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CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO EM VIVEIRO DE HíBRIDOS DE
POLINIZAÇÃO ABERTA DE fuC!.a.f..yp~ull spp_.

Autor: SILVANA MARIA PAES CANGIANI
Orientador: Prof. Dr. ANTONIO NATAL GONÇALVES

RESUMO
EuealyptulI

No presente estudo, híbridos de

lIaligna x E.
dulenllill

te~etieo~nill

produzidos

g~andill

e de EuealyptulI

atrav~s

da

t~cnica

x E. eamal

de polinizaçio aber-

ta, foram avaliados quanto ao comportamento e as características mais importantes para identificaçio e conseqüente sele
çio em viveiro, aos 3 e aos 8 meses de idade.
O

Euealyp~ull

lIaligna x E.

te~etieo~nill

foi

obtido plantando-se urna linha de EuealyptulI lIaligna Smith
tre três linhas de Euealyptull

te~etieo~nill

Smith,

coletando

as sementes em duas árvores de EuealyptulI lIaligna.
do Euealyptull

g~andill

do-se urna linha de

~n

O híbri-

x E. eamaldulenllill foi obtido plantan-

Eueal~ptull

gll.andill H.ill ex Maiden

entre

três linhas de EuealyptulI eamaldulenllill Dehn, coletando
sementes em duas árvores de Euealyptull
foram comparados às respectivas

g~andill.

esp~cies

Os híbridos

parentais,

centes a mesma procedência e lote de sementes.

as

perten-

·xvi.
Para o híbrido
tiQo~ni~

EUQalyptu~

~aligna

x E.

te~~

as características mais importantes para a identif!

cação foram altura da planta, comprimento, largura e coloração das folhas e comprimento do pecíolo.

Para esse cruzamen

to foram identificados fenotipicamente cinco tipos
com base em características foliares.

O híbrido

sistema radicular profundo, semelhante ao
Qo~ni~.

híbridos
apresentou

EUQalyptu~

te~eti-

Aos 8 meses foram observados botões florais.

O hí-

brido-mostrou-se vigoroso nas idades avaliadas.
Para o híbrido

EUQalyptu~

g~andi~

x E.

Qa-

maldulen~i~ as características mais importantes para a iden-

tificação foram comprimento, largura e coloração das folhas,
comprimento do pecíolo e presença da tuberosidade

lenhosa.

A tuberOsidade lenhosa foi identificada apenas aos 8

meses.

Foram identificados fenotipicamente dois tipos híbridos
3 meses e quatro aos 8 meses, tendo como base
cas foliares e tuberosidade lenhosa.

aos

característi-

O sistema radicular do

híbrido foi semelhante ao do EUQalyptu~ g~andi~ e este cruza
mento não mostrou superioridade em relação às espécies paren
tais nas idades avaliadas.
NOs dois cruzamentos estudados a

avaliação

fenotípica subestimou a porcentagem de híbridos em relação à
idade de 8 meses.
te~etiQo~ni~

EUQalyptu~

.

Para o cruzamento

EUQalyptu~

identificou-se 40% e 72% e, para o

g~andi~

x E.

Qamatduten~i~

.

aos 3 e 8 meses, respectivamente.

~aligna

x E.

cruzamento

13% e 33% de híbridos,

.xvJ..J...
A análise discriminante identificou
cruzamento

Eueai~ptu~

para o cruzamento

~aiJ..gna

Eueaiyptu~

x E.

tenetJ..eonnJ..~

gnandJ..~

x E.

para

70% e 83%

eamaiduien~i~

e 57% de híbridos aos 3 e 8 meses, respectivamente.
valores altos foram atribuídos ao grande número de

o
e

62%
Esses

plantas

com aspecto intermediário de difícil identificação e, em alguns casos, a escolha das características que não permitiram
uma boa discriminação dos materiais

g~néticos.

Os híbridos mostraram diferentes padrões
segregaçao das características.

de
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NURSERY CHARACTERIZATION ANO EVALUATION OF

Eue4Lyp~Uh

spp.

HYBRIDS FROM OPEN POLLINATION

Author: SILVANA MARrA PAES CANGIANI
Adviser: Prof. Dr. ANTONIO NATAL GONÇALVES

SUMMARY
In this work, hybrids of
E.

:éefLet-LeofLn-L~

and of

Eueaiyp.t.u~

Eueaiyptu~

gfLand-L~

x E.

~ai-Lgna

x

eamaiduie.n~-L~

produced through open pollination were evaluated in relation
to their behavior and the most important characteristics for
their identification and consequent selection in the nursery
at the 3 rd and 8 th months of age.
The hybrid
n-L~

Eueaiyptu~

~ai-Lgna

was obtained from seeds collected in two

x E. tefLe.t-LeofLEueaiyptu~

~a

i-Lgna Smith trees planted in a row within three rows of Euea
iyptu~

te.fLe.t-LeofLn-L~

d-L~

x E.

two

Euea~yptu~

Smith.

eamaiduie.n~-L~
gfLand-L~

within three rows of

While, the hybrid

Eueaiyp~

gfLan-

was obtained from seeds collected

in

Hill ex Maiden trees planted in a row

Eueaiyptu~

eamaiduie.n~-L~

Dehn.

The

hybrids were compaired to their respective parenta 1

species

from the same provenance and seed lots.

· xix.
For the hybrid Euc.a..typtu.6.6a..tigna. x E. te.ll.e.t!:.

c.oll.ni.6 identification, the most important characteristics we
re: plant heighti leaf lenght, width and color
lenght.

and

petiole

Based on leaf characteristics, five phenotypic

pes were identified for this breed.

ty-

The hybrid showed

deep

root system (tap root) like Euc.a..typtU.6 te.ll.e.tic.oll.ni.6.

The

hybrid showed to be vigorous at both ages of evaluation.
veral flower buds were observed in some plants

at

the

Se
8 th

months age evaluation.
For the hybrid Euc.a.typtu.6 gll.andi.6 x E. c.a.ma..t-

du.te.n.ói.6 identification, the most important

characteristics

were: leaf lenght, width and colori petiole lenght and
tuber presence.
month

of age.

lign~

The lignotuber was observed only at the 8 th
Based on leaf characteristics and lignotuber

presence, two hybrid phenotipical types were identified
the 3 rd month of age.

While, four phenotipical types

identified at the 8 th month

Df age.

were

The hybrid showed

root system like Euc.a..typtU.6 gll.a.ndi.6 and did not show
rity in relation to the parental species at both

at

a

superi~

ages

of

evaluation.
In the two breeds studied, the

phenotypical

evaluation understimated the percentage of hybrids
8 th month

of age.

at

the

The hybrid identification percentage we-

re 40% and 72% for Euca..typtU.6 .6a..tigl1a. x E. te.ll.e.tic.Oll.ni.6
13% and 33% for Euc.a..typtU.6 gll.a.l1di.6 x E. c.a.ma..tdu.te.n.6i.6
pectively at the 3 rd and 8 th rnonths of age evaluations.

and
res-

· xx.
The discriminant analysis identified 70%
83% for Eacalyptah
for Eacalyptah

hal~gna

gnand~h

x E.

x E.

tenet~conn~h

camaldalenh~h

and

and 62% and 57%

of

hybrids

res-

pectively at the 3 rd and the 8 th months of age

evaluations.

These high values were attributed to the

number

high

plants with intermediary aspect of dificult
and ih some of the cases, to the choice

of

that would not allow a good discrimination of

of

identification,
characteristic
the

genetic .

material.
The hybrids showed
patterns of the characteristics.

different

segregation

1. INTRODUÇAO
No Brasil, a grande maioria dos reflorestamen
tos utilizam espécies de rápido crescimento,
dos gâneros Pinub e

principalmente

Euealyp~u~.

Com o aumento da demanda

de

madeira,

novas

áreas antes consideradas marginais por aspectos físicos, qui
micos e biológicos passaram a ser utilizadas.
Para as áreas consideradas marginais,
vezes, as espécies puras não mostraram desempenho
por limitações de ordem genética.

muitas
adequado

Nesse contexto, surgiu

a

possibilidade de se usar os híbridos como alternativa.

A

recombinação gênica que ocorre com a hibridação permite

criar

novas combinações que, em alguns casos, são desejadas do ponto de
vista silvicultural.- O aproveitamento dos

híbridos

deve-se

principalmente, pelo vigor apresentado por alguns indivíduos ·e,

na

maioria dos casos, pela ccmbinação de ' características favoráveis
das espécies parentais.
Para a produção dos híbridos os métodos existentes sao a polinização controlada e aberta.

A polinização

controlada embora eficiente, apresenta altos custos e

di fi-
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culdade na execuçao do trabalho.

Enquanto a polinização aber

ta apresenta-se como uma alternativa simples e de baixo custo.

o

grande problema com a produção de

através da polinização aberta é que

o

sistema

híbridos

reprodutivo

dos eucaliptos é descrito corno predominantemente de fecundaçao druzada, onde :são relatados alguns niveis de autofecunda
çao (GRIFF.IN, (1988).

Portanto, as mudas produzidas

através

desta técnica podem possuir: cruzamento interespecifico, intra-especifico e autofecundação.

Se o desejado é o cruzamen

to interespecifico, faz-se necessirj.o separi-los

em

vivei-

ro.
No

g~nero EueaLyptu~

'sao poucos os trabalhos

que definem quais as melhores caracteristicas a serem utilizadas na identificação de hibridos.

Além disso, pouco se co

nhece sobre o comportamento de mudas.

Cada cruzamento reali

zado possui caracterIsticas pr6prias e requer a escolha

dos

melhores critérios para a identificação dos materiais genét!
COSo

Com base no exposto, foram os seguintes

os

objetivos do trabalho:
- Testar híbridos de
te~et~eo~n~~

e

EueaLyptu~

g~and~~

dos através de polinização aberta.

EueaLyptu~

x E.

~aL~gna

eamaLduLen~~~

x

E.

produz!
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- Definir os melhores critérios de identifica
çao dos híbridos e, consequente seleção de plantas de

gera-

çao FI' em viveiro.
- Acompanhar o desenvolvimento das mudas
híbridos, comparando-as às respectivas

espéciE?s

de

parentais

para avaliar seu desenvolvimento e comportamento em

função

das novas combinações gênicas.
- Obter porcentagem de híbridos através
anãlise fenotípica e discriminante do material.

de
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2. REVISAO DE LITERATURA
2.1.

IMPORTÂNCIA J uso E PROBLEMAS DA HIBRIDAÇÃO
Para METTLER & GREGG (1973), híbridos sao

cendentes de pais nitidamente diferentes.
ção é usado em vários sentidos.

O termo

de~

hibrida-

Do ponto de vista da evolu-

ção, serve para descrever cruzamentos entre diferentes populações, raças ou espécies.

~

A hibridação entre espécies

restrita quase que exclusivamente às plantas.

ZOBEL

e

& TAL-

BERT (1984) definem a palavra híbrido como o cruzamento

en-

tre espécies, raças ou diferentes genótipos dentro de uma

p~

pulação.
A importância evolucionária da hibridação
juntar genótipos diferentes e possibilitar a

recombinação,

não somente de muitos genes diferentes, como também de
plexos gênicos coadaptados.

~

e

com-

A formação de híbridos interes-

pecíficos, desde que sejam parcialmente interférteis em rela
ção aos pais, representa um mecanismo pelo qual complexos gª
nicos (ou mesmo cromossomos inteiros) podem passar de uma es
pécie para outra (METTLER & GREGG, 1973).
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FOWLER (1978) comenta que a hibridação
cria~

novas combinações de genes, algumas superiores às

se encontram em um ou outro progenitor.

pode
que

Quando poqe-se uti-

lizar economicamente essas combinações a hibridação é

uma

alternativa viável nos programas de melhoramento.
SCHMITT (1975) sugeriu que a hibridação inter
especIfica pode ser usada como: 1) ferramenta nos

programas

de melhoramento; 2) método para a produção de população

de

hIbridos, que serve como fonte de novo material genético; 3)
componente essencial em um programa de melhoramento de grande porte.

o autor relata que a hibridação usada

como

ferramenta nos programas de melhoramento é útil quando um ca
ráter está presente em um segmento do recurso gênico,

mas

ausente na população melhorada, é o caso de resistência

a

pragas e doenças, adaptabilidade, propriedades químicas e ci
toplasmáticas e baixa produção de sementes.

Com maior

fre-

qüência, a hibridação é encarada como um componente maior nos
programas de melhoramento e, a população híbrida é fonte

de

material melhorado.
De forma resumida, a hibridação de

populações

pode resultar em: a) aumento da variabilidade genética,
pressa pelo coeficiente de variação fenotípica,

ex-

permitindo

a seleção de tipos extremos que nao apareceriam nas

popula-

ções parentais (SANTOS et alii, 1988); b) combinação de

ca-
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racterísticas favoráveis das populações parentais na descendência (BRAUER, 1973; F OWLE R , 1978; ZOBEL & TALBERT,

1984;

SANTOS et alii, 1988); c) aparecimento da heterose ou

vigor

de híbrido, quando para uma determinada característica o valor médio desse caráter na geração FI é superior a média dos
pais (BRAUER, 1973; ZOBEL & TALBERT, 1984; MARTIN, 1987; SAN
TOS et alii, 1988).
Muitas espécies de eucalipto hibridam-se
turalmenteou podem ser prontamente cruzadas.

O

na-

interesse

pelos híbridos foi valorizado devido a sua importância em re
solver problemas taxonômicos e pelo desenvolvimento

excepci~

nal de 'certos indivíduos (ELDRIDGE, 1978).
PRYOR & JOHNSON (197l) comentam que a hibrida
çao natural em

Euealyptu~

ocorre em zonas limitadas, nas

ções de áreas de duas espécies parapátricas.

Os híbridos es

tão freqüentemente associados com áreas de distúrbios
nos.

ju~

huma-

Todavia, existem casos de ocorrência de híbridos

ausência de distúrbios recentes e, a hibridação em

na

resposta

a mudanças não relacionadas com a intervenção humana no

am-

biente, tem um papel importante na história evolucionária dos
eucaliptos.
Para SANTOS et alii (1988), os híbridos
ralmente, mais plásticos que as populações puras.
ção de genomas com complexos adaptativos diferentes

sao,g~

A associa
aumenta

a capacidade de sobrevivência e crescimento em áreas marginais.
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o

maior problema relacionado à hibridação en-

tre espécies, é que esta pode destruir sistemas

adaptativos

altamente evoluídos e o resultado são híbridos menqs
que os

progen~tores

aptos

(LESTER, 1973i FOWLER, 1978i ZOBEL &

T~

BERT, 1984}.
LESTER (1973) relata que os cruzamentos inter
específicos são de difícil previsão a priori.

O conhecimen-

to dos padrões de herança e variação genética dos
tos intra-específicos são de pouco valor quando sao

cruzamenfeitas

novas combinações gênicas.
Quando as espécies a serem cruzadas sao muito
divergentes geneticamente, os híbridos resultantes

podem

apresentar alto grau de esterilidade e deficiências, podendo
chegar a incapacitação fisiológica (BRAUER, 1973).

Em árvo-

res existem dois tipos de barreiras para a hibridação: a incompatibilidade

e a inviabilidade.

A incompatibilidade en-

volve problemas relacionados a genótipos divergentes e a inviabilidade do híbrido inclui qualquer-bloqueio ocorrido depois da formação do zigoto até o período de maturidade fisio
lógica (KRIEBEL, 1975).

2.2.

OCORRÊNCIA DE HíBRIDOS DE Euc.al.yp:tu.6
GRIFFIN et alii (1988) relatam que para os

e~

caliptos, os diferentes subgêneros são reprodutivamente iso-
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lados sob

condições

naturais e manipuladas.

Dentro do sub

gênero, a distribuição geográfica é o maior determinante
hibridação natural.

Ao longo do gênero, a hibridaç,ão

ral é um fenômeno restrito.

da

natu-

Para os autores, a ocorrência de

combinações híbridas reflete a hierarquia de afinidades tax~
nômicas.

Em ordem decrescente de freqüência,

os

híbridos

ocorrem entre pares de espécies dentro de séries, entre
ries e entre secções.

Os autores colocam as seguintes

terísticas como de espécies com maior facilidade para a

-

secana~

hi-

bridação: a) espécies amplamente distribuídas; b)

espécies

que crescem na mesma área com um grande número de

espécies

relacionadas.
PRYOR (1978) comenta que nos eucaliptos,
híbridos interespecíficos são freqüentes, mas

a

das espécies parece ter. evitado a hibridação em
cias naturais, principalmente devido a uma
ca.

os

subdivisão
circunstân-

barreira ecológ!

Quando plantam-se duas espécies juntas, sendo que essas

espécies encontravam-se isoladas, pode ocorrer grande hibridação interespecífica.

É relativamente fácil encontrar árvo

res que são híbridos de pares de espécies que são capazes de
cruzar-se quando estão próximas.

No habitat natural,é pouco

freqüente encontrar subdivisões extensivas entre

espécies,

exceto em áreas excessivamente alterada~, onde as

condições

tenham favorecido os grupos híbridos.
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2.3. ESTUDOS MORFOLÓGICOS E ANATÔMICOS EM HíBRIDOS E
ESPÉCIES PURAS
Os estudos envolvendo a identificação de
bridos e

esp~cies

puras

baseiam~se

rios morfológicos e anatômicos.

principalmente em

hí-

crit~

As dimensões e forma de fo-

lhas juvenis e adultas, comprimento do pecíolo, padrão de cas
ca,caracteres de flores, frutos e sementes e, muitas outras
características são de grande importância na

caracterização

desses materiais.

2.3.1. Estudos morfológicos e anatômicos no

gênero

Euea~~p~Uh

Segundo PRYOR (1976),

~freqüente

o estudo

de:

mudas de híbridos de eucaliptos através de marcadores genéti
coso
typ~u~

Um exemplo

~

~obe~~~onii,

fornecido por

Eueatyp~u~

6a~~iga~a

e Euea

os híbridos resultantes desse cruzamento

são prontamente reconhecíveis através de suas folhas

juve-

nis.
Mui tas caract.erísticas morfológicas das plantas estio sujeitas ao controle de.ffiuitos genes. Por exemplo,
cruzando uma espécie com frutos grandes e outra com frutos pe
quenos, a primeira geração do híbrido terá frutos que
intermediários entre os dois pais.
lo híbrido

Eueatyp~u~

viminati~

x E.

serao

Isto é bem ilustrado pegtobutu~.

O

Eueatyp~u~
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v~minali~
globulu~

possui um fruto de 8 mm de diâmetro, o

Euealyptu~

possui um fruto de 20 mm de diâmetro, o híbrido

FI

tem um fruto com aproximadamente 12 mm de diâmetro.

Háinú-

meros exemplos de tamanhos intermediários em outros

órgãos

dos híbridos, como o comprimento do pecíolo da folha,

tama-

nho da folha e comprimento do pedúnculo na inf+orescência. A
primeira questão a ser examinada para se determinar se

·uma

espécie é híbrida é a observação de suas características mor
fológicas.

O estudo de progênies de polinização aberta para

um provável híbrido pode fornecer muitas informações.

As ca

racterísticas da folhagem juvenil são, geralmente, bem nítidas em mudas de quatro meses e em muitas combinações

híbri-

das as características das folhas juvenis são fortemente co~
trastantes com os tipos parentais.

porém, d autor

ressalta

que cada caráter segrega independentemente e é capaz de

re-

combinação.

nos

O conhecimento dos padrões de hibridação

eucaliptos e os resul.tados disto são de grande importância.
PRYOR & BYRNE (1969) relatam que para os

euc~

liptos é regra geral a presença da tuberosidade lenhosa,
que sua ausência foi observada em 30 do total de
cies, entre as quais inclui-se o

Euealyptu~

600

g~and~~.

já

espéA

tu-

berosidade.lenhosa é uma protuberância que desenvolve-se

nas

axilas dos cotilédones, precocemente na vida da planta.

Es-

tes órgãos lenhosos contém uma grande quantidade de gemas
amido e, quando necessário, permitem brotação vigorosa.
to pouco é conhecido sobre o tipo de herança desse órgão.

e
Mui
Os
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primeiros estudos em geraçao FI e F 2 de híbridos de espécies
com e sem tuberosidade lenhosa indicam que esta característi
ca parece ser controlada por um gene dominante.
ODA & FERREIRA (1983) estudaram híbridos
polinizaçioaberta de Euealyp~uh g~andih x

E.

u~ophylla~

s~leçio de mudas híbridas em viveiro foi feita através

de
A
da

presença da tuberosidade lenhosa.
KAPOOR

Euealyptuh

&

c.,,[.t~iodo~a-x

nero Corymbia.

SHARMA - (1984) estudaram híbridos

de

E. tOfLe.lliana, pertencentes ao subgª-

O estudo de características como folhas

in-

termediárias, folhas adultas, estômatos, flores, frutos, sementes e tuberosidade lenhosa mostrou que este último
ser um excelente caráter marcador para detecção de
em viveiro.

pa~ece

híbridos

Muitas características dos híbridos foram inter

mediárias entre os parentais.
O híbrido Euealyp.tuh

.te.~e..tieo~nih

x E.

g~andih

proveniente de cruzamento controlado e o provável híbrido
tural recíproco, foram estudados por VENKATESH ._

n~

&

SHARMA

e

naturais

mostraram-se intermediários entre os pais quanto a

disposi-

(1979).

Os híbridos-de cruzamentos controlados

ção e cor das folhas.

O Euealyp.tuh g~andih

caracteriza-se

por total ausência da tuberosidade lenhosa, já o
.te.~e..tieo~nih

Euc.alyp.tuh

a possui; as mudas apresentaram esta caracterís

tica, o que parece ser uma herança de caráter dominante.
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CHAPERON (1977) realizou estudos
hIbridos de eucaliptos.

E. alba herda do

O hIbrido de

EUQalyp~u~

te e os ramos finos.

Do

EUQalyp~u~

envolvendo

unophylla x

unophylla a forma esbelta do fus

Euealyp~u~

alba,o híbrido herda

cor do tronco, a alta densidade da madeira, a boa
e a excelente desrama dos ramos.
aos pais.
herda do

a

adaptação

A folhagem é intermediária

O híbrido de EUQalyp~u~ ~ene~iQonni~ x E. ~aligna
EUQalyp~u~

tam a desrama. Do

~ene~iQonni~

EUQalyp~u~

os ramos finos, que facili-

~aligna,o

híbrido herda a folha-

gem densa e escura.
ELDRIDGE (1963) estudando híbridos de polinizaçao controlada de

EUQalyp~u~

~iebeniana

x

E.

negnan~

obseE

vou que aos 8 meses os híbridos apresentaram forma e cor

de

folhas intermediárias em relação às espécies parentais.
SHELBOURNE & DANKS (1963) estudaram
de polinização controlada de
Qonni~.

Euealyp~u~

gnandi~'x

híbridos

E.

~ene~i

Resultados obtidos em viveiro indicam que o híbrido

é homogêneo e suas características assemelham-se ao Euealyp~u~ gnandi~,

pica do

exceto na tonalidade glauca das folhas que é t i

Euealyp~u~

~ene~iQonni~.

PRYOR (1954) estudou híbri

dos de polinização controlada entre
nobu~~a.

EUQalyp~u~

Qinenea x

E.

A progênie híbrida foi uniforme e as característi-

cas morfológicas das folhas no estado juvenil foram intermediárias entre as duas espécies parentais.

As

característi-

cas morfológicas estudadas nas folhas juvenis foram:

forma,
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cor, presença ou não do pecíolo, folhas alternadas ou

opos-

tas.
CAUVIN et alii (1986) estudaram
envolvendo

E.

Euealyptu~

viminali~,

gunnii e: E.. eondata,

E. maeanthunii, E. ovata e E.

cruzamentos

E. dalnympleana,
niten~.

A herda

bilidade da coloração glauca das folhas, mostrou que essa ca
racterística é completamente recessiva na geração FI

desses

hlbridos.
HOPPER et ali i
de hibridação natural entre
pne~tium,

(1978) pesquisaram a ocorrência

Euealyptu~

pnei~~iana

e E.

bu-

usando parâmetros morfométricos e reprodutivos. As

caracterlsticas morfológicas avaliadas foram: comprimento
largura da folha, comprimento do peclolo,comprimento e
metro do fruto, comprimento, largura e espessura do

e

diâ-

ped~ncu-

lo, comprimento e diâmetro do botão floral e número de botões
florais por inflorescência.

Para essas características

fo-

ram encontrados muitos indivíduos intermediários.

CUNHA et alii (1979) realizaram um estudo com
parativo entre

Euealyptu~

seus hlbridos espontâneos.

eitniodona;

Euealyptu~

maeulata

e

A identificação dos híbridos foi

feita através de análise estatística multidimensional, util!
zando-se medidas de comprimento e largura máxima da
diâmetro máximo do fruto, diâmetro do opérculo,

folha,

.

comprimento

do eixo maior e eixo menor da semente. As características que
definiram mais claramente os hÍbridos espontâneos das espécies par~
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tais e, as espécies parentais entre si, foram o

comprimento

e largura das folhas.
DRAXE (1980) utilizou as seguintes caracterís
ticas para a avaliação dos híbridos Euealyptu~
x

E. el1.ebl1.a;

cuealyptu~

melanophloia

popu.lnea x E. el1.ebl1.a: c'omprimento do

pecíolo, comprimento, largura, ângulo da base e ângulo

da

ponta da folha.

2.3.2. Morfologia das folhas juvenis para as
espécies de

Euea~yptu~

utilizadas

HALL et alii (1970) descrevem as folhas juvenis do E!!:.
ea~yptu~

gl1.andi~

como opostas para 3 ou 4 pares, a partir daí

alternadas, oblonga-lanceoladas, com dimensões de 2,5a 6,3 x
1,2 a 2,5 em, finas e levemente onduladas.
do

Euealyptu~ ~aligna

As folhas

juvenis

são opostas por 3 ou 4 pares, a par.tir

daí alternadas, lanceoladas, com dimensões de 3, O a 6,3 x 2, O
a 3,Ocm, finas, levemente onduladas, verde pálido e uniforme.
As folhas juvenis do

Euealyptu~

tel1.etieol1.ni~

são opostas por

3 ou 4 pares, a partir daí alternadas, elípticas a amplamente lanceoladas, com dimensões de 6,3 a 15, O x 5, O a 6,3
de cor verde.

As folhas juvenis do

Euealyptu~

em,

eamaldulen~i~

são opostas por 3 ou 4 pares, então alternadas, ovais a
plamente lanceoladas, de cor verde acinzentado

e

am-

segundo

BROOKER & KLEINIG (1983) com dimensões de 26,0 x 8,0 em.
FAO (1981) relata que o

Euealyptu~

eamaldulen
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A~~

caracteriza-se por folhas juvenis ovais a amplamente

ceoladas, pecioladas, sendo
ealyptu~

g~and~~

os pecíolos retangulares.

~ al~g na,' as

No EuealYE

folhas juvenis são primeiro opos1;:as, logo al-

ternas, lanceoladas e com um pecíolo curto.
Euealyptu~

No Eu

as folhas juvenis são alternadas, . peciola-

das, lanceoladas oblongas e levemente onduladas.
tu~

la~

te~et~eo~n~~

As folhas

do

são primeiro opostas, logo alternas,

pecioladas, elípticas a amplamente lanceoladas.

2.3.3. Estudos morfológicos e anatômicos em outros
gêneros de plantas arbóreas

BRAY & FULLOON (1987) relatam que as mudas do
híbrido FI entre Leueaena

pulve~ulenta

x L. leueaeephala po-

dem ser separadas 'através de morfologia foliar.
DONOZO & ATIENZA (1983) mediram características morfológicas para a caracterização de híbridos entre
thoÓagu~

dombey~

eN.

betulo~de~.

Na-

A análise de largura

e

comprimento das folhas, número de estames por flor, n'Gmero de
flores por inflorescência, tamanho de cúpulas, peso de

seme~

tes, razão largura/comprimento das folhas e número de sementes por cúpula, mostrou claramente que os híbridos comportaram-se-de forma intermediária entre as espécies parentais.
LA REGUERA & BURLEY (1988) observaram a
vel ocorrência de hibridação natural entre

P~nu~

prov~

ea~~baea

x
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P. ooea~pa, em Honduras.

A análise dos componentes

princi-

pais e análise de correlação canônica de características relacionadas a acículas, cone e compostos

...

.

qUlffilCOS

classificaram

algumas árvores como intermediárias indicando que a hibridação natural está ocorrendo.

O autor salienta

análise estatística de um pequeno. número de

que

nenhuma

características

pode definir espécies taxonomicamente com baixa taxa de

er-

ro.

2.4.

COMPORTÁMENTO SILVICULTURAL DOS HíBRIDOS
Os trabalhos envolvendo a produtividade e com

portamento dos híbridos vem despertando os melhoristas

flo-

restais para um melhor aproveitamento desse recurso nos programas de melhoramento.

2.4.1. Comportamento silvicultural de híbridos do

cm~HA

parativo entre

et alii

Euealyp~u~

seus híbridos espontâneos.

(1979) realizaram um estudo com

ei~~iodo~a,

Euealyp~u~

maeula~a

e

O híbrido apresentou vigor supe-

rior aos pais e madeira de boa qualidade.
TOLEDO FILHO et alii (1986) determinou uma pequena
superioridade do híbrido entre Euealyp~ g~an.dL6 x. E. wwphylla
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sobre p~ocedências australianas de Euealyptu~ g~andi~, Euea-

lyptuJ.5

u~ophylla

e

Euealyptu~

urnb~a

na região de Mogi - Mirim

e Luiz Antonio-SP.
ODA & FERREIRA (1983) estudaram híbridos
polinização aberta entre

Euealyptu~

g~andi~

x "E.

de

u~ophylla.

A população híbrida apresentou melhor uniformidade geral das
árvores, melhores características de ramificação e retidão do
fuste.

Em competição com o

Euealyptu~ ~aligna

na região

são Simão-SP, o híbrido ,apresentou 13% de superioridade

de
em

DAP (diâmetro à altura do peito) e 8% em volume.
Euealyptu~

Em estudos envolvendo híbridos de
J.5iebe~iana

x E.

~egnanJ.5,

ELDRIDGE (1963) observou que aos 18

meses os híbridos tiveram 97 cm de altura, enquanto que

EuealyptuJ.5

~iebe~iana

teve 84 cm e o EuealyptuJ.5

o

~egnanJ.5

85

em.
CHAPERON (1977) avaliou híbridos de

tuJ.5
ba.

te~etieo~niJ.5 x

E. J.5aligna

e

EuealyptuJ.5

Euealyp-

u~ophylla x

E.

a~

Para o EuealyptuJ.5 te~etieo~niJ.5 x E. J.5aligna o vigor"hí-

brido manifesta-se marcadamente, a produtividade do

híbrido

é de 35 m~/ha/ano, enquanto que do EuealyptuJ.5 J.5aligna é

de

6 m3 Jha/ano e do EuealyptuJ.5 te~etieo~niJ.5 é de 12 m3 /ha/ano.
Porém, os híbridos são mais heterogêneos que as espécies parentais.
Para o híbrido

Euealyptu~

u~ophylla

x E. alba,
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a heterose também manifesta-se de maneira excepcional, a pro
dutividade do híbrido aos 6 anos foi de 21 m3 /ha/ano, enquan
to que o Euc..a.lyp-tu.6 a.lba. produziuc~esta idade 5 m3 /ha/ano
o Euc..a.lyptu.6 u~ophylla. produziu 12 O m3 /ha/ano.

Porém, o

e
au-

tor ressalta que o plantio híbrido e muito heterogêneo.
Os híbridos de polinização controlada Euc..a.lYE

-tU.6

te~et-i..c.o~n-i...6

lyptu.6

g~a.nd-i...6

x E.

x E.

g~a.nd-i...6

e o cruzamento espontâneo Euc..!!:.

te~e-t-i..c.o4n-i...6

TESH & SHARMA (1979).

foram estudados por

Os híbridos de cruzamento

VENKA-

controlado

foram, a princípio, intermediários entre os pais, porém, mais
tarde mostraram um desenvolvimento inferior às espécies
rentais.

Os híbridos espontâneos na idade de 3 anos e

pameio

apresentaram vigor híbrido, pois mediam 9 a 10,5 m de altura
ê

8 a 9,5 cm de diâmetro, enquanto que o Euc..a.lyptu.6

g4a.nd-i...6

media 4 a 6,5 m de altura e 4 a 5,5 cm de diâmetro.·
MEKISMEN & FRANKLIN (1984) relatam a ocorrência de híbridos de Euc..a.lyptu.6 g4a.nd-i...6 com várias espécies de
eucaliptos.

Segundo os autores, esses·híbridos

originaram-

se devido a proximidade de plantio e ciclos de floração
rados por um clima exótico.
ram-se

alt~

Na geração FIoS híbridos mostra

superiores e o uso de sementes híbridas é convenien-

te, pois a freqüência híbrida é alta em sítios de hibridação
(31%), os híbridos de Euc..a.lyp-tU.6 g4a.nfu x E. 4obU.6ta. foram
mais altos e tiveram 124% mais volume em madeira na idade

28%
de

2,4 anos, houve um aumento na tolerância ao frio devido a um vi

.19.

Segundo

gor precoce e aumento na resistência fisiológica.

os autores a pesquisa com os eucaliptos está direcionada para a produção de sementes híbridas de

E.

~obu~ta

Euealyptu~

g~andi~

x

através da polinização aberta.
KAPOOR & SHARMA (1984) observaram híbridos he

teróticos de

Euealyptu~

eit~~odo~ax

E.

to~elliana.

VENKATESH & SHARMA (1977) estudaram cruzamentos controlados interespecíficos de
x

E.

earnaldulen~i~.

Euealyptu~

te~etieo~ni~

Os primeiros resultados obtidos aos

9

meses mostraram que os·híbridosforam significativamente mais
altos que as espécies parentais.

Essa tendência acentuou-se

apos os2 anos de idade, sendo que o efeito heterótico

foi

mais pronunciado para diâmetro que para altura.

O vigor he-

terótico pode ser expresso diferencialmente em

diferentes

idades, diferentes ambientes e em cruzamentos envolvendo diferentes árvores.
VENKATESH & VAKSHASYA (1977) estudaram

os

efei tos de auto fecundação , cruzamento intra-específico e interespecífico em Euealypru
de

Euealyptu~

earnaldule~M.

earnaldulen~i~

x E.

O híbrido observado foi

te~etieo~ni~.

Os

resulta-

dos em viveiro, nos primeiros 3 meses, mostraram que o

mate

rial de autofecundação foi 26% mais alto que os híbridos

e

1,7% mais alto que os cruzamentos intra-específicos. Aos

8

meses houve uma inversão, o híbrido passou a ter o melhor desenvolvimento, o material de autofecundação

o pior e, o ma-
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terial de cruzamento intra-específico foi intermediário. Nes
se caso, urna seleção em viveiro baseando-se na altura,

tra-

ria desvantagens, pois o material de autofecundação foi supe
mais

rior nesta fase, mas apresentou depressão endogâmica
tarde.
POTTS & REID (1985) observaram a presença
um híbrido entre populações naturais de
e

E~

amygdafina.

Eueafyptu~

O crescimento de híbridos

de

de

~i~donii

polinização

aberta e progênies parentais em casa de vegetação e plantio,
mostraram pouca diferença em vigor e sobrevivência.

2.4.2. Comportamento silvicultural de híbridos em
outros gêneros de plantas arbóreas

HEILMAN & STETTLER (1985) pesquisaram híbridos de

Popufu~

t~iehoea~pa

e

Populu~

foi significativamente superior ao

deltoite~.

Popufu~

O

híbrido

t~iehoea~pa

puro

e apresentou características desejáveis como: retidão, ausen
cia de bifurcação, ramos pequenos e alta densidade específica.
CHAPERON (1986) relata o bom comportamento do
híbrido

Pinu~

attenuata x P.

~adiata

na França,

Pinu~

~adiata.

objetivo

attenuata

com

O híbrido mostrou um

bom

do cruzamento foi unir a rusticidade do
características do

O

Pinu~

desenvolvimento em volume e, resistência ao vento e frio.

.21.

Em Queensland-Austrália, FRANCIS et alii (1984)
detectaram a hibridação espontânea entre
hondun~n~i~

e

Pinu~

ooeanpa.

Pinu~

can~ba~a

Na idade de 4,5 anos o

do suplantou o progenitor mais produtivo

híbri-

, em

(Pinu~ eaniba~a)

altura, diâmetro, área basal e volume em 37, 25, 56
respectivamente.

varo

A sobrevivência do híbrido

e

116%

foi excelente,

aparentou boa qualidade da madeira e habilidade para recupera
ção de deformações causadas pelo vento.
progênie híbrida de Lanix
l~pi~

d~eidua

I

foi estudada por KIELLANDER (1974).

x L.

l~pto-

Aos 15 anos, mos-

trou ser mais produtiva que sua progênie meia irmã -

Lanix

- que obteve 62% do volume em madeira dos

híbri-

l~ptol~pi~

dos.
Na Austrália, NIKLES et alii (1987)
ram o comportamento promissor do híbrido
~lliottii

x

P.

produtivo que o

eaniba~a
Pinu~

varo

Pinu~ ~lliottiivar.

handun~n~i~.

eanibaea varo

O híbrido

hondun~n~i~,

ta~da.

mais

principalvar.

BENSON et alii (1982) observaram árvores

na

não ~ adaptado.

Carolina do Sul-EUA, prováveis híbridos de

P.

~

ecvu:.ba~a

mente em áreas encharcadas e frias, onde o Pinu.6
hondun~n~i~

observa-

Pinu~

~ehinata

A progênie do provável híbrido mostrou-se

x

interm~

diária entre as espécies parentais para altura, diâmetro

e

sobrevivência.
SHEPPARD & CANNELL (1985) estudaram

híbridos
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entre Pieea ~itehen~i~ e P. gtauea na Escócia.
os híbridos comportaram-se melhor que a Picea

Aos 10 anos,

~itchen~i~

(pro

genitor superior) em ambientes considerados marginais para a

2.5. MÉTODOS PARA A PRODUCÃO DE HíBRIDOS
Basicamente o aproveitamento de híbridos

se

dá por 4 maneiras: 1) híbridos naturais - híbridos que existem de maneira não direcionada na área de ocorrência natural
das espécies; 2) híbridos espontâneos - híbridos que ocorrem,
de maneira não direcionada, em áreas de introdução; 3) híbri
dos de polinização aberta; 4) híbridos de polinização contro
,

lada (SANTOS et alii, 1988).
Sobre a produção de híbridos, dar-se-á ênfase
na revisão de literatura à polinização aberta, que foi o método utilizado no trabalho.
Um método muito usado na produção de híbridos
e a polinização aberta.

Consiste do estabelecimento do

po-

mar de determinada espécie, dentro do qual indivíduos de outra espécie são plantados, onde coletam-se
das.

sementes

Os indivíduos no qual as sementes são coletadas

híbridevem

ser relativamente ou completamente auto-incompatíveis (ZOBEL

& TALBERT,1984).
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GOMES (1987) utiliza na produção de

hibridos

de polinização aberta, um esquema de instalação de

plantios

intercalados, com as espécies em grupo de duas, sendo

que

uma funcionaria como receptiva e a outra como polinizante na
razão 3:1.
MARTINS & IKEMORI (1987) relatam a utilização
de método semelhante para produção de hibridos de
ção aberta.

poliniza-

O método consiste do estabelecimento do

pomar

de sementes de uma espécie, com plantios alternados de individuos de outra espécie, onde coletam-se sementes

hibridas.

A diferença básica é que as árvores onde as sementes

serao

colhidas deverão ser relativa ou completamente auto-incompativeis, para garantir a qualidade das sementes hibridas, evi
tando a autofecundação.
A COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE (1987)
introduziu algumas modificações no método de produção de hibridos de polinização aberta.

A empresa utiliza uma espécie

A como receptora de polem (matrizes selecionadas intercaladas num povoamento) e uma espécie B como fonte de polem (povoamento selecionado).

A partir dos cruzamentos, são insta-

lados testes de descendência visando a instalação de Área de
produção de Sementes Hibridas através da propagação
va das matrizes com melhor capacidade geral

de

vegetat~

combinação.

O esquema de campo pode ser o plantio intercalado de uma espécie A em talhão comercial da espécie B ou, o plantio em li
nhas alternadas das espécies.
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2.6. AVALIAÇÃO DE HíBRIDOS
A avaliação correta dos híbridos

baseia-se

nos caracteres utilizados para a medição e o tipo de análise
estatística empregada.
Para a avaliação de híbridos um método bastan
te usado é a análise discriminante.

QUEIROZ (1984)

relata

que a análise discriminante classifica um indivíduo de
gem desconhecida com base em p características X'

ori-

(Xl'X 2 ,X )

P

em um entre dois (ou mais) grupos distintos.
Para VAN LAAR (1986) a análise

discriminante

tem 2 objetivos: 1) explicar as diferenças entre

grupos

em

termos de um composto linear de p variáveis explanatórias,as
quais maximizam a separação de grupos; 2) classificar indiví
duos com probabilidade mínima de classificação errada.
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I

3. MATERIAL E MElaDOS
3.1.

MATERIAL BOTÂNICO.EM ESTUDO
. No -presente trabalho foram utilizadas as

guintes espécies de Eucalyptu~ para o

estudo

se~

de hibridação

(Tabela 1) :

Tabela 1. Espécies de Euealyptu~ utilizadas para hibridação.

Procedência

Espécie
El.Lcalyp~

gJulnCÜÃ Hill ex Maiden

Salto - SP

Eucalyp.:l:LL6

~ a.Li.g na

Itatinga - SP

Smi th

Eucalyp.:l:LL6 camaldule.~i.6 Dehn

Petford-Queensland, Austrá
lia

EucalyP.:l:LL6 teJl.eticofLni.6 Smi th

Laura-Queensland, Austrália

o numero de cromossomos no gênero
é, para a maioria das espécies 2n

=

22 (RUGGERI,

Pertence à família Myrtaceae e sua classificação
detalhada é apresentada na Tabela 2.

El.Lcalyptu~
196~

1963).

taxonômica
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Tabela 2. Classificação taxonômica do
calyptu~
lyptu~

Espécie

E. g4anfu
E. ~a.ugna

~al~gna,

Eucalyptu~

Eucalyptu~

g4and~~,

Eu
e Euca-

camaldulen~~~

te4et~co4ni~.

Sub gênero

Secção

Côdigo*

série

Symphyomyrtus

Transversaria

Salign~e

SECAB

Symphyomyrtus

Transversaria

Salignae

SECAC

E.

camaldule~~

Symphyomyrtus

Exsertaria

Tereticornes SNEEPA

E.

te4e.:t[C04~

Symphyomyrtus

Exsertaria

Tereticornes SNEEB

Fontes: FAO (1979); PRYOR & JOHNSON (1971).

*

Segundo PRYOR & JOHNSON- (1971) o intercruzamento pode ocor
rer quando a primeira letra do código é igual para as duas
espécies, isto é, pertencem ao mesmo subgênero.

Na escolha das espécies para os
considerou-se a afinidade taxonômica entre

elas

cruzamentos
(espécies

pertencentes ao mesmo subgênero) e a possibilidade de

criar

combinações gênicas importantes do ponto de vista silvicultu
ralo

A Tabe1a 3 traz as caracteristicas dos parentais

que

foram consideradas mais importantes para a hibridação.
As espécies encontram-se em são Simão, Estado
de são Paulo, em área pertencente à Companhia Suzano de

Pa-

pel e Celulose S/A.
As coordenadas geográficas desta área sao
0

as

seguintes: longitude 47 26'W, latitude 21 0 22'S, altitude 590
m e a precipitação média anual é de 1234 mm.
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o

plantio sofreu desbaste aos 3 anos de

ida-

de, retirando-se 60% das árvores.

Tabela 3. Características do Euealyptu~ ~aligna,
tenetieanni~,
maldulen~i~

Euealyptu~

gnandi~

e

Eúealyptu~

Euealyptu~

ea-

consideradas importantes para a hibri-

dação.

Espécie

Características

Eueaiyp~ ~aligna

- boa produtividade
- não é resistente à deficiências hídricas
- baixa produtividade
- boa resistência à deficiências
dricas

hí-

- boa produtividade
- não possui tuberosidade lenhosa
- pode apresentar dificuldade para re
generação através de brotações
de
cepas
- baixa produtividade
- possui tuberosidade lenhosa
- boa regeneração através de brotações
de cepas
Fontes: FAO (1979); FERREIRA (1979).

3.2. H1BRIDOS
A hibridação por polinização

aberta

ocorreu

aos 4 anos, com as espécies (item 3.1) plantadas em

espaça-

mento de 3,Ox 2,Om, e os híbridos foram os seguintes:
ealyptu~

E.

gnandi~

tenetieanni~.

x E.

eamaldulen~i~;

b)

Euealyptu~

a)

Eu-

~aligna

x
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As sementes híbridas de polinização aberta de
EUQalyptu~

g~and~~

do-se uma linha de

x E.

Qamaldulen~~~

EUQalyptu~

Euealyptu~

Qamaldulen~~~.

árvores de

EUQalyptu~

EUQalyptu~

g~and~~

ço de 1985.

O

g~and~~

foram obtidas plantanentre três linhas

Foram coletadas sementes em

g~and~~.

de
duas

A floração simultânea para o

e EUQalyptu~ Qamaldulen~~A oc6rreu em mar

EUQalyptu~

gnand~~

foi utilizado como progeni

tor feminino por apresentar floração em um período curto,quan
do é totalmente sobreposta pela floração do EUQalyptu~ Qama~
dulen~~~,

sendo que este último apresenta floração

durante

um período prolongado.
As sementes híbridas de polinização aberta de
EUQalyptu~

~al~gna

do-se uma linha de

x E.

tenet~Qonn~~

Euealyptu~

Euealyptu~

tenet~Qo~n~~.

árvores de

EUQalyptu~

EUQalyptu~

~al~gna

e

foram obtidas

~al~gna entr~

plantan-

três linhas

Foram coletadas sementes em

~al~gna.

O

duas

A floração simultânea para o

Euealyptu~

neiro e fevereiro de 1985.

de

te~et~Qonn~~

Euealyptu~

ocorreu em

~al~gna

ja-

foi utiliza

do como progenitor feminino por apresentar floração em um pe
ríodo curto, quando é totalmente sobreposta pela floração do
EUQalyptu~

tenet~Qo~n~~,

sendo que este último apresenta fIo

ração durante um período prolongado.
As sementes foram doadas pela Companhia Suzano de Papel e Celulose S/A, em julho de 1986.

.29.

3.3. ESPÉCIES PARENTAIS
Como parâmetro de comparaçao para os híbridos,
utilizou-se sementes das espécies parentais da mesma

proce-

dência e lote de sementes.

paren-

As sementes das espécies

tais foram coletadas em plantios comerciais da empresa.
espécies parentais e respectivas procedências estão

As

citadas

na Tabela 1 (item 3.1).
As sementes fOF-am armazenadas em câmara
nas seguintes condições: umidade relativa de 50% e

seca

temperat~

ra de 20°C.

3.4. LOCAL DO ENSAIO
o experimento foi instalado no viveiro do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agr!
cultura "Luiz de Queiroz"/USP, no município de Piracicaba-SP,
na latitude 22 0 43'S, longitude 47 0 38'W, a uma

altitude

de

548 m, com precipitação média anual de 1250 mm.

3.5. TESTE DE GERMINACÃO DAS SEMENTES
Em março de 1988, as sementes foram
das previamente a um teste de germinação.

submeti-

O experimento co~

portou 4 repetições, 3 tratamentos por ensaio (ensaio 1 e 2)
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e 50 sementes por repetição (escolhidas ao acaso).'

Os

en-

saios foram os seguintes:
ensaio 1: Euc.a.lyp.tu.6

.6 alig na

x E. :te.ILe.:tic.olLni.6

Euc.alyp:tu.6 .6aligna
Euc.alyp:tu.6 :te.ILe.:tic.olLni.6
ensaio 2: Euc.alyp:tu.6 gILandi.6 i

E. c.amaldule.n.6i.6

Euc.alyp:tu.6 gILandi.6
Euc.alyp:tu.6 c.amaldule.n.6i.6

As sementes foram dispostas em papel de
tro e acondicionadas em caixas de germinação.

O

fil-

papel

de

filtro foi umedecido na instalação e periodicamente.
As sementes foram colocadasemgerminador (tem
peratura de 25 0 C, umidade relativa de 80%), segundo um esque
ma estatístico inteiramente casualizado.

As avaliações

fo-

ram feitas aos 7 e 14 dias após a instalação do teste.

3.6. CARACTERIZACÃO E AVAL I ACÃODO MATERIAL EM VIVEIRO
3.6.1. Instalação dos ensaios

Os ensaios foram estabelecidos em 04/04/1988,
em casa de vegetação e contou-se com os dois ensaios citados
no item 3.5.
Distribuiu-se 3 g de sementes de cada

trata-
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mento em 6 caixas de semeadura contendo terra de subsolo. As
caixas de semeadura foram identificadas e cuidadosamente irrigadas.

Após a semeadura, peneirou-se uma camada fina

de

terra sobre as caixas e cobriu-se com palha de arroz, realizando nova irrigação.

3.6.2. Repicagem das mudas

Aos 4S·dias·após a semeadura (19/0S/1988), as
mudas foram repicadas para sacos plásticos medindo 20 cm
comprimento e 10 cm de diâmetro contendo terra

de

de

subsolo.

As mudas repicadas foram escolhidas ao acaso, com o objetivo
de não fazer seleção nessa fase e, teve lugar no Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de
"Luiz de Queiroz"/USP.

O canteiro contou com um

Agricultura
total

de

1200 recipientes, distribuídos da seguinte forma:

·
·
·
·
·

480 mudas de Euc.a.typtu.6 g11.and-L.6 x E. c.ama.tdu.te.n.6-L.6
128 mudas de Euc.a.typtu.6 g11.and-L.6
128 mudas de Euc.a.typtu.6 c.amaldule.n.6-L.6
208 mudas de Euc.a.typtu.~ .6 al-Lg na x E. t e. 11. e. t-L c. o 11. n-L.6
128 mudas de Euc.alyptu.6 .6al-Lgna
128 mudas de Euc.alyptu.6 t e.Jt e. ti c. o 11.n,L.6

Após a repicagem, as mudas foram cobertas com
sombrite para evitar a insolação direta, durante 7 dias.
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3.6.3. Instalação em delineamento estatístico

Aos 63 dias (08/06/88) após a semeadura, o en
saio foi instalado em delineamento de blocos

casualizados,

com 10 blocos e 10 plantas por parcela, totalizando 300 plan
tas por ensaio.

As mudas foram escolhidas ao acaso, com

total de 100 plantas por tratamento.

Evitou-se a escolha de

mudas tortas e/ou com folhas do ponteiro murchas ou
das.

um

queima-

As sobras de mudas (item 3.6.2) foram desprezadas, co-

letou-se apenas material representativo para herborização.

o sorteio dos tratamentos no viveiro para
2 ensaios ficou da seguinte forma:

- Ensaio 1

BLOCOS
I

11

ETESHI

onde: ET
ES
HI

ESETHI

IV

111

ESHIET

= Eu~alyptu4

V

ESHIET ·ETHIES

VI

ESHIET

te~etico~ni6

= Eucalyptu6
=

6aligna
Eucalyptu6 6aligna x E.

te~et~cO~"i6

VII

VIII

HIETES

HIESET

IX

ETESHI

X

ESHIET

os
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- Ensaio 2

BLOCOS
III

II

I

ECEGHI

EGHIEC

ECEGHI

IV

V

HIEGEC

ECEGHI

= EuC!al!lptu6

C!amaldulell6Ü

= EuC!al!lptu6

g~a"di6

RI = Eucal!lptu6

g~n"di6

onde: EC
EG

VI

EGECHI

VII

ECHIEG

VIII

EGECHI

IX

EGHIEC

X

ECEGHI

x E. C!nmaldulen"i6

Os blocos foram posicionados entre 2 aspersores para fornecer a maior homogeneidade possível.

As

mudas

foram cobertas com palha de arroz e cuidadosamente irrigadas.
Aos 78 dias (22/06/88) após a semeadura, as mudas foram adubadas com NPK 5-14-3 (1 copinho de café - 50 ml - diluído em
20 litros de água).

3.6.4. Ava1iação dos ensaios
Os ensaios foram avaliados no viveiro na idade de 3 meses (04/07 a 12/07/88) para:
- altura de planta, com auxílio de regua
- diâmetro do colo, com o auxílio de paquímetro
gital

di-
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- condição geral da planta
- plantas com aspecto fenotípico de híbridos
- largura máxima e comprimento de 2 folhas por planta- do 39 par a partir da extremidade superior, com
o auxílio de paquímetro digital da seguinte maneira:

] par de folha
avaliado

Aos 8 meses (04/12 a 15/12/88), as plantas fo
ram avaliadas para as mesmas características da idade de

3

meses, acrescentando-se:
- comprimento do pecíolo (mffi) de 3 folhas por planta
- largura máxima e comprimento de 3 folhas por planta, evitando-se os 2 pares da extremidade superior
da seguinte maneira:

]

fOlhaS
avaliadas

As avaliações foram feitas aos 3 e 8 meses de
idade por representarem, a primeira, período no qual
de

EUQalyptu~,

mudas

geralmente,são levadas para plantio e, em am-

bas as idades avaliadas segundo PRYOR (1976) os híbridos sao
contrastantes com as espécies parentais.
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Encerradas as avaliações, fotografou-se o

en-

saio e coletou-se material para herborização.

3.6.5. caracterização fenotípica

A caracterização fenotípica visual foi

feita

utilizando-se corno referência a descrição foliar de eucalipto feita pela FAO (1981) e definição da forma foliar proposta por BROOKER

&

KLEINIG (1983)i') e presença da

tuberosidade

lenhosa.na espécie, conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 4. Descrição da folha de eucalipto.

Forma da
folha
Relação
comprimento/
largura foliar

E.gM.ncü..6

E. c.ama.idule.ru,,u

oval
(levemente ondula
da)

oval a amp1amente 1anceo1ada

3:1

3:1

a

5:1

E. .ó ilig na

E. t:.Vtmc.Ofl.n-U
oval a

oval

3:1

amp1ame~

te 1anceo1ada

3:1

a

5:1

Dimensão foli ar (fase
juvenil)

2,5x 1,Ocm
6,Ox 2,5cm 26,Ox 8,Ocm
16,Ox 8,5 cm

Cor da
folha

verde a ver
de escuro

verde azu1a
do

verde a ver
de escuro-

verde aCl.nzen
tado

Tuberosidade
1enhosa

ausente

presente

presente

presente

3,Ox 2,Ocm 6,Ox 5,Ocm
6,Ox3,Ocm 15,0 x 6,0 cm
12,Ox 5,Ocm 21,Ox 10,Ocm

Fonte: FAO (1981); BROOKER & KLEINIG (1983)

.36.

3.6.6. Análise estatística
(STEEL & TORRIE, 1980; SAS, 1982; GOMES, 1985)

A

análise estatística foi feita comparando-se

espécies puras e híbridos nas idades de 3 e 8 meses.
dados foram gerados a partir da medição de todas as
do ensaio.

Trabalhou~se

Os
plantas

com todos os dados de medição e nao

cOm média de parcelas, como usualmente vem sendo feito.
motivo deste procedimento foi refletir toda a

O

variabilidade

existente dentro da parcela e dentro da planta.

- 3.6.6.1. Análise da variância univariada

A

análise da variância para os dados de altu-

ra de planta e diâmetro do colo, nas diferentes idades, para
os dois ensaios foi realizada segundo o esquema para

deline~

mento em blocos ao acaso, com o seguinte modelo matemático:
y,

'kl

1J

=

u+t

,
1

+ b, + (tb)"
J

1J

+ uijkl

com os tratamentos considerados como efeitos fixos,

Yijkl é a observação no indivíduo 1, na parcela k, no

onde
bloco

j, no tratamento i; u é a media geral; ti e o efeito do tratamento; bj é o efeito do bloco;

(tb)ijé o efeito entre pa,!:

celas; uijkl é o erro experimental ou efeito dentro da parc~
la.
A estrutura da análise da variância, para da-
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dos de todas as plantas para altura e diâmetro do colo

fi-

cou:

_,

FV

G.L.

QM

Blocos

r - 1

Ql

0'2 ... n 0'2 entre + nt 0'2.
b

Qr/Q3

Tratamentos

t - 1

Q2

0'2 + n 0'2 entre + nb 0'2

Q2/Q3

Q3

0'2 + n 0'2 entre

Erro entre
parcelas

(r - 1) (t -1)

Erro dentro
da parcela

QM
r

=

=

G.L.
G.L.
G.L.
G.L.

tota1Q4
b1ocostratamentoserro entre
parcelas

=

quadrqdo mádio; E(QM)

número de blocos; t

de plantas; O'~

=

=

E (QM)

t

0'2

esperança do quadrado

número de tratamentos; n

variância entre blocos;

tre tratamentos; 0'2entre

F

=

médio;

=

número

O'f = variância

variância entre parcelas; 0'2

en-

=

va

riância do erro dentro da parcela.

A análise da variância para os dados de
primento da folha, largura da folha, razão

com-

comprimento/larg~

ra foliar e comprimento ào pecíolo da folha foi realizada se
gundo o delineamento em blocos ao acaso, com o seguinte mode
lo matemático:
Yijklm

=

u + ti + b j + (tb) k + p (tb) 1 + eijklm

com os tratamentos considerados como efeitos fixos

onde:

Yijklm é a observação na folha m, no indivíduo 1, na parcela
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k, no bloco j, no tratamento i; u é a média geral; ti é
efeito do tratamento; b j é o efeito do bloco;

o

(tb)k é o efei

to entre parcelas; p(tb}l é o efeito dentro da parcela

e

eijklm é o erro experimental ou efeito dentro da planta.
A estrutura da análise da variância para
,dos ,de todas as plantas para comprimento da folha,

da-

largura

da folha, razão comprimento/largura foliar, comprimento

do

peciolo da folha ficou:

/

F.V.

G.. L.

Q}1

Blocos

r- 1

Ql

0'2 + f O' 2 dentro +n 0'2 entre.+ ntO'~

Ql/Q3

Tratamentos

t - 1

Q2

0'2 + f O' 2 dentro + n 0'2 entre + nbO' 2
t

Q2/Q3

F

E (QM)

entre parcelas

(r- 1) Ct -1)

Q3

0'2 + f O' 2 dentro + n O' 2 entre

entre
plantas

(n - 1) (r-l)-(t-l)(r-I) • (t-l)

Q4

0'2 + f O' 2 dentro

entre
folhas

G.L. totalQs
G.L. blocosG.L. tratamen

0'2

tos -

G.L. entre parcelas -

G.L. entre plan:tas

QM

=

quadrado médio; E (QM) = esperança do quadrado

r = número de blocos; t = número de tratamentos; n =
de plantas; f = nGmero de folhas; O'~

=

variância entre

médio;
numero
blo-

cOS; O'E = variância entre tratamentos; o2entre = variância en
tre parcelas; O' 2dentro = variância entre plantas; o2=variân
cia do erro entre folhas.
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3.6.6.2. Análise discriminante

A análise discriminante foi realizada assumin
do o método para dados normais (variâncias iguais).

Através

das medições de altura, diâmetro do colo, comprimento e largura de 2 e 3 folhas por planta (3 e 8 meses, respectivamente) e comprimento do pecíolo da folha. (8 meses), a

análise

discriminante permitiu uma nova classificação dos

tratamen-

tos, com base em observações individuais para as duas idades
em questão.

A análise discriminante considerou

prioridade

igual para os três tratamentos.
A probabilidade de um indivíduo ser classificado
em um dado tratamento é dado pela seguinte fórmula (SAS,1982)

e
Pr(j/x)

=

-o

3

'

S D~

J

(x)

,

onde:

2

r e-O'S Dk (x)

j=l
Pr(j/x)

= probabilidade

posterior de classificação em um da-

do tratamento, com j
D~

J
2

Dj

(x)

(x)

=

= 1,2,3;

onde:

distância quadrada generalizada da função

= (x -

-

Xj)

COV

-1

-

(x - Xj) - 2 In PRIORj' onde:

= valores observados
Xj = valores médios
COV = matriz de covariância
PRIOR. = prioridade dos tratamentos,
x

J

no caso amesma, já
que todas as plantas foram amostradas
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Dk

=

probabilidade da caracteristica Xl em relação às outras
características.
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO
4.1.

HíBRIDOS DE POLINIZAÇÃO ABERTA ENTRE
Euealyp~u~ ~alignaE H. ~e4e~~eo4n~~

(ENSAIO 1)

4.1.1. Avaliação da porcentagem de germinação das
sementes

A Tabela 5 mostra a porcentagem de germinação
das sementes, para as 4 repetições.
Tabela 5. Porcentagem de germinação das sementes de Euealyptu~,

no ensaio 1.

1
Euealyp~ ~aligna
Euealypt~ t~etieon~
Euealypt~ ~aligna
E. t~weonrU..6

x

2

3

4

Média
(%)

96

100

90

100

96,5

100

92

88

96

94,0

88

98

100

100

96,5

As médias obtidas através do teste de

germin~
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çao mostraram-se altas e semelhantes para os 3 tratamentos, por
essa razão não foi realizado nenhum teste para distinguir mé
dias de tratamentos.

A boa germinação em laboratório, repe-

tiu-se em viveiro.

4.1.2. Avaliação do ensaio aos 3 meses

As médias dos tratamentos, resultados da análise da variância e teste de Tukey (5%), para todas as carac
terísticas estudadas, encontram-se na Tabela 6.
Na análise das médias do ensaio,

o

híbrido

mostrou-se intermediário para altura e comprimento da folha.
Para diâmetro do colo e largura da folha o híbrido obteve va
lores maiores que as espécies parentais. A razao

comprimento/

largura foliar do híbrido foi a menor do ensaio.
Optou-se pela análise dos dados sem transformaçao.

Urna análise prévia com transformação em

logaritimo

fez o coeficiente de variação oscilar para as diferentes características, porém nao alterou resultados.

Além disso, os

caracteres estudados sao quantitativos, o que na maioria das
vezes significa normalidade, pré-requisito para a
da análise da variância.

aplicação

O alto coeficiente de variação pa-

ra algumas análises reflete a própria variabilidade

do

en-

saio, já que houve significância para o teste F e o teste de
Tukey detectou diferenças entre os tratamentos.

t~etico~~

(%)
28,01

20,52**

4,37

4,72b

16,12

9,49**

1,61

1,7la

1,60b

1,52b

Diâmetro
do colo
(mm)

8,97

17,07**

29,28

30,99b

35,17a

2l,66c

Comprimento
de folha
(mm) .

15,30

24,55**

7,21

8,94a

7,06b

5,64c

Largura
de folha
(mm)

5 5l,o.

(mm),

12,54

65,07**

4,20

3,57c

5,11a

3,93b

de

Razão comprimento/
largurafoliar

Médias seguidas de letras iguais. não .diferem estatisticamente entre si ao nível

** significativo a 1% de probabilidade

CV exp

F

Média geral

E.

x

5,14à.

Eucatyp~ t~etico~~

Eucatyp~ ~atigna

3,24c

Eucatyp~ ~atigna

(em)

Altura

razão comprimento/largura foliar, aos 3 'meses, no ensaio 1.

diâmetro do colo (mm), comprimento de folha (mm), largura de folha

Tabela 6. Resultados da análise da variância e teste de Tukey a 5%, para altura (em),

w

,j::,.
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Para todas as características

estudadas,

a

análise da variância mostrou diferenças altamente significa·tivas entre os tratamentos.

O teste de Tukey' distinguiu
per
,
-

fei tamente os híbridos· das espécies parentais Para altura o hí
brido foi intermediário, já para diâmetro do colo; o

híbri-

do foi o melhor tratamento.
~

importante ressaltar o comportamento

satisfatóriO de muitas mudas de

Euealyptu~

pouco

~aligna-Itatingar

que apresentaram desenvolviménto inferior à média da espécie
no ensaio e características de morfologia foliar

heterogê-

neas.
O teste de Tukey para as características
liares, permitiu uma clara divisão dos materiais.

O híbrido

foi intermediário para comprimento de folha e obteve
média para largura foliar.

fo-

maior

A razão comprimento/largura

fo-

liar do híbrido foi a menor em função da grande largura

de

folha apresentada por este material.
Um aspecto importante na identificação dos hí
bridos, foi a coloração verde-acinzentada das folhas, típico
do

Euealyptu~

teheticohni~

das híbridas apresentaram.

(progenitor masculino)

x E.

que as

m~

SHELBOURNE & DANKS (1963) obser-

varam o mesmo comportamento em híbridos de
di~

I

Eucalyptu~

g~an

teheticohni~.

O aspecto contrastante das folhas dos

híbri-

dos com relação às espécies parentais observado no ensaio, per-
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mitindo a identificação em fase de viveiro, foi relatado por
diversos autores no gênero

Eucaiyptu~

e

outros

gêneros

(PRYOR, 1954; ELDRIDGE, 1963; PRYOR, 1976; VENKATESH & SHARMA, 1979; KAPOOR & SHARMA, 1984; BRAY & FULLOON, 1987).
A Tabela 7 mostra a análise fenotIpica do material, com o objetivo de determinar quantas plantas aos

3

meses, aparentavam hibridação, com base em critérios pré-determinados, através de semelhança fenotípica Com a
usada como pai, no caso o

E!.Lcaiypt!.L~

espécie

telLetic.olLni~.

Tabela 7. Tipos híbridos determinados através de

semelhança

fenotípica ao Euca~yptu~ telLetic.olLni~, aos 3 meses
no ensaio 1.

Aspectos foliares

Freqüência
N9

%

folha oval, grande, formando ponta
no final, verde acinzentada

19

19

folha oval, grande, formando ponta
no final, verde

1

1

folha amplamente lanceolada, grande, formando ponta no final, verde
acinzentada

16

16

folha amplamente lanceolada, grande, formando ponta no final, verde

2

2

folha verde acinzentada

2

2

40

40

Total
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Na análise fenotípica foram encontrados 5 ~ipos de híbridos (Tabela 7), onde as características
para a identificação combinaram-se

de

diferentes

PRYOR (1976) levanta esse aspecto, quando ressalta a

usadas
formas.
impor-

\

tância do conhecimento dos padrões de hibridação, já que cada caráter segrega independentemente e é capaz de recombinaçao.
A porcêntagem de híbridos obtidos através des
sa análise foi de 40%~

As características mais marcantes na

escolha do híbrido nessa fase foram: altura da muda, comprimento, largura e coloração das folhas.

As

características

acima mencionadas permitiram clara identificação

fenotípica

dos cruzamentos interespecíficos.
A porcentagem de híbridos obtida pela análise
discriminante com base em: altura da planta, diâmetro do colo, comprimento e largura de 2 folhas por planta, foi de 70%
(Tabela 8).

O número de plantas do tratamento original IIhí-

brido ll classificado como híbrido novamente na resubstituição
foi de 58%.

Acrescentando-se 14% classificado como

Euealyp~

.tU.6 .te.ILe..t-ieolLn-i.6, temos os 70 híbridos aos 3 meses.
Tanto na análise fenotípica como na discriminante, o número de híbridos identificados foi muito

grande,

sugerindo que o método utilizado para produção dos híbridos,
polinização aberta, foi eficiente em promover os cruzamentos.

o

número maior de híbridos obtidos pela análise discriminan-
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te foi devido ao fato de que muitos indivíduos sao

interme-

diários e, essas plantas sao de difícil identificação fenotí .
pica.

Tabela 8. Análise discriminante.

porcentagem de classifica-

ção em um dado tratamento, aos 3 meses, no ensaio 1.

(%)

Classificação de um dado tratamento

Tratamentos

'Ibtal

E. .óaLi..gna.

originais
Euc.a.lyp~
Euc.a1.yp~

-

.óa.llgna.
:teJLruc..OIl.nÁ.-6

Híbrido

E. :teJLruc.oI/;P'IÁÁ

HÍbrido

8
67
12

21

71
18
30

100
100
100

15
58

Na idade de 3 meses, o híbrido Euc..a.lyp:tu~ ~a.-

ligna. x E.

:te4e:tic..o4ni~

mostrou um bom desenvolvimento, o que

certamente faria com que essas

mudas

fossem

selecionadas.

Quanto ao desenvolvimento radicular, a Figura 1,
esse aspecto.

Algumas mudas representativas foram herboriza

das com o objetivo de ilustrar o comportamento
nesse período.

representa

das

mesmas

As mudas classificadas como híbridos têm se-

melhança fenotípica ao

Euc.alyp:tu~

:te4e:tic.o4ni~

para os

cri-

térios citados na Tabela 4.

o

sistema radicular dos híbridos foi profundo,

muito semelhante ao

Euc.a.lyp:tu~

:te4e:tic..o4ni~,

de grande valor em áreas marginais,
ocorra déficit hídrico.

o que pode

principalmente,

ser
onde
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(b)

(e)

(e)

Escala - 1,0:1,3 em

Figura 1. Representação de mudas de
EUQalyp~u~

~ehe~iQOhni~

zação aberta

EUQalyp~u~

~aligna

(a),

(b) e o hIbrido de polini-

EUQalyp~u~ ~aligna

(c), aos 2 meses de idade.

x E.

~ehe~iQOhni~
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A maior fonte de variação do ensaio foram
tratamentos.

A Tabela 9 mostra a distribuição

da

os

variação

nas diferentes fontes, em termos de porcentagem de .variação
para cada característica.

Tabela 9. Porcentagem de variação em cada fonte, para

altu-

tura, diâmetro do colo, comprimento de folha, largura de folha, razão comprimento/largura

foliar,

aos 3 m"eses no ensaio 1.

Variação(%)

(%)

entre
parcelas
(%)

dentro da
parcela
(%)

altura

90,4

4,4

1,4

diâmetro do colo

73,4

7,8

5,6

comprimento de folha

89,6

5,2

2,0

0,06

largura de folha

89,9

3,6

2,2

0,20

razão comprimento/
largura foliar

95,4

1,4

1,2

0,20

Tratamento

entre folhas

(%)

Obs.: não se considerou na Tabela 9 a fonte de variação "blo
cos",

daí o total não somar 100%.

A maior concentração da variação nos tratamen
tos mostra nitidamente a presença de 3 materiais genéticos.
Como as outras fontes de variação foram comparativamente menores, a variação entre parcelas, dentro da parcela e
folhas foi

suf~cientemente

entre

amostrada para sua variabilidade.
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4.1.3. Avaliação do ensaio aos 8 meses

As médias dos tratamentos, resultados da análise da variância e teste de Tukey (5%), para todas as carac
terísticas estudadas, encontram-se na

Tabela~lO.

No estudo das médias, o comportamento dos híbridos aos 8 meses foi semelhante ao verificado aos 3 meses:
intermediário em altura, comprimento de folha e

comprimento

do pecíolo, maior diâmetro de colo e largura da folha e a me
nor razão comprimento/largura foliar.
optou-se pela análise dos dados sem transformaçao, pelas mesmas razões citadas no item 4.1.2.
Para todas as características avaliadas a aná
lise da variância mostrou diferenças altamente significativas
entre os tratamentos.
o comportamento em altura e diâmetro do colo,
aos 8 meses, foi semelhante à idade de 3 meses, com o híbrido mostrando bom desenvolvimento.

O híbrido foi intermediá-

rio em altura e obteve a melhor média para diâmetro do colo,
embora sem diferença estatística significativa para o
lyp~u~

~e~e~ico~ni~

Euca-

.

. Para características foliares o teste de Tukey
situou o híbrido como intermedifirio para comprimento de

fo-

lha e pecíolo e com a maior largura foliar, permitindo, atra

~

9,55

8,90
127,53**

12,21

74,67**

2,46

3,16a

2,70b

1,5lc

Largura
de
folha
(em)

9,24

3,87
104,44**

2,85c

4,93a

3,84b

16,18

9,70
41,63**

lO,09b

l2,58a

6,45c

Razão com Comprimen
primento/ ·to do pelargura f~ cíolo
liar
(mm)

5 '*o.

Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si ao nível de

**

significativo a 1% de probabilidade

28,90

36,03

CiJ exp (%)

F

4,25
31,37**

28,09
29,25**

3l,20b
8,73b

l2,33a

4,57a

34,73a
4,85a

5,63c

3,33b

l8,3lc

(em)

I'1édia geral

E. :t.eJtwcolLY1ÁÃ

x

:t.eJtwcoJtY1ÁÃ

Eucalyp~ ~atigna

Eucalyp~

Comprimento
de
folha
(em)

Altura

Diâmetro
do
colo
(mm)

Resultados da análise da variância e teste de Tukey a 5%, para altura (em),
diâmetro do colo (mm), comprimento de folha (em), largura de folha (em) razão comprimento/largura foliar e comprimento do pecíolo (mm), aos 8
meses
no ensaio 1.

Eucalyp~ ~atigna

TabelalO~

I-'

U1
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vés

desses

aspectos

foliares, a

identificação dos

mate-

riais.
Novamente a coloração verde acinzentada aliada às dimensões das folhas foram de vital importância na separação visual do material.

A Tabela 11 mostra à análise fe-

notípica do material, aos 8 meses.

Tabela 11. Tipos híbridos determinados através de

semelhança

fenotípica ao Euc.a.typtu.6 tefLetic.ofLni.6, aos 8 meses,
no ensaio 1.

Aspectos foliares

Freqüência
%
N9

Floração.
N9

folha oval, grande, formando
ponta no final, verde aeinzen
tado

40

40

folha oval, grande, formando
ponta no final, verde

19

19

folha amplamente lanceolada,
grande, formando ponta no fi
nal, verde acinzentada

4

4

folha amplamente lanceolada,
granàe, formando ponta no fi
nal, verde

4

4

folha verde acinzentado

5

5

3

72

72

8

tipos

híbridos

Total

A Tabela 11 mos tra os mesmos
identificados aos 3 meses

(Tabela 7).

4

1

Com a evolução do en-
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saio não houve manifestação de outro tipo híbrido.

Porém,

com a idade, 32 plantas que não aparentavam hibridação

aos

3 meses, aos 8 meses manifestaram aspecto fenotípico de

hí-

brido.

Conseqüentemente, urna seleção feita aos 3 meses sub-

estimaria o número de híbridos, mas, um aspecto

importante

foi que todas as plantas identificadas como híbridos aos

3

meses, mantiveram-se em tal classificação aos 8 meses.
Um aspecto importante mostrado na
foi que das 72 plantas com fenótipo híbrido, 8
floração

Tabela 11,
apresentaram

(Foto 1) .

Foto 1. Botões florais em híbrido de polinização aberta Euea
typtu~

~atigna

x E.

tehetieohni~,

aos 8 meses.
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Para o melhoramento genético
precoce é muito negativa.

essa

floração

A planta, na produção

de

flores

aloca uma grande quantidade de energia para a reprodução, em
detrimento do crescimento vegetativo.

As espécies parentais

não apresentaram floração.
A provável explicação para a floração precoce
do híbrido

Euealyptu~ ~al~9na

x E.

tenet~eonnl~

está na

di-

vergência geriética dos pais, que provocou no híbrido problemas genéticos, resultando num-material anormal.

Embora taxo

nomicamenteestas espécies estej am próximas (PRYOR

&

JOHNSON,

1971), a floração precoce do híbrido sugere estudos para verificação da viabilidade desse híbrido em estágios mais avan
çados de desenvolvimento.
As espécies de

Euealyptu~

tema eficiente que iniba cruzamentos.

nao possuem um sis-

A incompatibilidade a

cruzamentos se dá, principalmente, a nível
(GRIFFIN et alii, 1988).

de

subgêneros

Em ambientes exóticos, as

ras entre as espécies são rompidas permitindo o

barrei-

cruzamento

entre espécies que não se cruzariam em seu local de origem.
A hibridação entre espécies pode levar a destruição de sistemas adaptativos evoluídos e os híbridos
dem apresentar um alto grau de esterilidade e

po-

deficiências,

podendo chegar a incapacitação fisiológica (BRAUER,

1973;

LESTER, 1973; FOWLER, .1978; ZOBEL & TALBERT, 1984).
Quanto a identificação do material, os crité-
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rios mais importantes foram altura, comprimento, largura
~oloração

das folhas e comprimento do pecíolo.

e

Essas carac-

terísticas foram igualmente importantes na identifiçação
híbridos por diversos autores (PRYOR, 1954; ELDRIDGE,

de

1963;

PRYOR, 1976; VENKATESH & SHARMA, 1979; KAPOOR & SHARMA,1984;
BRAY & FULLOON, 1987).
A identificação dos híbridos através da análi
se discriminante separou 83% de híbridos

(Tabela 12) .

A

análise considerou: altura da planta, diâmetro do colo, comprimento, largura e comprimento do pecíolo de 3 folhas

por

planta.

Tabela 12. Análise discriminante.

Porcentagem de classifica

çao em um dado tratamento, aos 8 meses, no ensaio
1.

Tramentos

Classificação em um dado tratamento

originais

E. -óaUgna

c. :tVl.etic.o1l.nM,

(%)
Total

HÍbrido

Euc.alyp:tu-6 -óaUgna
Euc.alyp:tu-6 :teJtetic.o1l.n,.W

94

O

6

100

12

78

10

100

Híbrido

17

9

74

100

o

resultado da análise fenotípica ficou muito

próximo da discriminante.

As diferenças se devem, principal

mente, aos tipos intermediários.

A análise discriminante se
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parou muito bem os parentais.

Nesse ensaio a escolha das ca-

racterísticas permitiu uma nítida separaçao do híbrido.
Com relação a vigor, o híbrido mostrou um

bom

comportamento inicial, sendo superior à média das espécies pa
rentais para altura e com o maior diâmetro do colo.

Diversos

autores relatam a existência de híbridos vigorosos para
tas espécies (ELDRIDGE, 1963; CHAPERON, 1977; VENKATESH

mui&

MA, 1977; VENKATESH & VAKSHASYA, 1977; CUNHA et alii,

SHAR

1979;

VENKATESH & SHARMA, 1979; ODA & FERREIRA, 1983; MEKISMEN

&

FRANKLIN, 1984; TOLEDO FILHO et alii, 1986).

Porém, esse padrão inicial de crescimento
Eucalyptu~

é o mesmo da idade adulta:

~aligna

te1tetico1tni~ têm ritmos inicia"is de crescimento

O

Eucalyptu~

te1tetico1tni~

~aligna,

Eucalyptu~

diferentes.

pode ser mais competitivo nas fases

iniciais, cresce rapidamente mas, mais tarde é
Eucalyptu~

e

nao

superado pelo

nas condições de são Paulo.

A análise da evolução do ensaio em função
idade para altura (Figura 2) e diâmetro do colo

(Figura

exemplifica bem os ritmos iniciais de crescimento dos
rentes materiais genéticos.

da
3)

dife-
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ALTURA (eM)

E. TERETleORNIS

HíBRIDO

27

21

E. SALl8NA

U5

8

IDADE (MESES)

Figura 2. Crescimento em altura (em) do EUQa~yptu~ ~a~~gna,
EUQa~yptu~ tel(.et~QOfLn~~ e do híbrido de polinização
aberta EUQa~yptu~ ~a~~gna x E. tefLet~QOfLn~~,
em
função da idade.
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DIÃMETRO DO
COLO
(MM)

H(BRIDO

5

E. TERETICORNIS
4

E.

SALlIJNA

2

e

IDADE (MESES)

Figura 3. Crescimento em diâmetro do colo (mm) do
~aligna,

Euealyptu~

te~etieo~ni~

Euealyptu~

e do híbrido

de

polinizaç§o abertaEuealyptu~ ~aligna x E. te~eti
eo~ni~ em funç§o da idade.
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Um aspecto importante foi o sistema radicular
bem desenvolvido do híbrido, o que para regiões com
mas de déficit hídrico pode ser explorado.

proble-

O grande proble-

ma desse cruzamento foi a floração precoce, reflexo de
blemas genéticos no híbrido, o que limita qualquer

pro-

previsão

sobre seu comportamento na idade adulta.
Os Apêndices 1 a 6 mostram os ramos que foram
herborizados e desenhados, dos diferentes tratamentos, aos 8
meses.

As figuras mostram diferentes padrões de

segregaçao

das características.
A Figura 4 mostra os híbridos distribuídos em
classes de comprimento de folha.

Observou-se que a

distri-

buição na geração FI dos híbridos, para a característica aci
ma, foi próxima à distribuição normal.

Muitas plantas foram

intermediárias e, outras semelhantes à um ou outro
tor, sugerindo a aditividade dos genes.

progeni-

Embora,a identifica

ção fenotípica contemple apenas as plantas semelhantes
progenitor masculino.

ao

Não se pode afirmar que os indivíduos

semelhantes ao progenitor feminino não são híbridos, já

que

podem apresentar características híbridas que não foram iden
tificadas fenotipicamente.
Um aspecto importante na segregaçao das carac
terísticas está na propagação

vegetativ~.dos

ressantes do ponto de vista silvicultural.

tipos mais inte
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NÚMERO DE
HfsRIDOS

Amplitude (em)

Classe

1

3,0
5,1
7,1
9,1
11,1
13,1
15,1

2
30

3

-

4

5
6

7
20

-

5,0

?,O
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0

r---

10I -

r---

~

O
2

3

4

5

6

7
CLASSES DE
COMPRIMENTO
DE FOLHA(cMl

Figura 4. Número de híbridos de Euea~yptu~ ~a~igna x E. ten~
tieonni~

por classes de comprimento de folha (em).
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4.2.

HíBRIDOS DE POLINIZACAO ABERTA ENTRE
g~aad~

E E. eam~duLen~~~

EueaLqp~U6

(ENSAIO 2)

4.2.1. Avaliação da porcentagem de germinação das
sementes

Na Tabela 13 encontram-se os dados da porcentagem de germinação das sementes para as 4 repetições.
Tabela 13. Porcentagem de germinação das sementes de Euc:aly'E
:tu~

no ensaio 2.

Euc.alyp-Ú1.l.l glLancit6
Euc.alyp-Ú1.l.l c.amaldule.~M
Euc.alyp-Ú1.l.l glLanfu x

Média
(%)

2

3

4

92
88

100
100

100
94

100
100.

98,0
95,5

100

100

96

100

99,0

1

E• c.amaldule.~-L6

A porcentagem de germinação das sementes

foi

alta e semelhante para os 3 tratamentos, não justificando um
teste para comparação de médias.

4.2.2. Avaliação do ensaio aos 3 meses
As médias dos tratamentos para altura, diâmetro do colo, comprimento de folha, largura de folha e

razao

comprimento/largura foliarestão representados na Tabela 14.

7,54

10,10

6,04**

7,06

7,29a

7,44a

6,46b

f-.argura
de folha
(mm)

no ensaio 2.

12,22

90,84**

3,73

3,34b

4,4la

3,41b

~azão compriment~/
largura foliar

5 ~o.

Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si ao nível de

significativo a 1% de probabilidade

**

13,68

56,10**

1,93 n s

não significativo

23,96

CV exp (% )

25,84

23,80b

32,05a

2l,66c

Çomprimento
de folha
(mm)

mese~

1,70

1,72a

1,72a

1,66a

piâmetro
do colo
(mm)

ns

20,97**

4,20

4,00b

F

Média geral

E. Qamaldu.te.VL6-L6

x

3,83b

(em)

Qamaldu.te.VL6-L6 4, 78 a

EUQalyp~ gnan~

EUQalyp~

EUQalyp~ gnan~

~

Altura

zão comprimento/largura foliar, aos 3

diâmetro do colo (mm), comprimento de folha (mm), largura de folha (mm), ra

Tabela 14. Resultados da análise da variância e teste de Tukey a 5%, para altura (em),

0'1
N
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Nas médias dos tratamentos para todas as

ca-

racterísticas estudadas, exceto diâmetro do colo e razão com
primento/largura foliar, o híbrido
em relação às espécies parentais.
Euealypzu~

do foi igual ao

mostrou-se intermediário

Para diâmetro do colo o híbri

eamaldulen~i~

e para a razao com-

primento/largura foliar o híbrido apresentou o menor valor.
optou-se pela análise dos dados sem transformaçao pelas mesmas razões citadas no item 4.1.2.
Para todas as características avaliadas,

exc~

to para diâmetro do colo, a análise da variância mostrou diferenças altamente significativas entre os tratamentos.

o
do

Euealypzu~

teste de Tukey nao distinguiu

g~andi~

os

híbridos

(espécie utilizada como mãe) para diâ-

metro do colo e altura.

O número de híbridos

identificados

fenotipicamente nesse ensaio foi muito baixo, portanto, a ní
vel de médias não foi possível uma distinção clara; num
vel individual observaram-se alguns indivíduos com altura su
perior ao

Euealypzu~

g~andi~

e aspecto fenotípico de

híbri-

dos.
Para comprimento e largura foliar o teste
Tukey permitiu a separação dos híbridos.

Ao nível

isso foi confirmado, as características foliares

de

visual
permitiram

uma separação mais nítida do material.
Somado à forma da folha, existem ainda a colo
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raçao da folha e a presença da tuberosidade lenhosa.

O Euea

iyp.tu.6 gJt.and..i...6 nao possui a tuberosidade lenhosa,já o Eueaiyp.tu.6 eamaiduien.6..i...6 a possui, porém nessa idade nenhum

hí-

brido apresentou essa característica.
A Tabe1a 15 mostra uma análise fenotípica

do

material, com base em características foliares, com o objeti
vo de determinar quantas plantas, aos 3 meses de idade, aparentavam hibridação, através de semelhança fenotípica com
espécie.. usada

como

pai, no cáso o

Eueaiyp.tu~

a

camaiduien

Tabela 15. Tipos híbridos determinados através de semelhança
fenotípica ao Eueaiyp.tu.6 eamaiduien.6..i...6, aos 3 meses, no ensaio 2.

Aspectos foliares

Freqüência
N9

%

folha oval, grande, formando ponta
no final, verde azulada

7

7

folha amplamente lanceolada, grande, formando ponta no final, verde
azulada

6

6

13

13

Total

.65.

Os dados obtidos aos 3 meses, têm grande
lor para o melhoramento genético.

Nessa idade,

as

va-

plantas

híbridas de polinização aberta sao selecionadas por características fenotípicas e levadas para o campo.

Para o híbrido

Euc..alyp.:tu.6 glLand,[.6 x E. c..amaldule.n.6,[.6 as características mais
importantes, nessa idade foram: comprimento, largura e coloração da folha.

O híbrido apresentou comprimento da

folha

intermediário e larguJra próxima ao Euc..alyp.:tu.6 c..ama.tdule.n.6,[.6.
Na análise fenotípica, aos 3 meses (.Tabela 15), foram identi
ficados 2 tipos de híbridos, onde a coloração da folha verde
azulada (própria do Euc..alyp.:tu.6

c..amaldulen.6~.6)

esteve presen-

te nos 2 tipos identificados.
A porcentagem de híbridos obtidos pela análise fenotípica foi de 13%.
A porcentagem de híbridos obtidos através
análise .discriminante feita com base em altura

da

planta,

da

diâmetro do colo, comprimento e largura de 2 folhas por pla~
ta encontram-se na Tabela 16.
Tabela 16. Análise discriminante.

Porcentagem de

classific~

çao em um dado tratamento, aos 3 meses, no ensaio

2.
Tratamentos

Classificação em um dado tratarnento(%)
'Ibta1

originais

Híbrido

Euc..alyp.:tU.6 c..amaldule.n.õ,[J.>
Euc..a.e.yp.:tu.6 glLandú.,

70

17

13

100

6

53

41

100

HÍbrido

14

38

48

100

.66.

A porcentagem de plantas do tratamento original "híbrido" classificado como híbrido novamente na resubstituição foi de 48%.

Soma-se a esse número os 14% classifi-

cado como

Euealyptu~

3 meses.

Esse número foi 4,75 vezes maior que o obtido pela

análise fenotípica.

eamaldulen~i~,

temos 62% de híbridos aos

Essa diferença de números entre a análi

se fenotípica e a discriminante pode ter duas origens:
delas seria pelo fato de que nessa idade o número
intermediárias entre as espécies parentais foi nruito

de

Uma
mudas

grande

essas plantas não entram na análise fenotípica, já . que

e,
têm

identificação duvidosa, o que resulta em subestimação no número de híbridos, o que nao ocorre na análise discriminante.
outra explicação pode estar na própria análise discriminante
que, em função das características escolhidas, não conseguiu
discriminar corretamente os tratamentos.

Reforçando a

segu~

da hipótese a Tabela 16 coloca uma grande porcentagem do Euealyptu~

gJtandi~

(41%) em "híbrido", que é um resultado

que

não reflete a realidade.
De uma maneira geral; nessa idade muitas

pla~

tas do tratamento "híbrido" apresentaram características típicas de plantas originárias de autofecundação: íntensa rami
ficação, baixa estatura, folhas retorcidas.
Quanto ao vigor, o híbrido foi

intermediário

em relação às espécies parentais.
Na instalação do ensaio em

blocos casualiza-
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dos houve sobra de plantas.

Algumas

mudas

representativas

foram herborizadas e desenhadas com o objetivo de ilustrar o
comportamento das mesmas nesse período (Figura 5).

(q)

(e)

(o J

(b J

Escala

Figura 5. Representação de mudas de
Eucalyptu~

camaldulen~i~

nização aberta Eucalyptu~
~i~ (c), aos 2 meses.

= 1, O: 1,3

Eucalyptu~

cm

g~andi~

(a),
(b), e o híbrido de polig~andi~ x E. camaldulen-
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o sistema radicular do material
semelhante ao do

Eueaiyp~u~

9nand~~,

profundas que as apresentadas pelo

isto é,

híbrido
raízes

Eueaiyp~u~

foi
menos

eamaiduien~~~.

Observou-se nesse híbrido um comportamento diferente do Euea
iyp~u~

~ai~9na

x E.

~ene~~eonn~~,

radicular profundo, herdado do

que apresentou um

Eueaiyp.~u~

sistema

~ene:t.~eonn~~.

O comportamento diferenciado dos híbridos com
relação ao padrão de herança das características dificulta a
previsão dos

resultados

em

cruzamentos

interespecíficos.

Além disso, o conhecimento dos padrões de herança e variação
.genética dos cruzamentos intra-específicos são de pouco

va-

lor quando se faz novas combinações gênicas (LESTER, 1973).
A maior fonte de variação do ensaio foram
tratamentos.

A Tabela 17 mostra a distribuição

nas diferentes fontes em termos de porcentagem

os

da variação
de

va~iação

para cada característica.
A concentração da variação
confirma a ocorrência da hibridação e
de 3 materiais distintos.

nos

tratamentos

portanto, a

Além disso, mostra que o

presença

de plantas por parcela e o número de folhas por planta
suficiente para amostrar a variabilidade.

-

·numero
foi

.69.

Tabela 17. porcentagem de variação em cada fonte para

altu-

ra, diâmetro do colo, comprimento de folha, largu
ra de folha, razao comprimento/largura folia4 aos
3 meses, no ensaio 2.

Tratamento

entre
parcelas

dentro da
parcela

(%)

(%)

(%)

altura

76,0

3,6

3,0

diâmetro do colo

26,6

13,8

12,4

comprimento da folha

88,3

1,6 .

1,8

0,05

largura da folha

46,2

7,6

7,7

0,42

razão comprimento/
largura foliar

96,7

1,1

1,3

0~28

Obs. : nao se considerou na Tabela" 17 a fonte

entre folhas

(%)

de

variação

"blocos", daI o total não somar 100%.

~

4.2.3. Avaliação do ensaio aos 8 meses

As médias dos tratamentos, resultados da análise da variância e teste de Tukey (5%) para todas as características estudadas, encontram-se na Tabela 18.
Para as médias de todas

as

características

analisadas, o hIbrido mostrou-se intermediário entre as espé
cies parentais.
optou-se pela análise dos dados sem transformaçao pelas mesmas razões citadas no item 4.1.2.

62,25**
32,53

47,38**
36,26

F

CV exp (%)

9,57

6,48b

11,93

·24,23**

2,45

2,35b

3,07a

1,92c

Largura
de folha
(em)

8,20

50,49**

3,10

2,80b

3,76a

2,73c

Razão com
primento7
largura fo
liar
-

15,96

93,67**

8,11

7,4lb

11,02a

5,92c

(rnrn)

Çomprimen
to do pe=
ciolo

5 9,o.

Médias seguidas de ~.letras· iguas não diferem estatisticamente entre si ao nive.l de

significativo a 1% de probabilidade

188,44**

3,79

25,20

Média geral

**

7,51

3,52b

2l,85b

EUQalyptu.6 gnan~
x
E. Qamaldule.n6-w

10,9la

4,59a

5,15c

EUQalyptu.6 Qamaldule.n6M, 34, 7 7 a

(rnrn)

(em)

G::omprimento
de folha
(em)

3,25b

Diâmetro
do colo

Altura

l8,99b

EUQalyp~ gnan~

ensaio 2.

zão comprimento/largura foliar, comprimento do peciolo (rnrn), aos 8 meses no

diâmetro do colo (rnrn), comprimento de folha (em), largura de folha (em), ra

Tabela 18. Resultados da análise da variância e teste de Tukey a 5%, para altura (em),

-..J

o

.71.

Para todas as características

avaliadas,

a

análise da variância mostrou diferenças altamente significativas entre os tratamentos.

o comportamento observado aos 3

meses

tiu-seaos 8 meses, isto é, o teste de Tukey nao
os híbridos do

Euealyp~uh

gnandih (espécie

repe-

distinguiu

utilizada

como

mãe), para altura e diâmetro do colo.
Para as características foliares no teste

de

Tukey, o híbrido foi perfeitamente identificado das espécies
parentais e mostrou um comportamento in termediár io

entre

elas.

As dimensões foliares foram um critério importante na identi
ficação de híbridos para muitos pesquisadores

(PRYOR, 1954;

ELDRIDGE, 1963; PRYOR, 1976; VENKATESH & SHARMA, 1979;

KA-

POOR & SHARMA, 1984; BRAY & FULLOON, 1987).
Aliado a essas características

a

coloração

das folhas auxiliou na identificação dos híbridos, assim como a presença da tuberosidade lenhosa que nessa idade foi de
tectada (Foto 2).
A Tabela 19 mostra a análise fenotípica do ma
terial com base em características foliares e presença da tu
berosidade lenhosa com o objetivo de determinar, aos 8 meses,
quantas plantas aparentavam hibridação através de semelhança
fenotípica com a espécie
lyp~uh

eamaldulinhih.

usada

como, pai, no caso o cuca

.72.

~oto

2. Tuberosidade lenhosa em híbrido de polinização aber-

ta

Eu~alyp~u~

g~andi~

x E.

~amaldulen~i~,aos

8 meses.

A porcentagem de plantas híbridas identificadas com base em critérios fenotípicos aos 8 meses

foi

33%.

Em relação à avaliação feita aos 3 meses houve uma manifesta
ção do aspecto híbrido em 20 novas plantas.

A seleção de mu

das híbridas aos 3 meses subestimaria o numero de

híbridos.

Porém, todas as plantas identificadas como híbridos aos 3 me
ses, mantiveram-se nessa classificação aos 8 meses.

.73.

Tabela 19. Tipos híbridos determinados através de semelhança

fenotípica ao

Eucalyptu~

camaldulen~i~,

aos 8 me-

ses, no ensaio 2.

Freqüência

Aspectos foliares

%

N9

folha oval, grande, formando ponta
no final, verde azulada

24

24

folha oval, grande, formando ponta
no final, verde

4

4

folha amplamente lanceolada,grande, formando ponta no final, verde
azulada

3

3

plantas com tuberosidade lenhosa

2

2

33

33

Total

Forãm identificados 4 tipos híbridos
tos, mostrando diferentes combinações de

distin-

características.

Aos 8 meses, as características mais

marcan-

tes na seleção dos híbridos Eucalyptu~ g~andi~ -x E. camaldulen~i~

foram comprimento, largura e coloração da folha e, com

primento do pecíolo, sendo que o híbrido apresentou-se aproximadamente intermediário para esses aspectos.

Acrescenta-

se às características foliares, a presença

tuberosidade

da

lenhosa.
Para a tuberosidade lenhosa, 19 plantas
31 com aspecto híbrido, apresentaram

esta

das

característica.

.74.

Além disso, 2 plantas sem aspecto foliar de hibridação apresentaram a tuberosidade lenhosa.
~RYOR

A tuberosidade lenhosa, citada por

&

BYRNE (1969) e VENKATESH & ,SHARMA (1979) como urna caracterís
tica que provavelmente é controlada por um
não foi identificada aos 3 meses.

Um

gene

dominante,

dos métodos utilizados

para provocar o aparecimento dessa característica é a rustificação através do estresse hídrico e/ou nutricional.

consider~

tanto, as condições em que o ensaio foi conduzido,
das ótimas do ponto de vista silvicultural, não

Por-

i

permitiram

avaliar a origem dominante ou não da característica tuberosi
dade lenhosa.

Além disso, as mudas foram avaliadas até

aos

8 meses, o que não exclui a possibilidade da manifestaçãode~
sa característica em idades mais avançadas.
questão, e até a idade de 8 meses, a

No

ensaio

em

tuberosidade

lenhosa

foi útil corno critério complementar na análise dos

híbridos

de

Eucalyptu~

gnand~~

x E.

camaldulen~~~,

sendo as

caracte-

rísticas foliares os critérios mais seguros.
Os estudos relativos ao tipo de herança da tu
berosidadelenhosa devem ser aprofundados pela sua

relação

com a capacidade de brotação (PRYOR & BYRNE, 1969) e,
cipalmente, quando o objetivo maior do cruzamento

prin-

for

a

transferência dessa característica.
A porcentagem de híbridos obtidos através
análise discriminante feita com base em altura

da

da

planta,

.75.

diâmetro do colo, comprimento, largura e comprimento do

pe-

cíolo de 3 folhas por planta, encontram-se na Tabela 20.

Tabela 20. Análise discriminante.

porcentagem de classifica

çao em um dado tratamento, aos 8 meses, no ensaio

2.

Classificação de um dado tratamento(%)

Tratamentos

E. c.amaldu.f.en.óLó

originais

Total

E. gll.a.ndL6 HÍbrido

Eu.c.alyptu.ó c.ama1.du.ien.ó..w
Eu.c.alyptu.6 gll.a.ndL6

82

7

11

100

o

76

24

100

HÍbrido

11

43

46

100

A porcentagem de plantas do tratamento original "híbrido" classificado novamente como híbrido na resubstituição foi de 46%.
como

Eu.c.a.iyptu.~

Soma-se a esse número 11% classificado

c.a.ma.idu.ien~~~

cados aos 8 meses.

temos 57% de híbridos classifi

Nessa idade a análise discriminante clas

sificou melhor os tratamentos, já que os

parentais foram me

lhor classificadosre a porcentagem de híbridos, embora superior àquela obtida na análise fenotípica, engloba

os

mate-

riais intermediários de difícil identificação visual.

Além

disso, acrescentou-se a característica comprimento do pecíolo.

Para a análise discriminante refletir com maior veraci-

da de o ensaio, um maior número de características devem

ser

envolvidas, como por exemplo: compostos fenólicos das folhas,

· 76.

peso seco de raiz e parte aérea, características de

semen-

tes, dimensões de botões florais e frutos.
Quanto ao vigor, ao nível de médias para altu
ra e diãmetro do colo, o híbrido não mostrou

superioridade.

porém, a nível individual algumas plantas híbridas
ram-se em relação às demais.

destaca-

Outro aspecto importante e que

as avaliações feitas foram precoces (3 e 8 meses); nem
pre o padrão inicial de crescimento de uma planta se
por todo o seu ciclo vital.

Euealyptu~

No caso, o

tem crescimento inicial mais lento que o
len~~~.

Euealyptu~

sem-

mantém
gnand~~

eamaldu-

Este último é mais competitivo e seu ritmo 'inicial

de desenvolvimento é muito acelerado.

porém, para condições

de são Paulo o Euealyptu~ gnand~~, já no primeiro ano de vida supera o

Euealyptu~

eamaldulen~~~

em crescimento,

provo-

As Figuras 6 e 7, para

cando uma inversão no comportamento.

crescimento em altura e diâmetro do colo,

respectivamente,

mostram esse aspecto de ritmo inicial de crescimento dos diferentes materiais.
Importante no híbrido foi a presença da tuberosidade lenhosa em muitas plantas.

A presença dessa carac-

terística no híbrido de Euealyptu~ gnand~~x E.

eamaldulen~~~

pode ser de vital importãncia para o melhoramento:
cruzamento do híbrido com o

Euealyptu~

gnand~~

pode fixar

característica e promover melhor brotação de touça
Euealyptu~

gnand~~,

o retro-

para

a
o

já que a presença da tuberosidade lenho-

sa parece ter relação com capacidade de brotação, o que

na

• 77 .

ALTURA (eM)

E. eAMALDULENSIS

27

HíBRIDO
21

E. eRANDIS

15

9

8

Figura. 6.

IDADE (MESES)

Crescimento em altura (em) do Euc.alyptu.6 gh.and..t.6,
Eu.c.alyptu~

c.amaldulen.6..t.6 e o hIbrido de polinização aberta Euc.alyptu.6 gh.and..t.6 x E. c.arnaldulen.6..t.6,
em função da idade.

.78.

DIÂMETRO DO
COLO
(MM)

5
E. CAMALOULENSIS

4
HíBRIDO
E.8RANDIS

2

8

~igura

7.

IDADE (MESES)

Crescimento em diâmetro do colo (mm) do
~u~

de

gnandi~,

Euealyp~u~

polinizaç~o

maldulen~i~,

eamaldulen~i~

aberta Euealyp~u~
em função da idade.

Euealyp-

e o híbrido
gnandi~ x E. ea-

· 79.

segunda e terceira rotações dos eucaliptos pode levar à maio
res ganhos.

Os Apêndices 6 a 12 representam os

ramos que

foramherborizados e desenhados, dos diferentes tratamentos,
aos 8 meses.

Como observado no ensaio 1, o ensaio 2 também
mostrou uma grande variabilidade entre os híbridos, revelando os diferentes padrões de segregação das características.

A Figura 8 mostra os híbridos distribuídos em
classes de comprimento de folha.
ealyptu~ ~al~gna x E.

Á semelhança do híbrido

Eu

te4et~eo4n~~, o híbrido em questão mos

trou, para a característica acima, curva aproximadamente nor
mal na geração FI' sugerindo a presença de genes aditivos. A
propagação vegetativa pode ser usada, multiplicando os tipos
híbridos mais interessantes.

.80.

NúMERO DE
HíBRIDOS

Amp l i tude (em )

Classe

,--

1
2

40 ;-

2,0
4,1
6,1
8,1
10,1
12,1
14,1

3

4
5

6
7

-

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0

30 :-

20

-

r---

~

,..--

101:-

~

I
2

4

5

r
6

i

7

CLASSES

DE

COMPRIMENt"O
DE FOLHA CCM)

Figura 8. Número de híbridos de Euealypzu~ g~and~~ x E.
maldulen~~~

(em) .

por classes de comprimento

de

eafolha

.81.

4.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A polinização aberta é uma técnica simples
de baixo custo para a produção de híbridos.

Porém, pode re-

sultar em cruzamentos interespecíficos, intra-específicos
de autofecundação.

e

e

O aprimoramento da técnica depende da se

leção de matrizes auto-incompatíveis para evitar a autofecun
êdação e do conhecimento das características mais importantes
para a identificação dos híbridos em viveiro para cada cruza
mento realizado.

Na identificação de híbridos de poliniza-

ção aberta sugere-se a realização prévia de cruzamento
trolado a nível experimental, para definir padrões

con-

seguros

na escolha de características para a identificação dos híbri
dos.
As recombinações gênicas ocorridas nos híbridos estudados mostraram a importância da hibridação no melho
ramento genético.

Caract~rísticas

silviculturalmente impor-

tantes podem ser transferidas de uma espécie à outra.
A escolha das espécies para a realização
cruzamentos no presente ensaio procurou atender
previamente definidos.

dos

objetivos

O sucesso de um programa de hibrida-

ção reside na escolha das espécies para a fixação de caracte
rísticas silviculturalmente importantes nos híbridos.
A floração precoce detectada no híbrido EUQatyp~u~

~atigna

x E.

~enetiQonni~

mostrou possíveis

prob~emas

.82.

decorrentes da nova combinação gênica.

Este fato

ressaltou

a possibilidade da hibridação trazer resultados negativos do
ponto de vista silvicultural.

o

crescimento das espécies

na idade

nem sempre repete o seu comportamento inicial.
questão restringiu-se às fases iniciais
das plantas.

do

são importantes novos estudos

adulta

O estudo

em

desenvolvimento
que

acompanhem

as espécies até estágios mais avançados.
A análise discriminante mostrou ser um instru
mento valioso na identificação de materiais genéticos de ori
gem duvidosa ou desconhecida.

O importante no desenvolvimen

to dessa técnica é a continuidade dos estudos, envolvendo ou
tras características e cruzamentos.
Finalmente, os diferentes padrões de segregaçao das características sugerem a aditividade dos genes
ressaltam a importância da propagação vegetativa em
car os melhores tipos.

e,

multipl~

.83.

5. CONCLUSOES
- Nos dois ensaios, os resultados de germinação das semen
tes dos híbridos de polinização

aber~a

e espécies paren

tais foram altos e semelhantes.
Os critérios mais importantes na seleção de mudas híbri
das de

EUQafyptu~

~afigna

x E.

te~etiQo~ni~

foram altu-

ra, comprimento, largura e coloração das folhas e

com-

primento do pecíolo (este último avaliado aos 8 meses) .
- Para o híbrido

EUQafyptu~

~afigna

x E.

te~etiQo~ni~

fo-

ram encontrados, aos 3 e 8 meses, 5 tipos híbridos iden
tificados com base em critérios foliares.
- O sistema radicular das mudas híbridas de
f~9na

x E.

te~etiQo~ni~

te~etiQo~ni~,

- O híbrido

EUQafyptu~

foi semelhante ao do

~~

EUQalyptu~

com raizpivotante profunda.

EUQafyptu~

4afigna x E.

rior à média das espécies

te~etiQo~ni~

foi

sup~

parentais para altura e obteve o

maior diâmetro do colo, aos 3 e 8 meses.

.84.

Euealyptu~

- AOs 8 meses, algumas plantas do híbrido
l~gna

x E.

tenetieonni~

- Para o híbrido

~a-

apresentaram botoes florais.

Euealyptu~

gnandi~

x E.

eamaldulen~i~

cri térios mais importa,ntes na seleção das mudas

os

foram:

comprimento, largura e coloração das folhas', comprimento do peciolo (avaliado aos 3 meses), e presença da tuberosi
dade lenhosa (identificada aos 8 meses).
Euealyptu~

gnandi~ x

E.

eamaldulen~i~

fo

ram ehcontrados 2 tipos híbridos aos 3 meses e 4 aos

8

meses, identificados com base em critérios foliares

e

- Para o híbrido

presença da tuberosidade lenhosa.

- O sistema radicular das mudas
gnandi~x
tu~

E.

gnandi~,

eamaldulen~i~

híbridas

de

Euealyptu~

foi semelhante ao do EuealYE

isto é, menos profundo que do .

Euealyptu~

eamaldulen~i~.

- O híbrido de

Euealyptu~

gnandi~

x E.

,..,

eamaldulen~i~

mostrou superioridade em relação às espécies

nao

parentais

para altura e diâmetro do colo, aos 3 e 8 meses.
- Para os dois híbridos estudados, a avaliação fenotípica
aos 3 meses subestimou o número de híbridos em

à idade de 8 meses.
tieo~ni~

gnandi~

Para o

Euealyptu~

~aligna

identificou-se 40% e 72% e para o
x E.

eamaldulen~i~

'relação
x E.

ten~

Euealyptu~

13% e 33% de híbridos aos

3

.85.

e 8 meses, respectivamente.

Os híbridos

identificados

fenotipicamente aos 3 meses, mantiveram-se em tal classificação aos 8 meses.
- A análise discriminante identificou para o
~al~gna

x E.

g~and~~x

E.

te~et~eo~ni~

70% e 83% e para o

eamafdufen~~~

Euealyptu~
Euealyptu~

62% e 57% de híbridos, aos 3

e 8 meses, respectivamente.
- Os híbridos mostraram diferentes padrões de
das características.

segregaçao

.86.

-
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Escala =
1,0:1,3 cm

-Apêndice 1. Representação do ramo do híbrido de polinização
aberta Euealyp~u~ ~aligna x E. te~etieo~ni~, aos
8 meses (folha verde acinzentado).

.96.

Escala

= '1,0:1,3

cm

Apêndice 2. Representação do ramo do híbrido de polinização
aberta EUQalyptu~ ~aligna x E. tenetiQonni~, aos
8 meses (folha amplamente lanceolada, grande,for
mando ponta no final, verde).
-

.97.

Escala =
1,0:1,3 cm

Apêndice 3. Representação do ramo do híbrido de polinização
aberta Euealyp~u~ ~al~9na x E. te~etieo~ni~, aos
8 meses (folha oval, grande, formando ponta
no
final, verde acinzentado, presença de botões fIo
rais) .

.98.

Escala =
1,0:1,3 cm

Apêndice 4. Representação do híbrido de polinização
aberta
Eucalyptu~ ~af~gna x E. t~~et~co~n~~, aos 8
meses (folha verde acinzentado, presença de botões
florais) .

.99.

Es c a 1 a

= 1, O: 1 , 3

em

Apêndice 5. Representação do ramo do EUQalyptu~ ~aligna, aos
8 meses (folha oval, verde).

.100.

Escala = 1,0:1,3 cm

Apêndice 6. Representação do ramo do Eueatyptu~ tenetieonni~,
aos 8 meses (folha amplamente lanceolada, verde
acinzentado).
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Escala =
1,0:1,3 cm

Apêndice 7. Representação do ramo do híbrido de polinização
aberta Euealyptu~ g~andi~ x E. eamaldulen~i~,aos-~~~
8 meses (folha amplamente lanceolada, grande, for
--~
mando ponta no final, verde azulada).

--=_______
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Escala =
1,0:1,3 cm

Apêndice 8. Representação do ramo do híbrido de polinização
aberta LUc.a.typtu.6 gfLandi.6 x E. c.ama.tdu.te.n.6i.6, aos
8 meses (folha oval, grande, formando ponta
no
final, verde azulada).
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Escala = 1,0:1,3 cm

Apêndice 9. Representação do ramo do híbrido de polinização
aberta Euealyptu~ g~andi~x E. eamaldulen~i~, aos
8 meses (folha amplamente lanceolada, grande, for
mando ponta no final, verde azulada).
-

.104.

Escala = 1,0:1,3 em

Apêndice 10. Representação do ramo do híbrido de polinização
aberta Eu.c.a.lyptu..6 glLand-<-.6 x E. c.arna.ldu..le.n.6-<-.6, aos
8 meses (folha amplamente lanceolada,
grande,
formando ponta no final, verde azulada).

.105.

Escala =
1,0:1,3 cm

_Apêndice 11. Representação do ramo do EUQalyptu~
8 meses (folha oval, verde).

g~and~~,

aos
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Escala

= 1, O: 1 ,3

cm

Apêndice 12. Representação do ramo do EUQalyp~u~ Qamaldulen~i~, aos 8 meses (folha amplamente
lanceolada,
verde azulada).

