7004 1 ,(Rl,O ,2105 ,821;<1 , 2503 1,"395 
a2 e .04Z4 ,1367 .4489 ,2871 ,5276 ,0002 ,?.'!16 ,7645 ,4462 ,7260 ,1080 ,2638 ,1727 ,1379 
ª2 

-,0134 ,1093 ,0222 -,1237 -,0/,21, ,0181 ,0672 -,5/,80 ,2472 ,6395 ,'/JJó7 .11,93 ,1763 ,0658 
stai> .OOM ,0878 ,0670 .ow, ,0695 ,0256 .()8/fl ,4492 ,1893 ,41,'li] ,1523 ,1609 ,1763 ,00)2 

UID111J (%) 47,28 80,311 301,68 53,8ft 111,06 141,53 97,32 79,0S 76,58 72,38 73,68 '15,03 100,02 121.86 
(D) ªÃ -.()534 ,4372 ,0888 -,4948' -,2503 ,0726 ,3487 2,2721 ,'ISSi 2,5580 ,8263 ,6m .7053 .21,33 

a2 ,0'!24 ,1183 ,2316 ,4116 ,3881 ,0581 ,1281 ,4029 .1i,as ,2675 ,0213 ,1618 .:009 ,1266 e 

ª2 ,0!52 ,0931 ,0797 ,0871 -·0083 •OZSó ;1101 ,1272 .3172 ,5581 ,17ó'i .41,rr,. ,2990 ,5276 P. s(ai> ,0113 ,1171 ,143'1 ,1655 ,1462 ,O'IZ! ,1212 ,1457 .m3 ,3,J,3 ,1058 ,2955 ,1'157 ,2"'4 

Kangaroo Valley (%) 74-04 125,73 ll!O,� 1W,ü31760-93 79-25 70,ÇS 1!4,51 60,3Z 58,47 59,95 62,97 48,7Z 56,38 
(D) ªÃ .OóOl, .3723 ,311l'l ,3'!85 --� ,1145 ,Elfll -�'llll 1,2687 2,2324 ,7055 1,8767 1,07bl 2, 1104 (12 ,0304 ,4677 ,6508 ,?f& -�20 ,0659 ,3091 ,5564 ,3665 ,5807 -1356 ,4435 ,1158 ,7S17. e 

ª2 

,030Z .0733 ,42'15 ,2828 ,5344 ,0231 ,1%1 ,Z565 ,1704 ,2681 ,Ul26 .3690 -2450 ,4152 
Satnan's � s(ui) .0159 ,0603 ,1932 .1534 ,'i3(1 ,0164 ,0873 ,1718 ,1017 ,1660 ,0863 ,18117 -1131 •2"i.Mi 

Flat, Roct SF (%) 52.49 82,21 44,98 54.21, '<8,78 71,15 59,77 66,99 · 59,71 61-91 47.?Jt 50,06 41,,15 48,36 
Tmeil 02 ,1207 .2932 f,7100 t.1313 2,1295 ,O'IZ4 ,58'!3 1,07.'i'l ,6816 1,0725 , 7303 1,4759 ,98/JO 1-6608 A 

IAI a2 
e ,3694 ,2427 .ZBSI, ,3818 ,5049 ,0548 ,2334 ,5366 ,2714 ,4521, ,1080 ,2901 -1249 ,2764 

02 -,0107 ,0025 ,1721 ,2235 ,3249 ,1008 ,2361 ,2437 ,1667 ,1312 -,0618 -,1842 -,0697 .042� 
Kenibcort� s(O�) ,0085 ,0786 2545 .231,0 ,4-04/, ,0'/19 ,4185 .. ,� .2520 ,333'/ .0540 ,1444 ,Z:-01 -381,5 . 

Y�.t SF (%) 79,09 3143,77 147,90 105,61 124,58 91,18 177,27 155,48 151,19 254,52 87,39 78,39 330,08 911,57 
m ai -,04211 ,0100 ,liSBS ,6'139 l ,2'i91 ,40311 ,9444 ,9748 ,6667 ,5247 -,2472 -,731,9 -,2737 ,11,'15 

a2 ,0422 ,2'5Sl ,4876 ,3007 ,6567 ,0817 ,9057 ,7539 ,4912 ,8445 .2633 ,7213 ,8745 1,1924 e ... 
ª2 .02�-0 ,!'133 ,1'187 ,1802 .27Z1, .(fl59 .;192 ,U37 ./,� ,6077 ,0597 .257.3 ,1911 .1,1,94, 
s1êa2 ) ,0116 ,0/,'lf, ,1030 ,1082 ,1488 ,038'/ ,3469 .5393 ,41)66 .3973 ,Ol,14 ,1283 ,10lt5 ,222'1 

Kroorbit (%/ 48,44 '18,13 51,82 60.06 54,60 51,21 48,23 62.44 58,87 65,39 /,9,'Sl 50,84 54,69 47.1-2 
Tor,scallope ai ,0'161 .5730 ,6835 .7207 1,0%5 ,3035 2,8768 3,4547 2,7b25 2.4307 ,2389 1,0092 ,7644 1,8771, 

(Fl a2 .0128 ,0742 ,IS21 ,2349 ,25'/! ,0551 ,õ/64 1,3706 ,6491 1,0020 .1143 ,1767 ,1828 ,2218 e 
ª2 

,0040 ,2343 ,251'2 ,13119 ,1'152 -,0088 -,0405 -,0323 .0352 ,1697 ,12'11, ,2807 ,2'147 ,l,bM J> s(at) ,00'39 ,[053 ,12'12 ,0754 ,1163 ,01111 ,09".6 ,11'8'1 ,138'l ,2200 ,1½'18 ,1800 ,1317 ,2262 
.• Bli,ckdonnt (%) 91,.17 4'!,:i3 1,9.93 53,92. li'l,59 134,49 228,74 615,ó'i 392,63 1:;;o.10 53,87 64,11 44,70 48,49 

lar.:1 SfS al, ,01� ,9372 1,0369 .5596 ,7fl/l -,0354 -,1M9 •,O'T'/0 ,1407 ,67ffl .5184 1, 1228 1.ma 1.�1 
(61 02 

e ,0163 ,11'12 ,Z333 ,1668 ,3092 ,0'/19 ,6689 1,3349 ,8144 1,0612 ,1571 ,5319 ,1550 ,3747 
ª2 

,0220 ,1707 ,27l0 ,2082 ,3217 ,0344 ,1257 ,1635 ,1922 ,2118 ,0873 ,1433 ,2673 ,39'/0 
G�CJ�) ,0129 ,r/157 ,[375 ,1212 ,1557 ,0321 ,128'1 ,2195 ,14•)2 ,[721 ,0698 ,O'll'I ,l251t ,1911 

SOS ti, Eull'Jllli (%) 58-8� S!,,08 4?.:12 58,ZJ 48,�1 9MZ 102,58 134 ,22 72,92 81,26 l!0,00 65,lb "6,92 48,I� 
(H) ºÃ ,0000 ,1,828 1,1039 ,8J2l! 1,2268 ,1378 ,5029 ,65'39 ,71,89 .am ,3492 ,5732 1,0689 l,�l 

ª' ,02;¼ ,1612 ,1344 ,2122 ,1249 ,09'12 ,11271 ,81116 ,3306 ,465:1 ,Z045 ,2006 ,0788 ,1489 
e 

(%) s ('Jt) 
'

1 n, FGrCenlaq .. da u P .
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As estimativas de vari�ncias genéticas entre 

progênies obtidas pelos delineamentos de blocos de familias 

compactas e blocos ao acaso foram muito variáveis, tanto 

entre procedências como entre características, locais e 

idades, apresentando uma boa aproxima��º entre os valores 

provenientes dos dois delineamentos citados, com superiori

dade para os parêmetros calculados das análises de varian-

cias individuais em blocos ao acaso. Entretanto, . os valo

res dos desvios padr�es em porcentagem destas estimativas 

comportaram-se de forma contrária, real�ando uma 

propens�o a valores mais baixos para o delineamento de 

blocos ao acaso. 

Estas estimativas, quando consideradas em ter-

mos médios para os três locais de ensaio, aos 26 e 28 meses 

de idade apresentaram os seguintes valores de variâncias 

genéticas entre prog@nies e respectivos desvios padr�es em 

porcentagem, para os delineamentos de blocos de famílias 

compactas e blocos ao acaso, respectivamente: 0,2493 

(135,50%) e 0,2599 (99,19%) para altura e 0,3071 (164,50%) 

e 0,3418 (111,62½> para DAP. Considerando-se uma variância 

genética média entre progênies para os três locais de 

ensaio, na idade mais avan�ada, para o delineamento de 

blocos de familias compactas, observou-se os seguintes 

valores para as diferentes procedências, para altura e DAP, 

respectivamente: N. Windsor e Bulahdelah (C) com 0�1848 e 

0,2856; Ulong (D) com 0,1597 e 0,1199; Kangaroo Valley (B> 

com 0,2269 e 0,3682; Rock SF Termeil 



(A) com 0,2932 e 0,3603; Kenilworth e Yabbra SF 

1Q8. 

<E> com 

0,1134 e 0,2833; Kroombit Topscaliope (F) com 0�4586 e 

0,4304; Blackdonnt Land SFS <G> com 0,2206 e 0,2889; GDS N. 

Eungelia (H) com 0,1436 e 0,2005. 

Uma possível explicai�º para o fato das vari

ancias devidas ao erro tenderem a valores menores para o 

delineamento de blocos ao acaso, poderia ser considerada em 

fun�•o de que o desvio padr•o associado a estimativa de 

variência genética entre progénies é proporcional ao qua

drado médio do erro experimental, o qual, no geral, apre

sentou-se de menor magnitude para o delineamento citado. 

Outra interpreta�•º seria que para o delineamento de blocos 

de famílias compactas trabalhou-se com uma estimativa com

binada do erro Cerro b) a qual considerou diferentes tama

nhos de parcelas (ndmero desigual de progénies por proce

dências>, resultando numa certa perda de precis•o nas esti-

mativas de variências genéticas entre progénies. Porém, 

estas suposi�ôes podem nao ser consistentes estatisticamen

te, tendo em vista que a própria natureza do delineamento 

de blocos de famílias compactas, a qual considera um maior 

ndmero de graus de liberdade para o resíduo, já implicaria 

na obten��o de parâmetros mais precisos. 

deve-se ressaltar que a precis�o das estimativas de 

variancias genéticas entre progênies dentro de procedências 

para o delineamento de blocos de famílias compactas é 

questionável quando se trata de ensaios com ndmero 

diferente e muito reduzido de progénies por procedência. 
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Nestes casos é provável que as informa��es sobre a varia�ào 

genética entre procedências apresente maior confiabilidade. 

A precis�o obtida para as estimativas de 

varilncias genéticas entre progênies para os dois delinea

mentos comparados n�o foi muito satisfatória no geral, 

indicando que a utiliza;�o destes parâmetros na verifica�lo 

dos resultados esperados na sele;ao deverá ser interpretada 

A amostragem restrita das popula��es estuda-

das certamente interferiu significativamente nas magnitudes 

dos desvios padrees das estimativas de variências genéticas 

entre progênies, os quais foram superiores para as pro

cedências com menor ndmero de progênies e inferiores para 

as com maior ndmero. 

As procedências de Batfuan�s Bay e Flat. Rock 

SF Termeil (A) e de Kroombit Topscaliope (F), representadas 

respectivamente, f-c-ram ,as 

que apresentaram melhor precis�o para as estimativas de 

varilncias genéticas entre progênies para os três locais de 

ensaio e idades consideradas, tanto para altura como para 

DAP, a julgar pelos desvios padrees destas estimativas 

dados em porcentagem obtidos para os dois delineamentos 

•=omparados. 

lah 

Para as procedências de N. Windsor e Bulahde-

(C) e GDS N. Eungelia (H), os desvios padr�es das 

estimativas de variências genéticas entre progênies revela-

ram precis�es relativamente razoáveis para os vários locais 

e idades. 
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As procedências de Kangaroo Valley 

Blackdonnt Land SFS (G), de Ulong <D> e de Kenilwo:r th e 

Y abb:ra SF ( E ) most:raram valores mais altos e muito variá-

veis de desvios pad:r�es em porcentagem das estimativas de 

va:riências genéticas entre p:rogênies. Para as duas õltimas 

procedências citadas, das quais foram analisadas· poucas 

p:rogênies, as estimativas de variâncias genéticas entre 

progênies mostraram-se muito baixas e em alguns casos até 

neg,at i vas, com desvios padr�es muito elevados, indicando 

uma p:recis•o insatisfatória para quase todos os locais e 

idades� 

A maioria das procedências comportou-se de 

forma melhor em te:rmos de p:recisao das estimativas de 

va:riências genéticas entre progênies, para altura e DAP nos 

dois delineamentos enfocados, 

forma pior, em Itatinga. 

em s•o Miguel Arcanjo, e de 

As estimativas de variência do erro mostraram 

uma tendência de aumento no decorrer da idade para o deli

neamento de blocos ao acaso� e para o de blocos de famílias 

compactas n•o mostraram um comportamento comum. Par-:3. arnt,o-s

os delineamentos citados, estas estimativas apresentaram-se 

superiores para DAP em :rela��º a altura. 

A va:ria�•o das estimativas de vari�ncias 

genéticas entre p:rogênies no decorrer da idade n�o demons

trou uma tendência comum para as procedências, locais e de

lineamentos. 

1::is estimat:Í.\ta":3 de \/,3:ri::!tincia�.; ,�,=2n1::'f:··í:.:i.,::::\5 •== nào 
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genéticas extraídas dos componentes de variência das aná-

lises de variências conjuntas, para altura e DAP de plan-

tas, nos três locais de ensaio e idades analisadas, foram 

consideradas apenas para o delineamento de blocos de famí-

lias compactas, e s•o apresentadas na Tabela 17. 

As estimativas de variâncias devidas à inte

ra��º de progênies por locais foram inferiores às estimati

vas de variâncias genéticas entre progênies para quase to-

das as procedências, tanto para altura como para DAP, nas 

idades analisadas. Estes resultados diferiram dos reporta-

dos por KAGEYRMR (1980) para E. grandis que encontrou 

estimativas de variências devidas à intera��º de progênies 

por locais maiores que as estimativas de variências de 

progênies para altura e DAP. Somente para as procedências 

de Ulong <D>, para DAP aos ZO meses, de Kangaroo Valley 

<B>, para altura aos 20 meses e DAP aos 26 e 28 meses, de 

Kenilworth e Yabbra SF <E>, para altura e DAP nas três 

idades e de GDS N. Eungelia (H), para altura aos 6 e 8 

meses, ·os valores das estimativas de variincias devidas à 

intera�lo de progênies por locais superaram as estimativas 

de variâncias genéticas entre progênies. 

A contribui�ao das estimativas de variências 

devida à interai�º em relai•º às variências fenotípicas 

totais foi muito pequena para quase todas as procedências 

nas idades avaliadas, como pode ser observado pelos dados 

da Tabela 18. Este tipo de compara�ào entre os componentes 

de variência em termos percentuais da variência �enotípica 



Tabeli 17. Estimativas de variâncias genéticas entre progênies ( o� l e seus respectivos desvios padrÔes 
· · 1 •< ui ll, de variâncias genêtícas aditivas lo� 1, de v:iriâncias da �nteraçàó de progênies 

por locais ( af,c l, de variâncias aditivas por locais 1 ºÂt' 1 e de var1ancias oo erro, pari ai-
\uri e DIP das árvores, pira os locais ea conjunto, nas diferentes idades. 

Carac\eristicas 

Altura DIP 

Idades h1esesl Idades (leSSSI 
Procedências Parue\ros 

6e8 20 26 e 28 20 26 e 28 

N.Windsor
. a: -019Z .01153 .09'15 ,'1111 -24'1'1 

lkrlahdelah •<a;> .outi .05/,7 ,0934 ,'1109 •16'17 
tCl Ul 5'1,38 66-47_ 93,87 75,67 67-91 

al ,0769 .3414 ,3980 - ,'li149 ,'1'1'18 
c:t -,0016 -,0510 ,0006 -,0327 ,0304 
0lt --0062 -,2042 ,0023 -,1308 .1215 
01, -0561 -2691 ,5578 .360() ,3051 

Ulon•J" a• ,0029 ,1486 ,1719 -,02'11 ,0499 
acap .0010 .1011 ,1725 ,0216 .0433 

!Dl (Z) 241-38 72,'11 96,'17 104.35 86.77 
aj_ ,0012 .5945 .7118 -,0827 .1m 
a;t -.OO'Z/ -,0814 ,0120 ,0328 -,Oó82 
ou -,0108 -,3257 .0481 ,1312 -,'lJ'tl 

a� ,0561 ,2691 .5579 .360() ,3051 

K.Jngaroa - Yalley a' ,0174 ,0613 ,1601 ,1243 ,1642 
■coj,) ,0118 .0!,03 ,1191 ,0'155 • ,1253 

(81 CZ) 67,S'l 98,37 74.39 76,83 76-31 
ai ,0696 ,2451 ,6404 ,4974 .6568 
a;t ,0018 ,1099 ,0909 ,1147 ,2028 

0it 
,0074 .i,395 ,3636 ,4589 ,SU'i 

a� .OSl,1 ,2691 ,5578 ,3600 ,3051 

Batlan's Bav a• .0204 ,0696 ,2038 ,1493 ,3ZU. 
p 

Flit• Rode sr Teraeil s(oj,) ,0111 ,0453 ,11"4 ,0790 .1527 
IAI (Z) -54,"1 65.09 56,13 52-91 47.48 

ol ,0814 ,2784 ,8154 ,5974 1,2864 
a:t . -,0007 ,0475 ,0772 ,0359 ,1011 
0ft -,0030 .1900 ,3087 ,1438 ,lt042 
a� ,0561 ,2691 ,5578 ,3600 ,3051 

Keniblll'th a• -,0007 -,0919 -,1ti00 ,0581 -,2170 
Yabbri SF •<o;) ,0230 ,0082 ,0056 ,0962 ,1342 

([) (Z) 3,285.71 8-92 4-00 165,58 61,84 
oi -,0029 -.-u;n -,5601 ,2322 -,8681 
a;t ,0477 ,2195 ,2488 ,1139 1,1188 
0ft ,1909 ,8781 ,9954 ,4555 4,4752 
a� ,OS61 ,2691 ,5578 ,3600 ,3051 

Krlloabit Top;caliope a' ,0265 .2251 ,4172 .3537 ,"681, 
p 

,017'1 ,1117 ,1989 ,1635 ,2112 a(o;) 

IFI (%) 67,55 49,bZ 47,68 46,23 4S,'11 
o! ,1«i9 ,9005 1,1,689 1,4150 1,8744 
a;.t ,0161 ,f/SSI .om ,0204 ,04"4 
aJ.t ,064lt ,222'/ ,0949 ,0817 ,lm 
at ,0561 ,2691 ,5578 ,3600 ,3051 

Bliâdannt und 5FS a• ,006/t ,1189 ,2053 ,1459 ,2751 
.�o�) .oo,a ,0559 .1025 ,'1124 -1286 

•is, (%) 65,63 47.01 49-93 49,62 46.7S 
o' ,025/, ,4759 ,8213 ,583:i 1,1003 
º�t -,0095 -,0031 ,0109 ,0166 ,0940 
•lt -.0379 -,OIZó ,0439 .0663 ,3760 
-� ,OS61 .2[,91 ,5578 .31,00 ,3051 

6DS N, Eull'lalia a' ·,0121 ,0493 ,087'1 ,1166 -1338 
,. 

.OOl,O ,0413 ,0663 ,Ob72 ,0845 •<o�) 
<Hl (1) 49.59 83.77 75.43 57-63 63,15 

•' 
• 

-.0',86 ,1'173 ,3516 ,'41,6/, ,5351, 
o;, ,0320 ,0392 -,0060 --01'18 ,0/,34 
,,1, ,1282 ,l:',1,9 -.0238 ·,07'/0 ;2537 
<1( ,0561 ,2b9I ,!í578 ,.lbOO ,3051 

(7.) 1 �((J�J ffl l'Ora,nliqN .i. ú�. 

112.



113. 

Tabela 18. Estimat.!_vas cm variâncias genéticas entre progênies ( cr� %), cm variâncias· da intera�o 
cm progenies por locais ( ai.e.% l e de variâncias do erro <cr� % l em porcentagelll da va-
riância fenotípica total (o J ) , para altura e 00? das árvoras, para os locais em con-
junto, nas diferentes idade. 

Características 
Parâmetros 

Altura DRP 

em Ida 
. Idades <meses> Idades (meses)

Procedencias cr� total 
6e8 zo 2b e Z8 zo 26 e Z8 

tMlindsor cri (%) 69■03 86 ■86 61 ■55 76■31 85°02 
Bulahdelah cri,e (%) -2■88 -17-31 .12 -8 ■87 3.44 

(C) cr� (%) 33,62 30.44 38-34 32.57 11,53 

Ulong cri (%) 26,55 98■ 17 72.95 -68,29 81-70
(D) cr�(%) -12.36 --11.92 !,bit '36°24 -37.19·

ª2 (%) 85.65 19,75 25.41 132,17 55.49

Kangaroo - Val-ley cri (%) 62,83 47.94 63,ltlt_ 61,38 61°80
(8) 

2 
3.25 ']JJ.67 12.01 crp,e(%) 18-85 25.45 

cri (%) 33.so · . 23.40 24-56 19.72 12,76 

Bataan's Bay cri (%) 69,40 60°36 69,92 74,18 82-63

Flat, Rock SF Tel'iileil cri,t(%) . -1,36 13.73 8.sz 5.95 8°65 
<R> cr� (%) 31 ■88 zs.93 21.u 19■87 8-71

KenilHOrtll ° cri (%) -2.21 -823.81 -2,849-72 42,69 -114�34

Yabbra SF cr�,e (%) 73.39 655■88 1,688 ■12 7:1.91 196■48

<E> cr2 (%)
e 

28,77 Zb8°03 1,261°66 29,41 17-86

Kroombit Topscaliope cri (%) 60,33 82-27 85.65 88-31 90 ■58 

<Fl cri,e
(%) 18.35 6-79 1-62 1-70 2,8b 

0"ê (%) 21,32 10.93 12,72 9.99 6-55

Blackdonnt Land SFS cri (%) 58,08 so.43 75,78 76■21 80,83 

(6) cri,e (%) -42-79 -,70 1.35 2■89 9.21 

Q"2 (%) -84,96 20,23 22 ■87 20.90 9,26 
e 

GDS N, Eungelia cri (%) -91,86 53,42 59.43 77,'33 70°86 
<H) cri,e(%) 120,98 14,16 1.34 -4,39 11.19 

. cr� (%) 70-66 32,39 41,91 26,66 17.95 
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total, foi utilizada por THOR e RINK (1976) em um estudo de 

interai�º de genótipos por ambientes aos níveis de pro-

cedências e progênies de poliniza��º aberta de Pinus virgi-

niana Mill. As estimativas das variências genéticas entre 

progênies foram as responsáveis pela maior parte das va

riências fenotípicas totais da maioria das procedéncias� 

exceto para as de KenilNorth e Yabbra SF <E>, para altura e 

DAP nas três idades e para DRP, aos 26 e 28 meses, de Ulong 

<D>, para DRP aos 20 meses, e de GDS N. Eungelia <H>, para 

altura aos 6 e 8 meses, para as quais os valores destas 

estimativas apresentaram-se negativos. 

Segundo a proposi��o de SHELBOURNE (1972), os 

efeitos da intera��º dever�o afetar seriamente os ganhos 

genéticos potenciais se a rela;�o entre a estimativa de 

variência devida à intera�•o e a estimativa d� variência 

genética for maior que 0,5. R interpreta�lo dos resultados 

obtidos no presente estudo, na idade de 26 e meses� 

indica que esta :rela��º apresentou-se problemática para as 

procedências de Kangaroo-Valley (8) e de Kenilworth e 

Yabb:r.a SF <E) • Para as outras procedências, 

va:riou ent:re 0 7
0060 e 0,4738, indicando que o efeito das 

inte:rai�es n•o foi muito relevante. 

A precis�o das estimativas de va:ritncias 

genéticas entre progénies obtidas através das an41ises de 

variências conjuntas nas diferentes idades foi melhor que a 

das estimativas das análises individuais� tanto para altura 

como pa:ra DRF', a julgar pelos mais baixos valores rio� 
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desvios padr�es destas estimativas (abaixo de 100%) verifi-

cados para a maioria das procedências� exceto para as dé 

Ulong (D) e de Kenil�orth e Yabbra SF CE>, que mostraram 

erros mais altos. 

As características altura e DAP de plantas 

apresentaram erros das estimativas de variências genéticas 

entre progênies bem próximos, tendendo a valores mais 

baixos para DRP, 

em conjunto. 

tanto ao nfvel de locais individuais como 

Rs estimativas das variências devido ao erro 

para altura cresceram com o decorrer da idade, e para DAP 

decresceram, enquanto que as estimativas de vari8ncias 

genéticas entre progênies e da intera�•o de progênies por 

locais apresentaram diferentes tendências de var�a�•o no 

decorrer da idade. 

4.5. Estimativas de coeficientes de herdabilidade para 

altura e DAP nos três locais de ensaio, 

locais em conjunto, nas diferentei idades. 

e para os 

As estimativas dos coeficientes de herdabili-

dade obtidas ao nível de médias de famílias e seus respec-

tives desvios padr�es, para os locais individuais e em 

conjunto encontram-se nas Tabelas de 19 a 21. 

Ao nível de locais individuais ? as estimati-

vas de herdabilidade foram tomadas a partir das variâncias 

genéticas e n�o genéticas das análises de v2ri�ncias indi-



Tabela 19. Esti1ativas de cc-eficientes de herdabilidade Ih� ) ao nível de sedias de famílias e seus res-
pectivos desvios padrôés (slh2m11, para a altura nos dois locais de ensaio e para os locais e11 

conjunto, aos 6 e 8 teses de idade, para os delineamentos de blocos de faaílias compactas ICT) 
e de biecos ao acaso <BAl.

locais 

Procedências Altura Delineaaento 

N-Windsor CF 

Bulahdelah
(Cl BA 

Ulong CF 

(D) 

DA 

Kangaroo - Valley CF 

(B) 

llA 

Batman's Bay CF 

Flat• Rode sr Teraeil 
(Rl 8ll 

Biritiba Hiri■ 

2 2 h:m slh m) 

.74 .0959 

,71 ,1285 

-15,32 9,5911

(ll 

12-96

18-09

62,61 

-11,.4813,4900 77.17

,51 ,2174 42,63. 

,60 ,2128 35.47 

,71 ,1121 15-79 

,71 01311 18-47 

Itatinga 

2 2 hm s<l'i m> 

,30 ,2984 

m 

911-47

,'li ,3722 137 .85 

.32 ,4409 137, 78 

,-48 -4163 86,73

,49 ,223'1 45°69 

sr -230ó 40,!ió

.38 .2450 64,47 

,56 ,20ó9 3l,.95 

Anâlise Conjunta 

h2m s(h2ml m 

,69 ,1284 18-61 

.z, ,4671 173,00 

.63 -1612 25.59

,69 ,1183 11a4 

116. 

Kenibmrth CF -2,72 2,6589 97.75 ,80 ,1438 17-98 -.02· , 7275 3b37 .50 
Yabbra sr

<E> DR -3,18 3,8200 120,07 ,79 ,1941 24,57 

Krooobit Topscaliope cr ,56 ,1865 33.30 ,73 ,1154 15,81 ,60 ,1652 27.53 ' 

(F) 

DR ,85 ,0772 9,08 ,81 ,0990 12,22 

Blaclcdonnt Land SFS cr -,32 ,5208 162, 75 -,18 ,4649 258,7.S ,5S ,lb21 27,95 
(6) 

00 .42 ,2710 64,52 --4! ,6588 160,68 

6DS N, Eungelia CF ,58 ,1844 31-79 ,62 ■1755 28,31 -,92 ,8722 94°80 
(ff) 

DR .74 ,1300 17,57 .51 ,273Z 53.57 
2 2 

(&li s(h m l ea porcentagea das h m • 
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Tabelii 20, Estiaativ3s de coeficientes de herdmilidade Ih� > ao nível de oidias de filllÍlias e '-"115 respe,:til'05 d!/sv;os padroes lslh2 m» para iltur;i e o lllt' 
nos tres locais dl! ensaio e para os locais ea conjunto aos 20 aeses de idad.?, para os delil1l!illll!ntos di! blocos de faafüas COJJ>act.is (Cfl E de blocos 
illlaGl50(Bíl), 

l.aciis. 

Análise Conjunta 
Delinea- Caracte- Biritiba Niria lt.tinga Sio "iguel Arcanjo 

�nciu aentos risticàs 
h2m s(h2ml m h2m slh2ml m h2m s(h2 mi (%1 h2 s<li;, .> (%1 m 

N,Wlndsor CF Altura ,51 ,1821 35,71 .25 ,3162 126,48 ,46 ,31'17 69,50 ,87 ,0763 8,77 
&.ilil'ldl!lah DAP ,39 ,27.62 SS,00 .50 ,21ZS 42.50 .52 ,2J!/!f1 53,'18 ,76 ,1378 18,13 

(&) 

Ili Altura ,74 ,1116 15,08 ,54 ,2323 "3,0Z .59 ,'l.'/69 50,32 
llll' .57 ,1875 32,89 ,$\ ,2331 43,17 ,52 ,3496 67,23 

CF Altura ,41 ,346Z 84,44 ,03 ,ó226 2075.33 ,78 .1605 20,58 ,'18 ,0129 1,32 
Ulong 1111' -Z,05 1,7905 87,34 ,45 ,3516 78,13 ,76 ,1688 27,00 -,6S 1,1961 175,'10 

101 
11A Altura .'/3 ,1936 Z6,52 ,67 ,2651 39,57 ,'11 .0303 3,12 

111P -9,16 7-4220 81,03 .83 ,1335 16,08 .73 ,ZSlZ 3M1 

CF Altura ,65 ,1551 23,86 .511 ,20Z9 'S/,57 ,78 ,1057 13,55 ,48 ,Z43Z 51,71 
Kaivamx, - Yalleg 1111' ,s& -1� 34,89 ,63 ,1631 25,89 ,81 ,0906 11,85 ,ól ,1841 30,18 

181 
1111 Altura ,'!! .3324 89,85 ,62 ,1998 32.23 ,79 ,!ZOZ 15,ZZ 

111P ,26 ,3948 151,85 .72 ,1476 20,51 ,88 ,0740 8,40 

Bataan' s 81� CF Altura .u ,2173 50,53 .44 ,2219 50,ltl .78 ,0'106 lUZ ,60 ,1579 Z6,32 
Flat. Rock SF Tel'lll!il 1111' ,67 ,1271 lS,'17 .311 .2� 64,68 ,80 ,0820 10,?.5 ,74 ,1030 13,'IZ 

IRI 
1111 Alturil ,48 ,2374- 49.46 ,65 ,1629 25,06 ,8-1 ,0824 9,81 

D!P ,69 ,1'105 Z0,3.S ,65 ,16Z6 25,01 ,86 .0707 s.22 

Í'.enihmth CI' Altura -,01 ,7209 7209,00 :n ,1674 zt,74 -.sz 1,3042 159,05 -8,24. ó,5664 19,bq 

Yabbra Si' 1111' ,58 �3019 52,05 .51 .3519 69,00 .74 ,1851 25,01 .u ,4073 94,?Z 
l[I 

1111 Altura .03 ,8867 2'155,57 .44 ,5123 116,ltl ·Z,38 3,0850 129,óZ 
1111' ,69 ,ZSZ6 40,96 .50 .4524 'I0,48 -,31 1,1996 386,97 

CF Altl.!l'a ,48 ,2209 46,02 .50 ,2120 42,40 ,51 ,210% 41,25 ,82 .om S,'15 
Krmrbit To;scatiope 1111' ,47 ,2231 47,47 ,8l ,0707 8,52 ,77 ,(1/49 12,21 ,88 ,0484 5,50 

IFl 
m Altura ,85 ,0748 8,SO ,85 ,0754 8,87 ,61 ,1976 32.39 

DII' ,70 ,1537 21-96 ,71 ,UíS 20,78 ,76 ,1227 16,15 

cr AUUl'a ,68 ,1249 18,37 ,31 ,2722 87,81 .73 ,1135 15,55 ,81 ,0751 9,V 
Blw.kctinnt La1 SFS llSlP .'l() ,2752 91,73 ,47 ,20'11 44.49 ,83 .0656 7,90 ,76 ,'1115 12,04 

(61 
M Altur;i ,86 ,0680 7-90 -,zz ,5727 U.0,32 ,71 ,1349 19,00 

1111' ,7Z ,1333 18,52 ,12 ,4150 345,86 ,85 ,0699 8,7.Z 

CF Altura ,60 ,1749 29,15 ,53 ,2166 40,87 ,87 ,0575 6,61 ,53 ,2109 :W,79 
6llS li, Eungella DIP ,51 ,2153 42,22 ,46 ,2478 53,87 ,80 ,0865 10,81 ,78 ,1009 12,94 

IHI 
llA Altura ,76 ,1271 16,72 ,47 .291,2 63,0Z ,56 ,2328 �1-57 

1111' -� ,13'16 17,'13 ,/,li ,2033 31,76 ,91 ,C4� 5,22 

1%11 s(h2 m) EI l'Ol'tl!ntólljll cl.il h2 m • 
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Tabela 21• [stica�ivas de cneficientes de herdabilidade lh2 mi ao nível de lledias de faailiu e seus .esl'fCtivos desvios padrÕes (sllt mil para altura e o ll!I' 
nos tres locais de e115,1io e para os locais ea conjunto aos 20 e 28 meses de idade, rara o delineaentos de blocos de faaílias CQIPadas (CFI e de 
blocos ao acaso (BIii• 

l.aais 

Delinea- Carlld...- Biritiba lliri• lt.tinga são "iguel Arcanjo 
Anilise Conjuntll; 

Procedências ■entes rfsticas 
h2 m s(h7üi l (%) 112 m s(h2m 1 (li h2m s<h::n l (1) h2 m s(h 2m1 (11 

N°llilidsur CF Altura ,71 •1062 14-96 .12 •'IIZI 310.SS ·61 •ZZT'I 37,33 ,62 .'/ZSl 36,QS 
Mihdelih lllP .55 ,1681 30.56 .56 •1884 33.6ft .75 .0147 Z.'l1 .85 00871 10.25 

ICI 
llR Altura •68 -1� 20°66 .25 .3911 15:U4 .10 .21s.; 31-19 

lllP .63 .1w 2/,.06 .53 .2300 4/i.91 ,8'1 .0002 9,01 

CF AltUH -,35 .7910 27.h.00 ,58 ,2731 47-ffl .49 ,Wi9 74,47 .73 ,1922 26.33 
Ulong ll!P -2,19 1,8739 85,57 ,69 .2022 29,30 .04 ,6'104 1726-00 ,82 ,1300 15,85 

IDI 
Ili llltura ,22 .5672 257-82 .81 .1542 19,04. .76 .220/, 29,03 

lllP •• 94 1-4143 150,46 ,88 .O'/'õl 11-22 •ól .3561, 58,46 

CF Altura .55 •1986 36,11 .05 .4213; 84Zo55 •81 ,1009 12,46 .63 .1743 ZJ.'1ll 
l(angaraa - Valley J.'q>. ,22 .3443 156.so .70 ,!300· · 1a.57 .83 .oaoa 9,73 ,62 ,1822 29,39 

(81 

llA Altura ,'li ,3882 143,78 ,41 ,31� 76,81 ,76 01412 1e.ss 
lllP -,03 ,5%71 1823,67 .7� ,1367 18,47 ,84 ,0932 11,09 

Batun's B..-y CF Altura .74 ,0973 1M5 ,31 ,'l/07 87.32 ,76 ,1082 14,24 ,70 ,119'1 17,13 
Flat, Roei: SF Tl!l'lll!il lllP ,69 ,1159 16,80 ,45 02160 "8,00 ,19 ,1479 18,72 ,83 ,06'12 8,34 

(AI 
1111 Altura ,82 ,0821 10,01 ,59 ,1926 3Z,61t ,'/9 ,1011 13,30 

lllP ,76- ,1087 H,30 .64 ,1688 26,38 ,82 ,0884 10,78 

KenillCll'th CF Altura ,60 .28'78 1(/,97 .40 ,4317 107,92 -1.00 1.449'1 144,9'1 -28,50 20,'1700 73.53 
Yabbra SF DIP ,ó! .28()3 45.95 .44 .398() 90.46 076 .0'1/1 12,78 -1,U 1.5233 133.22 

IEI 
M Altura .51 .1i433 86.'IZ -49 .4634 94.57 -3,28 13.0341 3'17.38 

111P ,60 ,3676 61•27 .• 32 •6'1Z1 194-59 .09 -8244 916,00 

CF Alturi -� •2268 49.30 .77 .(i'l58 12.44 .ó,I ,1555 24.30 .81, .0595 6.92 
Kroo!ibit JCJPSCiliope lllP .41 .2SOS 61-17 •76 .1032 13.58 .a1 00815 10.06 .91 .0390 4.29 

IFl 
llA Altura .69 ,15'/3 22,78 .65 •1756 'l/.02 .91 00961 11.91, 

lllP •76 .1221 16,07 ,65 01800 'l/.69 •Só .0691 9.04 

CF Altura .60 •1563 21,.05 .211 ,2S51, 102.00 .75 .0995 13°13 .76 .0'/32 12.26 
Bladcoonnt land Sl'S lllP .29 .2009 96,86 .56 .1730 zo.8'1 .ai .()698 8,51 ,81 .rra, 9.(/l/ 

161 

llA Altura .77 ,1002 14.05 -.oa .5055 631-88 ,61 ,1815 29.75 
111P ,6/1 •1620 211.55 ,32 ,3168 99.00 ,.,, .0990 12.53 

L'F Allu!', ,58 •l837 31-67 ,33 ,3102 94.00 ,46 ,i379 5l,7Z ,59 ,1837 31,U 
61lS N, Fungella lllP ,41 ,2576 62,83 ,32 ,2900 90,62 :n ,1032 13·/tO ,71 ,1320 18-59 

IHI 
llA Altura .86 .0741 8,62 ,'li ,352-\ 95,2'1 ,67 ,173/t 25,88 

lllP .as ,O'lóO 10,91 ,:18 ·2316 39.93 ,8'1 ,0590 6,63 

1111 llh�n I N porcen\1919 da1h2m' 
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viduais para os delineamentos de blocos de famílias compac-

tas e de blocos a acaso. Para os locais em conjunto, obte-

ve-se as estimativas de herdabilidade apenas para o deli-

neamento de blocos de famílias compactas. 

Os valores encontrados para as estimativas de 

herdabilidade ao nível de médias de famílias apresentaram-

se bastante altos, variando tanto entre locais como entre 

características, delineamentos, idades e proced@ncias. 

As magnitudes encontradas para os desvios padrões mostraram 

pouca consistência para estas estimativas. 

Conforme relatam HATTEMER (1963)� COTTERILL e 

ZED <1980) e KAGEYAMR (1980>, as herdabilidades obtidas 

ao nível de médias de famílias normalmente s�o de maior 

magnitude que as obtidas ao nível de plantas individuais. 

VRNNELLA, RADDI e GIANNINI (1978) levantaram que os valores 

das herdabilidades ao nível de famílias podem apresentar-se 

sobreestimados, com erros muitos altos, quando o tamanno da 

amostra é muito reduzida, isto é, quando um pequeno ndmero 

de progênies é utilizado na representa��º da popula��o. 

Para estes autores, a rela��º entre a herdabilidade e o 

tamanho da amostra ainda n�o está totalmente esclarecida. 

Para uma estima�•º ampla e sem restriides dos 

parâmetros genéticos de uma popula��o, VENCOVSKY (1969) 

ressalta como condi�ôes essenciais: que a amostragem seJa 

tomada ao acaso da popula��o base, que se considerem indi-

víduos com um determinado grau d8 parentesco e que �ant� 

estes indivíduos que constituem o material 
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como os da popula��o base devem ser n�o endoc:ruzados. 

Desta forma pressupôs-se que a nresenia de 

endogamia na popula��o base de estudo foi negligivel e que 

as sementes que or,iginaram as p:rogênies de mei,�s ir·m�os, 

fo:rarn •=oletadas de á:rvo:res pate:rnais tomadas ao acaso. 

Entretanto, a p:resen�a de endogamia, quer por ocorrência de 

autofecunda��o ou po:r :restri��o no tamanho efetivo da popu

la��o, nos testes de progênies de poliniza�ao aberta, pode

ria sob:reestimar as estimativas de va:ri8n�ias genéticas 

aditivas e consequentemente as de herdabilidades, conforme 

coloca NAMKOONG (1966). A limita��º do esquema citado na 

predi��o de pa:rametros genéticos envolve três fatores, que 

devem se:r considerados segundo este autor: o parentesco 

entre as á:rvo:res pa:rentais e as polinizadoras, o parentesco 

das polinizadoras ent:re si e poucas polinizadoras para 

muitas sementes. 

O sistema :reprodutivo dos eucaliptos ainda se 

encontra pouco estudado para a maioria das espécies, inclu-

sive E. saligna. Segundo ELDRIDGE (1978) a alogamia p:redo-

mina na maioria das espécies, entretanto, alguns casos de 

aL1tofe•=L1nda•;:�o têm sido •=onstatados para algumas das pow=as 

espécies estudadas em p:ropor�ees significantes. 

Segundo TODA (1972>, as popula�ees florestais 

geralmente tem estado livres de selei�º intencional para 

propósitos de melhoramento genético, mantendo uma varia��º 

herdável rica n�o somente para uma característica� mas para 

v.#.1:rias. Isto implica que o principal fator que afeta o 
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tamanho dos valores das herdabilidades de uma determinada 

caracterfstica n�o é a variabilidade genética, e =-im a

variabilidade ambiental. Herdabilidade de características 

que s�o afetadas por menos variáveis ambientais ou por 

ambientes variáveis mas facilmente estratificáveis s�o 

geralmente altas. Esta est:ratifica�•o de ambientes é comu-

mente feita nos casos em que s•o tomados grupos de árvores 

que ocupam pequenas áreas, 

procedências. 

como é o caso da amostragem de 

Sendo assim, convém :ressaltar que as estima-

tivas de parêmetros genéticos obtidas para o presente estu

do pode:r•o estar superestimadas devido ao problema da amos-

t:ragem muito :reduzida das procedências, ou devido a poss!-

vel ocorrência de endogamia nas popula�ees analisadas. 

Entretanto, estas :rest:ri�ees n•o devem invalidar os :resul-

tados obtidos em termos de parêmetros genéticos para fins 

de compara�•◊ entre procedências, características, locais, 

idades, e delineamentos considerados. 

Em vista da dificuldade em se comparar os 

coeficientes de herdabilidade nestes vários níveis, 

-se uma herdabilidade média entre as procedências 

tc-mou·-

(cc-m 

exclus•o dos valores de herdabilidades negativas e próximas 

de zero, com erros extremamente altos) e desvios padrtes 

médios para cada local, idade e delineamento. 

ses), 

Para a primeira idade analisada (6 e 8 me-

as he:rdr.:1bi 1 id-::"l.d,�s. médi.=1.s entre as prccedéncia<s 

seus :respectivos erros (%) para altur�, encontradas para os 
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delineamentos de blocos de familias compactas e blocos ao 

acaso, respectivamente, foram: 0,62 (27,29%) e (), 67 

(27,19%) pa:ra Bi:ritiba Mi:rim; 0,52 (58,50%) e 0,57 (56�05%) 

pa:ra Itatinga. 

Pa:ra a idade de 20 meses, os valores obtidos 

pa:ra as he:rdabilidades médias entre procedências e seus 

respectivos erros (%), através dos delineamentos de blocos 

de famílias compactas e blocos ao acaso, :respectivamente·, 

foram: 0,54 (41,15%) e 0,68 <30,62%) para altura, 0
7 50 

(49,33%) e 0,63 (43,50%) para DAP em Biritiba Mi:rim; 0,48 

(58,19%) e 0,61 (46,89%) pa:ra altura, o,53 (48,39%) e 0,59 

(74,21%) pa:ra DAP em Itatinga; 0,70 <25,52%) e 0,72 

(24,49%) para altura, 0,75 (19,8o/tO e 0,79(21,12%) para DAP 

em S�o Miguel Arcanjo. 

Na idade de 26 e 28 meses, as procedências 

mostraram as seguintes herdabilidades médias com seus res

pectivos erros (%), para os delineamentos de blocos de fa

mílias compactas e blocos ao acaso, :respectivamente: 0�61 

(31,32%) e 0,60 (70,58%) para altura,· 0,45 (67,24%) e 0,72 

(25,53%) para DAP em Biritiba Mirim; 0,40 (108,76%) e 0,51 -

(71,11%) para altura, 0,56 (44,38%) e 0,58 <57,77%) para 

DAP em Itatinga; 0,65 (32,52%> e 0,73 (22,80%) para altura, 

0,79 (10,78%) e 0,81 (16,65%) para DAP em Sào Miguel Arcan

jo. 

Considerando as he:rdabilidades médias ao nf-

vel dos três locais de ensaio para o delineamento de bloc�s 

de famf 1 ias coriip,:1ctas, obte\,,e-se o-;s s,2,:;-ui ntes v·a 1 or,�s rné·-
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dios: 0,57 para altura aos 6 e 8 meses; 0,57 para altura e 

07
59 para DAP aos 20 meses; 0,55 para altura e o,60 para 

DAP aos 26 e 28 meses de idade. Estes valores aproximam-se 

dos obtidos por BORGES et alii (1980) em dois locais de 

ensaio para E. grandis, com base em médias de famílias: 

0,46 para altura aos 6 meses; 0,38 para altura e 0,42 para 

DAP aos 18 meses; 0,53 para altura e 0,53 para DAP aos 30 

meses de idade. 

Os resultados comparativos das herdabilidades 

e desvios padr�es médios de progênies dentro de pro

cedênci�s para os locais individuais indicam que, aos 6 e 8 

meses de idad�, o maior valor de herdabilidade para altura 

•=orn o menor erro foi en,=ont:rado para Biritiba Mi:r-im. i=J,os 20 

e 26 e 28 meses de idade, encontrou-se uma superioridade 

para a herdabilidade média de procedências em S�o Miguel 

Arcanjo, com o menor desvio padr•o médio, tanto para altura 

corno pa:ra DRP, nos dois delineamentos considerados. 

Em rela�•o as características analisadas ? 

houve uma ligeira tendência a maiores valores de herdabili

dade para DAP em rela��º a altura, sendo que estes resulta

dos foram coerentes com os encontrados por BORGES et alii 

(1980) e HARAHAP & SOERIRNEGARA (1977). Entretanto, dife-

riram da tent@ncia que vem sendo observada para outras 

espécies florestais <KRGEYAMA, 

herdabilidade para altura, 

•=i 1 fnd:ricc-. 

1980) que consiste em maior 

vindo a seguir DAP e volume 

qs estimativas de he:rdabilidade obtidas para 
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os dois delineamentos comparados mostraram uma grande apro-

xima��o de valores com maiores estimativas e menores erros� 

no ge:ral, pa:ra os paràmet:ros obtidos das análises de va:ri-

tmcias individuais em blocos ao acaso, relativamente aos 

obtidos para as análises em blocos de famílias compactas. 

Segundo STONECYPHER (1967>, o uso de delinea-

mentes de blocos incompletos tais como o de blocos de 

familias compactas tem sido recomendado mais para as compa-

:rai�es de médias, sendo que para as estimativas de compo-

nentes de variências, o uso do delineamento de blocos ao 

acaso tem encontrado maior :receptividade por parte dos 

pesqu i sa,::to:res. Po:rém
7 

tendo em vista a grande ap:roxima�•o 

dos valores encontrados para os parêmet:ros genétiços obti-

dos através dos dois delineamentos, o emprego do delinea-

mente de blocos de familias compactas n�o deve encontrar 

rest:rii�es quanto a sua eficácia em ensaios desta natureza. 

Algumas procedências ap:resenta:ram valores ne-

gativos de herdabilidades para determinados locais, idades 

e delineamentos. PIRES (1984) e PATINO-VALERA (1986J con-

sidera:ram as estimativas negativas como sendo iguais a 

ze:ro, baseados em SEARLE (1971). STONECYPHER et alii 

(1973) comenta:ram que as estimativas de he:rdabilidade nega

tivas s•o ano:rmais, porém podem faze:r sentido quando compa-

radas globalmente dentro do ensaio. No presente estudo a 

p:resen�a de herdabilidades negativas pode estar relacionada 

com a amostragem muito restrita das populai�es. 

Para as oitos procedências consideradas, no-
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tou-se uma tendência clara na rela��º entre as magnitudes 

dos coeficientes de herdabilidade e seus respectivos des

vios padr�es, que foi inversamente proporcional, isto é� os 

menores desvios padr�es foram encontrados para as pro-

cedências que apresentaram maior herdabilidade. Isto con-

corda com as observa�bes de VELLO e VENCOVSKY (1974> de que 

o erro associado a estimativa do coeficiente de herdabili

dade é inversamente proporcional aos graus de liberdade 

para progênies e resíduo, e inversamente proporcional ao 

valor da estimativa do coeficiente de herdabilidade em si. 

As estimativas de herdabilidades obtidas a 

partir das análises de variânci as conjuntas para o delinea

mento de blocos de familias compactas foram superiores as 

médias das estimativas de herdabilidade obtidas a partir 

das análises de variâncias individuais para �uase todas as 

procedências, tanto para altura como para DAP, exceto para 

as procedências de Kenilworth e Yabbra S.F.<E>, para altura 

e DAP aos 20 e 26 e 28 meses; de GDS N.Eungelia (H), para 

altura aos 6 e 8 e 26 e 28 meses; de Kangaroo Valley <B>, 

para altura e DAP aos 20 meses; de Kroombit Topscaliope 

(F>, para altura aos 6 e 8 meses e de Ulong <D>, para DAP 

aos 20 meses. Isso parece indicar que a contribuii�º das 

estimativas de variências devidas a intera��º de progênies 

por locais foi t�o pouco significativa em rela��º as vari

ências fenotipicas totais da maioria das procedências, que 

n�o influencio� os valores das herdabilidades ao nível de 

locais em conjunto. 



126. 

Ao nível de análise conJunta, as procedências 

que apresentaram maiores herdabilidades na idade mais avan-

�ada do experimento foram as seguintes: Kroombit Topsca-

liope (F) (0,86), Blackdonnt Land SFS (G)(0,76), Ulong 

(D)C0,73) e Batman ✓ s Bay e Flat. Rock SF Termeil (A) (0,70) 

para altura; Kroombit Topscaliope (F) (0,91), N.Windsor e 

Bulahdelah (C) (0,85>, Batman ✓ s Bay e Flat. Rock SF Termeil 

(R)(0,83) e Ulong (D)<0,82), para DRP. 

Os desvios padr�es das estimativas de herda

bi 1-idade obtidas da.s análises conjuntas também foram i nfe

:riores aos observados para as herdabilidades das diversas 

procedências nos locais individuais. 

A varia,;:�o das estimativas de. he:rdabílídade 

com a idade, para altura e DAP, mostrou pad:rees diferentes, 

tanto entre locais como entre procedências, a julgar pela 

observa�•o das Figuras de 5 a 8, elaboradas com os parême-

tros obtidos das análises de variências em blocos de famí-

lias compacta� para altura e DAP. 

O grande contraste entre as evolu��es das 

he:rdabilidades decorreu do acentuado erro de amostragem das 

popula�ees, sendo, desta forma , inviável a determina�lo de 

um padr•o de varia�•o dos parêmetros genéticos da espécie 

no decorrer da idade. 

KAGEYAMA (1983) realizou uma análise bastante 

complexa sobre a varia��º da herdabilidade no decorrer da 

idade em uma popula��o de E. grandis, observando uma ten-

ciência comum para os locais de ensaio. Rs estimativas de 
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� 6 meses 

� 20 meses 

� 26 rneees 

H 

� 20 meses

� 26 m-es-e,s

H 

figura 5, Evoluç�o da herdabilidade ao nivel de médias de progênies dentro de procedências, para 

altura e DAP de plantas com o decorrer da idade, para Biritiba Mirim. 
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� a meses 

� 20 meses 

� 28 meses 

H 

� :20 meses 

� 2S m.,as,a,s_ 

Figura 6. Evolu�o da herdabilidade ao nivel de médias de progénies dentro de procedências;. para 

altura e DAP de plantas com o decorrer da idade, para Itatinga, 
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� :20 mes;:es 

� 25 m<ais.ios 

H 

� :20 meses 

� 25 m,e,se,s 

Figura 7. Evolui:io das herdabilidades ao nível de médias de progénies dentro de ·procedências, para 

altura e DAP de plantas com o decorrer da idade, para S�o Miguel Arcanjo. 
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� 6 e a mesaes 

� .20 m-ea.aa 
� .26 e 28 meses 

� :20 rTieS"!,SI 

� 2 6 e .28 m-eaea 
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Figura a. Evolui!O das herdabilidades ao nível de médias de progénies dentro de procedências, para 

altura e DAP de-plantas com o decorrer da idade, para locais em conjunto. 
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herdabilidade no sentido restrito para altura de plantas 

mostraram uma nítida tendência para um decréscimo com a 

idade de 1 para os 5 anos, com uma queda mais abrupta do 

primeiro para o segundo ano e menos acentuada da idade de 2 

para 5 anos, para DAP e volume cilíndrico, observou-se uma 

diminui�•º muito 

crescimento. 

leve do segundo para o quinto ano de 

Segundo este autqr, a análise da evolui�º dos 

coeficientes de varia�lo no decorrer da idade permite uma 

discuss•o mais fundamentada com rela�•o a herdabilidade. 

Assim, um decréscimo da mesma com o aumento da idade pode-

ria ser explicado tanto pela diminui��º da quantidade de 

varia;•o genética, como pelo aumento da varia��º fenotípi-

ca. 

Tendo em vista que as popula��es analisadas 

foram amostradas de forma deficitária, n�o havendo uma boa 

representa�•º da verdadeira quantidade de varia;�o genéti

ca, uma discuss�o mais aprofundada sobre os padr�es de 

varia�ão dos parâmetros genéticos das diversas procedências 

com a idade, correlacionando-se com a varia�âo dos coefi-

cientes de varia�ão, poderia incorrer em sérios enganos. 

Desta forma foram obtidos os diferentes tipo� 

de coeficientes de variai�º apenas objetivando obter uma 

melhor compara��º entre os delineamentos considerados e 

entre as diversas procedências nos três locais de ensaio. 

Rs Tabelas de 22 e 23 apresentadas a seguir, mostram os 

coeficientes de varia��º genético (CVg>, experimental rcve>
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Tabela 22, Coefictentes de variaçãó derivados das anâliSl!S de variânci.:s ea blocos de faaÍlias coapadas. para altun e ll!P de plantas. 
nos tres locais de ensaio, nas diferentes idades• 

Biri t ibi lliri1 

Altura 
Parâ.etros ------ ----

N,Nindsor 
Mahdelih 

(C) 

Ulong 

IDI 

Ka119aroo - Yal ley 

IBI 

CV 
cv! 
CVf 
b 

Bataa&'s Ba4I CVg 
Flat, Rock 5F Teneil CV e 

IA> cvf 

Kenilllll'th 
Yabbra sr

IE) 

Kroo;bi t Topscaliope CV gCVe 
IFI CV f 

b_ 

Bladdonnt Land SFS CV gCVe 
<61 cvf 

6DS N, wngelia 

IH) 

6 ZO 2b 

9.40 3,26 5.25 
8,61 5-Só 5, 7l
9,76 lt,58 6.22 
,98 ,59 .91 
111 (/ti 12) 

20 26 

3,97 5,85 
8,62 9,24 
6.36 7,92 
,46 .63 
161 (31 

-.- 2.68 -.- -.- -.-
8,61 S,Só S,77 8.62 9,2/t 
1.23 4.19 2.87 Z,85 2.99 
-.- .48 ..... -.- -.-

16i 

5.03 4,35 3.68 
8°61 S,56 S,77 
7.07 S,41 lt,96 

,SB ,78 ,64 
IS> UI 161 

7,iO 2,79 S,69 
·8-61 S,Só S,77 
9-16 4,25 6,60

,89 ,50 ,99 
121 IS) (1l 

-.- -.- 4.03 
8,61 s.st, s.11

2,59 3,20 5.27 
-.- -.- ,71 

m 

S,58 3, 79 3.59 
8-61 5,56 5. 77 
7,48 4.44 4.90, 

,64 ,68 ,óZ 
141 131 (7) 

-.- 2,63 4,10 
8,61 S,5á 5, 77 
4,32 5,68 5.29 
-.- ,47 ,71 

(71 (31 

5,85 3,95 3,94 
8,61 5,56 5, 77 
7,67 5,09 5,16 

,68 ,71 ,68 
131 (21 (51 

ó,07 2-82 
8,62 9,24 
7,85 6,03 
,70 ,31 
(21 171 

7,03 S,07 
8,02 9,24 
8,62 9,68 

,82 .87 
(11 (1) 

5,82 6,65 
8,62 9.z4 
7-1,ó 8,52 
.&a ,72 
(31 (2) 

4,70 4,42 
8-óZ 9-Z.ti 
6-85 6,93 
,55 ,48 
151 15) 

3,26 3.33 
8,62 9,24 
5,95 6,31 

.30 ,37 
17) 161 

5,08 4,49 
8,62 9,24 
7,11 6,97 
,59 ,119 
141 14) 

Locais 

Itatinga são lliguel Arcanjo 

Altura Altura DIP 
---------- ---- ---

8 20 28 

4,411 2,411 1,76 
11,85 7,24 S.Zl 
8,lá 4,84 5.05 
,37 ,34 ,21 
(71 171 (71 

4,64 , 76 5,51 
11,85 7-24 S,21 
8,28 4.25 7.-0 

,39 ,11 ,67 
161 (81 (21 

b,74 4,511 1,04 
11-85 7,24 8,21
9,61 6, 11 1i.as 

SI ,63 ,13 
(41 (21 (81 

S,35 3,69 3,21 
11,85 7.24 8,21 
8,69 5,58 5,72 

,45 ,51 ,39 
(5) (51 (5) 

13,68 7.57 3,65 
11,25 7-2� 8,21 
15.29 8,65 6,10 
1,151 1.o._,. ,47 

UI UI (31 

11.19 4,18 8,77 
11 .85 7 ,24 8,21 
13-12 10.ari 9.97

,94 .58 1,07, 
(21 (41 UI 

-.- 2.81 2,93 
11-85 7 ,24 8,21
6,31 5.04 5.57 
-.- ,'39 .36 

(6) (61 

8,74 4,45 3-31 
11-85 7,24 B,21
11,10 6,11 5,58 

.74 ,62 ,40 
131 (31 (41 

20 28 

5,44 5,76 
9,44 8,92 
7,70 7.72 
,58 .65 

(41 11d 

4,96 7.11) 
9,44 8,92 
7.37 9,18 
,52 ,85 

(71 (31 

7,12 7.77 
9,-44 8,92 
8,97 9,32 

,75 .87 
(21 121 

4,25 4,69 
9.41 8,92 
6,91 6,1/6 

,'iS ,52 
(8) (61

5.55 4,60 
9.44 8,92 
7,78 6-91 

,59 .52 
131 161 

12,19 9,CS 
9,44 8,92 

13,35 10,li3 
1,Z9f 1-021 
(1l (1l 

5,14 S,83 
9,44 8,1/Z 
7.49 7,78 
.ss ,65 

(61 15) 

5,"5 3,53 
?,lt't 8,92 
7,ii4 6,2ft 
,53 ,'iO 

(51 171 

20 26 

1,97 3,12 
3,70 4,29 
2,90 3-99 
.53 .73 
{61 141 

3,99 2,43 
3-70 'i,29 
4,52 3-47 
1,0St ,57 
(31 (51 

4.ot, 5,21
3,70 4,29 
4.Si, 5,77 
1,09t 1,211 
(21 111 

4-02 4,36 
3,,7.0. 4,29 
4.ss 5.01
1,09t 1-02t 
(2) (2) 

-.- -.-

3,70 4,29 
1,58 1,74 
-.- -.-

2,17 3.-0 
3,70 4,29 
3.04 4,10 
.59 ,76 
(5) 131 

3,55 4,31 
3,70 4.29 
ti,66 vn

,96 ,76 
141 (31 

5,5" 2,30 
3,70 4,29 
5.94 3,38 
1,50t ,5'1 
UI !6l 

20 26 

2,80 5.22 
4.62 S,19 
3,87 6,02 
,61 1.011 
(81 171 

4,81 ,60 
4.1,2 5,19 
5.50 3,06 
1,0/tf .12 
161 181 

S,58 6,72 
1t,ó2 s.19 
6,18 7-"Jó 
1,211 1,30i 
(21 111 

5,3% 5.91 
4,62 5,19 
5.25 6,63 
1,161 1,141 
(41 (41 

4.52 5,39 
4,62 5,19 
5.25 6-17 
,98 1.041 
!71 161 

't,92 l,,12 
.\,62 S,19 
5,60 6.82 
1,07t 1,181 
(51 (31 

5.99 6,49 
4-62 5,19 
6.s& 1.1s 
1,30i 1,ZS.
111 ·. (21 

5,42 S,45 
4,62 5.19 
6,04 6,22 
1,!jt 1,0� 
131 (5) 

_________________________________ , __

CV g, coeficjente de variação genetico ea ;J CVe : coeficiente de variação eXl'l!l'illll!ntal 1!'11 X;CVf : coeficientede Vi!_'.i�ão fenotípica 
XI b :_rela<jao entre o coeficiente de variac;ao ser.e1ico e coeficiente de varia1;ãa experilumtal <cvglCVell 1 1: ffflii�aa relativa das 
proadencias ea rel� iO b ; ¼: b aaior c;ua l, 
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Ti!bela 23, Coeficientes ce variação derivados das anãlises de variâncias ee blocos ao acaso, wa altura e DW de plantis, nos três !o-
Ciis CP. ensaia, nas diferentes idaOl!S• 

Locais 

Biritiba Kiri■ ltatinga São Hi911el llrcanja 

Altura lllP Rlt!D'a IR> Alt!D'a DIP 

Procedências Parmetros ----

6 20 26 zo 2/, 8 20 28 20 28 20 2/, 20 26 

N,llindsor CVg 8,43 3-68 lt-86 q.58 6.09 3.97 3-ltO 2,"4 5.35 S.li& 2.13 3,29 2.so 5.74
llulahdelah CVe 9-'tO 3.73 5.79 ó-86 s.1s 11,42 5.41 7.35. a.54 s.88 3-05 3.72 t;.ó5 3-49 

(CI. CVf 10-0lt 4-'ll 5.90 ó,05 7-71 7-ó'I 4,62 4,89 7,28 M9 2-76 3-93 3,88 6°08
b .90 ,99 ,84 -67 ,75 ,35 -63 ,33 ,63 ,62 .10 .ss .1,() 1,651 

141 m ·1s1 15) 14) 171 151 (6) (6) (5) 161 15) (71 (1) 

Ulcng CVg -.- 3.30 1.21 -.- -.- 5.38 3.25 -.- 6.42 8-07 4.29 2,87 4-61 2-40 
CVe 8-65 3,43 3,90 8,08 6,96 9,1,4 3.93 5,20 4-98 5,22 1-38 2.a1 vn 3.32 

(D) CVf 1.11 3,85 2,56 1,46 2-89 7,75 3.96 -.- 7,04 8,61 4.-s, 3.42 5,52 3-if/ 
b -.- ,96 ,31 -.- -.- ,56 .83 -.- 1,291 1,551 3,111 1,021 ,94 .72 

(5) (8) 151 (2) m (1) Ul (4) !6) (7) 

· Kangaroo - \lalley CVg 5.43 3,28 2,51 �-03 -.- 7,65 4,83 3,09 7,80 8,20 4.05 /t.95 5,80 ó-78 
CVe 7-68 7,35 7-18 11-90 10,70 11-62 6-50 6-46 8,39 8,37 3.55 4-81 .3-81 5,09

CBI CVf 7-01 5,36 4,85 7,97 6,09 lo.17 6,U 4,85 9,18 9,52 lt,54 5,67 6,ZO 7,'"!J9 
b ,71 ,45 • 35 .34 -.- ,66 · ,74 ,48 ,93 .qa 1,141 1,031 1,521 1-331

(61 (71 (7) (bl (3) (41 l.lf) 121 121 131 13) 12) (51

ilatlian's lla<J C" 
'g 1-lll 2,84 5,80 7-00 8,30 6,28 M2 lt,3\ 5,53 5,511 ft,06 4.39 5.S-1 5.99

Flat, Rock sr TerEil CV e 3.50 s.11 4.73 8,13 8,08 'M7 5,59 6,'l/ 6-97 1.20 3,12 3,89 3,9Z 3,80 
!AI CVf 9,12 lt-12 6,41 a.43 9,5'2 8,/il 5,48 5,ó5 6,83 6,92 4.44 4,93 5,114 6-62 

-b .91 ,55 1,?Jt ,86 1,031 ,65- .79 ,69 ,79 .77 l•30f 1,131 1-421 J.58• 
(31 (61 (2) (4Í 121 m (31 121 m 13) 121 (2) (3) (31 

Kenibiorth CV -.- ,56 3.79 ·6-44 6.'Sl 13-07 5,60 4.13 5,37 :;.cio -.- -.- -.- l,96 
Yabbra sr cv: 9.38 5,64 6.38 7,47 9,34 11,76 10-'18 7.27 9,21 9,90 5.17 6,33 10,53 10,3B 

([) CVf 2-l,6 3.31 5.29 7.75 8,49 1,4.72 8,46 5,89 7.55 6-92 1-63 1.11 5.30 6-31
b -.- .09 ,59 ,86 ,70 l•llit ,51 ,57 ,58 ,39 -.- -.- -.- ,19 

181 (61 (41 15) !ZI (l,) (3) (71 (7) (81 

Kraoebit Topscaliope CV 7.27 4,56 4,56 5,97 6,28 11,53 10,50 B•i.6 11,40 8,40 2,44 3.04 4,74 6,08 
cvg 5,31 3,28 3,99 6-81 6-12 9-82 7,59 10.41 12,64 10-90 3,38 3.21 4.63 4-18 e 

!FI CVf 7.90 4.93 5,11 7,15 7,21 12,85 11-38 10,22 13,54 10.57 H2 4.2l, 5,44 6,55 
b 1.37, 1,391 1,141 ,88 1-031 1,17• 1-381 ,79 ,90 ,77 .72 1-20* 1,021 1,46¼ 

(1l (2) (3) (3) (21 (1) (1) (1) (3) 131 (51 (1) !SI (4) 

lilackdonnt Laoo SFS cv
g

2-96 5.74 5,17 5,25 5,36 -.- -.- -.- Z,ó2 4-46 3,60 4,17 6-17 6,47 
CVe 5.97 lt-09 4,91 5.74 6,74 13.53 10-41 10.10 12,62 11,16 4-08 5.74 4,4.7 5.30 

(6) CVf 4.56 6,21 5.90 6,21 6-62 6,59 5,ltlt 5.ç5 7-75 7,84 4,2ó 5,33 i,.ó9 7,28 
b .50 1,40f 1,05f ,9Z .ao -.- --- -.- ,21 ,ltO .as ,73 1,3� 1,1Zt 

(71 (1) (4) (21 131 (81 (6) m (7) (4) 16) 

6DS N, Eur,gelia CVg 6-74 4,63 4,98 us 6,65 8,09 6-39 !-70 6-46 s.18 3,02 2,86 6-08 6-05
CVe 6-1/5 4.50 3.lt8 6,41 4,18 15,14 a.01 8,39 8,47 7,68 4,63 3,115 3,30 3.70 

(HI CVf 1.as 5.31 5,37 7-35 7.� 12.49 6,39 6-10 8,10 6-81 4-04 3.lt8 6.37 6.41 
b .97 1,031 1,431 ,99 1,591 ,53 ,79 ··Yt ,76 ,68 , .65 ,33 1,1:4� 1-ól;f

(2) 131 (1l 111 (1) (61 (31 (51 (51 141 (7) (61 !1l (2) 

CV f I coeficiente de variação genético ea X; CJ e � coeficiente de variação experiaental a I;cv f I coeficiente c!e varia�ãa fenaHi>ica 
et11 ; b: rnl�ão entro a !oeficiente êi! varia�ao genético e coefici�nte de varia�ãa experlrental ICV

g 
/ CVell ! 11 pcsi1ão relativa das 

das procedenr.:ias eg; relaça.o ao bi H b ;aiar que l• 
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e fenotipico (CVf) em porcentagem da média geral e a rela

�ào entre o coeficiente de va:r ia�âo genético e o coeficien-

te de va:ria�ào experimental (b), para os dois delineamentos 

comparados. 

Os valores de coeficientes de varia�ào gené

tico, obtidos para as diversas procedências, apresentaram

-se no_geral mais baixos que os valores normalmente encon-

trados para produ�ao de milho, sendo concordantes com os 

valores observados em outras espécies de eucalipto por 

t<RGEYi=lMR 

(1986). 

(1980, 19:33) 7 PINTO JR. 

Segundo KAGEYAMA (1983>, esta situa��º pode em 

principio, 

florestais, 

sem se 1 e,;:2eo. 

ser en,=arada •=orno norma 1 para as pc-pu 1 a.1;:'tes 

que s�o provenientes de povoamentos naturais 

Em rela�ào às duas características analisa

das, os coeficientes de varia�ão genéticos encontrados para 

DRP foram no geral superiores aos obtidos para altura de 

plantas. 

R compa:ra�ào entre os coeficientes de var1a

iào genéticos e fenotfpicos das diversas procedências, para 

altll:ra e DAP, :revelou Llma grande aproximai�º de valores 

entre os delineamentos considerados, apresentando diferen-

tes comportamentos entre procedências e locais em rela�ào a 

varia��º com a idade. Ao nfvel dos coeficientes de varia-

�âo experimental observou-se uma maior oscilaiâo entre os 

dados, com valores às vezes menores para o delineamentos de 

blocos ao acaso. Isto pode ser justificado pelo fato de que 
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para este delineamento, as estimativas das variências devi

das ao erro foram inferiores às obtidas para o delineamento 

de blocos de famílias compactas. 

Considerando-se os coeficientes de \/aria,:;:-à"<::> 

experimental para os três locais de ensaio, notou-se uma 

magnitude inferior para estes parâmetros em s•o Miguel 

Arcanjo, tanto para altura como para DAP, nos dois delinea

mentos comparados. Em rela�ao às características, o DAP 

apresentou -maiores coeficientes de varia�ao experimentais 

em rela��º a altura. 

O comportamento das diversas procedências, 

com referência a rela��º entre_o coefi�iente de varia��º 

genético e � experimental (b), a julga� pelos maiores 

valores encontrados para a mesma, classificados de forma 

decrescente para cada local e idade, pode ser observad6 

pela posi��o relativa das procedências, relacionada nas 

Tabelas ZZ a 24, referentes aos coeficientes de varia�lo 

obtidos através das análises individuais em blocos de fa

mílias compactas e blocos ao acaso, e das análises conJun

tas em blocos de famílias compactas. 

A hierarquia dos valores da rela�•o entre 

coeficiente de varia��º genético e coeficiente de varia��º 

experimental (b) para as diversas procedências aproximou-se 

muito da que foi notada para os coeficientes de hirdabili-

dade, indicando que as procedências com melhores condiiôes 

para sele��º s�o realmente as que apresentaram maior herda

bilidade num determinado local e idade. 
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Tabela 24, l's;�-íicient�s d:! vari,,ção d;,rivados di\s aríafü.es da vill'iâocias conjuntas em blocos d2 faaílias CO:l"' 

pactas para altill'a e 111P oo plantas, nas diferentes idAdi!s, 

CVg cve CVf b 
Procedências Ca.."ade-

rísticas óe8 20 261!28 6e8 20 ?.áe28 óe8 20 Zóe28 6 e 8 20 U1?28

N,Windsor 
Bulahóela.'1 

{C) 

Uloll9 

(D) 

Kangaroo - Valley 

(B) 

llatll\a.n' s Ba\l 

Fl;i.t, Rock SF Tereeil 
(A) 

r.enib;orth
Yabb1•a sr

(E) 

Kromlbi t Torsca lia,,e 

(Fl 

Blackdonnt Land SFS 

(G) 

6llS N, tlingelia 

<Hi 

Altura 6,03 

llW -.-

Altura Z,34 

llAP -.-

Altura 5,74 

IllF -.-

Altura 6,21 

DRP -.-

Altura -.-

llAP -.-

AltuN 7-08

llll' -.-

Altura 3,48 

cw -.-

Altura -.-

ln> -.-

3,13 2,62 10.30 5,á7 

3,87 5,24 -.- 7,58 

4,14 3,50 10-30 5.5'1

-.- 2,34 -.- 7,58 

2,66 3.32 10,30 5.57 

4,45 4,24 -.- 7.58 

2,83 3.75 10,30 5,57 

4,83 5,911 -.- 7-53

-.- �-- 10.30 5,57 

3,04 -.-. -.- 7�58 

5,09 S,37 10.30 5,57 

7,51 7,17 -.- 7,58 

3,70 3,76 10,30 5,57 

4,82 5,49 -.- 7,58 

2,38 2,46 10.30 .5,57 

4,31 3,83 -.- 7,58 

ó,20 7.25 3,36 3,34 ,59 .5!, ,42 

(3) (til (51
5,78 -.- 4-43 5°b8 -.- ,Si ,91 

(5) (4)

6,20 4.54 4,17 4,10 ,23 ,74 ,57 
(5) CZ) (3) 

5,78 -.- 2,20 2,51? -.- -.- ,41 
(7) 

6,20 7,23 3,84 4,17 ,56 ,48 .54 
(41 {6) (l;) 

5,78 -.- 5,68 5,40 -.- · ,59 • 73
(3) (5)

ó,ZO 7.45 3,b4 4.49 ,60 ,51 -61
(2) (5) (2) 

5,78 -.- 5°67 6,53 -.- ,64 1-03* 
(2) CZl

6,ZO 7,84 1,13 ,58 -.- -.- .-.-

5,78 -.-- 4,66 4,56 -.- ,40 -.-

6,ZO 9,11 5,61 5,80 ,69 ,91 ,87 
(1l (1) (1l

S,78 -.- 7,99 7,53 _-.- ,99 1,241 
(1) (1) 

6,20 4,56 4■ 13 4.32 ,34 ,6& ,61 

(6 (3 tZl 

5.73 -.- 5.52 l.,11 -.- ,M .ç5 

(2) {3)

6,20 5,00 3,Ui 3,19 -.- ,43 ,40 
(7) (ó)

5,78 -.- 4,89 4.55 -.- .57 ,66 
{li) (6) 

CV g : aieficier.te de variai;'ão !l!Hitico era t; CV e : coeficiente é-e varia?O expe1•i�nbl et1 %; CV f : coefici-
ente de variaçaõ fenotipico !!Ili ,; b: relai;ão ent.re o coeficiente de varia�ão genitico e coeficien·�o de variação 
�.ril!'it!ntal ! CVg/CVall ( l: posiçãq relativa das pr�ncias en relai;ão ao b; 1: b uior que 1, 
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Segundo VENCOVSKV (1978), quando esta rela��º 

é igual ou·maior que 1,0, em ensaios de progênies de milho� 

a condi��o é altamente favorável para sele�•º· Para espé-

cies florestais, 

�•o, entretanto, 

n�o se conhece um padrlo para esta rela-

em vista de fatores tais como o próprio 

ciclo vital destas espécies, o estágio de melhoramento das 

populaç�es estudadas e as condi��es de experimenta��º, que 

diferem bastante da situa��º encontrada nas populaiees de 

culturas anuais, como o milho, deve-se salientar a necessi

dade de uma maior especulai�º para uma melhor adequa�lo do 

pa.rarnetro. 

Para os locais individuais� os valores da re

la,;�o ent:re o •=oef i•=iente de va:r-iai;:!f:á. g;nét ico e e:,-::perirnen

tal (l:d maiores que 1, encontrados para, algumas das p:rc

cedéncias, para os dois delineamentos •=omparados, assinala

dos nas Tabelas 22 e 23, demonst-:rarn di fe:rentes c:ondi,;:�es 

para se 1 e,;:�o em :re la,;:�o as p:r:o•=edên•= ias, 1 oca is e idadesª 

Os valores observados para esta rela�lo foram 

bem próximos, porém ligei:ramente mais altos para o delinea

mento de blocos ao acaso comparativamente aos verificados 

para o de blocos de famílias compactas. A rela�•o tomada em 

média para altura das procedências por locais de ensaio, 

variou da seguinte maneira para o delineamento de blocos de 

famílias ,:ompa•:tas e de blocos ao acaso, :respectivamente: 

0,66 e 0,72 <Itatinga) a 0,75 e 0,89 <Biritiba Mirim) aos 6 

e 8 meses de idade; de 0,53 e 0,81 (Itatinga) a 0,98 e 1�21 

(S�o Miguel Arcanjo) aos 20 meses de idade; de 0,-46 e o,55 
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(Itatinga) a 0,80 e 0,97 (S�o Miguel Arcanjo) aos 26 e 

meses de idade. Para DAP, verificou-se a seguinte varia��o: 

de 0,60 (Biritiba Mirim) a 1,07 <s•o Miguel Arcanjo>, para 

o delineamento de blocos de familias compactas e de 0,76

(Itatinga) a 1,25 (Sâo Miguel Arcanjo), para o delineamento 

de blocos ao acaso, aos 20 meses de idade; de 0,55 (Biriti-

ba Mirim) a 1,01 (Sâo Miguel Arcanjo) para o primeiro 

delineamento e de 0,77 (Itatinga) a 1,21 (S�o Miguel Arcan-

jo) para o segundo, aos 26 e 28 meses de idade. As magni-

tudes destes parêmetros s•o um pouco superiores que as 

obtidas por KRGEYRMA (1980), para altura e DAP, que varia

ram de 0,36 a 0,62 e de 0,30 a 0,54, respectivamente. 

As procedências em geral apresentaram melhor 

condi�ao para sele;•o tanto para altura como para DAP, em 

s•o Miguel Arcanjo, a julgar pelos mais altos valores 

encontrados para a rela�ao entre o coeficiente de varia��º 

genético e o experimental (b), fato que concorda com as 

informa�ees obtidas para este local quanto a maiores herda

bilidades, menores erros experimentais e melhor desenvolvi-

mento. 

A evolu��o dos diferentes tipos de coeficien

tes de varia��º a nível dos locais em conJunto com o decor

rer da idade revelou tendências bem variáveis entre as 

procedências, conforme pode ser observado na Tabela 24, 

para altura e DAP. 

SF Termeil 

As procedências de Batman�s Bay e Flat. Rock 

CA) e de Kroombit To�scaliope CF) foram as 
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dnicas que apresentaram boas condi�aes para sele��o, para 

DAP a nível dos três locais em conjunto. Para altura, 

nenhuma procedência mostrou valor maior que 1,0 para a 

rela,;:•o entre o coeficiente de varia��º genético e o expe-

ri mental (b). 

4.5.1. Correla,;:Des entre os ndmeros de progênies de 

cada procedência e as estimativas dos erros 

(em porcentagem) associados às herdabili

dades médias para altura e DAP de plantas. 

As estimativas dos erros ou variâncias asso-

ciadas às estimativas dos parâmetros genéticos tornam-ge 

--
-

informa,;:Des fundamentais, quando as decisees sobre melhora-

mento genêti•=o da popula,;:�o est�o baseadas na aval ia,;:•o das 

quantidades de varia,;:�o genética disponível, isto é, nas 

herdabilidades, pois facilita a visualiza,;:•o do grau de 

confian,;:a da estimativa deste parâmetro. Para VELLO e VEN-

COVSl<Y (1974), o erro associado as estimativas de variên-

cias genéticas e coeficientes de herdabilidade pode estar 

relacionado com vários fatores, tais como: o valor do 

próprio parâmetro genético, graus de liberdade para progê-

nies e resíduo, ndmero de repeti,;:ees e plantas por parcela, 

influências ambientais (varia,;:�o de locais e anos). 

Conforme relata NAMKOONG (1979), existem dois 

1nodos de reduzir erros nas estimativas de parêmetros gené

ticos. Se as fontes de varia�•o s•o identificáveis e 

controláveis, sua contribui�•º para a varia��º pode ser 

fixada ou ajustada. Por outro lado, se as fontes de varia-
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iào nào sào controláveis ou se suas contribui�6es para a 

variància est�o sendo estimadas, ent�o a amostragem das 

unidades de variaçào pode ser aumentada para reduzir o erro 

na estimaçào de parâmetros de variência. 

na estimativa de um parâmetro genético, 

Assim, a variaç�o 

está sujeita às 

condiç�es de amostragem e de tamanho da populaç�o. 

As populaçees estudadas foram amostradas de 

forma deficitária, isto é, a coleta de sementes restringiu

-se a um pequeno nómero de árvores paternais, resultando na 

estimativa de par8metros genéticos nào totalmente represen-

tativos e precisos, a julgar pelos desvios padr�es obtidos 

para as mesmas. Considerando esta limita��o, procurou-se 

averiguar sobre a rela�ao de associa�ao entre o ndmero de 

progênies ensaiadas de cada procedência e a grandeza das 

estimativas dos erros associados às herdabilidades médias, 

tomados em porcentagem destas estimativas, 

culo de correla�ees. 

através do cál-

Os coeficientes de correla��o linear <r>

entre o ndmero de progênies de cada procedência e os erros 

das herdabilidades em porcentagem, calculados para altura e 

DAP de plantas, nas diferente idades, s�o apresentados nas 

Tabelas de 25 a 28, para os delineamentos de �locos de 

famílias compactas e blocos ao acaso. 

Para o delineamento de blocos de famílias 

compactas, as correla��es obtidas apresentaram-se negativas 

para quase todos os locais e idades ? exceto para altura nas 

idades de 8 e 28 meses em Itatinga. O mesmo ocorreu para o 
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Tabela 25, Coeficfantes de corrP.lacão linear !ri entra os r,úiie:ros de progênies ilen-
tro 62 procedências e as estinti vas dos erros, e111 porcenta�'i'!II, associa-
oos às herdabilidades lll!dias !s!h� m para alt,\!N e :!Ili', .. �s 6 e 8 l:ll!-
ses da idade, oos delinea.ientos d2 blocos oo filllÍlias COQpactas 1cr,

blocos ao acaso (001. 

Locais 

Biritiba Kiri■ Itatinga São !'liguei llrcan.io 
Procedências Delineaiaentos 

s<h�IX n s!h2mll n s0..2
m

ll 

N,llindsor CF 15 12-96 11 '19.47 11 18,bl 

Mahdl!lah 
(CI DA 18-09 137,85 

Ulong cr 5 6z.b1 4 137-78 4 173,00 

IDI BR 77-17 P.l,.73 

Kangarc,.a - Va!ley CF 10 42-b3 10 45,b'I 10 25.�'9

<BI Ili! 35.47 40,46 

Batr,an' s llal/ CF 14 15-79 13 64,47 '·13 17-14
Flat. Rock SF T�il 

(11) M 18-47 36.95 

Kenil!mrth CF 3 97.75 3 17-99 3 U37,50 
Yabbra SF 

!El BA 120,07 24,57 

Krambit Topscaliope cr 11 33.30 11 15,81 11 27,53 

(F) � 9-08 12,22 

Blacl;éunnt Larul SFS cr 13 162-75 13 258,28 13 27.95 

(6) llll b4.5Z 160,bS 

IIDS N, Eungelia e�· 10 31,79 'I 28-31 'I 1/11.00 

(H! 00 17.'S/ 53.57 

CF -,ZT .za .-,Ili 

-,79 t ,28 

a: úero de pl'Oljênies; ti significância ao nível © :;1 de prob.lbilitlide, 



142. 

faôela Zb, COi!ficientes de corrnlacã!l linear lrl entre cs r.úmeros de prcgênies c�ntro de procedi?ndas e as esfü1ativa:s · ms ílrro.;, EIJ 

J:i;rcentagea, associados 1à:; herda!iilidac!es cédias lslh2 mlX), para altura e DAI', aos 20 !leSe5 de idade, nos (blioouientos 
blocos de fcliiÍl ias co;:;padas ICFl e blcr..lls ,li) acas., !Bill, 

Locais 

Conjunta 
Diritiba Miri11 Itatinga são Niguel l!rcan.io 

s(h2 mlX slh2ml7. slh2mlX s(h 2ml1 
Procedências Deli riea.entos ------

n Altw-a IH' n Altura Df:p n Altura IlllP n Alt1.1ra Df:p 

N,!lindsor CF 15 35.71 58,00 11 17.ó,4ll 42,50 5 1,9.50 53,'18 5 8,Tl 1!l-13 
llulahdi2lah 

ICl llA 15,08 32,89 43,02 43,17 50,32 67 ,7.3 

Ulong cr 5 84,44 87,34 4 2075,33 78,13 3 20,58 27,08 3 l.,32 175,90 

llll Bil 26,52 81,03 39,'Sl lli,08 3,12 34,41 

Y.anq,..-•oo - Valle<J Cr 10 23,86 34,89 10 "Sl .'S] 25,89 8 13-55 lf.85 8 51,71 30,18 

(li) 00 S-1,85 151,85 32,23 20,51 15,22 3.40 
----

D�tman' s r-é!IJ cr 14 50,53 18,'17 13 50.!;3 1,4.(,8 12 11-b2 10-25 lZ ?.l,.32 13,92 
rlat. R:id, SF Teffli!il 

líil Bll 49,46 20,36 25,0ó 25,01 9,01 8,22 

Keni:bcortll cr 3 7209-00 57.,05 3 21,74 69,00 3 159-05 ZS,01 3 7'1-69 94.72 
Yabbra sr

{E) lJII Z'155,57 40,96 116,43 l/0,48 129,62 386,?7 

Kroo-mit Topscaliope CF 11 46,02 47,47 11 42,40 8,52 11 41,25 12,21 J.1 ·u5 5.50 

IFI 00 s.oo 21-'16 8-87 20,78 32,39 ló,15 

lllad:donnt Land SfS cr 13 18,37 91,73 13 87,81 44,lfl 13 15,55 7-90 13 9,'l:I 12,04 

(6) � 1-90 18,52 260,32 345,86 19,00 e.22

er,s 11. Eun,elia CF 10 9,15 42,22 9 40,87 53,87 10 6,61 10-81 '1 39-79 12-'14

(H) &li 16,72 17,9'5 63-0Z 31,76 41,57 5,22 

CF -,69 -,23 -,54 -,55 -,61 -,70 -.28 -,76 1 

-,6!) - ·.30 .11 ,31 --�7 -,58 

n: liÍEro de prog;niez; t: si'!l!Hicân::ia ao nível dt! :r� da probabilidade, 
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T,bela �7. Coeficientes ée cor1·2lação linear !ri entre os r.liieros dP. profênics dcnlro d! proce<fncias e as estinativas do5 erm, e/J 
- porcentagi;;;i, associa�os as hmlabilió.ide5 i.ll'\1i3s !s(h\1 l'Xl, F,J.ra aitura e lll'l?, .ics Zb e 28 iteS("à d'i! idloo, ros de liN!amen-

tos da bJo.:(lS li! f�milias compactas (CF) e bl=s ao acaso í!liH.

locai5 
Conjunta 

Birfüba llirill Itatiuga Sio i'li<JUel Rrcar.jo 
2 s<h'in II 2 

s(h
2 

m ll s(h m l'! s(h m )% 
Procedências Deline;igentos ------

íl Altura DA? n Altura DIF li Altura lilil n Altura llRP 

IU!indsor CF 15 14,% 30,56 11 310,SS 33-64 " 37,33 2,27 5 36,08 10.25 
llalaJ-.tlelah 

(CI m 20,66 26,06 152.44 44,91 31,19 9.01 

Ulong CF 5 Z2ó,OO 85,57 4 47,09 29.30 3 711,47 112/,,00 3 2[,,33 15,85 

(li! DR 257-82 150-46 1'1,04 11,22 29,03 58,1;(, 

Kangaroo - VallecJ cr 10 Zá,11 15/i,50 10 842,55 !C,57 8 12,46 M3 8 27,ci!! 29,39 

(1.11 C!t 1113,78 llJ?..3,67 7ó,81 18,47 18,58 11,09 

BaíQJn's � Cl-' "· 13,15 16,80 13 87.32 48,00 !2 1�,2� !8,72 12 !7,13 8.34 .. , 
Flat. Rock SF Te�il 

(HI llA 10,01 14,30 32,1,4 26,38 13,30 10-78

Kenib:orth CF 3 47,97 �5.95 3 107-92 l/0,ld, 3 144,97 12,78 3 73,58 133,22 
Yabbra SF 

(El 8A 8ó,'i2 61,27 94,57 194,59 397,38 916,00 

Krcoobi t To,,scaliope cr 11 41/,30 61,17 11 12,44 13,58 11 Z4,30 !Q,Oó 11 t,.�2 4,Z9 

(ri Bíl 22,78 16,07 27,(12 ?:l,69 11,86 8,04 

Bliddonnt Land St"S CF 13 26,05 96.!ll, 13 102.00 30,89 13'' 13,13 8,51 13 12.21, 9,(,9 

(6) m g,05 24,55 631-88 9'i,CO 29,75 12,53 

EDS 11. Eunge lia CF 10 31.67 b2-!',3 9 94,00 90,62 10 51,72 13,110 'I 31,14 13,59 

(li) 00 8,l,2 lo.91 95,24 39.'I� 25,83 b,63 

CF -,61 -,19 ,13 -.44 -,75 1 -,51 -,75 f -,56 

-,61 -.Oi, .lf.) -,41 -,54 -.s:s 

n: r;tero de prc;<jênies; H significância ao nível oo 5% de prooabilidatla, 
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delineamento de blocos ao acaso, com o aparecimento de 

correla��es positivas para altura nas idades de 8
1 20 e 28 

meses e para DAP aos 20 meses em Itatinga. 

A ocorrência de coeficientes de · correlaç�o 

positivos para Itatinga, situa�!o esta que difere do com

portamento esperado para a rela��º entre os nómeros de 

progênies de cada procedência e as estimativas dos erros 

associados às herdabilidades, em po�centagem, pode ter 

decorrido em fun��o dos baixos erros observados para as 

procedêcias de Ulong CD) e de Kenilworth e Yabbra SF <E>, e 

dos altos erros obtidos para a procedência de Blackdonnt 

Land SFS (G). As procedências de Ulong (D) e Kenilworth e 

Yabbra SF (E) em Biritiba Mirim e S�o Miguel Arcanjo,

mostraram valores de herdabilidades próximos de zero e 

negativos, e a de B l a,=kdonnt Land SFS < G) , va 1 ores pos i ti

vos, enquanto que em Itatinga estas procedéncias se compor

taram de forma contrária em rela��º as herdabilidades mé-

dias. 

Como era previsto a partir do conhecimento de 

dados de outros estudos, parece existir realmente uma ten

dência de associa�ao inversa entre os nómeros de progênies 

amostrados de cada procedência e o erro das estimativas de 

herdabilidade, em porcentagem. Entretanto, esta rela��º 

foi bem variável em rela��º aos diferentes locais, is:lades, 

características e delineamentos, o que pode ser constatado 

através dos coeficientes de correla��o linear simples apre

\:;entc1.dos. 
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Entre os vários coeficientes de correla�ào 

linear calculados, apenas quatro mostraram valores signifi

cativos ao nfvel de 5% de probabilidade, os quais s�o 

referentes a: altura em Biritiba Mirim, aos 6 meses de 

idade, para o delineamento de blocos ao acaso (-0,79); DAP 

para os locais em conjunto, aos ZO meses de idade (-,76); 

altura em sao Miguel Arcanjo <-,75), e para os locais em 

conjunto <-,75), para o delineamento de blocos de famílias 

compactas. 

Mesmo que a significância tenha sido consta

tada apenas para alguns casos, o simples fato de existir 

uma correla��o negativa entre os nõmeros de progênies de 

cada procedência e as estimativas dos erros associados às 

herdabilidades para a maioria dos grupos de dados analisa

dos, pode ser interpretado como uma evidência forte de que 

a amostragem das popula�ees deve ter sido um dos fatores 

que mais influenciou os erros das estimativas de parâmetros 

genéticos em termos de magnitudes. 

Assim, deve-se considerar que as estimativas 

de parametros genéticos obtidas a partir de pequenos tama

nhos de amostra necessitam de uma interpreta�ao cautelosa, 

portanto sujeitas à restri�ees no caso de generaliza��es 

sobre os padrees de varia�ao genética das popula�ees estu

dadas. 
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4.6. Estimativas de ganhos genéticos com a sele�ao entre 

progênies para altura e DAP de á:rvo:res, nos t:rês 

locais de ensaio e para os locais em conjunto, aos 

26 e 28 meses de idade. 

Segundo NANSON (1972>, 

teste de procedências em pomar de sementes é possível 

através da sele��º entre e dent:ro de procedências, possibi

litando a p:rodu�•o de sementes de ampla base genética, sem 

risco de endogamia� com :relativa facilidade e economia de 

tempo. Os ganhos genéticos num ciclo de sele��º slo acumu

lados através da sele�ao de procedências, de indivíduos 

dentro de pro•=edên•=ias ·<pa:ri:::elas de uma s6 árvore) e de um 

provável efeito de heterose entre as procedências. 

Quando se trabalha ,=om ensaios de p:rogên ies 

dentro de procedências incluindo-se parcelas de várias 

árvores, a prática da selei•º torna-se mais problemática, 

pois o ganho genético total esperado seria .resultante das 

sele�ees ao nfvel de procedências, 

víduos dentro de famílias. 

de p:rogênies e de indi-

Para WRIGHT (1978), a utiliza��º dos testes 

de J:1:f'Ogér:ries derytro de procedén•=ias instalados no delinf'?a

mento de blo,=os de famí l iªs corppa,=tas, pa:ra a p:rodu,;:�o de 

sementes através da sele�•o entre e dentro de fam!lias, 

deve:rá considerar alguns fatores limitantes. Um deles é o 

espa�amento irregular que :resultará após o desbaste, caso 

as p:rog@nies tenham sido arranJ-=1.das sistematicamente dentro 
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das repetiç�es. E o outro é a diferença entre povoamentos, 

que quando constatada de forma pronunciada, J::toi:je:r.� f �-::tze:r 

com que algumas procedências contribuam com muitas famílias 

e outras com nenhuma. Segundo o autor, esta.-:; restr i ,;:·tes s�o 

o mais sério defeito do delineamento. 

A possibilidade do aproveitamento dos testes 

de progênies dentro de procedências para a produç�o de 

sementes, considerando os três níveis de seleç=o simulta-

neamente, entre procedências, entre progénies e entre indi-

vfduos dentro de famílias, torna-se inviável, tanto sob o 

aspecto de espa�amento final após os desbastes como sob o 

aspecto de ndmero de indivíduos. A maioria dos ensaios 

desta natureza delineados em blocos de famílias compactas 

vem utilizando várias procedências com um ndmero de 

progênies muito pequeno (abaixo de 15) que sob seleç�o 

resultaria num esquema inadequado para a produ��o de semen-

tes. 

Um procedimento mais recomendável que vem 

·:} 

sendo utilizado em melhoramento florestal, quando se·obje-

tiva executar a seleç•o aos níveis citados, é o da sele,:;:ào 

das melhores procedências em_um ciclo, seguido pela sela�ào 

das melhores progênies em um teste de progênies instalado a 

partir das procedências superiores. 

Outro procediment-o viável de ·se:r 1.ttiliz•ado no 

caso da intera��º de progênies por locais n�o apresentar-se 

expressiva, seria a sele��º das melhores prcgênies de cada 

procedência ao nível de locais em conjunto, iqnorancio-se as 
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diferenças entre procedências e entre indivíduos, 

Sementes por Mudas sem seleç�o dentro de progênies. 

Considerando que o objetivo do presente tra

balho é examinar sobre a variabilidade genética das pro-

cedências testadas, visando a amplia�•º da base genética 

d4s popula��es aqui já existentes, as estimativas de ganhos 

genéticos com a sele��º entre médias de progênies, obtidas 

para as 8 procedências do ensaio, poderá fornecer subsídios 

para futuras estratégias de melhoramento genético a partir 

deste material. 

As prediiees de ganhos genéticos com a sele

i�º entre médias de progênies, para altura e OAP, nos dois 

delineamentos comparados, s�o apresentadas a nível de lo-

cais individuais e em conjunto, 

experimento, na Tabela 28. 

na idade mais avan�ada do 

A sele��º ao nível de médias de progênies 

para locais individuais ou em conjunto, permite segundo 

KRGEYRMA (1980), a volta as árvores originais que geraram 

estas progénies, para coleta de sementes das árvores sele

cionadas. Ou ainda, a propaga�•º das mesmas em áreas propí

cias para a produ��o de sementes, que caracterizaria o 

"Poma:r de Sementes Clona! Testado". 

Os ganhos genéticos foram estimados a partir 

da porcentagem de seleç�o pré-determinada de 30% entre 

p:rogênies conforme KAGEYAMA (1980). Para a determina;�o do 

coeficiente K, empregado na cálculo de ganho gen�tico espe-

rado, utilizou-se a Tabela XX de FISHER e YRTES ( 197 .1 ') , 
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Tabela ;'.!l. Esti,;;tiv1s c!e ganhos ger.§t icos (':tl COiã a selecao da 30X e�tre pro;êhies dentro de p;v.,�:lfür 
cias, para altura e Cfl.0

, aos Z6 e 28 ;ier,i,s de idade, para os locais ir.liviàuais e ';:<a coojun-
to, 

Carac- �li- locais 

Proceder.cias t�rrs- ti'a- Biritiba Itatinga sãi, Mi �11el 
Niri11 !lrcanjo 1'12diali Conjuntas 

tim s�ntos 

N,Windsor li CF 4,32 (21 .,;, (61 2,iS 151 2,58 (61 2,33 (61 
llul ilhdP. lah B!l 4,1:í (41 1,43 171 3,19 (51 2,92 (51 -.-

ICI 

!)!f CF 4,77 (21 4,00 141 5,27 161 4.95 (4) 5,51 (2.1 
BA 5,38 (11) 4,48 (41 6,31) (31 5,39 (5) -.-

Ulong H cr -.- 4,10 12) 1,39 (71 2.75 (51 2.41 (51 
BR ,65 (81 5,74 (21 2,16 (71 2,85 (6) -.-

<DI 

!l!P cr -.- 6,16 (31 .09 (81 3-13 (81 1,75 (71 
llA -,- 7,77 (li 1,59 171 4,óS 161 -.-

Kangarco - ValleoJ H CF 2,SS 161 ,26 (71 5,20 UI 2,77 (�I 2,9b (/1) 
llll 1,42 (7) 2,00 (61 4.91 111 2,80 (71 -.-

1B) 

DW cr 1.40 171 7,14 (21 7,00 UI 5,18 (31 3,62 (51 
BR -.-. 7,57 (21 7,10 (1l 7,34 UI -.-

ll.ltwn's Bay H CF 5,31 (11 1,8>3 {41 3,83 (31 3,67 (21 3,17 (31 
flat, Rock sr Termil BA 5,93 (1) 3,6/, (31 3,97 (21 it,52 (21 -.-

<Al 

iJRP cr 7,39 (11 3,32 (61 5,30 (41 5,34 (21 5,47 (3) 

m e.os m 4-71 (5) S,52 (!:I 6,12 (3) -.-

Kenilworth H cr 2,74 (71 2,01 (3) -.- 2,38 <71 -.-

\'abbra SF llll 2,29 (61 2,43 (41 -.- 2,36 (8) -.-

IEI 
DIIP cr 11,38 (31 2,59 (7) 4,06 <71 3,68 (61 -.-

00 4,38 (51 1-83 (8) ,47 (81 2,23 (81 -.-

Krooabit Tops.:aliope H CF 3,89 (31 8,89 UI 3,0t, (41 5,28 (11 5,98 (1) 
BR 3,99 (5) 7,4'/ Ili 3.90 (3) 5.12 (1) -.-

IFI 

llllP cr 3,37 (41 9,04 UI 6-0� (31 6°89 (ll 7,72 (11 
Bíl 6,14 !3l 7,73 (31 á,39 (2) á-75 12) -.-

Blackdonr.t Land S:S H CI' 3,76 (41 1,76 (51 4.25 (21 3,26 (31 3,78 (21 
llíl 4.gg (31 -.- 3,46 (41 4,17 (3) -.-

(SI 

llllP CI' 2,06 (61 4,ób (51 6,44 (21 4.39 (51 5,l:6 (4) 
M 4,73 (l,I 2,71 (71 6-ló (41 4.53 (7! -.-

6DS N. Eur.gelia H CF 3,3Z (51 2,01 13! 1,74 (ó) 2,36 (81 1,98 !7l 
m 4.93 121 2,20 (5) 2,4'1 161 3,21 (4) -.-

<Hl 

111P cr 3,17 (5) 2,l'f (8) 5,28 15) 3.53 (7) 3,32 (6) 
Bíl 6,lS 121 3,'14 (l,) 6,14 (5) 5.59 !4) -.-

lledia. H CI' 3,74 2,70 3,17 3,13 3,23 
!lA J,5.l 3,57 3,44 3,49 -.-

llllP cr 3,79 4,% 4,94 4.í/! 4,74 
BA 5,f/0 5-09 vn 5.33 -.-

cr: d�lin;,.:.er.',o � bloc�s e.e k.iilias C():'lJ•actasl m: �\?!ineaRent.o <li! bioca.; ao acaso; ( 11 d,�sificq:â',J 
d-�� p1V-r.-1.�;:,cia0 Bt rel�ç�o �J �t:r ..... \1-:. lJ:me1ico,
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para conjunto de indivíduos em ndmero inicial menor que 50. 

Observou-se uma varia��º bastante grande en

tre os ganhos genéticos calculados para os diferentes lo

cais, procedências e características, porém, algumas ten

dências puderam ser notadas com maior clareza. 

Os valores dos ganhos genéticos calculados a 

partir do delineamento de blocos ao acaso (com médias de 

3,49% e 5,33X, para altura e DAP, respectivamente) apresen

taram-se levemente superiores aos obtidos a partir do de 

blocos de familias compactas· (com médias de 3,13% e 4,64%, 

para altura e DAP, respectivamente>, concordando com a 

tendência observada e discutida para as estimativas de 

vari�ncias genéticas e herdabilidades. As magnitudes dos 

ganhos genéticos médios para altu�a, obtidas para os deli

neamentos citados assemelham-se a encontrada por KAGEYAMA 

(1980), que foi de 3,09%. Para DAP, este autor verificou 

um ganho genético médio de menor valor, 3,28%. No presente 

trabalho, os ganhos genéticos esperados para esta caracte

rística foram superiores aos encontrados para altura nos 

dois delineamentos comparados. Em rela�•o aos três locais 

de ensaio, os ganhos genéticos médios entre procedências 

foram maiores para altura em Biritiba Mirim, para o deli

neamento de familias compactas, e em Itatinga, para blocos 

ao acaso. Para DAP verificou-se ganhos genéticos médios 

superiores em Itatinga para o delineamento de blocos de 

familias compactas, e em Biritiba Mirim para blocos ao 
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iJ comportamento diferencial das 8 J::i:ro·-

cedências em relai�º ao ganho genético esperado com a 

sele��º de 30% das progênies, para altura e DAP, 

através do delineamento de blocos de familias compactas, 

pode ser visualizado na Figura 9, para os locais indivi

duais e em conjunto. 

As melhores procedências em termos de ganhos 

genéticos médios esperados com a sele�•o entre progênies
?

nos dois delineamentos para os três locais de ensaio, 

comparados foram as seguintes: Kroombit Topscaliope ( F) '

Batman/s Bay e Flat. Rock SF Termeil <A> e Blackdonnt Land 

SFS (G) para altura; Kroombit Topscaliope (F), Batman/s Bay 

e Flat. Rock SF Termeil <A> e Kangaroo - Valley CB>, para 

DAP. 

No entanto, deve-se real�ar que estas cons1-

dera��es em term�s de superioridade de ganhos genéticos 

esperados para algumas das procedências s�o válidas, desde 

que se considere que as estimativas de variências genéticas 

aditivas obtidas p�ra as diversas amostras tomadas de cada 

procedência, realmente, esteJam representando a variabili

dade das popula�ees originais. 

Os resultados dos ganhos genético� de algumas 

procedências calculados para os locais em conjunto mostra

ram-se muitas vezes superiores aos obtidos para os locais 

individuais. Em face deste fato, efetuou-se a cornparaç�o 

das perdas percentuais em termos de ganhos genéticos com 3 

sele�&o marginal em relaç�o a sele��º por locais indivi-
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Figura 9. Banhos genéticos esperados com a seleç�o entre médias de prcgénies dentro de procedências, 

para altura e DAP de plantas, para os locais individuais e em conjunto, aos 26 e 28 meses 

de idade. 
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duais pa.ra a 19u.rna·:,; das cc:,nfo:rrne 

( 1980) • 

A Tabela 29 mostra os :resultados da sele�lo 

(30%) das melhores p:rogênies de cada procedência e a rela-

,;:�o ent:re os ganhos estimados em termos de médias 

p:rogênies pa:ra sele��º ma:rginal e a sele��º po:r locais. 

Tobel;i 29, l';é(ij_as das pl'Qljênies de aelNJ!' crapori-nto para cada procedê.,cia atrilvés da seleçaã lal"Jinal I yb I e Ili sei� Pol' locais 
1 Y a I e a rolõfàb percentual entre os gamos estillaúas nos dois tiJ>Q5 de sei� l30XI ;ara altura e !XI', nos trés !ceais de en-
saio, iDS Zá e 28 - de ididl!, 

tiÍÍero de !láero de Laais 
Tipo de l!éã:a 

progênies progenies Birfüba "iriti Iiatill!R � "iguel llrcan.io 
l'roa!dênc:ias 

total-

N,Nim;or 
lulahdelall 5 

ICI 

Kinmoo - Yallev 
8 

181 

B.Íllill'sila!J 
nat, Rock SF Tl!l'lll!il 12 

IRI 

Kroamit Topsaliope 
u 

IFI 

Blaó:donnt land StS 
13 

161 

6116 li, ÚJD<Jl!lil 
9 

IHI 

sei� 
selecionadas 

2 

' 

3 

4 

3 

y 
Ya 
Yb 

\Yb-y) / (ya -y) (7.). 

!.. 
Ya 

- :;;-,lb -(yb-y (ya-y)(%) 
y 
Yá 

_ _  Yb _ 
(yb-y)/ (ya -y) (%), 

x.' 
Ya 

_ Yb _ 
(yb-y) I (Y a -y )(%) 

X.. 

Ya 
_ _  Yb _ 

(ys-y)/(ya-y)(%) 

X. 
Ya 
Yb 

(yb-y) (yb-y) (%) 

li.MA !XP Altuu !XP 

11,66 8,93 U,93 9,3ft 
12,31 9,68 12-67 10,38 
12,31 9,68 12-67 10,38 

100,00 100,00 100,00 100,00· 

U,18 ª·"" 11,4& -9,12 
. u:a1 9,21 12,0ft. 10,Zl 

11,81 8,52 11,52 10,Zl 
100,00 8,00 10,3ft. 100,00 

11,D 6,86 11,71 9-41 
U,'16 8,5\ 12.411· 10,12 
11-96 9.� 12,3ft 10,03 

100,00 85,29 81-82 8'1,32 

9,TI 8,31 11,25 9,18 
10,23 8,82 12.21, 9-98 
10,06 8,63 12,26 9-93 
63,M 62,74 100,00 93,75 

9,8\ 8,25 10,IIO 9,23 
10,39 8,80 11,'i't 10,03 
10,20 8,78 11,28 9,94 
65,45 96,Jó 75,00 88,75 

10,66 8,63 10,94 8,8'1 
11,lZ 9,08 11,68 9,52 
10,BS 8,83 11,51 9,24 
41,30 �-4-\ 7/.03 55,5{, 

Y 1 11!dlas d.s ,roiên:es; Y a 1 51:!eç.ió � locais (30%); Yb I selrqa IW'9in!l 130%1; lyb -yl/(y a -yl 
g1m11;, estillids oos dois tiJOS de seleçaa. 

Altura DIP Altura llll' 

13,SO 10,63 12,4ó 9,63 
1�.a3 11,43 13,J0 10,50 
1ft,3l U,08 13,10- 10,38 

100,00 S6,25' .. 100,00 86,21 

13,85 10,70 12,U. 9,43 
1ft,ltl, U,ZO 12,77 10,23 
14,26 11,ZO 12,53 10,00 
67,21 100,00 l/J.66 71,2.5. 

13;3% 10,71 ·12;21 '!/.tlJ· 

l't,46 11,ltS 12,97 10,38 
1�.42 11-39 12,91 10,Z'J 
93,5.'I 86,qi, 91,18 86,96 

13,W 11,26 11,37 9,58 
13,47 11,84 11,'l'l 10,21 
13,32 11,68 11-Ell 10.oa 
60,53 72-41 82,26 19,'!1 

la.70 10,56 11,11 9,::5 
13,55 11,48 11,79 10,10 
13,SZ 11,32 11,67 10,0Z 
%,47 82-61 82,35 89,33 

13,32 10,53 11,111 9,35 
13,77 11,09 !2,19 MO 

13,70 11,09 12,0Z 9,72 
fllt,4-\ 100,00 . 6'1,f/1 67,'13 

IXl I relaçlO Pl!l'Cl!•tual. eotre os 

Os valo:res obtidos pa:ra a :relaç=o entre 

de 

os 

ganhos estimados para a sele��º marginal e a sele�Mo po:r 

fo:ra.m no geral altos, variando tanto entre :.c,:ro-

cedências, como entre características e locais. 
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Para a procedência de N. Windsor e Bulahde

lah (C) a rela��º n�o variou entre os locais para altura, 

com média de 100%, indicando que a sele�ao marginal foi 

equivalente em termos de eficiéncia em rela�•o a sele��º 

por locais individuais. Para DRP, notou-se uma variai�º de 

56,25% a 100%, com média de 86,21%. 

Para a procedência de Kangaroo - Valley <B>, 

houve uma varia�•o grande entre os valores obtidos para os 

diferentes locais, tanto para altura como DRP, com porcen

tagens de 10,34% a 100%, com média de 60,66% e de 8,00% a 

100%, com média de 71,25%, respectivamente. rstc significa 

que o ganho com a sele��º marginal representa em m�dia 

60,66% do ganho com a sele�•o por locais individuais para 

altura e 71,25% para DAP. 

A procedência de Batman's Bay e Flat. Rock SF 

Termeil mostrou valores que variaram de 81,82% a 100%, com 

média de 91,18% para altura, e de 85,29% a 87,32%, com 

média de 86,96% para DRP. 

Para a procedência de Kroombit Topscaliope 

(F) a varia��º para a rela��º entre os ganhos da- sele�ao

marginal e da sele�ao por locais� foi de 60,53% a 100%, com 

média de 82,26% para altura e de 62,74% a 93,75%, com mddia 

de 79,37% para DRP. 

A procedência de Blackdonnt Land SFS(G) apre

sentou valores para a sele��º mencionada que variaram de 

65,45% a 96,47%, com média de 82,35% para altura e de 

82,61% a 96,36%, com média de 89,33% para DAP. 
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Para a procedência de GDS N. Eungelia CH) 

houve varia��º de 41,30% a 84,44%, com média de 69,09% para 

altura e de 44,44% a 100%, com média de 67,27% para DRP a 

s,ele,:;:�o •=onside:ra.da. 

Embora a perda percentual em eficiência pela 

utilizai;:�o da selei;:�o marginal em rela�•o a sele��º po:r 

locais individuais tenha se apresentado pouco significativa 

ou pequena pa:ra algumas procedências, pa:ra outras foi mais 

:relevante, sugerindo que nestes casos a sele��º por locais 

seria mais eficiente que a sele��º marginal. 

A constata��º desta situai;:�o indica que a 

pres�nça da intera��º de p:rogênies por locais deve ser 

considerada distintamente pa:ra •=ada procedência, pois rll�smo: 

sendo pouco significativa em alguns casos, poderá influir 

na perda percentual de ef iciên•=ia da sele,;:�o marginal em 

relái;:�o a sele•:;:�o po:r locais individuais. 

4.7. Avalia;:ro da magnitude do efeito multiplicativo dos 

ambientes sobre. os genótipos em rela;:ro a i ntera,:;:�o 

detectada . pelo modelo convencional de análíse de 

va:rUtncia conjunta. 

A ap li ca,:;:�o do mode 1 o n�o-li nea:r de VENCOVSKY

e GERALDI (1977), que é multiplicativo em seus pa:rtmetros 

principais,aos dados de altura, DRP, e volume cilindrice de 

progênies de E. saligna foi :realizada com a finalidade de 

quantificar o efeito multiplicativo dos ambi�ntes sobre os 
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genótipos em rela��º ao efeito de intera��º de genótipos 

com ambientes detectado pelo modelo linear convencional de 

análise de vari�ncia conjunta. 

As estimativas obtidas para os parámetros 

A 
�. genéticos ( a..;) e ambientais (1 + .., 

l. J 
s�o apresentados nas 

Tabelas de A.1. a A.7 •• 

Para as estimativas de a. , verificou-se uma 
l. 

varia��º considerável entre progênies para as três caracte-

rísticas analisadas, nas diferentes idades, o que pode ser 

considerado como normal, tendo em vista que se tratam de 

materiais genéticos provenientes de diferentes origens, 

isto é, várias procedências. 

Observou-se uma razoável concordancia entre 

as estimativas de ·&., e as médias de progênies para altura, 
L 

DAP e volume cilíndrico, obtidas para os locais em conjun-

to, isto é, Y.-, . Para altura 
l. -.-

e DAP aos 6 e 8 meses de 

idade, seme 1 han,:;:a entre estimativas de 
"· 

y .• foi a as a.. e 
L■ 

quase total. Para altura e DAP aos 20 e 26 e 28 meses de 

idade, houve uma aproxima��º menos intensa entre tais esti

mativas. A característica volume cilíndrico mostrou uma 

menor concordência entre as estimativas de �- e� . aos 20 
l. l,_■ 

e 26 e 28 meses de idade, que pode ser explicada pelo fato

desta característica te:r sido obtida através dos dados

combinados de altura, DAP e sobrevivência de plantas, :re

sultando numa medida ao nível de totais de parcelas

(m3 /ha), sujeita portanto a uma maior variaç�o em termcs 

numéricos. 



157 • 

. Conforme mostrado por VENCOVSKY e GERALDI 

(1977), com total multiplicatividade dos efeitos genéticos 

e ambientais, estes valores deveriam ser exatamente os 

mesmos, ou seja, 
A 

a. = Y.-, sendo que a aproxima�•º obtida
l. l. .• 

entre as estimativas de a,. e Y.. para as ca:ra,=teristi•=as 
l. 1..

mencionadas, vem a indicar de uma forma preliminar, que 

houve uma boa adapta��º do modelo multiplicativo aos dados 

analisados. 

A interpreta��º dos valores estimados de (1 + 

ê. >, permitiu uma melhor avalia��º entre os ambientes de 
J 

ensaio. Segundo CHAVES (1982), em um modelo multiplicativo 

sem desvios, os efeitos ambientais podem ser estimados por 

(i + sendo que tal estimativa corresponde, 

portanto, ao valor percentual do ambiente considerado em 

rela,;:�o a média geral, indicando a magnitude do efeito de 

localidades sobre os genótipos. 

A Tabela 30, mostra os valores de <1 + êj >

obtidos para altura, DAP e volume cilíndrico, nas três 

idades avaliadas, em termos percentuais em rela�•o a média 

de todos os ambientes. 
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Tabela 30. Valores de (1 + Bj ) em termos percentuais da média geral. 

Idades 

Caracterfs- 6 e 8 meses 20 meses 2b e 28 meses 

ticas Biritiba Itatinga S-Niguel Biritiba Itatinga S-Niguel Biritiba Itatinga S■Niguel 
Nirit 

Altura 97.13 

DRP -.-

VolUII! 
cilindrico -.-

Arcanjo Nirit Arcanjo Niri1 Arcanjo 

102■87 -.- 98-76 90.57 110-67 90,71 95.77 113.SZ

-.- -.- 93-86 92.59 113.54 90,19 96-70 113 ■ 10 

-.- -.- 97,22 72.98 129.72 ss.sz 81,81 132.57 

Os valores de (1 + B.) obtidos nas diferentes 
J 

idades dos ensaios, revelam uma varia��º bem maior para 

ambientes, comparativamente A aos de q.i , que mostraram uma

varia��º menor entre progênies. 

Aos 6 e 8 meses de idade, os valores de !1 + 

â.> variaram de 97,13% a 102,87% em relai�º a média dos 
J 

dois ambientes considerados. Estes valores encontrados 

indicam que os locais Biritiba Mirim e Itatinga apresenta-

ram-se 2,87% inferiores e 2,87% superior a média de todos 

os ambientes, respectivamente. 

Aos 20 meses de idade, as variências dos va-

lores de (1 + S.) foram de 90,57% a 110,67% para altura, de 
J 

92,59% a 113,54% para DAP e de 72,98% a 129,72% para volume 

cilíndrico. S�o Miguel Arcanjo mostrou-se superior em rela-

para altura, de 13,54% para DAP e de 29,72% para volume 
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Aos 26 e 28 meses de idade, os valores de <1 

em termos percentuais em :rela��6 a média de 

todos os ambientes de 90,71% a 113,52% para altura, de 

90,19% a 113,10% para DAP e de 81,81% a 132,57% pa:ra volume 

ci l índ:ri•=o. Tal •=orno foi observa.do pa:ra. os 20 meses de 

idade, S�o Miguel Arcanjo demonstrou supe:rio:ridade em :rel�

��o a média dos três locais nas propor�bes de 13,52% para 

altura, 13,10% para DAP e de 32,57% para volume cilíndrico. 

As tendências observadas para as estimativas 

de <1 +ê. ) para os diferentes locais de ensaio concordaram 
J 

•=om as observadas a.través dos resultados de médias de 

desenvolvimento em altura, DAP e volume •=ilíndrii=o obtidas 

das análises individuais. 

Os valores de <1 + S-) obtidos 
J 

par.a altura 

aumentaram dos 6 e 8 meses para os 20 meses em Bi:ritiba 

Mi:rim e diminuiram em Itatinga. No período que decorreu dos 

20 meses para os 26 e 28 ·meses de idade, em Bi:ritiba Mi:rim, 

os valores de (1 + â.) decresceram, e em Itatinga ap:resen-
J 

taram-se crescentes pa:ra as três características� Em s•o 

Miguel Arcanjo, houve um ligeiro acréscimo dos valores de 

(1 + Sj > neste período para altura e volume cilfnd:rico, e

para DAP, ocorreu um ligeiro decréscimo, sen.do notada Ltma 

considerável estabilidade do efeito deste local sobre os 

genótipos dos 20 para os 26 e 28 meses de idade, 

três características. 

para as 

A compa:ra��o do modelo não-linear de VEN-
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COVSKV e GERALDI (1977) (modelo b), com o modelo linear 

convencional da análise de vari�ncia conjunta (modelo aJ
? 

foi feita através aos valores da soma de quadrados dos 

desvios do modelo n�o linear e da soma de quadrados da 

intera��º de genótipos com localidades, conforme descrito 

por CHAVES (1982>. 

Os dados comparativos das somas de quadrados 

da intera��º do modelo linear. (modelo a) e das somas de 

quadrados dos i:lesv i os do mode 1 o n�o-1 i nea:r ( mode 1 o b) 7 

encontram-se na Tabela 31. 

Tabela 31• Valores das somas de quadrados da interação do modêlo linear (Modelo a) e 
do modelo não-linear (Modelo b), para altura, DRP e volume cilíndrico de 
diferentes idades. 

Idades 

6 e 8 meses 

20 meses 

26 e 28 meses 

Características 

Altura 

Altura 

DAP 

Volume 
cilíndrico 

Altura 

DAP 

Volume 
cilíndrico 

Número 

de 
tratamentos 

84 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

Número 

de 

locais 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

SQTL 

Modelo a 

5.0920 

49-1803

63,9703 

SQd 

Modelo b 

2-0306

24-3163

31,0746 

47,264,7770 16,065,0895 

97 .0595 51, 7102 

103,4655 41-4182

227,498,89 91,036,7156 

dos desvios 
plantas, nas 

SQd/SQTL 

-3988

.4944 

-4858

,3399 

,5328 

,4003 

,4002 
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As características analisadas mostraram va-

leres para as somas de quadrados dos desvios do modelo nàb-

linear (modelo b) bem inferiores aos obtidos para as somas 

de quadrados da intera�%o do modelo linear (modelo a) para 

as diferentes idades. 

Para altura, o quociente entre tais valores 

(SQd/SQTL) mostrou que aos 6 e 8 meses, 20 meses e 26 e 28 

meses d� idade, o modelo n�o-linear explicou melhor a 

relaç�o existente entre os efeitos genético e ambiental� 

nas proporç�es de 60,12%, 50,56% e 46,72%, respectivamente. 

Isto equivale dizer, que 60,12%, 50,56% e 46,72% das inte-

raç�es observadas com o modelo linear de análise, para 

altura nas idades mencionadas, foram consequência da a��o 

multiplicativa dos ambientes sobre os genótipos. 

O DAP também apresentou valores de somas de 

quadrados dos desvios do modelo n�o-linear menores que os 

da interaç�o do modelo linear, 

59,97%, respectivamente para 

meses. 

nas propori�es de 51,42% e 

as idades de 20, 26 e 20 w 

Para o volume cilíndrico, o modelo n•o-llnear 

foi mais eficiente que o modelo linear para explicar a 

relaç�o entre os efeitos genético e ambiental nas propor-

iees de 66,01% e 59,98%, respectivamente para as idades de 

20, 26 e 28 meses. 

Entre as características analisadas, houve 

uma melhor adapta��º do modelo multiplicativo aos dados de 

volume cilíndrico, o que pode ser justificado pelo fato 
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deste ser um ca�áte:r composto, calculado em fun�âo da 

altura, DAP e sobrevivência de plantas. 

(19:32) isto, po:r si só, cria uma multiplicatividade dos 

efeitos dos ambientes sobre os genótipos, mesmo se os 

componentes n•o apresentassem tal multiplicatividade. 

Tais resultados indicam que o modelo n�o-li

near se adaptou muito bem aos dados de médias de altura, 

DAP e volume cilíndrico, obtidos a partir das análises .de 

variências conjuntas para as diferentes idades, sendo que 

grande parte da interaç�o de genótipos com ambientes 

detectada pelo modelo convencional de análise pode se:r 

explicada pela a��o multiplicativa dos efeitos de locais 

sobre os genótipos. 

A impl ica,;:�o prática desta constata,;:�o é que 

a ínteraç�o de natureza multiplicativa n�o interfere na 

mudan,:;:a relativa do •=ompo:rtamento de um genótipo de um 

determinado ambiente para outro. Assim, quando se conside

ra as magnit�des dos efeitos multiplicativos na idade mais 

avan�ada do experimento, tem-se que 46,72%, 59,97% e 59,98% 

das inte:raç�es obtidas pela análise convencional para altu

ra, DAP e volume cilíndrico�:respectivamente, sao de nature

za multiplicativa, n�o constituindo problema em termos de 

melhoramento e recomendaç�o de materiais genéticos. E as 

proporç�es de 53,28%, 40,03% e 40,02% correspondem aos 

desvios dos efeitos multiplicativos para altura, DRF' e

volume cilíndrico, respectivarnente,e determinam a parte da 

interaç�o de natureza complexa, a qual pode trazer dificul-
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dades ao melhoramento. 

A express�o da a��o dos efeitos multiplicati-

vos dos ambientes sobre os genótipos pode ser confirmada ! 

de uma maneira geral para as características avaliadas, 

através das posi��es relativas das procedências em termos 

de médias de crescimento descritas nos itens 4.1, 4.2 e 

4.3. Conforme o apresentado é possível se constatar que os 

efeitos da intera�•o de genótipos com ambientes n�o deter

minaram mudan�as substanciais na classifica�ão das pro

cedências. 

A a�•o multiplicativa dos ambientes sobre os 

genótipos tem fundamental importancia quando se pretende 

verificar o ganho de sele�•o para vários ambientes, com 

sele�•o praticada em ambientes particulares. Assim, a 

repetitividade do desempenho de materiais gen�ticos em 

diferentes ambientes pode ser medida pela covariancia dos 

valores fenotípicos de um determinado caráter entre os 

ambientes considerados. Assumindo-se total multiplicativi-

dade dos efeitos dos ambientes sobre os genótipos, CHAVES 

(1982) determinou que a covariancia entre locais é igual à 

média geométrica das variâncias dentro de cada local, o que 

equivale dizer que a correla��o dos valores fenotípicos 

entre locais é positiva e igual a 1,0. Como consequência 

deste fato, o autor enfatiza que ocorrerá maior vari•ncia 

entre médias de tratamentos nos melhores locais, isto é, 

quanto melhor o ambiente maiores ser�o as diferen�as entre 

os genótipos. 
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Outro efeito da a�ào multiplicativa dos am-

bientes, segundo este autor, é que o ganho de sele��º em 

termos percentuais será constante entre ambientes, e em 

valor absoluto será maior nos ambientes mais favor�veis. 

Sendo assim, a prática da sele�•o em ambientes dtimos 

facilitará a discrimina�•º entre genótipos, por�m, o ganho. 

por sele�•o em um outro ambiente n�o será afetado pela 

qualidade do mesmo. Esta situa�•o difere no caso em que 

se considera a ocorrência de aditividade completa dos efei

tos ambientais sobre os genótipos, quando o ganho de sele

i•º será o mesmo, em valor absoluto para todos os ambientes 

considerados, e em termos percentuais será maior nos piores 

ambientes. 
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5. CONCLUSC,ES

Os :resultados obtidos no presente estudo de 

varia��º genética entre progênies dentro de procedências de 

Eucalyptus saligna Smith, permitem que se estabele�am as 

seguintes conclusees: 

O comportamento observado em termos de médias 

de altura, DAP, volume cilíndrico e porcentagem de falhas, 

nas diferentes idades de avalia��o, :revelou um desenvolvi

mento promissor para as oito procedências e testemunha nos 

três locais de ensaio, 

Miguel Arcanjo. 

com maior expressividade em S�o 

A varia��º verificada na classifica��º das 

. -, 

melhofes procedências para cada caracte:rfstica, idade e 

local de ens•io, pode ser interpretada como sendo devida a 

um efeito diferencial dos valores dos genótipos em rela�•o 

aos diferentes locais e idades. 

Ao nível de locais individuais foram detecta-

das varia��es genéticas significativas entre procedências e 

entre progênies dentro de procedências para determinadas 

características e idades, com maior exp:ress�o para a va:ria

,;:�o gen.ética entre p:rogênies dentro de pro,::edência·:;;, não S!:? 
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verificando uma tendência semelhante para estes parêmetros 

em rela��º às diferentes idades. Ambos os tipos de varia-

��o genética apresentaram maior significência em termos de 

locais para S�o Miguel Arcanjo, e em termos de caracterfs-

ticas para altura de plantas. 

Ao nível dos locais em conjunto, foram 

constatadas varia�ees genéticas significativas entre pro

cedências para altura e volume cilíndrico, aos 20 e 26 e 28 

meses de idade e para DAP, apenas aos 20 meses de idade. A 

varia�ao genética média entre progênies dentro de pro

cedências foi expressiva para todas as características e 

idades. Nao se observou nenhuma propensao comum de asso-

cia�•o com a varia�ao de idades para estas varia�ees 

genéticas. 

Os efeitos de locais foram os mais expressi-

vos da análise, sendo verificados para as três caracterls-

ticas, exceto para altura aos 6 e 8 meses de idade, com 

tindência a um aumento no decorrer da idade, e determinando 

um comportamento diferencial das progênies dentro de pro

cedências em rela�ao aos diferentes locais relacionado 

principalmente às varia�ees edáficas. 

Os efeitos de interai�º de procedências com 

locais foram pouco expressivos para todas as característi

A interai�º de progênies por locais dentro 

de procedências, embora tenha sido detectada para altura e 

DAP aos 20 e 26 e 28 meses de idade e para volume cilfn-

drice aos 20 meses de idade, nâo apresentou muita expres-
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indicando uma certa estabilidade para as �1·���11i�� 

dentro de procedenc1as em rela��º aos diferentes locais de 

ensaio, e influindo pouco na redu��o das herdabilidades ao 

nível de locais em conjunto e na perda de eficiência pela 

utiliza��º da sele��º marginal em rela��º a sele��� Dor 

locais individuais. 

As estimativas de coeficientes de herdabili-

dade ao nível de médias de progênies dentro de procedências 

apresentaram-se altas e n�o muito consistentes devido às 

magnitudes dos desvios padr�es destas estimativas, n�o 

revelando um mesmo padr�o de varia�âo em fun��o da idade. 

Os diferentes tipos de coeficientes de varia��º calculados 

para os locais individuais e em conjunto para as diferentes 

procedências, também n•o seguiram uma tendência comum no 

decorrer da idade. 

As estimativas de parêmetros gen�ticos obti

das através dos componentes de variância das análises de 

variências individuais em blocos ao acaso, mostraram-se 

ligeiramente superiores, e com tendência a menores porcen-

tagens de erros em rela��º as estimativas calculadas a 

partir dos componentes de variência das análises indivi-

duais em blocos de familias compactas. Contudo, a grande 

aproxima��º de valores dos parâmetros genéticos apresent�-

dos para ambos os delineamentos comparados, mostrou a efi-

cácia e a possibilidade de utiliza��º do delineamento de 

blocos de familias compactas em ensaios rle�t� natureza. Hs 

magnitudes dos par�metros genéticos para DAP de plantas 
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foram superiores às observadas para altura. 

Os valores dos coeficientes de correla��o 

entre os ndme:ros de progênies de cada procedência e as 

estimativas dos erros associados às herdabilidades médias, 

em porcentagem, apresentaram-se negativos para quase todas 

as idades e locais avaliados, porém :raramente sígnificati-

vos. Isto sugere que existe uma forte evidência de que a 

amostragem das popula�ees deve ter sido um dos fatores que 

mais influenciou as magnitudes dos erros das estimativas de 

parâmetros genéticos. Portanto, estimativas de parêmetros 

genéticos necessitam de uma interpreta��º cautelosa, no 

•=aso das amostras n�o estarem representan_dg a ve:i�dadei:ra 

variabilidade das populai;:�es estudadas. As estimativas de 

ganhos genéti,=os •=orn a selei;:�o entre progénies dent:ro de 

procedências, calculadas para a idade mais avaniada do 

experimento, mostraram-se razoáveis, indicando a viabili-

dade do aproveitamento dos materiais genéticos para futuras 

estratégias de melhoramento. 

O modelo n�o-linear de VENCOVSKY e GERALDI 

(1977) J se adaptou muito bem aos dados de médias de altura, 

DAP e volume cilíndrico de Eucalyptus saligna, nas diferen

tes idades de avalia��o, mostrando-se superior ao modelo 

linear na explica��º dos efeitos da inte:ra��o de genótipos 

com ambientes, o que indica que grande pa�te da 1ntera;lo 

detectada com o modelo linear de análise pode ser atribuída 

a a�•o multiplicativa dos efeitos dos locais sobre os 

genótipos. Consequentemente 7 interpreta-se que a por�ào da 
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intera��º de genótipos com ambientes referente ao efeito 

multiplicativo dos ambientes sobre os genótipos n�o consti-

tui problema em termos de sele��º e recomenda��º de mate-

riais genéticos. A interai�º de natureza multiplicativa 

n�o deverá interferir na mudan�a relativa do comportamento 

de um genótipo de um determinado ambiente para outro, 

somente a por��º correspondente aos desvios dos efeitos 

multiplicativos, que �eterminam a parte da intera�•º de 

natureza complexa, 

mente. 

poderá trazer dificuldades ao melhora-
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55 8,9'/ 7,59 10,25 8,fü3 8.9'711 

56 9,28 8,!Z 10,30 9,2333 9,2432 
57 9,11, 7,57 10.C6 9,0967 9.lllol. 
,i 8.90 MO 9.n 8.6733 8,69(6 
S'I 9,08 7,65 9,63 B,7267 8,7914 
60 8.94 8,87 9,74 9,1833 9,1517 
" t.03 8,29 9,73 9,0167 9.0036 
6l 8,111 7.1111 f,31 8,4433 s.�.IIJ

61 9,24 1,72 10,ZZ 9,3933 9,3EOI 
" 1,74 8,11 Ml ,.om 9,W.O 

65 t.20 7,37 10.IO t,9'00 9,0288 
" '·" 1,53 10,57 9,6633 t.lMS 
67 10,02 1.10 10,39 t,5700 9,5121 

' 68 MI 1,09 lo.li t.1913 9,5'Jil 

10 " 1.17 8.!10 10,8-\ 9,61)33 t,6171 
'IO t.41, 1,14 IO.S2 M7U ,.� 

71 1,79 1.89 11,11 t.9300 •.m, 

72 1,97 1,18 10,19 l.l!'lll) M16S 
7J 10,17 M9 10,80 ID,lr.17 10,1\."Z 
,� i.n l.lO 10,111 M:io\7 ,.�706 

li '�J' ,18'16016 ,!057127 l,ll)U�:O 



Tlbtli R.l. rid'in df C,ql de �l.i.nus k1I p.u, 7.\ pr?g1n1� ccc.r:s •e, tl'fl leais â fllYIO, nt1uth.ts drt6i 1 
(1 + Üj)1 101 :0 WSei dt lc.30! 

Biri\iti.: são 
Proadéiw:iu Proqênin Ihtinga �:;utl Y

i
. 

Ili 
lliril tb-a.njo 

' 8.10 8,58 9.17 S,7167 2.667.! 
e z 7,79 7.14 9.03 7.'IS67 7,'1€;3 

s 3 9.59 7.10 8.83 8.6067 8.5•79 

4 7.37 7.84 9,28 8,1633 8.16" 

5 7.77 7.lZ 8.40 7.8300 1.1m 

1 6 8.07 7,24 8.58 7.9ó33 7.93'0 
3 7 7,88 7.77 9.18 9.2767 8.2622 

1 7.77 7.16 9.51, S.2hl! 8.l:7SB 

' 8,05 7.'18 9.09 8.2067 8.1924 
10 7.SO. 

1.91 9.0Z 7,8100 7.8213 
li 7.14 6,83 9.05 7.6733 7.6965 

• 1Z 6,83 8.24 9.12 · 8.1633 8.1?04 
• 13 7,13 6,51 7.61 7.1)833 7.� 

14 6.29 6.77 9.08 7.3800 7.1259 
IS 8,18 7.EO 9.23 8,<033 8.3331 
16 6,85 6,89 9,05 7.5967 7.1z,,9 

17 6,53 6.57 8.72 7.Z7Jl 7.3041 
18 6.81 Mi 8,lZ 7.5300 7,5131 
19 8,35 8.27 9,65 8,7567 8.7371 
20 8,22 7.31 9,53 B,3:iJl 8,3581 
21 a.IS 7.18 9,22 8.2833 s.2n;:

R 22 7.83 1.r11 9.38 8.1000 8,1137 

IZ 23 7.is 7,!9 8.19 7.i/67 7.11"...ll 
24 7.13 7.27 9.15 7.9500 7.'l"..-15 
2$ 7.38 7.65 9.51 8,1800 8,1"2 
24 8.30 8.19 9.15 8,:;467 8.50% 
27 6,85 7.08 8.15 7.3600 7,3'55 
ZII 7.76 ·8,10 9.14 .8.3333 8.3109 

E 29 7.99 7.47 9.16 8,2067 8,19'10 
30 1.12 7.11 8.33 7.'l:!90 7.51)59 
31 6,92 8.23 9,14 S,0967 S,0'/02 

32 7.00 7.02 ,.so 7.8400 7.SBOO 
33 7.ll . 7.66 9.57 8.1967 S,2136 
:l4 7.Z3 7.82 MO 8.1� e.1ss:. 

35 6.84 7,25 9.21 7.7667 7.7919 
F li 7,82 7.86 9,15 8.2767 8.25� 

li 37. 7,ll 7,EO 9.93 8.3633 8,3914 
38 6,78 6,BS 8,90 7.5200 7,5439 
39. 7,25 • 7,il 9,21) 8.1%7 8,llllo9 
"° 7.15 U9 9,67 8,4367 g.4411 

u 7,59 7.26 8,93 7,9267 7.'1225 
42 5,83 4,58 8,0ol 6,1500 6,2235 

u 6.78 !.63 8,13 7.1800 1.1m 

... 7.10 7.27 8,63 7,7667 7.75li2 

u 6.91 7,53 9,15 7.8633 7,!l7!8 
46 7.60 6.!6 8.?l MWO 7.1721 
47 7.12 7.39 9,07 8,0267 8,0241 

1 18 7.05 7.66 9,79 8.1667 8,2000 
13 lfl 7.70 7.V4 9,79 S..767 0.,371 

50 6,51 1.98 8,11 7,2000 7,1945 
": 51 7.38 7,"8 8,78 7.'i:800 1.ue, 

52 7,06 7.60 8,19 7.6167 7,SB'7 
53 7,17 7,19 7,23 7,2133 7.1�?1 
5' 6.21 5.90 8.51 6.6733 6,9?12 
55 7.18 6.76 8,75 7.5633 1SF.JJ 

56 7.50 7,27 8.92 7.8967 7.8939 
57 7,68 6,60 8.78 7,6867 7,6923 
58 7,10 6.33 8.11 7,VJ67 7.::1,-SZ 

K 59 1.n UI 7.83 7.2:!h7 7,l/J!S 

' 60 7.18 7.92 9.19 E.0967 8.0'l'8 
61 7.11 1,17 8.13 7,2367 7,2321 

12 6,77 1.1, 8,29 7.IX:33 7.ICIO 
'3 7.ZB 6,78 ,.oo 7.1967 7.1f1'JI 

64 MI 7,09 ,.oo e.0000 7,fflb 

" 7,'4 6.21 t.%6 7,6700 7,7C9'1 
66 1.11 7,19 1,92 t.0733 B,fl'.t.1 
67 1,18 7.20 9.09 8.1�7 a.1,11 

, 18 7.98 7.17 1,72 I.0",67 8,0229 
10 " 1,14 M:S 9-l,l 8,07JI 8,0917 

70 1,18 1.1, 9.33 7.S'll7 7.l!a,. 
,. 1.3:5 ,.oz 10.1, S.,l(ll) 8.!.�I 

72 1.u 1,7� ,.zo 1,7733 '·"" 

73 7." 1,33 ,.1• l,.!<·33 8,:..» 
14 i,n 7.�� MI 7,9333 l.0117 

li '�JI ,!J.ll,lll .m�ll!Z l,IJ'lll'I 



193. 

libtll A.4. J'tédi.H dt volt.w CIIÍndr!CO de ph.ntn l■�n,d ;ui 1' prcqintH co.unl ics 1.rfs lcats de en!.11�, es• 
ti.._t,vn dt ãi t 11 •Sj 1, •01 ZO Je'5E'1 oe 1diât. 

8iratiba Sio 
Procedênc:iil Pragênin 1hllng1 ftiqu,I Yi. ª1 flirt1 Arc,njo 

1 121,60 95.21 127.00 115,1(133 IIZ,'376 
i 9'-39 19.91 m.75 90,0167 90,3760 

5 3 91.!8 71,06 I0MI 8'/,'833 '11.9/S/ 

•- 91.87 78,17 12Z,05 97.3433 96.1031 
5 101.62 59,50 108.17 89.7633 8'1--

• 6 101.12 5'1,17 101,32 85,9700 85,5216 
3 7 105,30 75.69 121.26 101,7500 100.868b 

1 99.34 70� 128,5'1 99,(1167 99.:::i!O 

' lllll,5:! 65.72 113,61 91,9600 91,:mJ 
10 82.69 �-61 118,11 86.2433 87,lloZZ 
u 76.86 54.52 112.75 81.3767 s:?.5077 

1 12 82,25 85.78 12MS 97,1700 95,7880 
1 13 70,72 "-10 73.38 62.7333 62.osrtS 

14 5'1.96 59.32 m.86 76.7133 78.0:ilO 
15 lllll.88 70.68 120.00 99.8533 98.ms

16 76.97 18.78 115.0Z 83,5900 BMS69 

17 65.91 17.83 97.60 70,"67 71,3766 
18 70.54 65.25 97.� 71.7367 76.7�•6 
19 IIZ,72 61.37 178,18 121,0900 126.5'27 
20 I0U0 63.92 134.� 100.6300 101.7971 
21 104.91 63;38 121.u 96.�67 96,7� 

A zz 96.90 �-41 123.&9 92.6667 93,3296 
IZ 23 M.38 76,61 83,94 �.!S:!3 81.l7� 

24 90.19 18.71 116.DI BS.3Zll 88.'ll:9 

25 87.86 69.67 116,93 91.1667 91,11)51, 
26 m.Z6 83," 125.11 1(11,6033 105.7/,33 
'li 12.11 61.83 90.oz 71,6533 73.41)57 
28 88.Bl 77,79 117,06 91,4600 93.Z39'1 

.E Z9 99.11 18.Si IOl.80 116,Zl.\7 85.5594 
3 30 80,10 61,67 92� 78,0933 76,8485 

31 71.79 80.50 109.13 87.IIOO 85.•�l6 

3Z 63.08 10.95 12Z.59 75.S,,OO 79,1733 

33 75,82 67.U 123.69 !8.9SOO !l'l,6SS9 

34 67.59 69.71 117.98 85,0933 85.3103 
35 61,33 52.95 110,59 74.9567 76.181' 

r 36 87,13 eo.io 111.21 91.8233 93.11!,5 
u 37 71.91 63.56 135,08 91.1933 93,1693 

38 66,65 54,61 108.15 -76.� 71.6230 
:w 73,Bl 62.li 113,18 B?,94!.7 83.1171 
la 75.82 BZ.90 133,23 97,3167 97,1"67 
u BD.91 60.U 1(1/,93 Bl,0900 Bl,1100 
u 16.59 25,88 81,U 51,lOOO 53.7281 

u 62.69 53.95 85,87 67.5033 66,98'1 
41. 75,09 56.96 100,37 77.4733 77."56 
� S6,6Z 6Z.30 97,15. 72,0233 71.6756 
� 81." 50,13 123,21 81.9267 87,l'l'iS 
17 79.59 61.80 ·111.oz sr..m1 81.3185 

8 411 68.34 69,IZ 120.u 85.9600 96,\062 
13 19 90,Z'I 71.31 126.45 96.0167 96,13!111 

50 56,26 18.64 82,72 65.ll733 64.7973 
51 79,91 54,46 100,87 78,U33 7B.556Z 
5Z 66.9' 69.15 87,78 74.7233 ?Z.6556 
Sl 71,37 �.70 117,Sl 82.7000 83.5150 
51 :.0.86 39.78 87,16 59.3667 60.7265 
55 71.97 19.51 I0M0 75.6:?b7 76.5215 

56 85,71 llJ.30 109,16 �.4900 84.15!; 

� 92,31 19.38 m.86 82,1833 6UJ:51 
58 73,1:5 14.19 81,30 67.5"67 67.� 

H " SI.� Sl,21 B?.50 n.4:?b7 71,Zl!III 
t IO 78,10 76.91 106,87 87.ml 85.6461 

61 73,(11 11,34- B1,61 67.3600 66.'r.19 
6Z 61,56 •u8 80.91 62.3833 62,ól"6 
'3 li.li 56,21 106,63 81,3833 81.7ZO 
61 115.0Z 62,61 100,66 85.136? �.:u, 

� 81.� "·" 111,21 I0.2400 82,0351 
" 12.lt 68,8'/ 113,68 ,1.1867 '10.12.31 

67 !0l,75 59,:4 111,05 '1.lol.00 91.::SOI 
' 18 "·" 67,15 I0l,54 'IO,JIOO 118,SIJI 

1D 69 85,21 56,90 Ul.06 BS,0'..67 11'.i.?SJI 
70 81.51 61,60 1%5.77 tl.6267 crz.�J:J 

71 91.JO 52,IB 142,81 '1'.5,•JOO ,U,7"'6 
72· 12,73 12.18 115.97 1!6,tll.<I 88,1707 
n !0.54 !0,21 JZ?.99 101.�Jl '1,1628 

,. n.n 71,11 127,21 '1'.5,0800 91.2912 

li 'ªJ 1 .m:1111 .msm l,l'l71870 



194.·

T«iel• A.s; 1'11!f:fiH � •lt1Jr1 de, pl•ntn (1t �n 74 preçfrn" cc-.11s 10, trH locJH óP. rn'lino, rihM�lvn di Ili 1 U t 6jJt •OS 2& 1 .:;g F.ses ÕI!' ldú: 

8itltibi sio 
Procedências Proqênits .It.u.inq1 lht;1.:tl Y. Ili Níri■ ArcanJo 1. 

1 12.31 12,67 14,33 13.1033 13.W•• 
e z 11,57 1MB 14,21 1?.u.?3 12,2716 

s 3 11,52 12,13 13,3? 12.32..� 12.Z,8'1 
� 11.17 12,28 13,'ill 12.5'767 12,5583 
s 11.15 lU0 13,13 12,0.\00 t:?.0187 

6 12.06 10.'l'I 13.81 12.::267 12.Zb33 
7 12.17 12,83 14,70 13.2333 13.Z117 
8 12.19 12.2'1 !l,5Z 12.'1'167 12.9765 

' 11.'/'I 11.:'/l 14.06 12.5167 12.197� 
10 11.46 11.15 14.15 12.3533 12;3701 
11 11.62 11.54 14.17 12.5433 JZ.SS29 
12 10.ZO 12.01 14.15 12,1200 1::.1�? 

8 13 10.80 10.l.9 12,00 11,C!OO 10.<r'obZ 
14 10.S9 11.26 13.'10 11.9117 11.9122 
15 11.52 11.87 13.BO 12.3967 12.3761 
16 11.18 12,07 13,97 12.1�7 12.lollll 

17 10.15 10.57 11.13 11.6167 11.6m 
18 10.2'1 11.62 12.70 11.53,;7 11.SIM 

19 IZ,08 12,63 14.79 13,1667 13.l:i52 
20 11.9& 11,75 11,18 12.a.w 1Z,Sl73 
21 11,51 10,89 11.12 12.1733 12.1932 

R 2Z 11.5Z 11,08 14,07 12.= 12,2275 
12 23 11,!l 12,30 12.80 12.23.!)7 12,1642 

24 11.25 11.M 13,'2 12,!0JJ IZ.0801 
. 25 11.19 11,90 13,95 12,<,67 12.4329 

2& 12.13 12.ss 11,12 12.9"33 12,9011 
27 10.39 u.25 13,17 !Um 11,6055 
28 11.65 12.r,o 13.'13 12.67&7 l:!,6501 

29 11.45 11,29 13.M 12,1267 12.ma 
30 il.05 11,83 13.17 12,0167 11,9S66 
31 10.31 12,69 13.'14 12,1467 12.1381 

3Z 9.SS 11.12 13.62 11,44.lO 11.1m 
33 10.13 U,17 13.Z JL5161 1!.� 
3-1 9.53 11,34 13.15 11,3400 U.3óS'I 
35 9.65 11.23 12.90 u.w» 11,2764 

r- 36 9.'ill 12.11) 13.38 12.om 12.0515 
11 37 lMl 12.� 13.'10 11.�7 11.9535 

:ia 9.97 IO.S6 13.25 ll.3!00 11 • .l364 
39 9.77 li.IS 13.17 11.63¼ 11,MJZ 
40 'l.i1 11.57 13.27 11.53.17 11,5585 
u 10,13 11,53 13,10 U.$67 11.S..� 
'2 8,!,0 8.20 11.so 9,1,(\(ii) 9.1491 

u- 9.91 10.37 12.09 !0,7'100 10.7'/ll'I 
·44 9.99 10.89 12,21 11.0,00 11,0".33 
-IS 8.73 10,36 12,31 10.4U7 10,:'0'6 
Ih 9.85 !,SI 12.21 10.6433 :o.m3 
47 10,20 10.83 13,13 1:.,:0ol 11 • .:.35,1i 

6 48 9.1& 11.40 13,59 11.65(� 11.!l:16 
13 19 lo.74 12.02 13,18 12 • .i�\iO 12.lZZ> r�

· 

9.00 11.22 11,80 10.6733 10,6.162 
51 lo.16 10.73 ll,70 t!.3300 ll.3!5S 
52 9.92 11,16 12,19 11,1900 11.!!38 
53 9.90 10.81 13,52 11.1100 li.� 

� 9,10 9,72 12,19 10.3367 10.3!00 
55 10.07 10,M ll,31 11.Z,.OO ll,Jb-93 

56 11.10 11,05 14,12 IM"IOO IZ.1!10 
SI li.ló 10.15 13.23 11,,>o,,fl.l)t) 11,MSb 
� 10.ss 9,llb 12.'10 11,1133 11.1:11 
S9 10.ll 10.10 12.ea U.Ull 11,3!96 
&O 10.:11 11.63 13,4' ll,ff/67 11.E'r.3 
il 10,73 li.OS 13,Jll u.n.oo 11.12:11 
62 9.16 10..1 12.76 lJ,(15?3 11.l'Ui 
63 10-90 11,11$ ll,� 1z.r,m IZ,O"A7 
6' 10,:?0 11,16 13,65 11.0033 ll.SZbS 

65 10.52 .8.M 11.00 u.= 11.1:c,3 
16 11.73 12,ll !l,23 12.3!00 12;�--
" 11,!l'i 10,29 !MI 12.J9..IJ 1:.2153 

' 18 11,81 !M6 Jl,U 1?,WJ'J 12.�•.113 
10 69 11,11 !t.81 ll,96 12,.!0.!J 11,lOll 

70 11.01 ll.!8 IUI 12.w,i l2.S�IJ 
71 11,"-I !2.06 1;,9z 12 ... 00 12.c .. ..o 
n 11,Sl li.ti, t�.27 IZ.�67 12,<070 
?3 11,lS Jl.17 H,Z7 12,'hi/.7 1i.e�1� 
74 1�.,1 11,IO !Ml l2.Z767 12.Jm 

li♦ 8j l .moom .1�"t7"'A LJJ",2:ti.3 



195. 

Tbl• A.6. �U\ df Di7f de pt,ntu (c:1,I �.L"i 74 prcçénin coa.ins iiJS tl'fl lC('iUI � tns.no, nhHhvH oea .•

U • Bj>, •os:.&, Z3 ae\eS oe t�. L 

9iritibi s:;, 
Pr,adencin l'foçêniK tt•ti�qa /l'llqutl Y. ai Niril RJ'anJO ,. 

1 9.68 I0.3S li.OS 10.Jll(IO 10.33:"5 
e 2 B.60 B.75 IM4 9.3347 9.JlSl 

5 3 ª·" 9.19 10.07 9.2333 9.W:lS 
,. 8.98 9.70 11.,3 10.0347 10.0425 
5 B.'B 8,'B 8.69 8.= 8.lli!2 

8.95 9.13 10.Il 9.,700 9."'°4 
3 9.18 9.75 lo.95 Ml!lO Ml8S 

a.sz 9.6Z 10.83 9.7547 9.7'52 

' 9.18 9.52 11.IZ ur,oo 9.92!18 
10 8.81 8.45 10.57 9.3433 9.3353 
li 8.39 8.42 11.00 9.;Di,7 9.361? 
1Z 7.80 10,84 11,ZO 9.9533 9,9754 
13 8.!Z 8.33 8.81 8.4847 8.Ci'I 
" 8.U 8.45 lo.li5 9.2100 9.2373 
15 9.23 9.611 11.20 10.034? 10.0247 
14 8.00 8.83 10.84 9.2300 9.25!8 

17 7.35 8.43 lo.li 8.7.133 8.7969 
JB 7.M 9.01 9.85 8.sm B.l!3:l! 
19 9.59 10.04 11.30 10,3167 I0.ZI07 

20 9.5Z 9.35 11:n 10.� 10.2037 
21 9.43 9.33 11.10 10,0ZOO 9.9'147 

A . 22 9.12 8.75 1M7 9.6133 9,60'10 
u 23 9,28 9,73 9.70 9.5700 9.•ISl 

2' 8.57 9.13 10.68 9.'!600 9.i.58Z 
25 ,.os 9.43 11.58 10.0,,47 10.0971 
26 9.43 10.13 11.25 10.ZIOO 10.21.17 
27 7.117 8.42 9.73 8.7IOO 8.7319 
28 9.22 10.58 11.29 I0.lb33 10.3128 

29 9.50 9.04 11.2'1 9.'15(11) 9.9,m 
3 30 8.18· B.lll 9.'17 9.0767 ,.os•• 

31 8.07 10.00 10.52 9.5300 9.s:?74 

!Z 7.'T/ 8.53· 11.95 9.'833 9.:-.123 
33 8.75 9.93 11.57 10.0833 10.vm 
31 8.4' 10,21 11.47 10.0400 10.0S'IS 
35 t.11 8.92 11.22 9.4147 9.1553 

r 3& B.!3 9.56 11.50 9.S.'00 9.3!01 
ll ., 8.70 9.M 12.00 10.1133 10.15.'9 

38 8.0S e.(,5 10.98 9.2267 9.2621 
39 8.10 9.81 11.21 9.8300 9.�.\S9 
� 8.73 9.77 11.57 lo.G233 10.0,,21 
41 9.00 9.18 11.00 9.TU7 9.7218 
u 6.78 4.75 9.27 7.4000 7.6382 

u 11.18 8.75 9.91 8.9447 8.9330 
41 8.63 9.21 Io.50 9.4447 9.43;4 
15 7.81 9.35 Io.10 um 9.Ã'M 
14 8.45 8.28 !.43 8.7847 6.7'813 
17 8.99 9.43 lo.E3 9.8161 9.71'11) 

1 48 e:53 10.04 11.10 IO.C941 10.mi 
13 49 8.83 10.2' 12.ca 10,3333 10.4131 

50 7.62 9.09 9.73 8,8133 8.8014 
51 8.14 9.83 10.68 9.1500 9.13:r. 
52 8.33 10.00 9.8'1 9.W..7 9.3415 
53 e.22 9.10 11.30 9.5.\00 9.57!0 
54 7.07 7.89 9.13 8,2947 e.m2 
Ili 7.80 B,1\5 10.48 9.0100 !.6'34 

56 9.05 8.118 11.15 9.6933 9.IM 
57 1,117 8.43 lo.95 9.4833 Mó'l7 
18 8.35 B,45 10.11 !.0341 9.0:44 

N 59 8.61 ,.ce 9.39 9.0267 B.'1123 
t 60 1.57 10.zo 11.16 9.'1147 t.'11'1"1 

li 8.34 8.Z3 lo.24 8.9'33 e.9•JS 
61 1,9$ 1.20 10.10 8,7!40 a.1m

A 1.60 1,18 lo.71 9,3967 9.JIS:! 
M ,.11 9.28 'º·" 9.8531 9.8149 

18 10.21, 7.89 u.ce 9.7W '-7150 
" r.14 t.57 lo.17 9.!IIO) Ml3\ 
'7 MI l,7J u.n 9.r.u 9,Zl8 

' 18 t.1.9 ,.!Z 10.54 9.7167 ,.�m 

10 " 1.12 9.27 10.91 !,'lW ,.� ... "A 

,o 1.20 t.llS 11,:U 1.4.\1)) ,.,u.1i 

71 1,77 !.78 12.Z! I0,2l67 10.3006 
n ,.,u ,.n 11.10 9,1313 •-��, 
7J t.lll 10.,,11 11.1' 10.Cf.67 10.�,lZ 
,_. ,.,, 1.25 11,'3 !.UJO M'>ll 

li 'ªJ 1 .�IW ,1670oll7 I.IJIOIZI 



-: 196� 

Tilbtl1 A.7. �i•s de valun ciifndriço de 1b11t,s ,,,lh1I �r.a 74 9rcqt'tin CCflllls ,c1 tris locus á! 1nu1a 1 es· 
tiUtl\'.iS de .:i.i , U • 6/1 ,os ;:.; t :3 � de tã.Jt. 

Biritt� Sio 
Procoóêncin ProqêniH Ihhng1 Ki1UOI Y. 11. 

"iria Arc .. ,jo 1 •. 1 

1 1'10.04 IBZ.09 242.11 205.0t» :oo.sr.z 
e 2 ll5.8\ 118.'lS m.zo 15.\.33?0 157.S'-SS 

$ l 133.17 139.4! ll'0.13 154.r...» IS2.471Z 
4 15M3 160.21> 2\0.48 186.r.JJ 185.b287 
s ISb.67 117.B3 117.JO 157.2333 155,7781 

6 15'1.U 110.86 206.31 1:S,IIM7 ISS.48'll 
3 7 174,'R 163.03 m.,1 193,0967 l'lo.9211 

• 161.00 ISb,02 2\0.l'l 185.7Jó7 18'1.6333 

' 168.26 1311,63 m,,o 100.:m 17'1,W,8 
10 1\0,32. 122,76 220.92 161,:mJ 162,5'.?97 
li 130.97 ll'l.12 ::S,87 ISS.SS33 161.2SS'J 
12 125.56 176.97 m.oz 181.8500 181.SSI! 

8 13 118,ZO l'0.!1 US.54 m.SS33 112.4� 
14 IZO.O! m.11 2IM3 154.7533 156.!3'll 
15 !68.l'l ISI.M Z37.73 185.11100 18\,6346 
16 llS,37 ll8.3S 22.l.ll ISS.WJO 160,1!'1'9 

17 107.!4 IOS.ll 183.'15 132,3733 133,7022 
18 133,86 121>,44 182,S! 147,6300 145,6441 
19 l'R.lS 160.30 326.60 22?.CSJl 221.1e.,, 
zo 17!.<tl H'-66 l!!,73 1'77,B367 1!!.2051 
21 171,62 IZ!,82 m.sz 118,re67 178,5156 

A 2Z 15!.87. 120,!I 234,81 171,3.133 113,17"8 
12 23 168,lS 165.87 • 161,13 165.:?m 15.S.ltl39 

24 142.60 134.114 m.83 1M.t.i900 164 • .521 
25 215.SO 149.38 226.74 117.2067 192.� 
26 180,!3 113.45 249.87 201,4:167 193.Brol 
27 110.91 117.!5 m,ll m.1933 m.ms

28 1so.zs 179.62 m.11 181.81.00 185,3160 

2! 171,lt! llZ.64 213.:?9 169.1\00 167.T,62 
J 31) 139.78 128.48 177.11 ltie,45&7 145.4753 

31 U'l."1 lfJJ.77 204.77 161.6133 lfJJ.0670 

32 102.38 84.54 �.43 147.7233 157.2616 
33 !!9,18 151,12 238,87 · 113,,567 lili.ilW 
34 111,65· 162,IIS 235,'ll 169.s:lOO 171,24lS 
3S 1114,37 m.16 215,67 m.1333 1"8,l63S 

, 36 lll,83 l!ó.ZZ 241.10 113.0500 174,5435 
11 37 127,08 131,42 l!o.'17 173.1:;57 177,!!!3 

:is 109,21 112.4'1 ll'l,72· m,goo 1so.'l;11 
11 118.6'1 142.43 2".6,11 162,4100 163.946\ 
� 118.12 155,IIS 249,09 174,1967 176,7962 
�1 m.65 137,ZO 218,86 -165,1033 165.7656 
u 13.18 51,31 162,66 •6.7167 l02.l6ZV 

43 111,31 12S,5Z 171,21 137.0133 13S,2m 
" 124,51 12S,5! 201.!2 151.6733 1'51.783? 
45 85,B'I 136,04 185.83 llS.'l".00 131,e,m 
1,6 !Bl.60 106,72 llB,60 176.641)1) 177,1:!!5 
47 131.SO 140.67 212.46 161,5433 161.Z!'l'l 

6 � m.z, 160,3! 2Jti,27 16!.6333 170.8189 
13 49 1\0.SB 165.12 157.'ol lS!!,0".67 11!'1.� 

lO '12,86 139,00 11!.•7 tJ.'l.6100 128.300-\ 
51 132.:0 131,28 ZOl.12 155,1000 IS4.= 
5? UMS 163,24 112.19 143.S�7 14,.1233 
53 115,ll m.os l!,0,19 IU.4700 165Ai73 
54 77,16 88,16 163,15 J(fl.590() 112,Z'l"Jl 
55 108,'1> IOS.32 201.76 llM133 142.1194 

5b 147.06 llJJ,7> 236.'5 l&:.IIS33� 170.350! 
57 116,2\ 111,24 ZU..77 159.4ll.7 lfJJ.>428 
:a Ul,97 106,55 178.IZ 135.�!,7 m.ll!C

H 59 133-12 117,lS 162.0! 137.6200 m.�52 
60 133,Sb 167.37 2JS."8 173,1�7 171,231)5 
" 117.5'1 103,39 11B.85 m.2161 l33.6'i18 
62 101,lB '1'1,17 167,60 l23,l833 m.zm
63 131,19 130,34 2')4,12 1�.!,5')) 15M520 
64 137,17 IIZ,62 223,41 167,133,l 167,8661 

65 314,00 15,01 212,52 209,1767 :01,363'1 
" • 119,47 151,57 1'1'1,97 167,00!3 163,6761 
" 166,33· 126,l:I :JQ,27 174,3067 17"4197 

. , 18 Ili.li 111,38 ZOl,SO 171,7767 167,'1174 
10 " 1\5,78 117.49 211,!6 lle,1100 ISB,63:0 

lO m.u J!l),02 217,ZO 17MM 173,17117 
71 153,34 l'",05 l?B,77 l'12,t'.\ll 1'15,11',35 
n 116,68 115,67 2,z.,9 111,11',, 174,1731 
7J 11!,86 114,01 211,19 1'�.#&7 l'12,9173 
7' IJJ.07 m.01 152,SB 119,Z:(') ISl,1330 

llt�jl .�1r.i, ,ll11Íl2 1.1�7�56 
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198. 

Tabela íl,9, Quadrados !iédios e respectivos graus de libl!rdade cbtidos através das análises de variaocias 
conjuntas eg blocos <l2 f.tÍilias co;apactas, wa altura e Ul? de p:antas nas diferentes idades• 

6 e 8 lleS.."S ·20 tl!se5 2b e 28 meses 
FV 6L 6L 6 L 

Qli(altural ,maltura) Qtl!Dil'l QH{altural Qtl(I.W) 

Blocos/locais 4 .¾32 6 3,blrf.i 1.1soz 6 6,V'w40 5,019Z 

Locais 1 .5580 2 196-1385 203,6761 2 455.6853 286,2081 

Pro:edenci as 8 ,4115 8 12,8058 2-8694 8 23-1519 1,8943 

l'roc!!dências x locais s .4555 11, U37ll .7919 16 1-95S7 1-3:;52

Erro (ai 32 ,4919 48 1,Sli29 1.om 48 t.'1112 1,15'53 

Prog,/proc, 75 ,14W 65 1-2421 1,7366 65 2-31.30 2,6593 

Prog./proc, e 10 ,1669 4 ,881t0 1,1055 4 1,45:31 2,6459 

Pl'Og,/proc, O 3 ,0655• 2 1-362� ,2724 2 2,1955 ,fü9 

Prog,/rroc, B 9 ,1660 7 1,1500 1-8233 7 2,Zl15 ;:;3914 

Prog,/proc, li 12 ,1760 11 1.om 1,8120 U·.· um 3,5025 

Prog./proc, E 2 ,1950 2 ,1004 1,2242 2 ,0442 1;1oaz 

l'rog, /l'l'OC. F 10 ,2632 10 z.ti624 3,60lt9 10 4,384-0 4,6557 

Prog. /proc, 6 12 ,0660 12 U304 1,7226. 12. 2,47,88 3,0628 

Prog,/pro:, H 8 ,0794 B ,8306 1,3505 8 1-3311 1-7000

Prog,/prc,::, T 9 ,1468 9 ,8529 ,582ó 9 1-3528 ,6125 

Prog, X loc, / Pl'OC• 75 ,0679 130 ,3783 ,49Z1 130 ,71;6ó .7959

Prog, x loc, / rroc• e 10 ,0515 B ,1159 ,2619 8 ,5596 ,3962 

Prog. x loc, / proc, ll 3 ,0480 4 ,0248 ,4584 4 .593y ,1006 

Prog, X loc, / proc, B 9 ,0616 1ft ,SW ,7042 14 ,8306 ,9136

Pro,, x loc, / proc, R . 12 .0539 22 ,4116 ,4679 22 ,7893 ,6002 

l'rog, X loc, / proc, E 2 ,1'193 4 ,'lZ'Jl, ,7017 4 1,304It 3,6615

Prog, X loc, / pro:, F 10 ,1044 20 ,436Z ,4213 20 ,ór-10 ,4384

Prog, x loc, / rroc, 6 12 ,0277 24 ,2596 ,4098 24 ..
,5908 ,58'11

Prog, x loc, / rroc, H 8 ,1522 16 ,3868 ,3008 16 ,S!lOO .4�

Prog, x loc, / rmc, T 9 ,0266 18 -� ,7783 18 1,1¼3 1.:i'119

Erro lb) 298 ,0561 aro ,2691 ,ZbO() �90 ,5Sí'B ,3051




