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RESUMO: O objetivo foi estimar a variação genética para o caráter altura total, em 
idade precoce, para um teste de progênies de C. thricotoma. O teste de progênie misto 
de C. tricotoma e Dalbergia nigra foi instalado na base física da empresa Vale Rio 
Doce em Sooretama- ES. Adotou-se o delineamento experimental em blocos completos 
casualizados, com uma planta por parcela e 40 blocos no espaçamento de 3 x 3 m.  A 
altura total e a taxa de sobrevivência foram mensuradas um ano após o plantio. As 
estimativas dos parâmetros genéticos foram obtidas pelo software genético-estatístico 
SELEGEN-REML/BLUP. Diferenças significativas foram observadas entre progênies 
para o caráter altura, em nível de 2,5 % de probabilidade. Os coeficientes de variação 
genéticos individuais e entre progênies foram de alta magnitude tanto para altura total 
quanto para sobrevivência, 18,92% e 9,46 %, respectivamente. O valor da acurácia, 
assumindo sobrevivência completa para altura foi alta (0,74), sendo um indicativo maior 
confiança na avaliação e no valor genético predito para essa população para altura total. 
A herdabilidade em nível individual foi considerada baixa (11%) para altura total. Os 
resultados indicam a superioridade genética de algumas progênies e indivíduos assim 
como a probabilidade de ganhos genéticos com a seleção.  
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