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Ganho genético em propriedades físicas e mecânicas de clones de Eucalyptus

Genetic gain in physical and mechanical properties of Eucalyptus clones

Maria Carolina Gaspar Botrel¹, José Reinaldo Moreira da Silva², Paulo Fernando Trugilho², 
Sebastião Carlos da Silva Rosado² e Bruno Ricardo Fernandes³

Resumo

O objetivo deste trabalho foi estimar os parâmetros fenotípicos e genotípicos, estimar os ganhos gené-
ticos e caracterizar e selecionar clones de Eucalyptus, para as propriedades físicas e mecânicas da ma-
deira. Foram utilizados nove clones híbridos de Eucalyptus cultivados no município de Taiobeiras, MG, em 
um delineamento experimental inteiramente casualizado, com 3 repetições. Os parâmetros fenotípicos e 
genéticos foram estimados a partir dos quadrados médios. Foram estimados os ganhos genéticos para os 
caracteres com efeito significativo de clone. Para as propriedades físicas e mecânicas, o efeito de clone foi 
significativo, exceto para a contração volumétrica. Para densidade básica, densidade a 0%, massa seca 
e contração tangencial e radial os ganhos foram de 6,98; 27,58; 6,89; -11,02 e -15,63%, respectivamente. 
Para as propriedades mecânicas os ganhos estimados foram de 8,63% (MOEc), 9,50% (MORc), 14,79% 
(MOEf) e 10,26% (MORf). Foi observado potencial genético para programas de melhoramento com altas 
herdabilidades e possibilidades de consideráveis ganhos com a seleção.
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Abstract

The aim of the research was: i) to estimate phenotypical and genetic parameters for physical and mechani-
cal wood properties, ii) to estimate genetic gains, and iii) to select Eucalyptus clones, by means of physical 
and mechanical wood properties. Were analyzed nine Eucalyptus clones cultivated at Taiobeiras County re-
gion, located in the North of Minas Gerais State. Three meters long logs were utilized for samples prepara-
tion. The experimental completely randomized design was used, with three repetitions. From the expected 
mean square, the phenotypical and genetic parameters were estimated. It was estimated the genetic gain 
for the characteristics that showed significant differences. For physical and mechanical properties of wood 
the clone effect was significant. The physical wood properties showed significant clone effect, except for the 
volumetric shrinkage. For physical wood properties, the obtained predict genetic gains were: basic density 
= 6.98%, wood dry mass = 27.58%, dry density = 6.89%, tangential shrinkages = 11.02% and radial shrink-
ages = 15.63. For mechanical properties, the obtained predict genetic gains were: modulus of elasticity in 
compression parallel to the grain = 8.63%; compression strength parallel to the grain = 9.50%; modulus of 
elasticity in static bending = 14.79% and modulus of rupture = 10.26%.
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INTRODUÇÃO

Entre os gêneros de interesse econômico 
plantados comercialmente nas zonas tropicais e 
subtropicais do globo, inegavelmente, o Eucalyp-
tus está entre os mais bem sucedidos, em face do 
rápido crescimento e da grande diversidade de 
espécies. Zobel e Jett (1995) relataram que a alta 
variabilidade desse gênero, em termos do núme-
ro de materiais genéticos existentes e associada 

a amplas diferenças nos caracteres da madeira, 
permite que inúmeras aplicações tecnológicas 
sejam possíveis.  

O Brasil possui clima favorável ao refloresta-
mento, principalmente de Eucalyptus e em fun-
ção disso, é um dos países com uma das maiores 
áreas reflorestadas do planeta, com aproxima-
damente 3.000.000 ha, o que, segundo Flynn e 
Shield (1999), corresponde a 22% do refloresta-
mento mundial com eucaliptos.
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O melhoramento genético aplicado ao gê-
nero Eucalyptus apresenta-se como uma opção 
potencial para o aumento da produção de ma-
deira. Isso é possível não apenas pela capacida-
de produtiva e alta adaptabilidade das espécies, 
mas, principalmente, pela variabilidade inter e 
intra-específica que expressa diversificadas pro-
priedades anatômicas, físicas, mecânicas e quí-
micas da madeira, tornando possível atender 
aos requisitos tecnológicos dos mais diversos 
segmentos da produção industrial madeireira. A 
existência de variações quantitativas e qualitati-
vas entre indivíduos é de grande interesse para o 
melhorista, já que a variabilidade constitui ma-
téria-prima para seu trabalho.

A seleção de árvores superiores de espécies 
de Eucalyptus em programa de melhoramento 
foi baseada nos valores fenotípicos de caracte-
res dendrométricos (diâmetro, altura e volume). 
Esse procedimento, porém, não garantiu a sele-
ção de genótipos com caracteres tecnológicos 
desejados para usos industriais da madeira. Por 
isso, os estudos das propriedades, físicas e me-
cânicas são de importância fundamental para 
a seleção de materiais genéticos que produzam 
madeira de qualidade e que garanta produtos fi-
nais com superioridade destacada.

Dentre as propriedades físicas da madeira, a 
densidade básica é uma das mais importantes, 
considerada parâmetro de qualidade e utilizada 
em diversos setores florestais e está relacionada a 
vários outros caracteres da madeira. Outra impor-
tante propriedade física da madeira é a retratibili-
dade ou instabilidade dimensional. Skaar (1988) 
definiu essa propriedade como o fenômeno de-
corrente da variação dimensional, em função da 
troca de sua umidade com o meio que o envolve. 

Segundo Stamm (1964) a quantidade de 
energia produzida está intimamente relaciona-
da à massa seca. A densidade básica, juntamente 
com o volume de cada árvore, permite estimar a 
quantidade de madeira seca existente em uma 
determinada área.

As propriedades mecânicas da madeira re-
presentam a expressão do seu comportamen-
to quando sujeitas à ação de esforços externos 
e internos, como de sua própria massa. O co-
nhecimento destas propriedades constitui um 
dos fundamentos básicos para a determinação 
de seus possíveis usos, principalmente na cons-
trução civil. Por isso, o conhecimento da varia-
bilidade contida e a forma de expressão de tais 
propriedades são fundamentais no processo de 
seleção ou melhoramento genético florestal.

Para auxiliar programa de melhoramento ge-
nético da qualidade da madeira, este trabalho 
objetivou estimar os parâmetros fenotípicos e 
genotípicos, estimar os ganhos genéticos e ca-
racterizar e selecionar clones de Eucalyptus, para 
as propriedades físicas e mecânicas da madeira.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 9 clones híbridos de Eu-
calyptus spp. (Tabela 1), com 78 meses, planta-
dos no espaçamento 2 x 3 m, provenientes da 
Empresa Carvovale localizada em Taiobeiras, 
MG (15º48’S, 42º13’W, altitude média de 1.090 
m, temperatura média anual de 24ºC e preci-
pitação média anual de 827 mm). Foram sele-
cionadas três árvores por clone as quais foram 
abatidas, identificadas e amostradas. Os caracte-
res de crescimento (diâmetro a 1,30 m do solo - 
D1,30 m, altura total - HT e volume total - VT), sem 
casca, foram obtidos na cubagem rigorosa. A se-
guir retirou-se a primeira tora de 3 m, a partir 
de 0,30 m do solo, a qual foi transportada para 
a Unidade Experimental de Desdobro e Seca-
gem da Madeira (DCF/UFLA), onde se retirou o 
pranchão central de 8 cm de espessura. A seguir, 
no Laboratório de Usinagem da Madeira (DCF/
UFLA) foram retirados os corpos-de-prova para 
os testes físico-mecânicos na madeira.

Tabela 1. Clones híbridos de Eucalyptus spp. avaliados 
aos 78 meses de idade.

Table 1. Eucalyptus spp. hybrids clones estimated at the 
age 78 months.

Clone Cruzamentos
FGA-49 E. tereticornis x E. pellita
FGA-35 E. tereticornis x E. pellita
FGA-34 E. tereticornis x E. pellita
FGA-30 E. tereticornis x E. pellita
FGA-50 E. tereticornis x E. pellita

I-953 E. camaldulensis x E. grandis
I-601 E. camaldulensis x E. grandis
I-380 E. camaldulensis x E. grandis
I-249 E. camaldulensis x E. grandis

Foram determinadas a densidade básica e a 
porcentagem pelo método de imersão descrito 
por Vital (1984), em corpos-de-prova de 2,5 x 
2,5 x 10 cm. O volume (cm³) saturado foi de-
terminado com imersão em água. Em seguida, 
as amostras foram secadas suavemente em es-
tufa de circulação de ar a (105 ± 2)ºC, evitando 
o colapso. Posteriormente, as amostras foram 
pesadas em balança de precisão (0,01 g) e de-
terminou-se o volume a 0% com imersão em 
mercúrio. A densidade básica foi calculada pela 
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relação entre massa seca e o seu volume satura-
do e a densidade a 0% pela relação da massa e o 
volume, ambos a 0% de umidade. A massa seca 
individual da árvore foi obtida, multiplicando-
se a densidade básica e o volume sem casca de 
cada árvore-amostra. 

Para a determinação das contrações da ma-
deira, foi utilizada a norma ASTM D143–94 
(ASTM, 1997) nos mesmos corpos-de-prova uti-
lizados para a determinação da densidade bá-
sica. As medições lineares, radial e tangencial, 
foram obtidas em pontos previamente demar-
cados, por meio de um paquímetro digital (0,01 
mm), obtidas nas condições de completamente 
saturados e de 0% de umidade. As contrações 
radial, tangencial e volumétrica foram calcula-
das como porcentagem da variação em relação 
às respectivas dimensões saturadas.

Para realização dos ensaios de compressão 
paralela e flexão estática, os corpos-de-prova 
foram acondicionados na sala de climatização 
[temperatura de (20 ± 3)ºC e umidade relativa 
de (60 ± 5)%], até atingirem massa constante, 
isto é, umidade de equilíbrio higroscópico mé-
dia de 12%. Os ensaios foram realizados basea-
dos na norma D 143-94 (ASTM, 1997), utilizan-
do em uma Máquina Universal (Emic DL 30.000 
– DCF/UFLA). As condições de condução dos 
ensaios encontram-se resumidas na Tabela 2. 

Na análise estatística utilizou-se o software 
Genes, versão 2.1 de 2004. As análises de vari-
ância seguiram o delineamento inteiramente 
casualizado (Equação 1) e conforme estrutura 
apresentada na Tabela 3.

Yij = µ + Ci + eij  (1)
em que:
Yij = observação do i-ésimo clone na j-ésima re-
petição (ramete);

µ = média geral;
Ci = efeito do i-ésimo clone (i = 1,2, ..., 9),  
efeito fixo;
eij = erro experimental associado à observação 
Yij.

Da esperança dos quadrados médios da aná-
lise de variância foram estimados os seguintes 
parâmetros genéticos, fenotípicos e ambientais, 
conforme Cruz (1997):
a) Variância 

fenotípica
→  �f

2=Q1/r

b) Variância 
ambiental

→ �e
2=Q2 

c) Componente 
quadrático 
genotípico

→ ø̂c
2=Q1-Q2/r 

d) Coeficiente de 
determinação 
genotípica

→ hc
2(%)=(ø̂c

2/ �F
2)x100

e) Coeficiente 
de variação 
genética

→ CVc%=(√ ø̂c
2 /média)x100

f) Coeficiente 
de variação 
experimental

→ CVe%=(√�e
2 /média)x100

g) Índice de 
variação

→ Iv = Razão CVc / CVe

h) Ganho 
esperado com 
a seleção

→

Ganho = 
i x √ ø̂c

2  x √hc
2  x 100

em que: 
i = índice de seleção

Os ganhos foram previstos pela seleção de 
dois clones em nove, seleção de 22%, que pa-
droniza um índice de seleção de 1,3426, con-
forme apresentou Cotteril e Dean (1990). Para 
comparação múltipla das médias, utilizou-se o 
teste de Scott-Knott.

Ensaios Propriedade
Dimensões do 
corpo-de-prova 

(mm)

Velocidade 
do teste 

(mm/min)

Flexão estática - módulo de ruptura (MORc) 
- módulo de elasticidade (MOEc) 410 x 25 x 25 1,3 

Compressão 
paralela às fibras

- resistência à compressão paralela às fibras (MORf) 
- módulo de elasticidade (MOEf) 100 x 25 x 25 0,566

Tabela 2. Dimensão dos corpos-de-prova e velocidade utilizadas nos ensaios mecânicos da madeira.
Table 2. Sample dimensions and speed used in the wood mechanical tests.

Fonte de variação Grau de liberdade E (Q.M.) Q.M. F
Clone (C – 1) �e² + r Øc² Q1 Q1 ÷ Q2
Erro (C – 1)r �e² Q2

Tabela 3. Estrutura da análise de variância para as características da qualidade da madeira.
Table 3. (Variance analysis for the wood quality characteristics).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Propriedades físicas
A análise de variância realizada para os nove 

clones de Eucalyptus spp. para densidade básica 
(Db), densidade a 0% (D0%), massa seca esti-
mada, contração tangencial e radial (p ≤ 0,01), 
mostrou que o efeito de clone foi altamente sig-
nificativo (p ≤ 0,01) e indicou a possibilidade de 
realizar a seleção dos melhores genótipos, visan-
do à redução da instabilidade dimensional da 
madeira (Tabela 4). A partir dos valores dos coe-
ficientes de variação experimental (CVe) pode-se 
considerar que o delineamento experimental e, 
ou a coleta de dados foram adequados e revelam 
uma razoável experimental. O coeficiente de va-
riação experimental para a densidade básica foi 
semelhante ao encontrado por Trugilho et al. 
(2001). Para a massa seca, este valor foi inferior 
ao encontrado pelos mesmos autores (50,45%).  
Já Xavier (2001) obteve, para a densidade a 0%, 
coeficiente de variação experimental de 6,74%, 
semelhante ao encontrado neste estudo. A con-
tração volumétrica apresentou maior coeficiente 
de variação (17,04%), seguida pelas contrações 
radial (11,52%) e tangencial (7,81%). Contudo, 
esses valores estão de acordo com os encontra-
dos na literatura, permitindo confiança nas esti-
mativas dos parâmetros fenotípicos e genéticos. 
A maior parte da variância fenotípica foi consti-
tuída pela variância genética, refletindo em al-
tos valores de herdabilidade, de 80,44 e 79,40% 

para as contrações tangencial e radial, respecti-
vamente (Tabela 4).

Trugilho et al. (2001) encontraram valores de 
85,88 kg de massa seca por árvore, em Eucalyp-
tus grandis, aos 7 anos, inferior ao do presen-
te trabalho. Esta diferença pode ser devida aos 
volumes individuais das árvores. Os valores de 
densidade básica estão coerentes com trabalhos 
de Oliveira et al. (2005) e Santos et al. (2003). 
A estimativa da densidade básica, para os nove 
clones, variou de 0,477 a 0,586 g/cm³ (Tabela 
4), o que permite sua classificação em material 
genético de baixa e média densidade. Valores de 
0,477 g/cm³ (I-953) e 0,508 g/cm³ (FGA-50), es-
tão próximos aos citados na literatura e dentro 
dos limites recomendados para matéria-prima 
na produção de celulose e papel. Densidade de 
0,586 g/cm³ (FGA-49) poderá ser indicada para 
fins energéticos na produção de carvões mais 
adequados à siderurgia. Madeiras de menores 
densidades são indicadas, geralmente, para o 
uso decorativo. Já para estruturas com esforços 
mecânicos é mais recomendado o uso de ma-
deiras mais densas. Silva et al. (2005) encontra-
ram melhor qualidade para a usinagem de rasgo 
com furadeira horizontal em madeiras de me-
nores densidades, oriundas da região central das 
toras. Os valores médios das contrações tangen-
cial, radial e volumétrica foram de 7,94; 5,88 e 
14,71%, respectivamente (Tabela 4), inferiores 
àqueles encontrados por Caixeta et al. (2003) e 
Oliveira e Silva (2003). 

Tabela 4. Resumo da análise de variância e estimativa dos parâmetros genéticos para densidade básica (Db), densida-
de a 0% (D0%), massa seca (MS), contração tangencial (CT), contração radial (CR) e contração volumétrica 
(CV),  em clones de Eucalyptus spp., aos 78 meses de idade.

Table 4. (Summary of variance analysis and estimated genetic parameters for basic density (Db), dry density (D0%), dry 
mass (MS), tangential, radial and volumetric shrinkages in Eucalyptus spp. clones at 78 months of age).

Fonte de
variação G.L.

Quadrados médios
Db (g/cm³) D0% (g/cm³) MS (kg/árvore) CT (%) CR (%) CV (%)

Clones 8 0,0033** 0,0058** 3032,91** 1,97** 2,23** 11,59ns

Resíduo 18 0,0006 0,0012 500,29 0,39 0,46 6,29
Média 0,525 0,679 129,25 7,94 5,88 14,71
CVe (%) 4,49 5,03 17,30 7,81 11,52 17,04
CVc (%) 5,71 5,76 22,48 9,15 13,06 -

σ2
f

0,0011 0,0019 1010,97 0,65 0,74 -

σ2
e

0,0002 0,0004 166,76 0,12 0,15 -

ø2
c

0,0009 0,0015 844,21 0,52 0,58 -
h2

c 82,93 79,73 83,50 80,44 79,40 -
CVc / CVe 1,27 1,15 1,30 1,17 1,13 -
Ganho 0,037 0,049 35,65 0,87 0,92 -
Ganho (%) 6,98 6,89 27,58 11,02 15,63 -

** - Significativo; ns - Não significativo pelo teste de F (p ≤ 0,01);
CVe: coeficiente  de variação experimental, CVc: coeficiente de variação genética, σ2

f : variação fenotípica, σ2
e : variação ambiental, ø2

c : componente 
quadrático genotípico, h2

c : coeficiente de determinação genotípica, CVc / CVe: índice de variação; Ganho (%): ganho genético esperado com a 
seleção de 2 clones.
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As estimativas de herdabilidade foram de 
elevada magnitude para a densidade básica 
(82,93%), densidade a 0% (79,73%), massa seca 
(83,50%), contração tangencial (80,44%) e con-
tração radial (79,40%), demonstrando que esses 
caracteres estão sob alto controle genético e pos-
sibilitarão ganhos expressivos com a seleção. A 
relação entre o coeficiente de variação genético e 
o coeficiente de variação experimental (CVc/CVe) 
obtidos foi maior que a unidade, que segundo 
Kageyama (1980) e Vencovsky (1978) trata-se de 
importante indicador para o ganho genético na 
seleção, mostrando situação favorável. A predi-
ção de ganhos genéticos na seleção constitui-se 
em grandes contribuições da genética quantita-
tiva (CRUZ e REGAZZI, 1994). Numa intensi-
dade de seleção direta de 22%, o ganho foi de 
27,58% para a massa seca (aumento médio de 
35,65 kg/árvore). Para a densidade básica e den-
sidade a 0% os ganhos foram de 6,98 e 6,89%, 
com seleção de dois clones superiores. Compa-
rativamente, Moura (2000) obteve 11,95% para 
o ganho da densidade básica. O menor valor en-
contrado pode ser atribuído ao material utilizado 
no presente trabalho, que foi a partir de clones 
previamente selecionados. Já para as contrações 
tangencial e radial os ganhos diretos foram de -
11,02 e -15,63%, respectivamente. Valores nega-
tivos proporcionam redução para os caracteres, 
pois se busca madeiras com menores contrações, 
isto é, mais estáveis dimensionalmente.

Os resultados das comparações múltiplas 
para a densidade básica e a 0%, massa seca e 
contrações tangencial, radial e volumétrica en-
contram-se na Tabela 5.

Para a densidade básica e a 0%, os clones sele-
cionados foram FGA-49 (0,586 e 0,757 g/cm³) e 
I-380 (0,557 e 0,720 g/cm³). Para massa seca, os 
clones selecionados foram FGA-30 (192,18 kg) e 

FGA-34 (150,32 kg). Observa-se que para esses ca-
racteres foram selecionados clones que apresenta-
ram as maiores médias, com objetivo de aumen-
tar as densidades e a massa seca. Para a contração 
tangencial foram selecionados os clones FGA-30 
(6,90%) e I-249 (7,01%) e para a contração radial 
foram selecionados os clones FGA-35 (4,65%) e o 
FGA-30 (5,07%). Nestes casos, os clones selecio-
nados foram aqueles que apresentaram menores 
médias, ou seja, aqueles que possuem menores 
instabilidades dimensionais, estando menos su-
jeitos aos empenamentos devido à secagem. A 
seleção do clone FGA-30 permite obtenção de 
material com baixos valores das contrações tan-
gencial e radial, simultaneamente. Este fato pode 
gerar benefícios para o rendimento de madeira 
serrada, após o processamento da madeira.

Propriedades mecânicas
Observa-se que o efeito de clone foi altamen-

te significativo (p ≤ 0,01), para módulo de elasti-
cidade à compressão paralela às fibras (MOEc), 
resistência à compressão paralela às fibras 
(MORc), módulo de elasticidade à flexão estáti-
ca (MOEf) e o módulo de ruptura (MORf), cujos 
coeficientes de variação experimental foram, 
respectivamente, de 4,51; 3,02; 4,51 e 4,64% 
(Tabela 6), indicando um nível de alta precisão 
experimental. Já as estimativas de herdabilida-
de foram de 87,43 (MOEc), 94,54% (MORc), 
94,95% (MOEf) e 90,02% (MORf), que per-
mitiram estimar os respectivos ganhos de 8,63; 
9,50; 14,79 e 10,26%. O forte controle genético 
na expressão destes caracteres também foi verifi-
cado por Moura (2000) e Xavier (2001). Já Oli-
veira (2005) obteve ganhos genéticos semelhan-
tes, de 5,37% (MOEc), 8,05% (MORc), 9,15% 
(MOEf), e 7,00% (MORf). O índice de variação 
(CVc/CVe) foi superior a uma unidade em todas 

Clones Db (g/cm³) D0% (g/cm³) Massa seca (kg) CT (%) CR (%) CV (%)
FGA-49 0,586 a 0,757 a 146,51 b 7,90 b 6,49 a 15,35 a
FGA-35 0,513 b 0,653 b 103,66 c 7,44 b 4,65 b 12,52 a
FGA-34 0,524 b 0,640 b 150,32 b 8,64 a 6,96 a 14,18 a
FGA-30 0,540 a 0,690 a 92,18 a 6,90 b 5,07 b 14,74 a
I-953 0,477 b 0,610 b 89,91 c 9,34 a 5,56 b 16,49 a
I-601 0,493 b 0,700 a 115,46 c 7,78 b 5,40 b 13,38 a
I-380 0,557 a 0,720 a 123,80 c 7,76 b 5,84 b 13,06 a
I-249 0,531 b 0,677 b 100,49 c 7,01 b 5,71 b 13,80 a
FGA-50 0,508 b 0,670 b 140,92 b 8,69 a 7,24 a 18,82 a

médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott (p ≤ 0,05).

Tabela 5. Valores médios para densidade básica (Db), densidade a 0% (D0%), massa seca, contração tangencial (CT), 
contração radial (CR) e contração volumétrica (CV), comparados por meio do teste de agrupamento de 
Scott-Knott, a 5% de significância, em clones de Eucalyptus spp., aos 78 meses de idade.

Table 5. (Average values of basic density (Db), dry density (D0%), dry mass, tangential shrinkages (CT), radial 
shrinkages (CR), and volumetric shrinkages (CV) compared through the grouping test of Scott-Knott, 5% 
of significance, in Eucalyptus spp. clones at  age 78 months). 
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as propriedades de resistência mecânica estuda-
das. Os valores encontrados no presente traba-
lho são coerentes com aqueles apresentados por 
outros pesquisadores, mesmo avaliando outros 
materiais genéticos de idades diferentes.

Os valores médios e a comparação múltipla 
realizada para os caracteres de resistência me-
cânica encontram-se na Tabela 7. Para todas as 
propriedades mecânicas da madeira foi selecio-
nado o clone I-380. Este fato é corroborado por 
Kollmann e Cotê (1968) que relataram sobre a 
forte influência da densidade nas propriedades 
mecânicas da madeira, considerando que este 
mesmo clone foi selecionado para a densidade 
básica. O clone I-601 foi selecionado para os 

módulos de elasticidade (MOEc e MOEf). Já o 
clone FGA-30 foi selecionado para os módulos 
de ruptura (MORc e MORf).

CONCLUSÕES

O efeito de clone foi altamente significativo 
nas propriedades físicas e mecânicas da madei-
ra, com exceção da contração volumétrica.

Foi observado potencial genético para pro-
gramas de melhoramento com altas herdabili-
dades e possibilidades de consideráveis ganhos 
com a seleção.

Os clones FGA-49 e I-380 apresentaram 
maiores densidades.

Fonte de 
variação G.L. Quadrados médios (MPa)

MOEc MORc MOEf MORf
Clones  8 977561,3** 47,3** 1708462,8** 213,9**
Resíduo 18 122851,3 2,5 86156,6 21,3
Média 7763,7 53,0 6506,7 99,5
CVe (%) 4,51 3,02 4,51 4,64
CVc (%) 6,87 7,28 11,30 8,05
σ2

f 325853,78 15,79 569487,62 71,32

σ2
e 40950,44 0,86 28718,87 7,12

ø2
c 284903,34 14,93 540768,75 64,20

h2
c 87,43 94,54 94,95 90,02

CVc / CVe 1,52 2,40 2,51 1,73
Ganho 670,09 5,04 962,09 10,21
Ganho (%) 8,63 9,50 14,79 10,26

**Significativo, pelo teste de F (p ≤ 0,01).
CVe: coeficiente  de variação experimental, CVc: coeficiente de variação genética, σ2

f : variação fenotípica, σ2
e : variação ambiental, ø2

c : componente 
quadrático genotípico, h2

c : coeficiente de determinação genotípica, CVc / CVe: índice de variação; Ganho (%): ganho genético esperado com a 
seleção de 2 clones.

Tabela 6. Resumo da análise de variância e estimativa dos parâmetros genéticos para módulo de elasticidade à 
compressão (MOEc), resistência à compressão (MORc), módulo de elasticidade à flexão (MOEf) e módulo 
de ruptura (MORf), em clones de Eucalyptus spp., aos 78 meses de idade.

Table 6. (Summary of variance analysis and estimated genetic parameters for modulus of elasticity in compression 
parallel to the grain (MOEc), compression strength parallel to the grain (MORc), elasticity modulus in sta-
tic bending (MOEf) and rupture modulus (MORf) in Eucalyptus spp. clones at the 78 months of age).

Clone MOEc (MPa) MORc (MPa) MOEf (MPa) MORf (MPa)
FGA-49 7825,68 a 54,65 b 6526,55 c 103,34 a
FGA-35 7105,62 b 49,41 c 5810,52 e 85,79 b
FGA-34 7948,07 a 53,50 b 6676,04c 99,81a
FGA-30 8158,36 a 56,08 b 6855,53c 111,06 a
I-953 6813,74 b 46,41 d 5505,62 e 92,00 b
I-601 8282,80 a 55,81 b 7298,24 b 107,11 a
I-380 8591,17 a 59,11 a 7822,93 a 107,64 a
I-249 7735,11 a 53,24 b 5798,39 e 95,45 b
FGA-50 7413,35 b 49,48 c 6266,62 d 93,41 b

Tabela 7. Valores médios para módulo de elasticidade à compressão (MOEc), resistência à compressão (MORc), mó-
dulo de elasticidade à flexão (MOEf) e módulo de ruptura (MORf), comparados por meio do teste de agru-
pamento de Scott-Knott, a 5% de significância, em clones de Eucalyptus spp., aos 78 meses de idade.

Table 7. (Average values of elasticity modulus in compression parallel to the grain (MOEc), compression strength pa-
rallel to the grain (MORc), modulus of elasticity in static bending (MOEf) and modulus of rupture (MOEc), 
compared through the grouping test of Scott-Knott, 5% of signification, in Eucalyptus spp. clones at the 
78 months of age). 

*médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de agrupamento de Scott-Knott.
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Para a massa seca da árvore, os clones FGA-30 
e FGA-34 apresentaram maiores valores.

Os clones FGA-30 e I-249 apresentaram me-
nores contrações tangenciais e os clones FGA-35 
e FGA-30 apresentaram menores contrações ra-
diais.

Para as propriedades mecânicas, o clone I-
380 obteve o maior destaque. 

O clone I-601 apresentou maiores MOEc 
e MOEf e o clone FGA-30 apresentou maiores 
MORc e MORf.
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