
VARIABILIDADE GENÉTICA DE DIFERENTES TIPOS 

DE POPULACÕES NATURAIS DE BRACATINGA 

M�moha heab4el.l.a BENTHAM 

INES DE SOUZA DIAS 

Eng<.? Florestal 

PROF, DR, PAULO YOSHIO KAGEYAMA 

Orientador 

Dissertação apresentada à Esco
la Superior de-Agr icu 1 t ura "Luiz 
de Queiroz", da Universidade de 
São Paulo, para obtenção do Tí
tulo de Mestre emEngenharia Flo 
resta!. 

PIRACICABA 

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL 

JUNHO -� 1988 



,L,{, 

VARIABILIDADE GEN:ETICA DE DIFERENTES TIPOS 

DE POPULAÇÕES NATURAIS DE BRACATINGA 

Mimo-0a -0Qab�el�a BENTHAM 

Aprovada em 23-06-89 

Comissão Julgadora: 

Prof. Dr. Paulo Yoshio Kageyama 

Prof. Dr. Fábio Paggiani 

Prof. Dr. _pauio '-Sóde:1;0-Mârtins -_'° 

Autor; Inês de Souza Dias 

ESALQ/USP 

ESALQ/USP 

ESALQ/USP 

(fV'&G'-'t� 
Prõf.- Df. Paulo Yoshio Kageyama 

- Orientador -



Ao 

VEVICO 



de. pa.uê.nm. 

.,{_ \) 

AGRAVE CIMENTOS 

Ao V1t. Pa.ulo Yo.6h,i,o Ka.ge.yama., pela amizade., MÁ.e.n:ta.ç.ão e. g1ta.n-

Ao CNPq - Con1.:ielho Na.CÁ...Dn.al'... de. Vue.nvolv.-i.me.nto Cie.n:t16ic.o e. 

Te.c.nolÕgico, pm bo.lóa. c.onc.e.ckda.. 

Ao In1.:itLt.u.,to Flonu.tai.. de. Sã.o Paulo, e.m upe.úa.l ao.ó · pe1.>qLÚ

.óa.do1Lu e. 6unúonwúo.6 · dM E.õ.ta.ç.õu Ex.pe.lL.-i.me.n..taÁJ.> de. 1.taJumé e. Tupi, pelo 

apoio pMa. c.ole.:ta. de. .õeme.ntu, 6omna.ç.ã.o de. mud.cu, p.la.ntio e. c.ole..:ta. de. da.do.ó. 

Ao.6 P.��wa.donu Gonç.ai..o MaJu..a.no e. Cibele. Mac.ha.do 

pm pa.Jt,ÜCÁ.pa.ç.ão em7· ;tç,dCLó M e..tapM do .ttw.ba.1..ho • 

CtLu.ta.na 

Ao La.bona.,tÕJL.i.,o de. Semen:tu do Ve.pa.Jz.;tme.111,t,o de. Cú.núa..õ F lotLU-

.:t.o.J../2 da ESALQ/ USP, em upe.CÁ.a.1.. ã. Suel.i Pe.n:te.a.do e. à. Ro.6a.na, pel.o apoio em 

e. .6ugut.õu.

Ã MaJr_,i_a. Alie.e. M. Pogg,i__a.vú, pela. o)L,i,e.n:ta..ç.ã.o bibliogJz.á6ic.a. 



\! 

SUMÁRIO 

PÁG, 

A Lista de Tabelas� .................................. vü 
A Lista de Figuras...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i..x 

! Resuma .. . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . • • . . . . . • . . .. . . . . . . . • . . . x 

A S umrna ry . . . . . . .. . ,. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . X,..{...{, 

1. ln trodução . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

2. Revisão de Literatura. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2.1 Variabilidade genética de espécies arbó-
reas pioneiras... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2.2 A bracatinia: recurso -silvicultural e ge � . -
n e t· 1 e o . . . . ... . . . .. - ._ . ,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 O 

2.3 A dormência das se..méntes e as populações 
de M..i.m o .ó a. -0 e.a. b1t "ella. �- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 4 

2.4 Testes de procedincias e prog�nies como 
métodos de estudos da estrutura genética 
da� populações de espicies arb6reas ........... 17 

3. Material e Métodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

3. 1 Amostragem das populações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
3 .2 Instalação dos ensaios ........................ 23 

3.2.1 
3.2.2 

Produção de mudas ...................... 23 

Ensaio no campo: instalação e co-
leta de dad os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

3.3 Análise dos resultados ........................ 24 

3.3.1 Análise dos ensaios de campo ........... 24 

3.3.1.1 Análise de variâncias dos 
testes de procedências ........ 24 

3.3.1 .2 Análise de variâncias de 
progênies dentro de popu-
lações ....................... _. 26 

3.3.1.3 Estimativa de parâmetros 
genéticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 



V,l 

PÁG. 

4. Resultados e Discussio ............................. 29 

4 .1 Resultados do ensaio no campo ................. 29 

4.1.l Resultados da análise de variâncias 
do teste de procedências ............... 29 

4.1.2 Resultados da análise de variâncias 
dos testes de progênies para cada 
população. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

4.1.3 Estimativa de parâmetros genéticos ..... 40 

5. Conclusões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

6. Referincias Bibliogrificas ......................... 52 

IA Apêndices ..................•.•...................... 5 9 



LISTA DE TABELAS 

� Tabela 1: Principais características geográficas 

e climáticas dos locais de coleta de sementes e 
do número de matrizes coletadas por local das p� 

V,U. 

PÁG, 

pulações de M. �eab4ella ............................. 22 

• Tabela 2: Esquema de análise de variância do te�

te de procedências............................ . . . . . . . 25 

• Tabela 3: Esquema de anális e de variância para pr� 
g�nies dentro de cada população para cada caract� 
rística. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 

e·Tabela 4: Médias de altura (H), diâmetro à altura 
do peito (DAP) e numero de fustes (NF), por proc� 
dência............................................... 29 

® Tabela 5: Resultados. da análise de variâncias pa
ra progênies das populações de Itararé-SP, Curiti 

ba-PR e Lages-SC, para altura, DAP e número defus 
te s .....•............... • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • · · • · · · · · · 

� Tabela 6: Estimativas de parâmetros genéticos pa
ra cada população e as características altura(A), 
diâ;itro i altura do peito (DAP) e número de fus-

. :•·· 

tes·(NF) ..... , ....................................... . 

• Tabela 7: Relações entre éstimativas de variânci
as para as carac teríst icas altura (H), diâmetro à 
altura do peito (DAP) e número de fustes(NF), nas 

37 

41 

diferentes pop ulações d e  M.�eab�ella ................. 43 



CONT, 

® Quadro 1: Correlações entre diâmetro à altura 

do peito (DAP), altura (H) e número de fustes 

PÁG, 

(NF) • . • • .. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . 35 



LISTA DE FIGURAS 

NÚMERO 
PÁG. 

1 Relação entre distribuição latitudi
nal das populações de M. �eab�ella e 
médias de altura das árvores ................. 31 

2 Relação entre distribuição latitudi
nal das populações de M. Jeab�ella e 
médias de diâmetro à altura do peito 
do fuste mais grosso ......................... 32 

3 Relação entre distribuição latitudi
nal das populações de M. Jeab�ella e 
médias de niimero de fustes ................... 33 



X 

VARIABILIDADE GENÉTICA DE DIFERENTES TIPOS DE POPULAÇÕES NA 

TURAIS DE BRACATINGA M�mo�a �eab�eUa BENTHAM 

RESUMO 

INÊS DE SOUZA DIAS 
Autora 

PROF, DR, PAULO'YOSHIO KAGEYAMA· 
Orientador 

A bracatinga Mimoha heab�ella Bentharn é urna 
leguminosa arbórea com ampla distribuição nas regioes Sul e 

Sudeste do Brasil�·.· .. Espécie heliÓfita e de rápido crescimen
to, ocorre principalmente de forma esparsa e descontínua nos 
subbosques dos pinhais. 

Quando há exploração ou devastação dos pi
nhais, a bracatinga age como pioneira, dominando rapidamen-
te as áreas abertas. Esta característica deve-se basicamen

te ao banco de sementes em dormência no solo, que ali perrn� 
nec_.ern até que o aumento de temperatura do solo (causado pe

la insolação direta ou pelo fogo) permita sua germinação. 
Crescendo inicialmente em agrupamentos densos e quase puros, 
a bracatinga vai sendo substituída por espécies de estágios 
sucessionais mais avançados. 

Nos planaltos do Paraná e Santa Catarina, a 
bracatinga é utilizada como matéria prima para carvão e le
nha, sendo apontada corno uma das árvores nativas com bom p� 
tencial para reflorestamento. 

S�mentes de arvores tomadas ao acaso foram 



coletadas em Itararé-SP, onde a espécie aparecia em grupos 
esparsos, dentro de mata de araucárias explorada seletiva
mente. Duas outras populações de M. -0eabhella, de Curitiba
PR e Lages-SC,foram amostradas; estas constituíam povoamen
tos contínuos,regenerados após queimada. As populações deJ� 
guariaíva-PR, Campo Tenente�PR e Ponte Alta do Norte-SC tarn 
bém foram amostradas, mas as progênies não foram individua
lizadas. 

Instalou-se, c�m este material, um ensaio de 
procedências e progênies em Itararé-SP, utilizando o deli
neamento de blocos de famílias compactas. 

A análise do teste de procedências,feita p� 

ra as características altura, diâmetro i altura do peito e 
niimero de fustes, avaliadas aos 4 anos de idade, não demons 
trou variações significativas entre as populações ou tendên 
cias ligadas ao gradiente latitudinal. 

A análise de variâncias e parâmetros genéti 
cos obtidos a nível de progênies dentro de populações de� 
monstraram, no entanto, diferenças na estrutura genética dos 
dois tipos de populações amostradas: a população de Itararf 
-SP (regenerada após extração seletiva) apresentou menor va
riabilidade genética que as populações de Curitiba-PR e La
ges-Se (regeneradas após passagem do fogo).

As diferenças na estrutura genética dos.dois 
tipos de populações são discutidas em função da sua origem 
e distribuição geográfica. 



GENETIC VARIABILITY IN DIFFERENT NATURAL POPULATIONS OF 

BRACATINGA Mimoba hc.ab11..ella BENTHAM 

SU:M.MARY 

INES DE SOUZA DIAS 
Author 

PROF. DR. PAULO YOSHIO KAGEYAMA 
Adviser 

Mimoha bc.ab11..ella Bentham is a legume tree 

species distributed in the southern and southeastern regions 

of Brazil. It is a light-demanding and fast-growing species, 

which occurs mainly within the "pinhais" (A11..au.c.a.11..ia 

angu.h�ióol�a natural forests), ín a scattered and discontinuous 

distribution. 

When the original vegetation is explored or 

devastated, M. bc.ab11..ella acts as a pioneer species and rapidly 

covers the opened areas, due to the abundant dormant seeds in 

the soil bank which can germinate when the soil temperature 

increases. 

Seeds of two types of natural M. hc.abnella 

populations were collected: a) from a population where the 

trees were distributed as scattered and small groups within 

a selectively exploited araucaria natural forest, in Itararf

SP; b) from two populations where the species was growing in 

dense and almost pure stands after fire, in Curitiba-PR.and 

Lages-SC. 



Provenance and progenies testings were 

established in Itararé, São Paulo State, using the cornpact 
lv 

farnily block design. Tree �eight, diarneter and stem nurnber 

were evaluated four years after planting. 

Provenance testing analyses did not reveal 

significant•viriation amorig provenances nor a relationship 

between genetic variation of populations and their latitudinal 

distribution. 

At the progenies within population level, however, 

the analyses of genetic pararneters showed differences in 

:,genetic variabiiity between the two different M. �eab�ella 

�opulation types. The Itarar� population showed lower levels 

-Of genetic variation than the Curitiba and Lages populations.

The genetic dífferences between the two 

population types are discussed in the ligh� of their life 

history characteristics and geographic distribution and the 

irnpor·tance of "in.:.: sit-µ" conservation is stressed. 
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1. lNTRODUCÃO

A quantificação da variabilidade natural e
xistente nas espécies, atravéi do estudo da estrutura gené
tica de populações, permite o entendi�ento de como cada es
pécie aloca seus recursos de variabilidade na evolução. Es
se conhecimento possibilita ainda estabelecer estratégias r� 
cionais para planos de conservação genética, através da de
finição da forma mais correta para manter a variabilidade g� 
nética e a capacidade de evolução natural das espécies. 

Quando uma espécie arbórea é utilizada para 
reflorestamentos, o conhecimento da variabilidade das popu
lações torna mais eficiente o uso dos seus recursos genéti
cos. Populações mais adequadas serão utilizadas para o fim 
desejado e a eficácia de programas de melhoramento genético 
será aumentada significativamente. 

A bracatinga - M�moha -0Qab�ella Benth. 
é uma leguminosa arbórea com ampla distribuição nos planal
tos sub-tropicais do sul e sudeste brasileiros. Espécie he
liÓfita e de rápido crescimento, ocorre de forma esparsa e 
descontínua nos sub-bosques dos pinhais. 

Quando ocorre a exploração ou devastaçãodos 
pinhais, a bracatinga age como pioneira, 
damente as areas alteradas. 

dominando rap� 

Esses povoamentos, coetâneos, quase puros e 
bastante densos, são usados como fornecedores de lenha e car 
vão para uso doméstico, agrícola e industrial em várias re
giões sulinas. 
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O caráter pioneiro da M. -0�ab�ella deve

-se, principalmente, i grande quantidade de sementes em dor-

mência acumuladas no solo, que ali permanecem até 

condições favoráveis para a superação da dormência 

a germinação e o estabelecimento das plântulas. 

que as 

permitam 

O presente trabalho tem como objetivo um en 

tendimento mais profundo da variabilidade genética de do.is 

tipos de popÚlações da bracatinga (regeneradas após fogo 

e em clareiras de florestas), através de testes de 

dências e progênies. 

proce-

A variabilidade genética é interpretada 

em função das G_aracterísticas biológicas da bracatinga e do 

histórico dos:. ciq-:i.s tipos de população. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

A variaçao genética que existe entre e den

tro das espécies �egetais tem virias funções: constitui uma 

proteção contra as mudanças ambientais (incluindo pragas e 

doenças) e climiticas que ocorrem naturalmente, além de ser 

a base da seleção e cruzamento realizados pelo homem para 

adaptação a diferentes usos e ambientes (FAO, 1987). 

Segundo a FAO (1987), o desaparecimento e em 

pobrecimento dos recursos fitogenéticos se devem a três cau 

sas principais: mudança de uso do solo, que provoca a des

truição dos ecossistemas naturais, exploração excessiva e um 

melhoramento intensivo sem atenção i conservação genética. 

Para irvores e·arbustos, as duas primeiras causas sao ain

di as mais preocupantes. 

De fato, os r�cursos genéticos de 1numeras 

espécies arbóreas brasileiras estão sendo perdidos de forma 

irreversível, consequência da exploração intensiva das flo

restas naturais, antes mesmo que se tenha conhecimentos bi� 
16gicos sobre essas· espécies, seu potencial para diferentes 

usos e a variabilidade genética entre e dentro de populaç6es 

(KAGEYAMA e SOUZA DIAS, 1982). 

A FAO (1987) recomenda que todo programa e� 

volvendo recursos genéticos deve seguir os seguintes pas

sos: 

pesquisas botânicas e genético-eoolÓgi

cas; 

conservaçao "in �i�u" e "ex-�i�u"; 

coleta de material reprodutivo; 



4 

avaliação, em ensaios de campo, para de

terminar o padrão e a magnitude da varia 

ção genética, assim como sua adaptabili

dade a urna série de condições ambientais; 

utilização, seleção e cruzamento. 

Para SOLBRIG (1980), as questões importan

tes a serem respondidas nos estudos de variação genética de 

parâmetros do ciclo vital das plantas sao: 

qual é a magnitude da variaçao genética; 

qual é a conexão entre a variação aléli

ca e a variação fenotípica; 

qual é o mecanismo de armazenamento e ma 

nutenção da grande quantidade de varia

ção gênica que parece existir nas popu

lações naturais; 

em que grau o mecanismo genético regula 

e controla a evolução dos parâmetros do 

ciclo vital na população. 

Pesquisas nas direções apontadas pela FAO 

(1987) e SOLBRIG (1980), tem demonstrado haver relações coe 

rentes entre níveis e padrões de variabilidade genética en

tre e dentro de populações de plantas e as .características 

biológicas das espécies como mostram HAMRICK, LINHART e MIT 

TON (1979), HAMRICK (1983) e KAGEYAMA (1987a e 1987b). 

2.1 Variabilidade genética de espécies arbóreas pione! 

ras 

HAMRICK (1983) aponta, como características 

que influenciariam o grau e a distribuição da variabilidade 
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genética de urna espécie vegetal, a distribuição geográfica, 

o tamanho efetivo das populações, o modo de reprodução, o

sistema de cruzamento, o rnecanisrnb de dispersão de sementes

e o estágio de sucessão ecológica onde a espécie é freqUe�

te. FRANKEL e SOULÊ (1981) acrescentam a estas característi

cas a taxa de emigração· e a história da população, especial

mente quanto i severidade e freqU�ncias de "battle nee��" -

(efeito gargalo de garrafa).

Há urna discussão antiga sobre qual seria a 

estrutura genética das populações das espécies pioneiras. 

Mayr (1942), citado por HARDING e BARNES (1977), acreditava 

que as populações dessas espécies possuíssem alta uniformi

dade genética, por serem formadas a partir de um número mui 

to pequeno de indivíduos. 

A oscilação genética e seus efeitos seriam 

fenômenos bastante freqlientes na história evolutiva das es

pécies pioneiras florestais, pois suas populações estão su
jei tas a grandes flutuações de tamanho. Para exemplificar e� 

sa hipótese, WRIGHT (1976) cita um caso do Pinu� -0t�abu-0,c� 
ja população natural, no processo de suces_são, pode reduzir

se de 8000 para 3 árvores em uma area de 16ha, em apenas 3 

gerações sucessivas. Isto provocaria uma alta taxa de en

dogamia e, consequentemente, grande uniformidade genética e 

fixação de características não adaptativas na população. 

REHFELDT e LESTER (1969), no entanto, argu
mentam que as·espécies arbóreas pioneiras enfrentam um am

biente variável no tempo e tendem a ocupar um amplo interv� 

lo de ambientes, sendo menos especializadas que as espécies 

de estágios sucessionais mais avançados. Porisso, suas pop� 

lações devem ser caracterizadas por heterogeneidade genéti 
ca, com árvores altamente heterozigóticas e predominância de 



6 

padrões contínuos de var1açao. 

SOLBRIG (1980) introduz um novo enfoque ne� 

sa discussão, segundo o qual pode-se definir basicamente dois 
tipos de ambi'.�ntes que influenciam a estrutura genética de 

,. 

populações de piantas: ambiente físico e ambiente biológico 
(isto é, o conjunto de competidores e predadores). Quando o 
ambiente físico (temperatura, umidade, por exemplo) fo fa
tor limitante� isto é, há problemas de estresse ambiental, a 
seleção favorece apenas alguns indivíduos heterozigotos es
pecialmente bem adaptados. O ambiente biológico, por outro 
lado, não seleciona para um genótipo uniformemente superior, 
mas para g_enótiJ? OS superiores com capacidade de produzir pr� 
gênies variáveis. 

Para SOLBRIG (1980), um genótipo que um 
Ótimo competidor ou que possui defesas especialmente efici
entes contra predadores acaba atuando como agente de sele
ção sobre os competidores e predadores. Com a passagem do 
tempo e corno resultado das mudanças evolucionárias nas comu 
nidades de plantas e animais, o genótipo 11 1.)upe.fl.,,i,o/i. 11 acaba
perdendo suas vantagens competitivas. Assim, para evitar a 
extinção, a população deve manter a capacidade de gerar no
vas combinações genéticas ou ser capaz de migrar e estabele 
cer-se em novo território. 

As abrangentes rev1soes de HAMRICK, LINHART 
e MITTON (1979) e HAMRICK (1983), relacionando variabilida
de genética verificada em estudos de aloenzimas, mostram o 
quanto é difícil i-solar_ um fator principal como responsável
pelo padrão de variabilidade genética de populações de pla� 
tas, mas que há tendências bastante coerentes.Abrangeram os 
seguintes aspectos: 
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distribuição geográfica: as espécies de 

distribuição mais ampla apresentaram ní

veis mais altos de variação que espécies 

de distribuição endêmica, restrita ou r� 

zional; não há, no entanto, um padrãomul 

to coerente e o autor indica que recome� 

dações baseadas somente em distribuição 

geográfica não são confiáveis; 

duração do ciclo vital (geração): as es

pécies lenhosas de ciclo longo são mais 

variáveis que as perenes de ciclo curto; 

sistema de f.ecundação: as populações de 

espécies de fecundação cruzada e· as de 

sistema misto de fecundação (auto e cru-

zada) apresentaram os mais altos ... . 

n1ve1s 

de variação, enquanto as de autofecunda

ção apresentaram os mais baixos; enquan 

to as espécies de fecundação cruzada con 

centram sua variabilidade dentro das po

pulações, as autógamas expressam-na pri� 

cipalmente na diferenciação entre as po

pulações; 

mecanismo de polinização: as espécies p� 

linizadas pelo vento são as mais variá

veis, passando pelas polinizadas por a

nimais até as menos variávei� as de auto 

polinização; enquanto as polinizadas pe

lo vento apresentam alta variabilidade den 

tro de populações e baixíssima entre po

pulações, as polinizadas por animais a 

distribuem de forma mais equitativa; 

estágio de sucessao eco16gica: as esp�-
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cies de estágios avançados apresentam a 

maior variabilidade dentro de populações 
enquanto os estágios iniciais e invaso

ras apresentam a maior variação entre p� 

pulações; 

mecanismo de dispersão de sementes: as se 

mentes disp�rsas pela ingestão animal e 
as de sementes pequenas apresentaram a 

maior variação genética a nível de espé
cies; as es·pécies com sementes dispersas 

pelo vento apresentaram variabilidade g� 
nética entre populações muito mais bai
xa que para os outros mecanismos de dis 

persao. 

A nível de estrutura genética. intràpopula
cional, ALLARD (1960) analisa o efeito do sistema de fecunda 
ção. Segundo o autor, as populações de plantas autógamas co� 

sistem de muitas misturas de linhagens homozigotas. Nas pop� 
lações de plantas alÓgarnas, por outro lado, os indivíduossão 

altamente heterozigotos. 

-

Em relação as populações com fecundação cru 

zada, as populações autógarnas ou com alto grau de endogamia 

tendem a distribuir.a sua variação genética de forma que a 
variância dentro de pr.ogênies diminua em função de um aumen 

to na variância entre as progênies (FALCONER, 1981 e JAIN, 

1969). 

Segundo GRANT (1958), uma população de pla� 

tas alÓgamas teria urna estrutura genética que compreenderia 
uma série de agiupamentos ( n neig hbo�hoodJ") nos quais a fe
cundação cruzada ocorreria mais ou menos ao acaso, mas entre 
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os quais a fecundação cruzada seria menos freqliente. O flu

xo gênico entre estes agrupamentos, portanto, não seria ca

sual numa dada geração, mas ocorreria gradualmente em uma 

sucessão de gerações. 

GRANT (1958) argumentou que os diferentes me 

canismos de polinização deveriam influenciar o equilÍbrioem 

direção ã maior ou menor recombinação ·entre agrupamentctls ,pe!_ 

mitindo diferentes proporções de intercruzamentos a distãn

cias maiores. A dispersão de sementes também seria um fa

tor neste sistema de recombinação: assim como os efeitos de 

um pequeno raio de dispersão de sementes poderia ser compeg 

sado por uma ampla dispersão de pólen, uma dispersão ampla 

de sementes poderia compensar um pequeno alcance do pólen, 

assegurando que vizinhos de uma geração sejam de diferentes 

agrupamentos em geraçoes anteriores. 

KAGEYAMA (1987b) relaciona a estrutura gen� 

tica de populações de árvores tropicais a três característi 

cas interrelacionadas: mecanismo de polinização,dispersão de 

sementes e a distribuição espacial dos indivíduos. Mostra que 

em estudos reali�ados com árvores brasileiras, árvores poli 

nizadas por vetores de v6o curto (moscas, abelhas) possuem 

sementes dispersas a pequenas distincias (gravidade) e ocor 

rem de forma agrupada nas matas, como a Mimo�a heab�ella e 

a E�enbeeQia leioea�pa. Espécies arbóreas polinizadas por v� 

tores de longo alcance (morcegos, vento), por sua vez, apr� 

sentam dispersão de sementes mais ampla (feita por mamífe

ros ou vento) e ocorrem de forma mais dispersa. Assim,se e� 

se padrão for·confirmado, poderia haver uma gradação no pa

drão de variabilidade genética das populações de espécies ar 

bóreas: das de distribuição tipicamente agrupadas e curto 

alcance de pólen e sementes, com estrutura genética semelhag 
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te is espécies aut6gamas, até as de distribuição esparsa e 
longo alcance de pólen e sementes, com estrutura genética se
melhante i; espécies alÓgamas polinizadas pelo vento. 

2.2 A bracatinga: recurso silvicultural e genético 

A bracatinga - Mima-0a -0cabne.t.ta Benth. des 
pertou o interesse dos pesquisadores brasileiros pela pri
meira vez entre 1920 e 1930. Informado sobre o uso dessa ár 
vore como fornecedora de lenha e madeira nos planaltos par� 
naense e catarinense, o serviço flore_stal da Companhia Pau
lista de Estradas de Ferro plantou talhões de bracatinga no 
Estado de São Paulo em 1922 (HOEHNE, 1930). 

O grande entusiasmo que acompanhou as pri
meiras experiências do serviço florestal, quando a bracatin 
ga mostrou rápido crescimento, não durou muito tempo. Nava� 
ro de Andrade� citado por KOSCINSKI (1934), condenou 
francamente as plantações de bracatinga, no que foi reitera 
do por HOEHNE (1930) e KOSCINSKI (1934). 

Comparando a M. 1.,ca.bne.t.ta com espécies de Eu 
ca.typtu-0, aos 5 anos de idade, KOSCINSKI (1934) mostrou a su 
perioridade dessas espécies exóticas em termos silvicultu
rais. O autor criticou severamente as conclusões precipita
das e o uso generalizado de espécies para reflorestamento :sem 
que experiências em grande escala tivessem sido feitas. 

A partir daí, o interesse pela espécie diml 
nuiu bastante, como demonstra o levantamento bibliográfico 
feito por ROTTA e CASSILHA (1980), onde a bibliografia esp� 
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cífica sobre a bracatinga chega a 17 referências no período 

de 1929-1945 (16 anos) e cai para 14 referências no período 

1946 a 1978 (32 anos). 

Na década de 70, no entanto, o interesse pe

la bracatinga ressurgiu, por que sua lenha e carvão apresen

taram-se como soluções alternativas para os problemas energ� 
ticos surgidos na época. Além disso, a espécie pode ser usa

da para produção de celulose e papel; ornamentação e como fo! 
rageira (NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 1979, 1980). Os tra

balhos apresentados no IV SEMINÁRIO SOBRE PERSPECTIVAS E A

TUALIDADES FLORESTAIS (1981), assim como os de MATTOS E MAT
TOS (1980), FONSECA (1982), CARNEIRO et al. (1982), FERRAZ e 

FONSECA (1980), BARRICHELO e FOEKEL (1975) e FERNANDES VÁS

QUEZ (1987) acrescentaram importantes informações ao estudo 

da M. heabnelfa. 

MENDES FILHO, POGGIANI e LAPA (1981) e 
POGGIANI, CHIARANDA e LAPA (1982) constaram a grande efi

ciência da M. �ea.bneffa para a recuperaçao de polos altera 

dos apos extração de xisto betuminoso. 

A bracatinga - M.heabnella Benth., família 

Leguminosae, sub-família Mimosoideae, é uma espécie arbórea 

amplamente distribuída pelos planaltos do sul e sudeste brasi_ 

leiros. Sua distribuição natural corresponde,grosseiramente, 

à das matas de Anau.ea.nia angu.h.ti6olia, estendendo-se da lati_ 

tude 239 50 1 S até 29 9 40 1 S e longitude 48 930'Waté 53950'W. Oco! 

re preferencialmente em altitudes de 1500 a 500m, mas também 

foi verificada· esporadicamente fora dessa faixa. O tipo cli_ 

mático acentuadamente predominante na sua área de distribui

ção natural é o Cfb (classificação climática de K8eppen) :. mês 

mais frio com temperaturas entre 18 9C e -39 C, chuvas em todos 
os meses do ano, temperatura média do mês. mais quente menor 
que 22 9C, mas pelo menos 4 meses com temperaturas médias maio 

res que 109 C. (ROTTA e OLIVEIRA, 1981). 
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KLEIN (1981) descreve os três tipos princi

pais de ecossistemas onde a M. .t. c..a.bJz.e.l.la ocorre: matinhas ne
bulares, subbosques dos pinhais (AJz.a.uc..a.Jz.ia. a.ngu-0�i60.lia) e 

vegetação secundária. No primeiro tipo de vegetação, que a
parece em altitudes de 1000 a 1800m, revestindo flancos Ín
gremes dos taimbés, as árvores são baixas e raras, atingin 

do 6 a 8 metros de altura; nos aparados da Serra Geral, no 

Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, uma das espécies mais 

características é a bracatinga, que em certos locais forma 

denso� agrupamentos quase puros. Nos sub-bosques dos pi

nhais, os indivíduos de M • .t.c..a.bfl.e..l.la. ocorrem de forma espa! 
sa e descontínua, sendo menos freqilentes quanto mais denso 
for o sub-bosque; nos pinhais semidevastados pela explora
ção da madeira, no entanto, a espécie invade e torna-se mui 

to abundante, junto com outas espécies características da 
subsérie. Após a derrubada total ·da floresta primitiva e a 
queimada do mat�rial seco, verifica-se a formação de densos 
agrupamentos de bracatinga, muito comuns nos planaltos doPa 

raná e Santa Catarina. 

A amplitude da distribuição natural da bra

catinga, associada ã sua ocorrência em ecossistemas vege
tais diversos, indicando um grande poder de adaptação aos 
mais variados ambientes (KLEIN, 1981), podem ter sido alguns 

dos fatores que levaram HOEHNE (1930) a descrever mais uma 
espécie de bracatinga, a Mimo-0a bJz.a.c..a.a�inga., com 2 varieda

des. A variabilidade entre os exemplares encontrados pelo a� 

tor levaram-no ã conclusão de que a bracatinga "deve. f.,e,Jz. u
ma e.-0pec..ie. de. tJz.a.n-0ição, ainda. não c..onve.nie.nte.me.nte. 6ixada., 

c..ujo-0 c..a.Jz.a.c..�e.fl.e.-0 muda.m_ligeifl.a.men�e, de. ac..oJz.do c..om o meio 

que. e.la. me.dJz.a.". 

Segundo KLEIN (1981), a bracatinga é uma es 
pécie heliÓfita, muito exigente quanto à luz, tanto para a 
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germinação das sementes quanto para o seu desenvolvimento, 

comportando-se como espécie pioneira bastante agressiva na 

vegetação secundária e nas clareiras de matas primárias. 

CARVALHO (1981a) avaliou a composição florí� 

tica e a densidade de povoamentos naturais de bracatinga r� 

generados após queima da vegetação, verificando que aM.-0Qa

bnella constituía 68,57% dos indivíduos de um bracatingal com 

7 anos de idade, diminuindo para 42,55% em bracatingal com 

15 anos. Os mesmos bracatingais apresentaram respectivamen

te, 1075 e 425 árvores de M.�Qabnella por hectare, mostran 

do que esta espécie tende a ser substituída por outras esp� 

cies à medida que a sucessão avança, com acentuada mortali

dade nos povoamentos mais velhos. 

Leguminosa arbórea de ciclo curto, de no má 

ximo 20 anos (SANTOS, 1957), a bracatinga cresce rapidamen

te nos primeiros 5 ou 6 anos, diminui seu ritmo de cresci

mento nos próximos 4 a 5 anos e, a partir dessa fase, entra 

em fase de declínio vital (FERRAZ e FONSECA, 1980). 

O florescimento e a frutificação da M. -0Qa

bnella é muito precoce, podendo florescer com ainda· 9 meses 

de idade (CARVALHO, 1981b). As numerosas sementes apresentam 

dormência, devida â impermeabilidade do tegumento das semen 
- -

tes a agua (BIANCHETTI, 1981 e FONSECA, 1982). 

-

Com base no comportamento floral da espe-

cie, CATHARINO, CRESTANA e KAGEYAMA (1982) afirmaram que a 

bracatinga é preferencialmente alÓgama, isto é, a fecunda

ção cruzada predomina e seus principais polinizadores se

riam abelhas dos gêneros Api-0 e Tnlgona. 

FONSECA (1982) sugeriu a relação entre a va 
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riância dentro de progênies e a variância entre progênies 

(adia;), para a característica altura de plantas, como i� 

dicador do sistema reprodutivo, argumentando que para plan

tas alógamas essa relação tenderia a valores maiores que dez. 

Em ensaio com procedências e progênies de M. �cabnella, ob

teve relações que indicaram o caráter alogâmico da espécie . 

As abelhas do gênero Tnig ona, segundo Bawa 
-

& Opler (1975), citados por KAGEYAMA (1987b), nao alcançam 

distâncias maiores que 200 metros ao redor de suas colônias. 

As abelhas do gênero Api�, no entanto, podem coletar ali

mentos a mais de 2.000 metros de suas colônias (FREE, 1980). 

Para a característica dispersão de pólen, portanto, a M.�ca 

bnella pode ser situada corno espécie intermediária na grad� 

ção sugerida por KAGEYAJYI.A (1987b), na qual relaciona estru

tura genética com as amplitudes de dispersão de pólen e se

mentes e a distribuição espacial dos indivíduos das espe

cies arbóreas nativas. 

Sabe-se ·no entanto, que a espécie Aµi-0 meli-

6ena; verificada corno um dos principais polinizadores da 

bracatinga, é introduzida no Brasil. A situação "interrned� 

ária 11
, porisso, pode ainda não ter se fixado, mas a influên 

eia da Api-0, aumentando o alcance de dispersão do pólen, PQ 

de estar sendo grande na estrutura genética das populações 

da M. �cabnella. 

2.3. A dormência das sementes e as populações de Mima4a 

�eabne�la 

Para a bracatinga, além das características 

biológicas anteriormente citadas, a dormência das sementes 

e o banco de sementes no solo requerem atenção especial. 

A dormência é um fator que contribui para o 

aumento da longevidade e o acúmulo de sementes no solo, on-
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de podem permanecer por tempo variável até que determinadas 

condições superem este estado (CLEGG, et alii, 1978). De fa 

to, em um local de ocorrência natural de bracatinga (Itara

ré-SP), CARNEIRO et alii (1982) verificaram a presença de 

sementes·viáveis da espécie até a 8 cm de profundidade do 

solo. 

Simulando as condições naturais da passagem 

do fogo e queima da matéria orgânica sobre o solo, RO1H (1981) 
verificou que as temperaturas alcançadas pelo solo durante 
as queimadas são suficientes para superar a dormência da�se 

mentes da bracatinga abaixo da superfície do solo, explica� 
do porque esta leguminosa emerge rapidamente e em grandes de� 

sidades após a queima da vegetação. 

FONSECA (1982) demonstrou que temperatur�a 
partir de 409C começam a superar satisfatoriamente a dormên 
eia das sementes de bracatinga. A simples exposição direta 
à insolação pode provocar aumentos de temperatura dessa mag 
nitude no solo (SÁ e BASTOS, 1980) e, portanto, ser respon

sável pela germinação das sementes de bracatinga nas clarei 

ras e nas matas semidevastadas. 

Segundo CLEGG, KAHLER e ALLARD (1978) ,a do� 
mência pode parecer uma característica prejudicial à adapt� 

ção das espécies vegetais, pois atrasa a germinação e, con
seqUentemente, o crescimento dos indivíduos, sua reprodução 

e a taxa de crescimento das populações. No entanto, a .dor
mencia é adaptativamente interessante, garantindo a sobrevi 

vencia da espécie em períodos ou anos desfavoráveis e man
tendo uma memória genética das populações. 

HARPER (1977) e LEVIN (1978) confirmam esse 
raciocínio, acrescentando que o banco de sementes no solo re 

presenta uma fonte a partir da qual uma nova vegetação pode 
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surgir rapidamente se a existente for destruída, além de con 
ter urna mem6ria viva e equilibrada da hist6ria passada da ve 

getação. 

Outro argumento usado por CLEGG, KAHLER e AL 
LARD (1978) para demonstrar a importância adaptativa da do! 
mência é o de que esta característica apresenta variação g� 
nética entre e dentro de populações. Realmente, para a Mim� 
ha heab�ella, FONSECA (1982) verificou padrões de variações 
fenotípicas e genotípicas entre e dentro de populações que o 
levaram a sugerir que a dormência seria um fator importante 
na evolução da espécie: as populações coletadas apresenta
ram diferenças signific-ativas quanto à germinação de semen
tes, que mostrou correlação significativa com a distribui
ção latitudinal das populações; além disso, a característi
ca emergência de plântulas apresentou variabilidade genéti
ca significativa entre progênies dentro de populações. 

Para a formação e manutenção da estrutura g� 
nética das populações naturais de plantas, o banco de semen 
tes no solo desempenha um papel essencial, principalmentep� 
ra as populações sujeitas a grandes flutuações ambientais. 
Os diferentes grupos de idade de sementes no banco do solo 
experimentaram histórias diferentes e, provavelmente, for
ças seletivas diferentes, fornecendo urna memória de genóti
pos adaptados _no passado e que podem ser recrutados quando 
condições anteriormente experimentadas voltarem a ocorrer.O 
impacto da seleção sobre a distribuição das freqtiências ge
notÍpicas das sementes produzidas em um determinado ano é� 
quilibrado pela distribuição das freqUências genotípicas das 
sementes armazenadas nos anos anteriores, evitando mudanças 
muito bruscas na estrutura genética das populações (HARPER, 

1977; CLEGG, KAHLER e ALLARD, 1978 e LEVIN, 1978). 
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As espécies pioneiras normalmente apre�en
tam dormência de sementes e sao as mais representativas no 
banco de sementes do solo (HARPER, 1977 e GOMEZ-POMPA, VÁS·
QUEZ-YANES e GUEVARA, 1972), porque essas sementes serão sua 
garantia de sobrevivência e manutenção de variabilidade ge
nética nos estágios sucessionais mais avançados, onde não� 
correm como plantas adultas, ou,como a Mimo-0a -0eab�ella, a
parecem esparsas e em baixa densidade. 

Segundo GÓMEZ-POMPA, VÁSQUEZ-YANES e GUEVA
RA (1972), a sucessão secundária é o principal processo de 
regeneração das florestas tropicais. Como a maioria das es
pécies arb6reas primárias tropicais possui sementes de bai
xa longevidade, as espécies pioneiras ou secundárias desem
penham um papel fundamental no complexo processo regenera

çao dessas florestas, porque possuem sementes com dormên
cia e longa viabilidade, além de serem heliófitas, cresce
rem rapidamente e possuírem mecanismos eficientes de dispe! 
são. Os autores consideram surpreendente o pequeno conheci
mento sobre a biologia e evolução das espécies secundárias 
tropicais, que são fundamentalmente diferentes das espécies 
primárias e das espécies temperadas. 

2 . 4 - Testes de· procedências · e progenies como 7nétodos de 

estudos da estrutura genética das populações de es 

pécies arbóreas. 

HAMRICK (1983), apesar de considerar os es

tudos eletroforéticos com aloenzimas um meio eficiente para 
quantificar a distribuição da variabilidade_genética, afir
ma que eles não podem avaliar os padrões de variação de ou

tras características determinadas geneticamente.Recomenda a 
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combinação dos estudos aloenzimáticos com estudos da distri 
buição da variabilidade genética das características· quantl 
tativas, a qual permitirá o desenvolvimento de estratégias 
bem sucedidas de manejo para conservação genética das esp� 

cies. 

No Brasil, segundo KAGEYAMA e SOUZA DIAS -
(1982) os métodos mais comuns para estudos genéticos em po
pulações de espécies arbóreas florestais são os ensaios de 
procedências e progênies, onde sementes colhidas de indiví
duos de populações representativas são testados com deline� 
mentas experimentais adequados. O número de populações amo� 

tradas deve ser função da magnitude da áreade ocorrência da 
espécie, tomando-5e amostras segundo os fatores de variação 
mais importantes. 

Os objetivos dos testes de procedências,se
gundo Read (1976) citado por FONSECA (1982), tem um cunho 
prático e outro experimental. Na prática, o objetivo é de
terminar a origem (procedência) de sementes que melhor se a 
dapta para plantios dentro de uma região. Como método expe
rimental, f ornece importantes informações sobre os padrões 
de variações genéticas entre populações, sobre a grandeza de� 
sas variações e das interações de genótipos por ambientes. 

- . -

Os testes de progenies sao essenciais para 

a estimativa de parâmetros genéticos, de extrema irnportâ� 
eia para o estudo da estrutura genética das populações e d� 
finição de estratégias de melhoramento. Para fins de conser 

vaçao genética, a amostragem de urna população deve ser fei
ta ao acaso, coletando-se, no mínimo, sementes de 25 rnatri 
zes por procedência. A amos tragern deve abarcar da forma mais 

ampla possível a variabilidade genética das populações (SHI 

MIZU, KAGEY.fu'1A e HIGA, 1982). 
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FONSECA (1982) realizou ensaios de procedên

cias e progênies com populações naturais de bracatinga rege 

neradas após fogo. �erificou, para plântulas em viveiro,pa 

drÕes bem definidos de variabilidade genética entre e den

tro de populações, relacionados com a sua distribuição lati 

tudinal. A variabilidade genética entre progênies aumenta

va do sul para o norte para a característica emergência de 

plântulas e diminuía no mesmo sentido, para a característi

ca altura de mudas. 

Segundo SOUZA DIAS, KAGEYAMA e FONSECA(l981), 

podem existir diferenças nas estruturas genéticas das popu

lações de M. ��abnella regeneradas após fogo e as integran

tes da vegetação primária dos pinhais. A amostragem de ma

terial genético dentro de cada um dos tipos de população, po� 

tanto, deverá ser diferente. Nas populações em que as árv� 

res de bracatinga encontram-se bastante esparsas, as amos

tras podem apresentar problemas de endogamia. Nos povoarne� 

tos -puros, a amostragem pode ser prejudicada pelos parente� 

cos entre árvores próximas. 

WRIGHT (1978) recomenda o esquema experimen

tal blocos de famílias compactas ( 11Cornpact Family Design" ) 

para ensaios de procedências e progênies de espécies arbó

reas. Este ,esquema é urna variação do esquema de parcelas 

subdivididas ,onde as subparcelas (representando as progênies) 

são plantadas conjuntamente dentro de parcelas (representan 

do as procedências). As parcelas são distribuídas ao acaso 

dentro das repetições, mas as subparcelas podem ser planta

das de forma sistemática dentro das parcelas, com cada pro

cedência representada pelo mesmo número de famílias, o que 

pode variar ocasionalmente. 

As principais vantagens do esquema blocos de 

famílias compactas são: 
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fornecer dados sobre as diferenças entre 

progênies que um teste de procedências o! 

todoxo não é capaz de fornecer; 

maior facilidade de instalação que b·es

quema de blocos completos ao acaso, além 

de fornecer informações mais seguras so

bre diferenças entre famílias dentro de 

procedências; 

facilidade de instalação, mapeamento el� 

calização das parcelas e subparcelas -

(WRIGHT, 1978). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 .AMOSTRAGEM DAS POPULAÇÕES 

A coleta de sementes foi feita em 6 locais 

de ocorrência natural da bracatinga: Ponte Alta do Norte,La 

ges (SC), Jaguariaíva, Campo Tenente, Curitiba (PR) e Itara 

ré (SP), cujas principais características geográficas e o nii 

mero de matrizes coletadas estão resumidas na Tabela 1. Nos 

5 primeiros locais, as populações de M. �eab4eila consti-

tuem povoamentos densDs e quase puros regenerados após pas

sagem do fogo. Em Itararé, a população é representada por p� 

quenos grupos dispersos de árvores, provavelmente regenera

das após extração seletiva de madeira. 

O material d� Lages e Curitiba foi coletado 

por FONSECA (1982), assim como o de Jaguariaíva-PR,Campo T� 

nente-PR e Ponte Alta do Norte-SC. As três Últimas popula

�oes são representadas por·misturas equitativas de sementes 

de 5 matrizes da procedência �e Jaguariaiva-PR, 13 matrizes 

de Campo Tenente-PR e 25 matrizes de Ponte Alta do Norte-Se, 

cujas características geográficas e climáticas 

são apresentadas na Tabela 1. 

principais 

Durante as descrições e discussões o termo 

"procedência" aparecera corno sinônimo de 11 população 11
• Res

salte-se que "procedência" é a forma de tratamento de 11 popu 

lação" nos ensaios. 

Tabela__!_.. 



TABELA 
-1 -

Principais características geográficas e climáticas 
dos locais de coleta de sementes e do número de matrizes 

coletadas por local das populações de M . .6 c.ab.tuU'. . .ta. 

ALTITUDE 
PPT 

POPULAÇÃO NQ DE LATITUDE ANUAL 
(PROCEDÊNCIA) MATRIZES (m) MÉDIA

Itararé - SP 38 24° 07 1 S 920 1200 mm 

Curitiba - PR 16 25 ° 26 1S 900 1480 mm 

Lages - se 23 27° 48 1S 916 1358 mm 

Jaguariaíva - PR 5* 24 ° 70 1S 740 1424 mm 

Campo Tenente - PR 13* 26º OO'S 900 1336 mm 

P. Alta do Norte se 25* 27° 29 1 S 950 

onde: 
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CLIMA 

Cfb 

Cfb 

Cfb 

Cfb 

Cfb 

Cfb 

* Mistura de sementes do numero indicado de matrizes; PPT =

precipitação pluviométrica; CLIMA = tipo climático segun

do classificação de KB�ppen.

Em Curitiba, Lages, Jaguariaíva, Campo
nente e Ponte Alta do Norte coletaram-se sementes de

Te-

arvo-
res a intervalos médios de 50 metros e mínimo de 20 metros.
As sementes das 38 matrizes de Itararé foram colhidas ao a
caso, obedecendo-se ao critério de intervalos mínimos de 50
metros entre árvores coletadas. 
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3.2 Instalaçã? dos ensaios

3.2.1 Produção de mudas 

Para superação da dormência, as sementes f� 

ram tratadas com água quente (609C) durante 5 minutos, con

forme indicação de FONSECA (1982). 

Produziram-se as mudas no viveiro da Esta

çao Experimental de Tupi, do Instituto Florestal de São Pau 

lo, segundo os critérios recomendados por STURION (1981): 

recipientes: laminados de madeira,com di 

sões de 7 x 14 cm; 

-.. substrato: mistura de solo argiloso e so 

lo arenoso, na proporção 2:1; 

desinfestação do solo com brometo de me

tila; 

2 a 3 sementes por recipiente. 

Adicionou-se aos recipientes urna camada de 

solo coletado sob povoamento de bracatinga em Itararé - SP, 

para inocular os solos com as bactérias Rh�zobium de uma á

rea de ocorrência natural da espécie. 

3.2.2 -Ensaio-no·campo: instalação e coleta de da

dos 

No campo, o ensaio de procedências e prog� 

nies foi instalado em Itararé, na Estação :.=:Experimental do 

Instituto Florestal de São Paulo. As principais caracterís

ticas geográficas e climáticas do local de instalação sao a 

presentadas na Tabela 1, com exceção da altitude, que no lo 

cal de instalação é de aproximadamente 1195m. 
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O delineamento usado foi o de blocos de fa

mílias compactas, com as parcelas sendo representadas pelas 

procedências e as subparcelas pelas progênies, conforme re

comendado por WRIGHT (1978). As parcelas foram retangulares, 

constituídas de subparcelas lineares, com 10 plantas cada, 

distribuídas em 3 repetições (blocos). 

Os blocos foram rodeados por bordadura du-

pla, constituída por 2 linhas de uma mistura das 

usadas no ensaio. 

-
. 

pro,gen1es 

O plantio das mudas obedeceu a espaçamento 

de 3 x 3m. 

Aos 4 anos após plantio, as árvores tiveram 

as seguintes características avaliadas: altura (H), diâme

tro ã altura do peito (DAP) do fuste de maior diâmetro e nú

mero de fustes. 

3.3 Análise dos resultados 

3.3.1 Análise dos ensaios de campo 

3.3.1.1 Análise de variâncias do teste de 

procedências. 

Os resultados obtidos com a avalia 

ção das características altura (H), diâmetro à altura do pel_ 

to (DAP) e número de fustes foram analisados segundo esqu� 

ma de blocos ao acaso, conforme mostra a Tabela 2,usando as 

médias de parcelas (procedências). 

A característica número de fustes 
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teve seus dados individuais transformados em ✓.--x7 , onde x é 
o número de fustes por árvore.

FV 

Blocos 
Procedências 
Erro 

TOTAIS 

Onde: FV = Fontes de 

T A B E L A 
-2 -

Esquema de análise de variâncias 
do t este de procedências. 

GL QM 

2 Q1 
5 Q2 

10 Q3 

17 

variação, GL = graus de liberdade, QM =

F 

Q1/Q3 

Q2/Q3 

quadrados médios. 

Para comparar as procedências entre si, 
usou-se o teste Tukey de comparação entre médias. 

Também foram estimadas as correlações entre 
altura, DAP e número de fustes, duas a duas, usando as co
variâncÍas de cada par de características (soma dos produ
tos) e a variância (soma de quadrados) de cada uma das va-

riáveis. Portanto: 

T = 

onde: 
r ::: co·rrelação entre duas 

SPXY
= soma dos produtos das 

SQX 
= soma dos quadrados da 

SQy 
= soma dos quadrados .e le--

variáveis. 
. -var1aveis 

variável 
,_n r, / vql 'f. . 

X e Y. 

X.
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3.3.1.2. An-álise de variâncias de progênies 

dentro de populações 

A análise de variâncias de proge-
nies e a determinação de parâmetros genéticos foram feitas 

para cada população em separado em função dos diferentes nú 
meros de progênies por população, conforme indicado por 
PINTO JÚNIOR (1984), segundo esquema de blocos ao acaso. 
Assim, o modelo matemático utilizado é: 

onde: 

yijk 
= observação feita no indivíduo k, do tratamen 

·to l ' no bloco J .

m = média geral.

t. 
1 

= efeito de tratamento l .

b. 
J 

= efeito de bloco J .

e .. = erro experimental da parcela ij.
lJ 

d .. k 
= efeito da planta k dentro da parcela ij 

lJ 

A Tabela 3 apresenta o esquema de análise 
de variância, em blocos ao acaso, para cada característica, 
com as esperanças dos quadrados médios das progênies dentro 
de cada populaçào. 

Tabe.la 3 

►
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TESTES DE 
VARIAÇÃO 

TABELA 

-3 -

Esquema de análise de variâncias para progen1es 
dentro de cada população por características. 

GRAUS DE 

LIBERDADE 
QM 

ESPERANÇAS 
DOS QUADRADOS MÉDIOS F 

Blocos 
Progênies 
Erro 

b 1 

p - 1 Q1 

Q2 

( 1 /K) • a2 

d 
+a 2 + ra-2

e . 
p 

Q1/Q2 

TOTAL 

Dentro de 
progênies 

Onde: b 
p 
K 

ª 2 

d 
ª 2 

e 
ª 2 

p 
r 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

numero 
numero 

(b - 1 )(p - 1) 

bp - 1 

bp(K - 1) Q3 

(1/K) • aa 

a2 
d 

de. blocos (=repetições) . 
de progênies. 

+ a2 -e 

numero médio de plantas por progênie. 
variânciéi, 

. - . var1anc1a 
variância 

numero de 

dentro de progênies. 
ambiental. 
entre progênies e 

repetições. 

3.3.l.3 Estimativa de parâmetros genéticos 

As estimativas de variância crJ (va 
riância dentro de progênies) foram obtidas através da soma 

de quadrados dos desvios dos dados individuais; as varian
cias a2 (entre progênies) e a2 (ambiental) foram ;estima-

p - e 

das através da decomposição da$ esperanças de quadrados mé-
dios das anilises de variâncias de progênies dentro de popu

lações. 
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os seguintes parâmetros genéticos foram esti 

mados, através das estimativas de variância, para cada carac 

terística nas diferentes populações: 

coeficiente de variação genética {CVg):

. 100 

- coeficiente de variaçã9 devida ao erro en

tre parcelas {CVe): 

cve =
/

ª2 

e . 100 

- coeficiente de variação dentro de parcelas

. 100 

- coeficiente de herdabilidade, no 

restrito, ao nível de plantas (h 2 ):

h 2 
= 

2 

4
Cfp 

a 2 +a 2 +o2 
p e d 

sentido 



4, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 RESULTADOS DO ENSAIO NO CAMPO 
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4.1.1 Resultados da análise de variância do teste 
de procedências. 

A Tabela 4 mostra as médias, para  pro cedên
cias, de altura (H), diâmetro à altura do peito  (DAP) e nú 
mero de fustes (NF). 

TABELA 

- .4 -

Médias de altura (H), diâmetro à altura do peito (DAP) 
e número de fustes (NF), por procedência. 

Procedência 

Itararé 
Curitiba 
Lages 
Jaguariaiva 
Campo Tenente 
Pte Alta do Norte 

Médias 

F procedências 

CV exp 
(%) 

Tukey (5%) 

LAT 

24° 07 1 S 
250 26'5 
27º 48'5 
24° 10 1 S 
26° 00 1 S 
27° 29'5 

dm�· 

H (m) DAP (.cm) 

6,67(3) 6,74(4) 
6,35(5) 6,73(5) 
6,31(6) 7,06(3) 
6,53(4) 7,55(1) 
7,41(1) 7,41(2) 
7, 19(2) 7,55(1)

6,74 7, 17 

1,61 n.s. 1,46 n.s. 
9,23 7,57 

1,76 1,54 

I NF

1, 72 
1,70 
1,70 
1,53 

1, 58 

1,65 

1,65 

2,84 n.s. 

4,70 
0,22 

LAT = latitudes das procedências; H = altura média; DAP = diâmetro à al
tura do peito médio; INF ' = raiz quadrada do número de fustes médio, 
já foi empregada a raiz quadrada dos valores de nú::nero de fustes; CV = 

exp 
coeficiente de variação experimental; Tukey (5%) = valores para compara 
ção de médias a 5% de significância; n.s. = não sifnificativo; os. Me-= 
ros entré parêntesis represe�tmn a classificação da procedência em rela
ção às demais; dms = diferença mínima significativa. 



30 

A análise de variância do teste de procedên

cias mostrou nao haver diferenças significativas entre pro

cedências para toda·s as características avaliadas (H, DAP e 

NF). 

Comparando esses resultados com os obtidos 

por FONSECA. (1982) para altura de mudas em viveiro, aos 2 me 

ses de idade, verificamos tendências semelhantes, pois este 

autor verificou diferenças significativas somente entre a 

maior média (Campo do Tenente-PR) e a menor (Curitibanos), 

entre as 5 procedências que comparou. 

As Figuras 1, 2 e 3 mostram que não há ten

dências coerentes entre médias de altura, DAP e numero de 

fustes e as latitudes das populações. Coerentemente, FONSE 

CA (1982) não verificou correlações entre latitudes e médias 

de altura de mudas de M . .6c.a.bne.l.ta. aos 90 dias de idade. 

FONSECA (1982) verificou, no entanto, corre

lações significativas entre latitude das populações amostra 

das e as características germinação e teor de umidade de se 

mentes de M • .6c.abne..t.ta.. Isto pode significar que as carac

terísticas ligadas i semente e sua germinação sejam mais im 

portantes para a variação a nível· geográfico que altura ou 

diâmetro, ou, como concluiu FONSECA (1982), a seleção natu

ral vem atuando de maneira distinta sobre as características 

de crescimento e a emergência de plântulas de bracatinga. 

GURIES & LEDIG (1982}, estudando a estrutura 

genética de Pinu.6 nlglda., espécie arbórea pioneira, atra-

vês de estudo de isoenzimas, verificaram que, apesar das 

populações destas árvores passarem por severo "bottleneck" 

causados pelo fogo, havia pequena diferenciação genética en 

tre elas. Uma das hipóteses dos autores para explicar este 

fato seria a semelhança entre as pressões de seleção, para 

os locais escolhidos, ao longo da area de distribuição da es 



Altura (m) 

7,50 

7,00 

6,50 

: 6,00 

24°

Relação entre distribuição latitudinal 
das populações de M. �Qabh0'..ia e 

médias de altura das árvores. 
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25° 26° 27°

FIGURA 1 

28°

Latitude ( ºS) 



DAP(cm) 

7,50 

7,00 

6,50 

24°

Relação entre distribuição latitudinal 
das populações de M. hcab�e11'..a e 

médias de diâmetro à altura do peito 
do fuste mais grosso. 

25° 26° 

Zl
º

-- -------- ------ ·-- - - ...____
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FIGURA 2 

28° 

Latitude (0S) 



. 3,00 Nº FUSTES 

2,50 

2,00 

24°

Relação entre distribuição latitudinal 
das populações de M . .t,c.ab11.ella e 

médias de número de fustes. 

- - - .--

250 26°
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FIGURA 3 

28° 

Latitude (ºS) 
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pécie. No caso da bracatinga, o mesmo pode estar acontece� 

do: as características de crescimento aqui estudadas podem 

não estar sofrendo diferentes pressões de seleção ao longo 

de sua distribuição latitudinal. 

Outras características ligadas à reprodução 

(precocidade de floração e produção de sementes, quantidade 

de sementes e porcentagem de germinação, por exemplo) e ao 

crescimento vegetativo (dimensões da copa, área foliar, ta

xa de crescimento, por exemplo) merecem estudos genéticos 

mais detalhados. 

Estudos de variaçao isoenzirnática, corno os 

ievántados por HAMRICK (1983),tarnbérn seriam importantíssi-

mos aos estudos genéticos da M. �eab��lla,principalmente se 

os resultados puderem ser comparados à variação genética de 

caracteres quantitativos, corno os normalmente avaliados nos 

testes de procedências e progênies. 

Verificaram-se,a nível de populações,correl! 

ção positiva entre diâmetro e altura e correlações negati

vas entre número de fustes e as outras duas características 

(DAP e altura), como mostra o Quadro 1. Seria interessante 

verificar, no entanto, como o volume total de madeira de u-
- - -

ma arvore e afetado pelo aumento do numero de fustes. Para 

isso, seria necessária a mensuraçao de altura e diâmetro de 

todos os fustes. 

A multiplicidade de fustes, se não implicar 

na diminuição do volume Útil de madeira, pode ser uma carac 

terística positiva para a produção de lenha e carvao. 

Essa característica pode estar inteiferindo 
na estimação da variabilidade genética das características 

DAP e altura principalmente a nível de proced�ncias, quan

do apresentou correlações negativas significativas com as 

características citadas (Quadro 1). 



QUADRO 
-1 -

Correlações entre diâmetro à altura do peito (DAP), 
altura (H) e número de fustes (NF),
para médias de procedências 

Características DAP H 

DAP - 0,65 

H 0,65 -

NF -0,66 -0,47
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NF 

-0,66

-0,47

-

A ocorrência de fustes múltiplos parece não 

ser comu:rn para a M • .6 c.a.611..e.J!..la.: não há referências sobre es

se fenômeno na literatura consultada sobre a espécie, ape

sar de possuir esgalhamento abundante na parte superior do 

caule quando ocorre nas rnatinhas nebulares (KLEIN, 1981). 

O local de instalação dos ensaios, Itararé, 

está em altitude (1195m) maior que as de todas as populações 

amostradas, inclusive a localizada no mesmo município, onde 

a população amdstrada ficava a 920m de altitude (Tabela 1).

O diferencial de altitude poderia estar implicando,nesse c� 

so, em uma alteração da arquitetura das árvores, como ocor

re nas matinhas nebulares. 

Voltando à Tabela 1, no entanto, verifica

-se que a população de altitude mais baixa, JaguariáÍva-PR, 

(740m) também é a que apresenta o menor número médio de fus 

tes (Tabela 4).
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Outras causas da multiplicidade de fustes no 

ensaio em Itararé podem estar ligadas ao solo pouco profun

do e um tanto encharcado do local de instalação, ao espaça

mento amplo (3 x 3m), à ação de insetos na fase inicial de 

crescimento, que teriam comprometido a dominância apical das 

mudas,ou outros fatores que merecem ser estudados. 

A resposta "multiplicidade de fustes11

, se

jam quais forem as causas ambientais, poderia estar ligada, 

do ponto de vista da espécie, à plasticidade fenotípica da 

bracatinga. Esta característica também poderia explicar as 

observações de HOEHNE (1930), segundo o qual as caracterís

ticas da espécie mudavam de acordo com o meio que ela medr� 

va, o que o levou, inclusive, a descrever mais uma espécie 

de bracatinga, com duas variedades. 

Neste experimento,, do ponto. de vista s il vi

cultural, as populações de Campo Tenente e Ponte Alta do 

Norte destacaram-se, apresentando as maiores médias de altu 

ra e DAP (Tabela 4). A ocorrência de múltiplos fustes, no 

entanto, impede qualquer recomendação silvicultural ou para 

melhoramento genético, mesmo restringindo-se ao local do en 

saio. 

4.1.2 Resultados da análise de variancias dos tes 

tes de progênies para cada população 

Como as suas populações foram amostradas a 

partir de misturas de sementes de :várias matrizes, as proc� 

dências de Jaguariaíva-PR, Campo Tenente-PR e Ponte Alta do 

Norte - SC. não foram analisadas a nível de progênies. 

A Tabela 5 resume os resultados das análi

ses de variâncias para progênies das populações de Itararé 

-SP, Curitiba-PR e Lages-SC.



T A B E L A 
-5-

Resultados da análise de variâncias para progen1es das 
populações de Itararé - SP, Curitiba - PR e Lages - se, 

para altura, DAP e nº de fustes. 

Populações 
(nº de progênies) 

Itararé 
(38) 

Curitiba 
(16) 

Lages 
(23) 

Médias 
F prog. 
CV exp

.. 

-Médias
F prog.
CV exp

Médias
F prog.
CV exp

'(%) 

(%) 

(%) 

e a r a e t e r í s t 

H DAP 

6,67 m 6,74 cm 
1, 12 n.s. 1,48 n.s. 
14,49 12,91 

6,35 m 6,74 cm 
2,56** 3, 14** 

10,25 10,58 

6,31 m 7, 10 cm 
2, 11 * 3,08*** 

11,46 11,59 
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i e a s 
NF 

2,95 
3, 14*** 
8,63 

2,89 
3,86*** 
8,99 

2,89 
2,53** 

10,59 

H = altura ; DAP = diâmetro à altura do peito; NF = número de fustes; F prog =

valores de F para progênies; n.s. = não significativo; * = significativo a 5%; 
-lH- = significativo a 1-%; � = significativo a D,1%; CV exp = coeficiente de
variação experimental. 

Par.a-a população de Itararé, somente a ca

racterística número ..de fustes apresentou variação signific� 

tiva entre progênies. Para as outras populações, no entan

to, ocorreram variações significativas entre progênies para 

todas as características analisadas. 

Os Apêndices 2,3 e 4 mostram os resultados 

médios, por progênie, de altura, diâmetro à altura do pei

to e numero de fustes para as populações de Itararé, Curiti 
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ba e Lajes. Apresentam também a comparaçao entre as médias. 

Apesar da característica número de fustes ser 

a que apresentou maior variação entre progênies, sua ocor

rência não é um fenômeno comum nas populações naturais da 

bracatinga e sim uma resposta a condições especiais. Poris

so, talvez não possa ser considerada como característica a

daptativa adequada à avaliação de variabilidade genética en 

tre e dentro de populações da espécie. 

A altura, por outro lado,· pode  ser conside

rada como característica adaptativa bastante apropriada, pois 

deve ser importante para a competição intraespecífica,prin

cipalmente em populações onde a densidade inicial é muito al 

ta, como é o caso das espécies pioneiras. Além disso, a e

xistência de variação genética para altura de árvores entre 

e dentro de populações está comprovada por inumeros traba

lhos, como os citados por PINTO JR.(1984). 

A nível de progênies dentro de populações, 

nao ocorreram correlações significativas entre a caracterís 

tica número de fustes e as características DAP e altura, c� 

mo aconteceu a nível de procedências. Entre as característi 

cas DAP e altura, no entanto, continuaram a ocorrer correla 

ções positivas significativas para todas as populações estu 

dadas. 

Correlações posi,tivas entre altura e diâme

tro do tronco· são muito comuns para árvores florestais e mui 

tos trabalhos, como os de PIRES ( 1984) e YARED (1983), con

firmam essa tendência. 

De qualquer forma, a existência de variação 

genética significativa entre progênies dentro de populações 
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comparada â nao constatação de  variação significativa entre 

as populações, mostra �ue a M . .ócabll.ella é uma espécie que, 

para as características analisadas, alocou, no local do en

saio, sua variabilidade preferencialmente dentro de popul� 

çoes. 

Comparando esses resultados aos de HAMRICK, 

LINHART e MITTON (1979) e HAMRICK (1983), a M . .ócabJz.ella se 

aproximaria mais das espécies de fecundação cruzada,estâgio 

sucessional avançado, polinização e dispersão de sementes 

feitas peio vento. Do que se conhece da bracatinga, no en

tanto, so a fecundação cruzada se encaixaria.HAMRICK (1983) 

reconhece algumas limitações da sua revisão, principalmente 

no que se refere à combinação e interação entre as caracte

rísticas analisadas. Por exemplo, a maioria das espécies a� 

bóreas consideradas no item estágio de sucessão eco.lógica são 

coníferas polinizadas pelo vento; no item mecanismo de dis

persão de sementes, por exemplo, a maioria das espécies de 

sementes dispersas pelo vento são coníferas também poliniz� 

das pelo vento. 

Outro aspecto a ser discutido é a maior di

versidade e as interações mais complexas das espécies trop! 

cais, que tornam ainda mais difícil classificar urna espécie 

em determinado padrão biológico ou genético. 

Mas corno afirma KAGEYAMA (1987b), pode haver 

uma gradação no padrão de variabilidade: desde as de estru

tura genética semelhante às das espécies autógamas (grande 

diferenciação entre populações e pequena dentro de popula

ções) atê as de espécies alÓgarnas polinizadas pelo vento (p� 

quena variação entre populações e grande dentro de popula

ções). 
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Apesar da M. .ó c.abtiella ocorrer agrupada, _tem, 

relativamente a outras espécies, médio alcance de pólen e 

pequeno alcance de sementes, o que concordaria, em primei

ra análise, com pequena variação dentro de populações e gra� 

de entre populações. Os resultados obtidos por FONSECA ( 198 2) 

para as características emergência de plântulas e altura e 

neste trabalho para altura, diâmetro e número de fustes,mo� 

tram variação genética significativa dentro de populações. 

Outras características como a dormência de 

sementes e o banco de sementes no solo, podem tornar a bra

catinga uma espécie intermediária na gradação sugerida por 

KAGEYAMA(l987b}. O banco de sementes no solo, que é uma me

mória genética da espécie (CLEGG, KAHLER e ALLARD, 1978) ,p� 

deria equilibrar o efeito do pequeno alcance de pólen e se

mentes, mantendo a variabilidade dentro das populações. 

Segundo GRANT (1958) a dormência de semen

tes poderia preservar alguns genótipos por períodos indefi

nidos e permitiria que as suas influências genéticas mani

festem-se somente sob algumas condições. 

4.1.3 Estimativa de parâmetros genéticos 

A Tabela 6 resume os resultados das estima

tivas de parâmetros genéticos calculados para cada popula-

ção e características. 

Tabela � 
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Estimativas de parâmetros genéticos para cada população 
e as características altura (H), diâmetro à altura do peito (DAP) 

e número de fustes (NF).

aracterísticas. Populações X cr2 d o; (;2e cv
g

cve CV d h2

Itararé 6,67 1,05 0,04 0,82 2,99 13,58 15,36 0,08 
H Curitiba 6,35 1,69 0,22 0,24 7,39 7, 71 20,47 0,40 

Lages 6,31 1,44 o, 19 0,36 6,9 1 9,51 19,02 0,39 

Itararé 6,75 3,02 o, 12 0,43 5,13 9, 71 25,75 o, 14 
DAP Curitiba 6,74 3, 15 0,36 o, 17 8,90 6,12 26,33 0,39 

Lages 7, 10 3,53 0,47 0,28 9,66- 7,45 26,46 0,44 

Itararé 2,95 o, 16 0,02 0,O1 4,79 3,39 13,56 0,35 
NF Curitib� 2,89 o, 16 0,02 0,01 4,89 3,46 13,84 0,43 

Lages. 2,89 o, 18 0,02 0,01 4,89 3,46 14,68 0,32 

X = média da população, era = var1ancia dentro de progênies, � = variância e_n�re progênies
_, 

Cf J = variância ambiental, C� = coeficiente de variação genética, CV e = coef1c1ente de var1açao
ambiental, CV

d 
= coeficiente e variação dentro de progênies, h2 = herdabilidade no sentido 

restrito.

Os valores obtidos para os coeficientes de
varia.ção genética dentro de progênies (CV d) para altura, nas
pop�la�6es de Curitiba e Lages, aproximam-se bastante das
médi.$.s obtidas por KAGEYAMA (1987b) para a mesma caracterís
tica em compilação de resultados obtidos em estudos com 11

compila

diferen-

espécies arbóreas nativas: CVd = 2 2,29%. A mesma
ção mostra variação clara nos valores de cvg para
tes procedências de urna mesma espécie, corno para P�ehagyne
ni�en�, para a qual os valores de cvg variaram de 0,8 a
3,7% aos 4 anos de idade. Segundo KAGEYAMA (1987b), as va
riaç6es entre as estruturas genéticas das populações podem
expressar diferenças genéticas reais, erros de amostragem 



42 

ou mesmo os efeitos de populações degradadas. As espécies 

cujas populações a,preseiitam pequena variação genética como 

as de Canin.ian.a. lega.li.ó (CVg = 0,73% e cvd = 11,8%) podem

estar sofrendo os efeitos da degradação das populações. 

KAGEYAMA {1983), verificou que a variabilid� 

de genética da caracteitstica altura em Eu�a.lyptu.6 gnan.di.6 

é maior na fase inicial de desenvolvimento das arvores. 
Nesta fase, segundo o autor, a alta variabilidade genética 

deve-se à.competição intraespecítica, principalmente para 
as espécies que apresentam povoamentos quase puros, cuja 

densidade inicial de'fuudas é alta. Nas fases posteriores, 

quando a competição diminui, a variabilidade genética ten

deria a diminuir. Assim, dependendo da fase de desenvolvi

mento das árvores, a seleção natural agiria favoFecendo me

canismos de controle genético diferenciais para as diferen

tes características. 

Os dados de variância entre progênies 

obtidos por FONSECA (1982), para altura em bracatinga, 
( (;

2 ) 
p 

aos 
6 meses de idade, confirmam a tendência de maior variabili

dade na primeira fase de vida, já que estes apresentam me

dia de 25,6, comparado ao a 2 médio de 0,15 obtido pelos da

das três po-dos altura, aos 4 anos de idade, usando os a 2 

p 
pulações estudadas (Tabela 6). 

Tomando-se como parâmetros os coeficientes 

de·variação genética entre (CVg) e dentro de progenies {CVd)
e a herdabilidade (h 2 ) das características altura e DAP, 

verifica-se que a população de Itararé apresenta menor va

riabilidade genética para estas características, em rela
ção às populações de Lages e Curitiba, cujos valores para 

esses mesmos parâmetros são bastante semelhantes. 

Para as características altura e DAP, os coe 

ficientes de herdabilidade (h 2 } obtidos (Tabela 6) mostram 

que a procedência Itararé nao responderia satisfatoriamente 
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à seleção para melhoramento genético, já que os ganhos gen� 

ticos são proporcionais� herdabilidade da característica a 

ser melhorada. As procedências Curitiba e Lages apresentam 

coeficientes de herdabilidade bem mais altos e podem respon 

der satisfatoriamente à seleção para as características con 

sideradas, nas condições do local do ensaio. 

Além disso, as relações entre oa e 

apresentadas pela Tabela 7, mostram haver diferenças 

2 

ªp '

entre 

os padrões de distribuição da variabilidade genética dentro 

das populações. 

TABELA 
-7-

Relações entre estimativas de variâncias para as características 
altura (H), diâmetro à altura do peito (DAP) e número 

de fustes (NF), nas diferentes populações de M. �eab�eUa. 

Características Populações crd1cr2 ª<l1cr; 

Itararé 26,25 1,28 
Curitiba 7,82 7,04 
Lages 7,46 4,00 

Itararé 25, 17, 7,02 
DAP Curitiba 8,70 18,53 

Lages 7,52 12,61 

Itararé 10,00 16,00 
NF Curitiba 8,00 16,00 

Lages 10,89 18,00 

Onde: � · = variância dentro de progênies, O; = variância entre progênies.
= variância ambiental entre parcerãs. e 
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As relações ud/o; (variância dentro de pr� 

gênies/variância entre progênies) demonstram que, para as 

características estudadas, as três populações concentram 

maior variabilidade ·d'entro das progênies, corroborando os 

resultados obtidos por FONSECA (1982) para a bracatinga, em 

relação à característica altura de mudas. Segundo FONSECA 

(1982), essa relação tende a ser maior que dez nas espécies 

alógarnas. 

Verifica-se, no entanto, que as relações ud/ 

cri obtidas para altura e DAP na população de Itararé, sao 

maiores que as obtidas para as .outras duas populações, cu

jos valores são novamente bastante semelhantes. Voltando à 

Tabela 6, verifica-se que essas diferenças devem-se princi

palmente à variação entre os valores de cr2 (variância gené 
p 

-

tica entre progênies), que são 3 a 5,5 vezes menores na po-

de Itararé. 

Segundo PIRES (1984), altos coeficientes de 

variação entre plantas dentro de famílias (expressa pelo 

CVd ) enquadrarn-se .. no comportamento das variâncias de mate

riais endogârnicos para as primeiras gerações de cruzamentos 

aparentados. Obteve resultados com essas tendências em tes 

te de progênies de mais de urna população de algaroba (P�o-00 

pi-0 juli6lo�a) çom base genética restrita, a saber: 

- para altura, aos 18 meses de idade, cv
g

= 

0,00%, cv
d 

= 33,74%. 

- para diâmetro da base, aos 18 meses de 

idade, cv
g 

= 5,14%, cvd = 33,24%.

Observa-se na Tabela 6 que, para a população de 

Itararé, os coeficientes de variação dentro de progênies (CV d) e

entre progênies (CV
g

) das características altura e DAP 
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mostram acentua;damente essa tendência, principalmente quan

do se compara ãs outras populações (Curitiba e Lages). 

PIRES (1984) também utilizou a relação en

tre variância dentro e a variância ambiental entre parcelas 

(crJ /o�) para avaliar a estrutura genética e o sistema re

produtivo da mesma população de algaroba. Obteve, para as 

características altura e diâmetro., aos 18 meses de idade,os 

valores de 4,77 e 4,09, respectivamente. Argumenta que a 

variância dentro (oJ) apresenta um componente ambiental 

(crJ = ºdg� + ºde) proporcional a variância ambiental en

tre parcelas (o�) e, assumindo-se que a proporção entre os 

componentes ambientais (oJe /o�)) seja constante num deter

minado.ambiente, a relação crJ /o:)) expressará somente o 

componente genético da variância dentro de progênies. 

Na população de Itararé, para altura e DAP, 

as relações oj /o� apresentaram-se menores que as calcula

das para as populações de Curitiba e Lages, contrariando as 

afirmações de PIRES (1984), segundo o qual essa relação teg 

deria a aumentar nas primeiras gerações de endogamia, pelo 

aumento da variância dentro de progênies (crJ). Além disso, 

também não concordam com as tendências verificadas neste en 

saio pelos coeficientes de variação entre e dentro (CVª e 

CVd) discutidas pelo próprio PIRES (1984). Ao se analisar

os valores dos componentes das relações o� /o� obtidas pa

ra as diferentes populações de M .. .óc.a.bJz..e.lla (Tabela 7), no 
entanto, nota-se que as diferenças entre as populações de

vem-se principalmente ao componente ambiental entre parce

las (cr 2 ), que é sempre·o maior para Itararé. Para este 
e 

ensaio, portanto, a relação o! /o� parece�mais adequada na 

comparação das estruturas.genéticas das populações estuda

das, assim como os coeficientes de variação genética (CVg) 

e dentro de progênies (CV d) . 
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A maior variabilidade genética para as ca

racteristicas DAP e altura a nivel de progênies dentro de 

populações para as populações de Lages e Curitiba pode es

tar ligada à origem das mesmas: o efeito mais potente da 
passagem do fogo, alterando a temperatura de camadas mais 

profundas do solo, resultou na superação da dormência e ge� 

minação de sementes produzidas em diferentes anos ou até 

mesmo diferentes gerações de M • .6 c..abne)! .. la (CARNEIRO et alii, 

1982 e R0TH, 1981), permitindo a expressao da variabilidade 

genética acumulada no banco de sementes de bracatinga des

tes locais (GRANT, 1958; HARPER, 1977; CLEGG et alii, 1978; 

LEVIN, 1978). 

A população de Itararé, no entanto, e repre-

sentada por árvores surgidas em clareiras, cuja 

permite o aumento da temperatura em camadas mais 
abertura 

superfi-

ciais do solo, e conseqüentemente, a germinaç_�o de sementes 

produzidas mais recentemente, expressando� variabilidade 

genética de um banco de sementes mais restrito. Nesta pop� 

lação, o efeito "gargalo de garrafa" ("bottleneck") descri

to por WRIGHT (1976) pode estar mostrando suas consegüên-

cias, já que os individuas proviriam de uma base genética 

muito restrita, isto é, das poucas e esparsas arvores da 

espécie que restam ao longo do processo de sucessão secundá 

ria, como demonstrou CARVALHO (1981b) para povoamentos na

turais de bracatinga. 

Outro aspecto que poderia explicar a menor 
variabilidade da população de Itararé seria o fato dela loca

lizar-se em um ponto extremo da distribuição geográfica mass.:!:_ 

va da M. -6 c..abll.e.lla; Itararé, na revisão de R0TTA & OLIVEIRA 

(1982) é apresentada como a localidade mais setentrional da 
maior área de distribuição geográfica da espécie. Segundo 

Kleinshmit (1979), citado por PINTO JR. (1984), as popula

ções marginais de uma espécie apresentarão menor variabili-
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dade genética em conseqüência do aumento da pressão de se-

leção. O .Apêndice l apresenta a distribuição natural da 

espécie segundo ROTTA- � OLIVEIRA; Itararé localiza-se na 

latitude 24 °07 1 S. 

Pelo que se conhece da bracatinga, no entan

tor a população de Itararé seria a mais representativa das 

condições naturais de evolução da espécie, que se caracte

rizam pelo processo de sucessão secundária. A estrutura g� 

nética da população de Itararé, conseqüentemente, também 

seria.a mais representativa da condição original da espe

cie. 

Estudos mais amplos, abrangendo mais popula

ções dos dois tipos (regeneradas após fogo e em clareiras) 

e amostrando mais significativamente a área de distribuição 

geográfica da bracatinga, merecem ser feitos. 

O estabelecimento de métodos adequados de 

amostragem para os dois tipos de população deve considerar 

suas diferentes estruturas genéticas: para a população de 

Itararé, surgida em clareiras, necessitar-se-ia menor nume

ro de indivíduos para captar a variabilidade genética conti 

da na ·população que para as originadas pelas queimadas, cu

ja variabilidade genética é bem maior. 

As diferenças na estrutura genética entre os 

dois tipos de população levam à reflexão sobre o efeito da 

açao antrópica na estrutura genética das populações natu-

rais de bracatinga e de outras espécies vegetais, já que as 

queimadas normalmente são provocadas pelo homem. Quais se

riam, a longo· prazo, os efeitos. da regeneração provocada p� 

las queimadas sobre a variabilidade genética da M. �cab�e.ii..à? 

As queimadas, conforme verificado por ROTH (1981), matam 

as sementes superficiais e fazem emergir as enterradas no 
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solo. Supondo que as sementes superficiais representem a 

história mais recente das populações e as enterradas uma 

mistura de outras gerações, o fogo apresentaria, aos proce� 

sos de seleção, populações bastante diferentes geneticamen

te das surgidas naturalmente através do processo de suces

são secundária. Além disso, o fogo altera drasticamente 

o ambiente circundante, principalmente o biológico, elimi

nando vegetação e fauna, responsáveis por uma série de

pressões de seleção sobre as populações da bracatinga.

Mesmo a exploração seletiva de madeira nas 

florestas naturais, apesar de ser mais parecida com os pro

cessos naturais de formação de clareiras, pode, ao aumen

tar o número e freqüência destas, afetar a estrutura gené

tica das populações naturais. 

Enquanto as perguntas relacionadas à quanti

ficação e distribuição da variabilidade genética em popula

ções naturais e .suas causas não puderem ser satisfatoriamen 

te respondidas, a conservação genética "in situ" das espé

cies arbóreas torna-se ao mesmo tempo essencial e difícil. 

Por um lado sabe-se da urgência do problema, 

pois corno afirma KAGEYAMA (1987a) se medidas adequadas nao 

forem tomadas ainda nesse final de século, a perda de espé

cies, principalmente nos trópicos, será incalculável e ir

reversivel. 

Por outro lado, as interações complexas en

tre as características biológicas da própria espécie, so

mando-se às relações com outras espécies vegetais e animais 

e ao pequeno conhecimento científico na área, tornando as 

decisões sobre número, tamanho e distribuição das reservas 

"in.situ" bastante complicadas e com grandes possibilidades 

de erros. 
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Considerando-se a premência e a inadiabilida 

de das decisões, no entanto, o mais sensato seria tomá-las 

baseando-se nos critérios .científicos mais abrangentes dos 

quais hoje se dispõe, associadas à aceleração e aprofunda

mento das pesquisas recomendadas pela FAO (1987) e SOLBRIG 

(1980). 
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5. CONCLUSÕES

A análise do ensaio de procedências e proge

nies instalado em Itararé-SP, permitiu as seguintes conclu

soes: 

- nao foi detectada variação genética signi

ficativa entre procedências para as características avalia

das (altura, diâmetro à altura do peito e número de fus

tes); 

- nao houve tendências coerentes que indica�

sem relações significativas entre a distribuição latitudi

nal das populações e a variação entre as populações, para 

as características citadas; 

- a nível de progênies dentro de populações,

no entanto, detectou-se variação genética significativa en

tre progênies; 

- dentro da população de Itararé-SP. verifi

cou-se variação genética significativa entre progênies so

mente para a característica número de fustes; 

- dentro das populaçõ
e.

s de Curitiba-PR e La-

ges-SC, verificaram-se variações genéticas significativas 

entre progênies para as três características analisadas; 

- a comparação de parâmetros genéticos mos

trou que a população de Itararé-SP, constituída de grupos 

de árvores esparsos dentro da mata, apresentou menor varia

bilidade genética que as populações de Curitiba-PR e Lages-

se, que constituíam povoamentos contínuos regenerados 

queimada. 

apos 
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- a menor variação genética encontrada para

a população de Itararé pode ser atribuída à diferença lati

tudinal, ao fato de estar localizada no limite de ocorren

cia mais maciça da espécie ou, ainda, por esta nao se ori

ginar da ação da passagem do fogo. 

- estudos mais profundos da ação 

sobre a variabilidade genética das populações de 

antrópica 

M�mo�a 

��abnella são imprescindíveis para a eleição de estratégias 

de conservação e manejo da espécie. 
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Comparação dos resultados médios de altura (H), diâmetro 
à altura do peito (D.A.P.) e número de fustes (NF) para as 

progênies da população 
de ITARARÉ - SP, em ordem decrescente. 

PROGÊNIES H PROGÊNIES 
--

PROGÊNIES Nº FUSTES DAP 

8 7,87 a 20 7,97 a 27 4,33 a 
9 7,65 a 8 7,83 a 7 4,27 a 

14 7,49 a 15 7,57 a 34 3,73 a 
30 7,37 a 18 7,43 a 37 3,73 a

13 7,31 a 23 7,42 a 35 3,71 a 
15 7,27 a 28 7,40 a 28 3,52 a 
23 7,25 a 19 7,38 a 36 3,47 a 
20 7,21 a 14 7,38 a 11 3,41 a 
38 7, 14 a 17 7,35 a 16 3, 19 a 
17 7, 14 a 38 7, 18 a 3 3; 17 a 
28 7, 11 a 30 7, 11 a 8 3, 16 a 
29 7, 1 O a 9 7, 1 O a 6 3, 15 a 
34 6,96 a 25 7,08 a 31 3, 12 a 
32 6,89 a 34 7,00 a 32 3,06 a 
19 6,87 a. 29 7,00 a 29 3,04 a 
11 6,82 a 32 6,98 a 33 3,04 a 
31 6,82 a 33 6,96 a 25 2,99 a 
18 6,81 a 36 6,87 a 14 2,97 a 
22 6,72 a 13 6,80 a 23 2,96 a 
25 6,67 a 10 6,78 a 15 2 ,.95 a 
27 6,62 a 26 6,62 a 30 2,91 b

6 6,56 a 37 6,60 a 10 2,86 b

35 6,52 a 21 6,59 a 38 2,82 b

1 6,52 a 27 6,57 a 12 2,80 b

21 6,48 a 22 6,42 a 26 2,75 b

24 6,43 a 2 6,42 a 5 2,73 b

10 6,39 a 5 6,41 a 20 2,68 b

37 6,35 a 1 6,32 a 19 2,63 b

33 6,34 a 24 6,29 a 18 2,61 b

36 6,30 a 7 6,27 a 22 2,60 b

4 5,99 a 31 6,24 a 17 2,59 b

16 5,97 a 6 6,20 a 24 2,56 b

5 5,96 a 35 6, 16 a 4 2,51 b

26 5·, 92 a 1 1 6,04 a 9 2,47 b

12 5,87 a 16 5,97 a 2 2,44 b

7 5,83 a 4 5,86 a 13 2,36 b

2 5,76 a· 12 5,65 a 1 1 , 9 5 b

3 5,24 a 3 5,27 a 21 1, 97 b

O8S.: Resultados assinalados pelas mesmas letras (a ou b) não diferem 
estatisticamente entre si a nível de 5% de significância. 
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Comparação dos resultados médios de altura (H), diâmetro 
à altura do peito (D.A.P.) e número de fustes (NF) para as 

, progênies da população 
de CURITIBA - PR, em ordem decrescente. 

PROGÊNIES H(m) PROGÊNIES DAP(cm) PROGÊNIES 

13 

12 

7 

3 

11 

9 

10 

2 

8 

16 

6 

14 

4 

5 

15 

1 

7,44 a

7, 10 a

6,95 ab 

6,83 ab 

6,80 ab 

6,64 ab 

6,59 ab 

6,40 ab 

6,27 ab 

6, 17 ab 

6, 10 ab 

5,96 ab 

5,91 ab 

5,90 ab 

5,87 ab 

4,97 b 

13 

3 

11 

9 

12 

10 

8 

7 

2 

14 

4 

5 

6 

16 

15 

1 

8,33 a

7,64 ab 

7,55 ab 

7,25 abc 

7,22 abc 

6,91 abc 

6,74 abc 

6,65 ábc 

6,55 abc 

6,48 abc · 

6,42 abc 

6,27 abc 

6, 19 abc 

6, 16 abc 

6, 11 bc 

5,33 c 

7 

4 

10 

12 

3 

14 

16 

2 

1 

11 

9 

15 

13. 

5 

6 

8 

085.: Resultados assinalados pelas mesmas letras {a, b, e) ·não diferem' 
estatisticamente entre si a nfvel de 5% de significância. 
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NF 

3,87 a

3,52 a

3,46 a

3,43 a

3,32 a

3, 18 a 

3, 12- a

2,91 ab 

2,79 ab 

2;79 ab 

2,71 ab 

2,65 ab 

2,52 ab 

2,37 ab 

2,33 ab 

1,59 b 
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Comparação dos resultados médios de altura (H), diâmetro 
à altura do peito (D.A.P.) e número de fustes (NF) para as 

progênies da população 
de LAGES - se, em ordem decrescente. 

PROGÊNIES H(m) PROGÊNIES OAP(cm) PROGÊNIES NF 

10 7,57 a 3 8,77 a 11 4,07 a 

3 7,40 a 12 8,74 a 20 3,96 a 

12 7,28 a 10 8,67 a 21 3,70 a -

16 6,93 a 9 8,00 a 6 3,41 a 

17 6,83 a 1 7,99 a 9 3,39 a 

11 6,69 a 8 7,48 b 15 3,32 a 

9 6,52 a 17 7,39 b 2 3,20 a 

5 6,48 a 5 7,26 b 5 3, 15 a 

8 6,45 a 11 7, 13 b 1 3, 12 a 

15 6,38 a 16 7,05 b 19 2,99 a 

1 6,38 a 2 6,89 b 23 2,93 b 

4 6,36 a 4 6,79 b 4 2,89 b 

2 6,22 a 23 6,75 b 13 2,77 b 

19 6,22 a 15 6,75 b 17 2,77 b 

18 5,91 a 18 6,68 b 18 2,73 b 

20 5,90 a 13 6,56 b 8 2,66 b 

13 5,85 a 6 6,56 b 22 2,66 b 

23 5,85 a 7 6,55 b 7 2,59 b 

7 5,81 a 22 6,48 b 12 2,40 b 

14 5,69 a 20 6,42 b 10 2,37 b 

22 5,61 a 19 6,35 b 3 2, 16 b 

6 5,43 a 21 6,02 b 14 2, 16 b 

21 5,42 a 14 5,88 b 16 1,85 b 

OBS.: Resultados assinalados pelas mesmas letras (a, b,) não diferem 
estatisticamente entre '.Si a nivel de 5% de significância. 




