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Resumo 
 
O presente trabalho teve como objetivos estimar parâmetros genéticos em uma 
população de Grevillea robusta procedente da Austrália (CSIRO). Para tanto, 
foi instalado um teste de progênies em 21/03/94 na Fazenda de Ensino e 
Pesquisa da FEIS/UNESP, no município de Selvíria-MS, avaliando-se os 
caracteres: altura, diâmetro à altura do peito (DAP) e sobrevivência de plantas, 
de 1 a 4 e aos 8 anos de idade. O delineamento experimental utilizado foi o 
Látice 9x9, com seis repetições em parcelas lineares de cinco plantas, 
envolvendo 81 progênies, cedidas pelo CNPF/EMBRAPA – Colombo/PR. Os 
resultados obtidos, aos oito anos, revelaram diferença significativa entre 
progênies, para o caráter DAP e baixa sobrevivência das progênies 30,28%. As 
estimativas de herdabilidade, no sentido restrito, em nível de média de famílias, 
revelaram, em geral, moderado controle genético para os caracteres 
estudados, indicando a seleção com base na média das famílias como sendo a 
mais promissora para a obtenção de ganhos na seleção. 
Palavras chave: Sobrevivência, Grevillea robusta, teste de progênies, Cerrado, 

parâmetros genéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
This study aimed to estimate genetic parameters in a Grevillea robusta 
population from Australia (CSIRO). It was planted a progeny trial in 03.21.1994 
at Experimental Station of FEIS/UNESP in Selvíria-MS country to evaluate the 
traits: height, diameter to breast height (dbh) and plant survive from 1 to 4 and 
at 8 year age. The experimental design was a 9 x 9 lattice with 6 replications in 
linear plots of 5 plants each treatments with 81 progenies from 
CNPF/EMBRAPA was utilized. The results at 8 years showed significant 
different among progenies to dbh trait and a low survive index (30.28%). The 
heritability estimates in narrow sense, at average level of families showed, in 
general, intermediate genetic control to traits studied, pointed out the selection 
on average family base to be more indicated to obtain of selection gain. 
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