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A exploração de muitas esçcies de alto valor econ3mico 

que vem ocorrendo em florestas naturais, conduz a uru processo de 

erosão gentica dessas espcies. A exploração nesse sentido, prati 

ca uma seleção individual negativa sobre a populaço. Embora de 

baixa eficincia do ponto de vista gentico, isto pode implicar na 

perda dos melhores genStipos, e, progressivamente, de grande parte 

dos genes da população ou ate mesmo na perda total de urna populaç&D. 

Como a variabilidade populabional é a base dos trabalhos 

de melhoramento, este tipo de exploração representa um grande pre 

juízo a pr6pria conservação da espécie como tambm aos programas 

de melhoramento gentico. - 

Neste sentido, urge realizar trabalhos que objetivem con 

servãr geneticamente espcies de alto interesse econ6mico, que es 

tão em vias de extinção em muitas greas ao longo de suas faixas de 

ocorrncia natural. Em geral, quanto maior for a faixa de extensão 

da espcie, maior é a probabilidade de ocorrer variaç6es fenotípi 

cas, podendo ser devido s diferenças genticas ou simplesmente re 
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flexos do efeito das diferentes condiç6es ambientais.: Essas 	dif 

renças são conhecidas como variação geogrfica e atualmente muito 

termos tam sido utilizados para caracteriza-la, sendo um deles 

termo procedncia. 

A Universidade de Oxfcrd, atravs do Commonwealth Foresti 

Institute (CFI), iniciou um trabalho de conservação gentica de e 

pcies tropicais como: Pinus caribaccz var. hondurensis; Pinus oocc 

pa, Cordia aliiodora, Cedrela spp e outras que vam sofrendo inte 

sa exploração. O trabalho baseia-se na coleta de sementesde 	v 

rias procedncias que são distribuídas posteriormente s 	viria 

instituiç6es de pesquisa que demonstram interesse. O objetivo 

implantar o maior numero possível de repetiç6es, no sentido de cc 

servar a espcie e, adicionalmente, o material poderia ser utiliz 

do em programas de melhoramento gentico. Outra possibilidade ai 

da, seria a transformação dessas reas em pomares de semente. 

Dentro desses objetivos, encontra-se instalado no 	Campo 

Experimental do CPATU-EMBRAPA, em Belterr-a, Munitípicr de Santarm-

PA, um ensaio de procedancias de Cedrelia spp em duas condiç6es arn 

bientais: a plenb sol e em sombra parcia (vegetação secundria). 

A instalação a pleno sol obedeceu s estecificaç6es fornecidas pe 

lo CFI Prevendo a possibilidade de intenso ataque da broca Hypsi-

pyla grandelici nas ccndiç6es recomendadas, foram instaladas parce 

las com menor nümero de plantas em cc'ndiç5es de vegetação secund 

ria. 

Em condiç6es de pleno sol, a sobrevivncia inicial foi s 

perior a 95,0%. Aos trs meses de idade, verificou-se intenso at 

que de Hypsipylcz grandelia. Uma avaliação aos seis meses mostro 

que em algumas parcelas, o ataque foi superior a 50%. O levantame 

to realizado recentemente revelou que 39,0% das plantas estão mc 

tas e o ataque generalizado. Nestas condiçes, o crescimento m 

dio das plantas não consegue ultrapassar a 50 cm devido ao ataqu 

freqüente da praga. 

Nos plantios em linha, em ccndiç6es de capoeira, atg 
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momento não se verificou ataque de Fiypsipiia grandeilci. Os maiores 

crescimentos em altura foram registrados por Cedrela odorata 	(Co 

pan, Honduras; Apartado e Turbo, Col&nbia) que apresentam 1,90 m 

- de altura mdia. Nestas condiçies o menor crescimento 	70 cm (C! 

- drela odorata, Laguna - Panamg). 

Do ponto de vista de seleção de espcies/procedncias, o 

ensaio em condiç6es de pleno sol não apresenta validade 	Conside 

rando os aspectos de conservação gentica, esta rea poderia 	ser 

utilizada no futuro s  como fonte de sementes das esciesIprocedn 

cias para continuidade em posteriores programas de melhoramento. 

Tiragem: 500 exemplares 
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