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PREFÁCIO - Escrever de maneira simples sobre tão amplo e complexo tema como é a 
conservação "in situ" dos recursos genéticos de plantas é uma difícil tarefa. O pedido feito 
pela FAO para colocar esse importante tema na forma de um livreto com o objetivo de 
aumentar a consciência dos técnicos e do público em geral envolve uma grande 
responsabilidade. Desde que a fundamentação científica dos conceitos emitidos é essencial 
para a credibilidade de qualquer texto, atenção foi dada para discutir os princípios 
fundamentais biológicos, genéticos, ecológicos e evolucionários envolvidos no tema com 
pesquisadores brasileiros que participaram do simpósio sobre "Conservação genética de 
plantas" que foi realizado em Piracicaba-SP, em 24-25 de abril de 1986. Trabalhos 
relacionados à conservação genética foram apresentados pelos seguintes participantes do 
evento: Prof. Hermógenes F. Leitão FQ (Universidade de Campinas); Prof. Judy M. Rankin 
(INPA -Manaus); Prof. Keith S. Brown Jr. (Universidade de Campinas); Prof. James 
Griffith (Universidade Federal de Viçosa); Engo fernando Patiño-Valera (INIF-México); 
Prof. Paulo Sodero Martins (Universidade de São Paulo); Prof. Roland Vencovsky 
(Universidade de São Paulo); Prof. Mario Ferreira (Universidade de São Paulo); Prof. Paulo 
Y. Kageyama (Universidade de São Paulo). Participaram como debatedores no Simpósio os 
convidados: Dr. Ele azar Volpato (IBDF-Brasília); Dr. José Alves da Silva (CENARGEN-
Brasília); Engo Roberto Alonso da Silveira (EMBRAPA-Curitiba); Dra. Ana Cristina M. F, 
siqueira (Instituto florestal de São Paulo); Prof. David dos Santos filho (Universidade de 
São Paulo-Ribeirão Preto); Prof. George J. shepherd (Universidade de Campinas); Prof. 
Eduardo L.M. Catharino (Universidade de São Paulo); Prof. Valdir Mantovani 
(Universidade de São Paulo); Prof. Carlos F. A. Castro (Universidade Federal de Mato 
Grosso). Atuaram como secretários no Simpósio as pós-graduandas da ESALQ: Hélida B. 
V. Borges, Márcia A. Brito, Selma Ohashi e Ima C. Vieira. Agradecimentos são devidos a 
todas as pessoas que colaboraram para que esse trabalho fosse realizado, entretanto, o autor 
assume total responsabilidade pelo mesmo. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como objetivo dar subsídios à discussão sobre a 
conservação "in situ" de recursos genéticos de plantas, levantando os principais pontos que 
se referem a ameaças aos recursos de genes na natureza e as formas de apreender e 
conservar esses recursos na natureza.  

Os ecossistemas naturais representam uma fonte imensurável de recursos genéticos 
atuais e potenciais do homem, tanto como fonte direta de produtos como produzindo outros 



serviços. Grande parte desses recursos vem sendo destruída de modo irreversível, antes 
mesmo do seu inteiro conhecimento, exigindo medidas urgentes de sua conservação. 
Ademais, d exploração desses recursos tem levado a uma depredação dos ecossistemas, 
com alterações profundas nos mesmos e conseqüências às vezes desastrosas ao meio 
ambiente. 

A agricultura moderna, por sua vez, além de ter-se concentrado sobre o 
melhoramento genético de poucas espécies, tem eliminado suas cultivares primitivas pela 
revolução verde, com os perigos de uma excessiva dependência da agricultura de um fundo 
restrito de genes, o que tem levado a um esforço para promover a exploração, coleta e 
conservação de recursos genéticos de aparentados selvagens e cultivares primitivas das 
principais plantas cultivadas (ROCHE e DOUROJEANNI, 1984). As plantas e animais 
domesticados estão ameaçados de perdas irreparáveis e, longe de ser uma consideração 
acadêmica, existe uma exigência sem precedente para a conservação de comunidades 
naturais e das espécies nelas contidas.  

A preocupação com a conservação de recursos genéticos de plantas vem tomando 
cada vez mais impulso, mobilizando os meios científicos, principalmente nesses últimos 
vinte anos. O marco histórico desse processo foi, sem dúvida, a reunião organizada pela 
FAO/IBP em 1967, e que deu origem a um texto básico sobre exploração e conservação de 
recursos genéticos de plantas (FRANKEL e BENNET, 1970). Após esse evento, inúmeras 
publicações importantes têm abordado o tema, aprofundando a discussão, direcionando-a 
aos pontos críticos e, principalmente, propondo formas de minimizar os problemas de 
perdas irreversíveis de recursos genéticos. 

Um aspecto fundamental que muito auxiliou a discussão para os rumos da 
conservação genética "in situ" foi a publicação de inúmeros trabalhos, a partir da década de 
60, sobre a teoria da biogeografia de ilha e do refúgio do Pleistoceno, determinando passos 
significativos na melhor compreensão da conservação do "pool" de genes de uma forma 
muito ampla. 

Um enfoque mais holístico da conservação genética "in situ", considerando a 
necessidade de se levar em conta o ecossistema e as interações complexas de suas espécies, 
envolveu além dos geneticistas, os florestais, os botânicos, os ecologistas, os zoologistas e 
outros cientistas relacionados ao assunto, tornando a discussão mais compreensiva e 
frutífera. O uso dos conceitos de mutualistas chaves e de elos móveis é um importante 
exemplo da concretização desse enfoque na conservação genética. 

Por outro lado, a tentativa de sistematização das avaliações de variabilidade nas 
populações naturais de espécies de plantas, usando o avanço das técnicas principalmente de 
eletroforese tem permitido a melhor interpretação da estrutura genética das populações e, 
em conseqüência, algum progresso na tentativa de propor metodologias que satisfaçam um 
mínimo dos princípios de amostragem genética das mesmas. 

Em função de tamanho universo de pontos importantes, serão abordados nesse 
trabalho somente alguns aspectos considerados os mais importantes no tema, dando-se 
maior ênfase aos ecossistemas naturais tropicais, partindo-se do princípio que, sendo esses 
os mais desconhecidos, de maior diversidade e complexidade, mostraram também maior 
dificuldade na definição de suas populações e no processo de sua amostragem genética e, 
portanto, para sua conservação genética.  

A perda dos recursos genéticos não está limitada aos trópicos, mas o rítmo de 
desmatamento tem sido maior nas florestas de regiões tropicais e que, considerando a 
fragilidade desses ecossistemas, também indica â prioridade que deve ser dada à 



conservação nos trópicos, onde áreas protegidas são escassas e menos eficientemente 
cuidadas. 

Deve-se considerar, porém, que o despertar da consciência sobre esse importante 
assunto econômico e moral, a níveis internacionais, regionais, nacionais e locais, será um 
importante determinante para a conservação em longo prazo. Conforme FRANKEL e 
SOULE (1981), é importante fornecer uma base cientificamente defensável para a decisão 
na conservação, empregando mesmo que uma aproximação grosseira de algum parâmetro 
crítico, ao invés de esperar a teoria ou informação precisa, que poderá nunca vir. Somos 
soldados numa guerra, continuam os autores, e soldados precisam ser pragmatistas.  
 

2. DEFINIÇOES 
 

Muito embora já se tenha exaustivamente apontado a questão da diversidade 
genética, do recurso genético e de formas de sua conservação, procurar-se-á definir 
sucintamente esses aspectos, visando uniformizar a terminologia no presente trabalho. 
 
2.1 - Diversidade Genética nas Plantas 

A diversidade genética ou a variabilidade devida a diferenças nos alelos pode 
ocorrer a diferentes níveis: a) de espécies dentro de ecossistemas, b) de populações dentro 
de espécies e c) de indivíduos dentro de populações da espécie. A caracterização desses 
diferentes níveis de diversidade é imprescindível para o planejamento da conservação 
genética. 

A diversidade ao nível de espécies geralmente aumenta com o caminhamento para 
os trópicos, onde ao menos dois terços de todas as espécies ocorrem (FRANKEL e 
SOULE, 1981). A explosão de diversidade que ocorre na floresta tropical úmida, apontado 
por inúmeros autores, tem origem em diversas hipóteses, incluindo-se a da predação de 
sementes, a do mosaico de nutrientes, a de redes circulares e a relativa a perturbações 
existentes nesses ecossistemas (PIANKA, 1983). 

A diversidade genética ao nível de espécies em ecossistemas naturais tem mostrado, 
para a maioria dos estudos, a presença de variações genéticas significativas, muito embora 
elas se refiram no geral a espécies arbóreas de ecossistemas temperados setentrionais 
(ROCHE, 1978a). Apesar de poucas espécies tropicais estudadas apresentarem também 
padrões semelhantes de variações, deve-se ponderar que a grande maioria desses estudos se 
refere a espécies de Eucalyptus e Pinus, além de outras espécies como Tectona grandis e 
Gmelina arborea, que apresentam hábitos de pioneiras, não se podendo compará-las com 
aquelas espécies clímax de florestas tropicais úmidas. 

A estrutura genética de uma espécie, segundo KAGEYAMA e PATIÑO (1985), 
poderia ser considerada também como padrão de variação genética existente entre e dentro 
de suas populações, e que seria determinado por inúmeros fatores complexos. Conforme 
apontado por HAMRICK (1983), as características que influem na distribuição da variação 
genética nas espécies de plantas incluem a distribuição geográfica da espécie, o tamanho 
efetivo das populações, o modo de reprodução, o sistema de cruzamento, o mecanismo de 
dispersão de sementes e o estágio da sucessão onde a espécie é freqüente. FRANKEL e 
SOULÉ (1981) mostram ainda que, em termos evolutivos, a estrutura genética das 
populações depende ainda da taxa de emigração e da história da população, especialmente 
quanto à severidade e freqüência de "bottlenecks". 
 



2.2 - Recursos Genéticos de Plantas 
Os recursos genéticos de plantas seriam unidades de variabilidade herdáveis de 

valor presente ou futuro, e colocadas de tal forma que possam, agora ou no futuro, gerar 
outras gerações utilizáveis (ROCHE e DOURBJEANNI, 1984). 

Segundo a FAO (1984a), é importante apontar a diferença entre um recurso genético 
que tem valor atual ou potencial. O recurso genético atual seria a variabilidade 
intraespecífica de uma planta empregada corretamente para as necessidades humanas, ou de 
outras espécies que podem ser usadas para o melhoramento daquelas plantas. Um recurso 
genético potencial seria a variabilidade que poderia contribuir a um fundo de genes com 
técnicas melhoradas, ou também espécies que não se empregam na atualidade, mas que 
podem sê-lo no futuro. 

As espécies que vêm sendo utilizadas atualmente, principalmente aquelas bastante 
melhoradas e com pequena variabilidade nas suas cultivares, apresentam, conforme a FAO 
(1984b), três fontes de recursos genéticos selvagens, e que devem ser considerados na 
natureza: a) recursos selvagens da própria espécie; b) populações domesticadas incipientes 
e c) aparentados selvagens das espécies em uso. 

Fica bastante evidente que a importância dos diferentes tipos de recursos selvagens 
depende do grau de domesticação das espécies ou do estreitamento da base genética das 
cultivares utilizadas. Assim, por exemplo, para a maioria das espécies arbóreas que vem 
sendo domesticadas atualmente, a identificação de populações mais adequadas é o principal 
objetivo dos programas de melhoramento. Essas populações nem sempre estão sendo 
cuidadas para sua conservação "in situ", como por exemplo algumas procedências de Pinus 
oocarpa e Pinus caribaea na América Central, que correm sérios riscos de extinção 
(KEMP, 1978). 

Porém, sem dúvida nenhuma, em função da grande diversidade das florestas 
tropicais umidas, e do quase total desconhecimento quanto aos seus recursos genéticos, 
esses ecossistemas são os mais urgentes quanto à sua conservação, principalmente devido 
ao rítmo acelerado de devastaçao a que estão submetidos (ROCHE e DOUROJEANNI, 
1984). Reforçando essa afirmação, ROCHE (1978) coloca que a urgência em conservar "in 
situ" esses recursos se deve a que a maior de suas espécies clímaxes semente cresce na 
forma silvestre. 
 
2.3 - Conservação Genética de Plantas 

A conservação de recursos genéticos se estende de uma forma ampla, como uma 
utilização racional de recursos em prol do maior número de pessoas e durante o maior 
tempo possível (ROCHE, 1978c). Nesse sentido, FRANKEL (1970) coloca que a estratégia 
de conservação depende da natureza do material e do objetivo e escopo da conservação. 
Esses fatores podem determinar o grau de integridade da população que é desejável se 
manter e o tamanho da amostra a preservar. 

Por outro lado, para FRANKEL e SOULÉ (1981), o uso do termo conservação 
genética significaria políticas e programas para a manutenção em longo prazo de 
comunidades naturais que forneçam o potencial para a continuidade da evolução no 
ecossistema; é diferente da preservação, que fornece potencial para a manutenção de 
indivíduos ou grupos deles, porém não para mudanças evolucionárias.  

Existe uma importante diferença entre a conservação da natureza e a conservação 
genética, como coloca FRANKEL (1970). A conservação da natureza visa a proteger áreas 
que representam habitat e comunidades que podem ser identificados. A conservação 



genética vai além, pois se preocupa com diferenças genéticas no material conservado, que 
podem freqüentemente ser supostos, mas não identificados. 

No presente trabalho utilizam-se os termos conservação "in situ" e "ex situ", porém 
considerando o estado dinâmico e estático dos dois tipos de conservação. Isso se justifica já 
que, dependendo da situação objetiva do problema, a melhor alternativa poderá ser um ou 
outro caso (ver FRANKEL e SOULÉ, 1981 e GULDAGER, 1978). 

ROCHE e DOUROJEANNI (1984), definindo o significado da conservação "In 
situ", expressam que seria o local onde as plantas ou seus progenitores imediatos crescem. 
Assim, a manutenção de um povoamento maduro, ou mesmo de sua regeneração natural, 
seriam consideradas uma conservação "In situ", assim como a regeneração artificial a partir 
de sementes colhidas sem seleção. Ao contrário, a conservação "ex situ" implica que o 
material seja protegido em lugar fora da área de distribuição da população genitora, tanto 
por material reprodutivo como por plantas vivas em arboretos, jardins botânicos e 
plantações de conservação.  

Segundo FRANKEL e SOULÉ (1981), tanto as plantas domesticadas como as 
selvagens podem ser preservadas "in situ", Isto é, em seu ambiente natural, onde a evolução 
pode continuar seu processo. 

Segundo o autor, a divisão da conservação deveria envolver o estado dinâmico ou 
estático do material conservado, sendo que a conservação "ex situ" poderia também ser 
dinâmica, como no caso de raças locais mantidas sob supervisão nos locais das plantações. 
 
3. VALOR E USO OAS PLANTAS COMO RECURSO GENÉTICO 
 

Depois de definido o recurso genético para seu uso atual ou futuro, o detalhamento 
desses recursos aos diversos fins deve ser melhor explicitado, sendo fundamental para que 
sua conservação seja efetuada. 

Aos usos iniciais das espécies vegetais selvagens como fontes diretas de alimento, 
produto medicinal, matéria-prima e como fonte de recreação, se agrega agora sua utilização 
como depósito de reserva, tanto para novas espécies de cultivo como para melhoria das já 
existentes, sendo substancial o seu impacto econômico, seja nos países tropicais ou nos 
temperados (FAO, 1984b).  

Conforme colocam ROCHE e DOUROJEANNI (1984), a quantidade de espécies 
vegetais que se usa anualmente é uma fração de 1% da flora mundial, com uma dezena de 
espécies ocupando vasta área cultivada em todo o mundo, e com pouco esforço na 
domesticação de novas espécies. Isto, continuam os autores, aliado à perda gradativa das 
cultivares primitivas, pelo avanço da revolução verde nos tr6picos, tem alertado para a 
necessidade de programas de exploração, coleta e conservação de recursos genéticos de 
aparentados selvagens e de cultivares primitivas das principais plantas cultivadas. Como 
coloca FRANKEL (1970), na época de Vavilov, ou mesmo na década de 50, raças locais 
antigas de trigo e cevada eram abundantes, e somente traços dessa diversidade podiam ser 
encontrados na Turquia, Irã e Etiópia e países vizinhos.  

Em relação às comunidades selvagens, não há dúvida de que esse valioso pool 
gênico usado em florestas, pastagens e outros, e aqueles relacionados com nossas plantas 
domesticadas, não só deveria ser preservado na perpetuidade, mas tanto quanto possível 
com a integridade genética de seu estado natural (FRANKEL, 1970). As espécies selvagens 
podem fornecer algumas qualidades para as variedades cultivadas que são apontadas pela 
FAO (1984a): melhora do vigor e produtividade, maior resistência às doenças, 



melhoramento da qualidade do produto e maior adaptabilidade a condições ambientais 
desfavoráveis. 

A floresta, em contraste com a agricultura, está quase que exclusivamente, segundo 
CALLAHAM (1970), voltada para espécies" selvagens, com poucas exceções das espécies 
cultivadas por estacas (Salix, Populus, Cryptomeria e Metasequoia), que 
corresponderiam às cultivares primitivas da agricultura. Segundo LARSEN e CROMER 
(1970), os recursos selvagens dos Eucalyptus estão relativamente intactos para a maioria 
das espécies, apesar de que algumas delas estejam ameaçadas pelo avanço da agricultura. 
os Pinus oocarpa e P. caribaea, largamente plantados nos trópicos, têm tido seus recursos 
selvagens destruí dos na América Central, nos últimos 20 ou 30 anos, com muitas 
populações sendo erodidas gravemente e algumas delas com perigo de extinção (KEMP, 
1978). 

Existem evidências de que muitos recursos genéticos estão concentrados em 
determinadas regiões, países e localidades, conforme pode ser constatado na descrição dos 
oito centros de diversidade de Vavilov, os doze centros de megagenes de Zhukovsky 
(Zeven e Zhukovsky, 1975) e os seis centros de Harlam (1971), todos citados por FAO 
(1984b). 

Existe uma preocupação por parte dos organismos internacionais e nacionais para o 
levantamento de recursos genéticos selvagens, tanto de aparentados das plantas cultivadas 
como para a domesticação, incluindo espécies agrícolas, forrageiras e madeireiras. 
Iniciativas da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura), 
UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza), CIRF (Conselho 
Internacional de Recursos Fitogenéticos) PNUMA (Programa das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente), dentre outras, têm levado a realização de Conferências e formação de 
Grupos de Trabalho para levar adiante a conservação "in situ" de recursos genéticos 
selvagens. 

Poucos estudos compreensivos de inventário dos recursos genéticos selvagens têm 
sido efetuados no mundo. O inventário modelo realizado nos Neotrópicos Ocidentais 
Centrais (Colômbia, Equador, Peru e Bolívia), por iniciativa da UICN em 1983, visando 
aos recursos agrícolas madeireiros, forrageiros, de plantas ornamentais e animais terrestres, 
é um modelo básico para o estabelecimento de uma real conservação genética "in situ" 
(FAO, 1984b). 

A questão do uso das plantas como recurso genético medicinal é de extrema 
complexidade devido à grande quantidade de espécies importantes e do uso freqüentemente 
local desses recursos (FAO, 1984a). Isso se deve principalmente ao desconhecimento do 
potencial das populações de plantas para esse fim. Da mesma forma, a utilização das 
espécies de plantas que podem ser empregadas para estabilizar, recuperar e melhorar o 
meio ambiente (FAO, 1984a) representa também um potencial ainda pouco explorado e que 
revela o valor das plantas para fins não tradicionais. 

A relação de espécies florestais produtoras de frutas e outros alimentos feitos pela 
FAO (1984c) para a África Oriental mostra a riqueza de espécies úteis principalmente para 
pequenos agricultores e cujos recursos vêm sendo perdidos por pressão para terras de 
agricultura. Da mesma forma, na Amazônia brasileira os recursos genéticos de espécies 
frutíferas nativas são relacionadas por CLEMENT, MULLER e FLORES (1982),contando 
com quase uma centena de espécies, sendo algumas delas de valor comercial atual (cinco 
delas) vêm recebendo alguma atenção na pesquisa. Os autores reconhecem a perda 



gradativa de recursos genéticos para a maioria delas, sendo urgente alguma medida para seu 
conhecimento e sua conservação. 

A questão da avaliação dos recursos genéticos de plantas selvagens, além de vir 
recebendo pouca atenção efetiva no sentido da conservação genética "in situ", apresenta 
ainda uma agravante que se refere à prioridade para as espécies em temos de sua finalidade. 
O emprego de recursos genéticos medicinais, as espécies que se empregam na ordenação do 
meio ambiente, as espécies frutíferas silvestres, as fornecedoras de produtos químicos, as 
espécies de uso múltiplo, etc., ainda são muito pouco documentadas (FAO, 1984b). 

A razão de os países não se dedicarem, com poucas exceções, a reunir informações 
sobre os recursos selvagens seria, segundo ROCHE e DOUROJEANNI (1984), porque não 
se considera isso prioritário, já que os esforços têm sido dirigidos para a produção ou à 
preservação da natureza, em detrimento da conservação dos recursos genéticos. Isso fica 
evidenciado quando LUCAS e SYNGE (1978), em revisão sobre os avanços no 
conhecimento da flora de 82 países tropicais, concluem que 30% desses países não haviam 
sequer começado a preparar seus levantamentos florísticos. 
 
4. AMEAÇAS E PERDAS PARA OS RECURSOS GENÉTICOS DE PLANTAS 
 

É bem possível que os ritmos de perda de espécies sejam mais intensos naquelas 
regiões do mundo possuidoras de maior quantidade de espécies, que é onde o uso da terra 
está menos regulamentado, sendo difícil colocar em prática os programas de conservação. 
Essas áreas incluem grande parte do mundo subdesenvolvido e em desenvolvimento, com 
uma ampla gama de cenários econômicos e políticos (FAO, 1984a). 

O mais importante, no entanto, é a consideração de que a erosão dos recursos 
genéticos caminha em todo o mundo, ainda que com diferentes intensidades (FAO, 1984b). 
Como esses recursos devem beneficiar não só a região onde ocorrem, só um programa 
coordenado de conservação garantiria sua eficiência. A pressão para a ocupação de novas 
áreas sobre as florestas tem um tremendo poder e é óbvio que a conservação de recursos 
genéticos não pode ser o primeiro e o mais importante argumento contra a destruição das 
florestas. 

Em todos os tempos e em todos os lugares, as causas fundamentais dos 
desmatamentos foram o aumento da população humana e de seus animais domésticos, 
muito embora outros fatores também contribuam para tal (ROCHE e DOUROJEANNI, 
1984). A explotação da madeira e de produtos associados pode ameaçar as populações 
vegetais quando em frações grandes e relativamente estáveis se é removido ou alterado o 
dossel. Salienta-se que a remoção em si não seria tão importante, mas sim o tamanho, a 
duração e a freqüência de tais intervenções, tanto para a extração florestal como para a 
agricultura nômade (FAO, 1984a). 

Através do Quadro Internacional de Recursos Fitogenéticos (IBPGR), em revisão do 
estado de conservação "in situ" dos aparentados selvagens de plantas cultivadas, os autores 
concluem que alguns aparentados selvagens das espécies sob cultivo estão ameaçados 
(PRESCOTT-ALLEN e PRESCOTT- ALLEN, 1981). Segundo os autores, somente três 
taxa estavam representadas, com segurança, em áreas protegidas e outras oito estavam 
provavelmente; treze taxa não estavam representadas em nenhuma das áreas protegidas e 
para outras quatro não havia evidência disso. 

Interesse recente tem sido dirigido aos trópicos como fonte de recursos genéticos, 
devido a sua riqueza de espécies, que são bancos naturais de genes em rápido 



desaparecimento (GOMEZ-POMPA et alii, 1974). Os autores sugerem que o curso da 
regeneração natural das florestas tropicais úmidas é basicamente diferente de uma floresta 
temperada, aparentando um risco maior de perda de espécies nos trópicos, com sérias 
repercussões para o homem. 

Segundo HUBBEL e FOSTER (1983), as florestas tropicais úmidas são conhecidas 
por abrigar a maior diversidade bio16gica e genética da comunidade terrestre e a massiva 
destruição dessas matas vem num período trágico, quando nosso conhecimento da 
organização, dinâmica e taxonomia de muitas espécies ameaçadas é ainda rudimentar. 
Conforme colocam GOMEZ-POMPA et alii (1972), todas as evidências disponíveis 
suportam a idéia de que, sob o presente uso intensivo das terras nas regiões da floresta 
tropical úmida, os ecossistemas estão em perigo de uma extinção massal da maioria de suas 
espécies, como já ocorreu em muitas áreas tropicais. 

GOMEZ-POMPA et alii (1972) levantam, ainda, que em função da alta 
complexidade de interação existentes nas florestas tropicais úmidas, comparativamente às 
florestas de clima temperado, esses ecossistemas têm maior riscos de não sobrevivência de 
pequeno grupo de indivíduos em função da alta interdependência entre suas espécies. 
Completando, os autores lembram ainda que é nas regiões temperadas setentrionais onde se 
encontra o maior número de parques nacionais, arboretos, jardins botânicos, etc. 

Segundo a FAO (1984b), a erosão genética é bastante significativa com o corte 
seletivo que ocorre nos tr6picos, em busca das espécies mais valiosas, quando um número 
muito pequeno de espécies é explorado de uma forma predatória. Isso tem sido verificado 
nas florestas tropicais da América Central, do Sudeste da Ásia e da África. Na Amazônia 
brasileira, uma espécie valiosíssima, Aniba duckei, o pau rosa, foi explorado quase à 
extinção em muitas áreas dessa região (COSTA, OHASHI e DANIEL, 1985). 

Nas regiões tropicais, onde a diversidade do ecossistema está associada à 
complexidade nas interações entre espécies, a quebra das interações ecológicas leva à 
instabilidade e pode resultar na extinção de uma ou mais espécies, podendo iniciar uma 
cadeia de reações, levando à extinção de grupos inteiros de espécies (FRANKEL e SOULÉ, 
1981). Algumas dessas interações não tróficas são bastante complexas, como o uso de 
compostos químicos de certas plantas como precursores de feromônios, a polinização de 
plantas com muito baixa densidade, etc. (GILBERT, 1980). 

Em ambiente não mutável, segundo FUTUYMA (1983), a redução nos tamanhos 
das populações de uma espécie alógama pode resultar na depressão endogâmica e a perda 
de adaptação, caminhando para a extinção. A outra principal causa seria a falha da espécie 
para se adaptar a mudanças no ambiente ecológico, que diminui a adaptação dos genótipos 
prevalecentes. 

Dos fatores que contribuem para a extinção das espécies, segundo FAO (1984b), o 
efeito de isolamento ou de fragmentação do ecossistema seria o mais importante; das 77 
espécies de pássaros e mamíferos extintos na recente história, 53 eram formas insulares. 

Segundo FRANKEL e SOULÉ (1981), a extinção de uma espécie ou população é a 
sua falha para manter-se por si através da reprodução, podendo então ocorrer tanto quando 
o último indivíduo morre ou quando os indivíduos remanescentes são incapazes de produzir 
progênies viáveis ou férteis. Aquelas árvores da floresta tropical com relações ecológicas 
dependentes de outras espécies são um clássico exemplo de organismos que se tornam 
ecologicamente extintos muito antes que o último indivíduo remanescente na população 
morra (LOVEJOY et alii, 1983). 



As florestas tropicais fechadas de 76 países, representando 97 por cento da área total 
dos países tropicais, vêm sendo liquidadas, segundo ROCHE e DOUROJEANNI (1984), a 
uma razão de 7,5 milhões de hectares por ano, o que representa uma taxa de 0,62 por cento; 
as formações arbóreas abertas (savanas, cerrados, chaco) têm um ritmo de 3,8 milhões de 
hectares, ou uma taxa de 0,52 por cento. O total representa, portanto, uma perda de 11,3 
milhões de hectares de vegetação lenhosa por ano. 

Os ecossistemas florestais naturais tropicais, conforme ROCHE (1978d), estão 
sendo perturba dos e eliminados definitivamente nesses últimos 30 anos, contrastando com 
o avanço muito pequeno nos estudos desse ecossistema, do ponto de vista ecológico e 
genético. Esses estudos nas espécies flores tais tropicais e subtropicais têm se concentrado  
em um número de espécies que atualmente têm grande importância comercial em 
plantações, como Tectona grandis, Cedrela odorata, Gmelina arborea e espécies de 
Eucalyptus e Pinus. 

A situação geral somente de madeira para lenha nos países em desenvolvimento, 
levantada por MONTALEMBERT e CLEMENT (1983), mostra um quadro de escassez 
aguda e com tendência a se agravar, em função do aumento populacional e da diminuição 
gradativa e rápida dos recursos arbóreos. Os autores estimaram que em 1980 cerca de 96 
milhões de pessoas dos três continentes viviam em situação de escassez energética aguda, 
ou não havia disponibilidade para suas mínimas necessidades, estimando um déficit total 
anual de lenha de cerca de 95 milhões de metros cúbicos. A previsão dos autores seria de 
que para o ano 2000 essa escassez energética aguda atingiria 150 milhões de pessoas, com 
conseqüências imprevisíveis. Quando se estendeu a estimativa para a situação de déficit 
para energia o total de pessoas atingidas foi para 1,05 bilhão de pessoas para o ano de 1980 
e 1,78 bilhão no ano 2000, o que será realmente dramático.  

Quando se comparam esses dados com as estimativas de ROCHE e 
DOUROJEANNI (1984) para as plantações industriais e não industriais no mundo, que 
vêm se realizando do ritmo de 1,1 milhão de hectares por ano, isso permitirá uma relação 
global média de 10 hectares de florestas eliminadas para cada hectare plantado. A 
implicação disso com ameaça aos recursos genéticos é bastante evidente, considerando 
ainda que as plantações se referem normalmente d ecossistemas homogêneos envolvendo 
poucas espécies, contrastando com a geralmente alta diversidade das flores tropicais que 
vêm sendo eliminadas. 

Segundo ROCHE e DOUROJEANNI (1984), é difícil relacionar a perda de espécies 
com o ritmo de desmatamento, porém, as informações sobre espécies ameaçadas podem ser 
obtidas de outras fontes. Nesse sentido, são importantes os dados básicos da união 
Internacional para a Conservação da Natureza, o trabalho de conservação "in situ" de 
recursos fitogenéticos realizado pelo Quadro Internacional de Recursos Fitogenéticos, 
assim como o livro de Dados da FAO/PNUMA sobre espécies e procedências florestais 
ameaçadas, além do Livro Vermelho de Dados sobre Plantas UICN. 

A mais importante conclusão dessa situação dramática observada de ameaças e 
perdas de recursos genéticos, segundo FRANKEL e SOULÉ (1981), é a de que só uma 
sucessiva ação nesta geração poderá salvar uma grande proporção de espécies atualmente 
existentes de sua extinção dentro das próximas décadas. Inevitavelmente, a necessidade 
premente de hoje passa por cima da necessidade de amanhã, especialmente em países em 
desenvolvimento. 
 
 



5. ESCOPO GEOGRAFICO DO PROBLEMA 
 

Como colocam ROCHE e DOUROJEANNI (1984), a perda dos recursos genéticos 
não se limita absolutamente aos trópicos, porém o ritmo de degradação genética é muito 
maior nessas regiões, isto porque as florestas úmidas participam em ecossistemas mais 
complexos e ricos de espécies e se conhece muito pouco sobre essas comunidades. As 
espécies são conhecidas freqüentemente só taxonomicamente e muitas têm ainda que ser 
descobertas. 

Uma estimativa da magnitude das florestas no mundo foi feita por PERSSON 
(1974), mostrando que num levantamento global no início dos anos 70 a área de florestas 
tropicais e subtropicais no mundo era em torno de 1,8 bilhão de hectares, enquanto a zona 
temperada e boreal incluía cerca de 1,1 bilhão de hectares. O autor aponta que diferentes 
tipos de florestas existem nas regiões tropicais e que as florestas tropicais úmidas perfaziam 
um total em torno de 900 milhões de hectares, ou metade do total. A quantidade de madeira 
estimada na região tropical era, no entanto, cerca de 3/4 do total de madeira do mundo. 

Quando se analisa do ponto de vista da proporção de área com cobertura florestal no 
mundo tropical, os dados da avaliação feita pela FAO/UNEP no final de 1980, em 76 países 
tropicais do mundo, elucidam bem a situação nos trópicos (ROCHE e DOUROJEANNI, 
1984). Por esse levantamento, as florestas fechadas e as formações arbóreas abertas não 
afetadas pela agricultura cobriam uma área total de 1,935 bilhão de hectares. Esses dados 
não podem ser comparados aos de PERSSON, pois têm critérios diferentes de classificação 
dos tipos de florestas, porém mostram a magnitude do problema. 

O mais importante desses dados refere-se ao percentual de cobertura em relação à 
superfície territorial nas regiões tropicais dos três continentes. A América tropical (23 
países) possuía uma superfície com cobertura florestal de 53,32%, a África tropical (37 
países) com 36,33% e a Ásia tropical (16 países) com 17,39%. A grande disparidade entre 
países, desde 75% para o Zaire até 5% para o Kenya, mostra a alta variação dentro de um 
mesmo continente (ROCHE e DOUROJEANNI, 1984). 

Deve-se salientar que mesmo em países com alta superfície com cobertura florestal, 
como o Brasil por exemplo com um total de 60% , há alta disparidade entre regiões. 
Conforme CAMARA (1983), a floresta úmida tropical do Brasil pode ser dividida 
simplificadamente em três tipos, a saber: a floresta Atlântica, a floresta sazonal tropical dos 
planaltos central e sul do país e a floresta Amazônica. Segundo o autor, a floresta 
Amazônica correspondente a 2.800.000 km2, equivalente a 28% da Europa, e com uma 
baixa densidade demográfica, permanece em grande parte ainda intocada, se bem que com 
uma taxa de desmatamento de 900 ha por dia (de 1976 a 1978). Por outro lado, as florestas 
Atlântica e do planalto, por estarem nas áreas mais densamente povoadas do país, foram 
quase que totalmente destruídas, s6 restando praticamente os parques nacionais e reservas 
biológicas (CAMARA, 1983) . 

Dessa forma, uma análise mais real do rico de perdas de recursos genéticos num 
país deve merecer um detalhamento dos tipos de florestas existentes e do grau de predação 
de cada uma. O Brasil possui alta porcentagem média de superfície com cobertura vegetal, 
porém quase a totalidade representada só pela Amazônia. Mesmo considerando a Amazônia 
como uma área relativamente menos ameaçada, segundo BRUNE e MELCHIOR (1976), 
existiam em 1972 no vale do Amazonas cerca de 420 indústrias consumidoras de madeira e 
um total de 400.000 hectares explorados anualmente. 



Segundo GRAINGER (1983), as estimativas de taxa de desmatamento nos trópicos 
úmidos é bastante duvidosa, em função dos dados bastante contraditórios apresentados por 
autores diferentes. O autor enfatiza que somente um monitoramento contínuo centralizado, 
baseado em imagem de satélite, poderá dar uma estimativa acurada das taxas de 
desmatamento. Um problema que provavelmente deve ocorrer é a dificuldade de 
discernimento entre a floresta primária e a secundária nos tr6picos,em função da rápida 
regeneração das florestas tropicais através do mecanismo da sucessão secundária.  

Parece ser um Consenso que o problema ao nível geográfico pode resumir-se no 
fato de que os programas nacionais relativamente compreensivos sobre recursos genéticos 
existem nos Estados unidos da América, na União Soviética e nos países da Europa (FAO, 
1984a). O grande desafio são as regiões tropicais, com maiores taxas de devastação, onde 
se concentram também os países mais pobres em desenvolvimento. 
 
6. CONSERVAÇAO GENÉTICA IN SITU E EX-SITU 
 
6.1 - Efetividade e Segurança da Conservação Ex-Situ 

Todo projeto de conservação, segundo FRANKEL e SOULÉ (1981), é definível em 
termos de três parâmetros: o tempo ou sua duração, uma projeção espacial e a adaptação da 
população conservada.  

A conservação ex-situ, principalmente na sua forma mais comum e eficiente que é a 
de bancos de germoplasmas, tem diferenças bastante profundas com a conservação in situ 
com relação a esses três fatores, em função, principalmente, do aspecto utilitário e de curto 
prazo da primeira. 

Mesmo com a preocupação dos jardins botânicos e arboreta de aumentar o seu papel 
na manutenção da diversidade genética (HEYWOOD, 1985), a conservação genética por 
essa via também não permite o abarcamento de grande variabilidade, por limites 
principalmente de espaço. A sua importância na conservação de espécies em perigo de 
extinção e para espécies de valor econômico atual é significativa, porém, dentro de seus 
limites de atuação. As formas de conservação ex situ mesmo quando considera uma 
quantidade razoável de variabilidade, normalmente ela é restrita ao uso de curto prazo, 
adequando-se a uma utilização mais ou menos imediata, sen a preocupação de sua evolução 
e, portanto, das relações com outras espécies no seu ecossistema natural. Quando se retira a 
população ou parte dela do seu habitat, a preocupação passa a ser restrita a essa população 
somente. 

O tamanho efetivo da população (Ne), utilizado por muitos autores para orientar a 
conservação genética, adapta-se bem aos propósitos da via ex situ, já que delimita uma 
população e o fim a que se destina. Somente como uma direção na conservação in situ, o 
limite de 1% no coeficiente de endogamia e, em decorrência, a estimativa do Ne da 
população, usado por FRANKEL e SOULÉ (1981) e outros, presta-se muito mais à 
conservação ex situ do que na in situ. Ademais, o monitoramento da variabilidade na 
população ex situ, por métodos eletroforéticos por exemplo, poderá ser razoavelmente bem 
conduzido, em função do avanço significativo que vem tendo essa técnica.  

Por outro lado, o status da espécie a conservar é fundamental para a definição de sua 
conservação (FRANKEL, 1970). Para as espécies cultivadas, agrícolas ou florestais, a 
conservação ex situ seria a forma mais adequada, e talvez a única possível, principalmente 
para aquelas cujas comunidades selvagens foram muito destruídas. 



Um ponto da maior importância que diferencia as plantas agrícolas das florestais, 
quanto a eficácia da conservação ex situ, foi enfatizado por NAMKOONG (1984). O autor 
coloca que um exame cuidadoso revela que as populações-base não melhoradas são um 
refúgio ilusório para se recorrer em gerações avançadas de melhoramento florestal. A 
conciliação do melhoramento e a conservação genética pode ser efetuada, conforme o 
autor, pela construção de conjuntos múltiplos de populações de melhoramento, fatorados 
para componentes de adaptação a sítios e características. 

Isso coloca em pauta a necessidade de se avaliar como o comportamento do ciclo de 
vida das plantas pode alterar profundamente a forma de se pensar na conservação. Como a 
renovação do germoplasma, através de plantio das sementes para recombinação a cada 
período, da forma tradicional em agricultura, não é exeqüível em espécies de ciclo 
reprodutivo longo, a conservação por esse meio é bastante questionável em florestas. 

O problema principal, conforme KEMP et alii (1976), permanece, portanto, na 
manutenção da integridade genética do material, através da amostra de genótipos da 
população original e a sua manutenção ex situ. 

O armazenamento de sementes, pólen ou cultura de tecidos pode resultar eficaz 
como complemento a outros métodos de conservação (WANG, 1978). O grande problema 
existente nessas técnicas de conservação ex situ reside nas espécies com sementes 
recalcitrantes, naquelas cujo pólen é de difícil conservação e naquelas onde a cultura de 
tecidos ainda não se mostra exeqüível. Um outro ponto levantado pelo autor é em 
referência às mudanças genéticas nas populações com o tempo de armazenamento dos 
propágulos. 

O desenvolvimento das técnicas de cultura de tecido e de engenharia genética torna 
a possibilidade da conservação ex situ mais atraentes, considerando que populações 
poderiam ser armazenadas em condições de longos períodos e em pequeno espaço. Uma 
questão importante na segurança da conservação ex situ é no que diz respeito a causas 
sinistras que possam destruir as populações armazenadas, o que faz com que seja necessária 
pelo menos uma duplicação do material em conservação. 
 
6.2- Complementaridade das conservações genéticas in situ e ex situ 

Os esquemas e requerimentos para a utilização e manutenção in situ e ex si tu de 
germoplasma têm similaridades e diferenças, adaptando-se às necessidades divergentes mas 
complementares (FAO, 1984a). Por exemplo, enquanto a conservação de recursos 
genéticos de espécies cultivadas é mais adequada na forma in situ de banco de 
germoplasma, a conservação de espécies arbóreas tropicais clímax só pode ser feita na 
forma in si tu de reservas naturais. Como colocado por ROCHE e DOUROJEANNI (1984), 
quando a biologia e a variação da espécie é conhecida, é muito fácil decidir qual método 
seria o mais apropriado: se a conservação in situ, ou se a ex situ com plantas vivas, ou se a 
ex situ com material reprodutivo. 

Conforme FRANKEL (1982), seria quase uma tautologia colocar que a conservação 
in situ de espécies selvagens é melhor feita no ecossistema no qual ele faz parte. Ademais, 
em algumas situações não seria possível a conservação ex situ, como por exemplo as 
espécies selvagens que são potencialmente úteis. 

Afora os casos onde a conservação ex si tu é praticamente a única forma possível, 
como para as espécies agrícolas intensamente melhoradas e cujas comunidades selvagens já 
se encontram extremamente destruídas, existem algumas situações onde a conservação ex 
situ é essencial, complementando a conservação in situ. 



A situação mais flagrante do uso complementar da conservação ex situ é a que se 
refere às espécies raras em risco de extinção. O conselho de especialistas em recursos 
genéticos florestais da FAO, com cientistas de diversas regiões do mundo, está 
continuamente fornecendo listas de espécies arbóreas com prioridades para conservação 
genética, indicando o grau de risco envolvido na perda desses recursos (FAO, 1984b). Nas 
situações onde há possibilidade de conservação ex situ, tanto na forma de plantações como 
na forma de propágulos, a complementaridade deve ser a solução balanceada. 

Em muitos casos de espécies arbóreas com valor comercial presente, tanto folhosas 
como coníferas, os centros de diversidade estão localizados fora das zonas de plantações, 
como por exemplo o Pinus radiata, Cupressus macrocarpa , Sequoiadendron 
giganteum e Picea glauca (ROCHE, 1978a). Para essas espécies a conservação ex situ 
pode ser essencial: os casos dos Pinus - Eucalyptus tropicais, extensivamente plantados 
fora de sua região de origem, seriam outros exemplos. 

Porém, somente com o melhor desenvolvimento das técnicas para a conservação de 
material reprodutivo ou de partes de plantas, a conservação ex situ poderá contribuir mais 
para a complementaridade da conservação in situ, na medida em que as espécies clímax da 
floresta tropical e as espécies com sementes recalcitrantes puderem ser conservadas fora de 
seu habitat natural. Conforme a FAO (1984) a conservação ex situ pode, entretanto, de 
muito útil para espécies pioneiras que crescem naturalmente em comunidades simples com 
poucas espécies. 

Algumas espécies com hábitos de pioneiras e com valor econômico atual ou 
potencial já vêm sendo enfocadas quanto à conservação ex situ, sendo imprescindíveis para 
que não se perca populações que vêm sendo destruídas, como é o caso dos Pinus caribaea 
e P. oocarpa na América Central que, segundo KEMP (1978), tem muitos de suas 
populações em perigo de extinção, em função da exploração depredatória, de incêndios, e 
de ataques de coleópteros.  

A coleta bastante criteriosa de amostras de sementes de procedências 
representativos de Pinus caribaea e P. oocarpa, na sua região de ocorrência natural, pelo 
Universidade de Oxford (GREAVES e KEMP, 1978a,b) é um exemplo de sucesso da 
conservação ex situ complementando a conservação in situ. Segundo os autores esses 
materiais genéticos encontram-se amplamente distribuídos em dezenas de Países tropicais 
do mundo. 

Apesar dos Eucalyptus se encontrarem em situação bem mais favorável na 
Austrália quanto do problema de risco para suas populações (PRYOR, 1981), as coletas 
regulares feitas pela CSIRO-Austrália, e distribuição de amostras de populações para 
praticamente o mundo todo, representa também um esforço de manter esse recurso na 
forma de plantações, o que representaria de certa forma uma forma de conservação ex situ. 

Um exemplo de programa amplo para conservação genética ex situ de populações 
de Eucalyptus foi empreendido pela EMBRAPA -BRASIL, com O auxílio da CSIRO, 
onde foram coletadas sementes de 1.166 árvores de 56 procedências (as melhores) para as 9 
espécies mais potenciais às diversas regiões do Brasil (SILVEIRA, 1986). Esses materiais 
genéticos vêm sendo estabelecidos na forma de stands de conservação em diferentes 
empresas e instituições governamentais no Brasil. 

PALMBERG (1984) relata também um outro programa bastante importante 
conduzido pela FAO para espécies arbóreas de climas áridos e semi-áridos, envolvendo não 
só a conservação genética ex situ na forma de bancos de sementes como também na forma 
de talhões de conservação em diversos países participantes do programa. 



 
6.3 - O Papel da Conservação "In Situ" de Recursos Genéticos de Plantas 

Os conceitos científicos de recursos genéticos e de conservação "in situ" atingiram a 
sua maioridade, segundo a FAO (1984a), nas últimas décadas. A necessidade de práticas 
compreensivas, seguras e fundamentadas para a conservação "in situ" surgiram em função 
das práticas de uso da terra prejudiciais às populações silvestres selvagens. 

FRANKEL (1970) indicou duas necessidades em relação à conservação de fundo de 
genes de plantas selvagens, que ainda são verdadeiros: o inventário de comunidades 
selvagens que necessitam de proteção e a descrição de formas para conservá-las. PRECOT-
ALLEN & PRESCOT-ALLEN (1981), em um documento da UICN relacionado com a 
conservação in situ de recursos genéticos selvagens de plantas cultivadas, sugerem que em 
muitos casos a conservação in situ é o melhor método de conservar a variabilidade em 
espécies selvagens valiosas. Por outro lado, FAO (1984b) coloca que muitas plantas 
selvagens são difíceis de serem mantidas fora de seus habitat naturais, com ênfase em três 
grupos de plantas: as plantas lenhosas perenes, as plantas com sementes recalcitrantes e 
aquelas que apresentam necessidades de regeneração particulares.  

Por outro lado, é bastante consensual que o método ideal para a conservação em 
longo prazo é a conservação "in situ", para que a população em equilíbrio no seu 
ecossistema continue sua evolução. Como coloca FRANKEL (1970), a conservação de 
plantas selvagens é mais efetiva em seu ambiente natural. Uma questão fundamental é 
levantada por FRANKEL e SOULÉ (1981), do porque da necessidade da capacidade de 
evoluir. Segundo os autores, o ambiente bi6tico para todas as espécies está em contínua 
mudança, adaptando-se ao regime de seleção para seus predadores, hospedeiros, simbiontes 
e competidores, necessitando as espécies de um potencial de variabilidade para 
continuidade da evolução.  

NAMKOONG (1983) coloca que o objetivo mais razoável seria assegurar a 
sobrevivência e a capacidade de evolução da população, ou preservar a capacidade 
dinâmica da espécie para evoluir e portanto, preservar sua variabilidade genética. O autor 
enfatiza que as freqüências dos diferentes fenótipos e genótipos da população mudam com 
o tempo, assim como o elemento bi6tico da ambiente, que é também evolucionário. 

É importante frisar que não é possível assegurar a conservação "in situ" de recursos 
genéticos sem entender alguns princípios básicos ecológicos referentes à dinâmica do 
ecossistema (ROCHE e DOUROJEANNI, 1984). Os autores colocam, ainda, que os dados 
dos estudos ginecológicos são um pré-requisito para utilizar o potencial genético das 
espécies. Conforme os autores, nos últimos anos vem-se desenvolvendo uma nova ciência 
aplicada, a biologia da conservação, que procura formar uma crescente consciência sobre a 
necessidade de buscar uma base científica mais sólida para a conservação especialmente "in 
situ". 

Toda conservação envolve compromisso e o objetivo para esse fim seria o de 
escolher métodos que minimizassem as perdas e maximizassem os ganhos em termos de 
utilidade, conhecimento e integridade. Por outro lado, como o recurso a ser conservado 
normalmente é raro, a conservação se utiliza a genética da raridade (FRANKEL e 
SOULÉ,1981). 

A conservação da diversidade em espécies arbóreas, conforme sublinham ROCHE e 
DOUROJEANNI (1984), tem-se concentrado mais na forma "ex situ" do que na “in situ", 
apontando como motivos a concentração sobre reflorestamento com espécies exóticas, o 
pequeno avanço da teoria sobre a ordenação dos bosques naturais tropicais, pouco interesse 



pela conservação de ecossistemas naturais virgens e desenvolvimento muito limitado e 
convencional dos parques nacionais e reservas. A FAO (1984a) completa os argumentos 
mostrando que há falta de cooperação intra-setorial, dedicação concentrada sobre a 
conservação "ex situ", concentração sobre conservação de ecossistemas, e finalmente falta 
de pontos claros sobre metodologia e conhecimentos técnicos. 

Preocupada com a pequena atividade em conservação "in situ", a FAO procurou 
buscar experiências que pudessem ser aplicadas a outros países. O grupo de experts da 
FAO/UNEP sobre Conservação "in situ" de Recursos Genéticos Florestais tirou, nesse 
sentido, três recomendações: a) preparação de um manual prático sobre conservação "in 
situ" de recursos genéticos florestais; b)reconhecimento da presença das espécies em perigo 
de extinção ou de empobrecimento genético nas reservas existentes; c) identificação de 
projetos pilotos sobre conservação "in situ". 

Conforme coloca ROCHE (1978), essas dificuldades quanto a propostas claras de 
metodologia se devem à falta de dados sobre a genética e a ecologia das espécies e 
ecossistemas, especialmente nos trópicos. O autor pondera, ainda, que é raro encontrar uma 
publicação que apresente dados quantitativos sobre uma metodologia que possa influir nas 
medidas de conservação. 

Os obstáculos práticos são aparentemente mais importantes do que os biológicos no 
atravancamento da conservação dos recursos genéticos, conforme colocado por ROCHE 
(1978). Esses aspectos são oriundos da falta de pessoal treinado, de financiamento e, muito 
freqüentemente, da falta de informação em relação à urgência e à metodologia para essa 
conservação. 

Isso coloca em pauta a necessidade de se atuar na conscientização sobre a 
importância do papel da conservação genética "in situ", o que está intimamente associado 
com a continuidade dos estudos básicos sobre o entendimento dos ecossistemas naturais, 
assim como com a ampla divulgação desses resultados. 
 
7. A FLORESTA TROPICAL ÚMIDA E A CONSERVAÇAO GENÉTICA IN SITU 
 

A floresta tropical úmida é sem dúvida o ecossistema de maior diversidade de 
espécies e de maior complexidade de relações ecológicas, sendo um modelo de dificuldade 
quanto ao seu entendimento e, portanto, quanto a sua conservação genética especialmente 
"in situ". Esse ecossistema difere muito das florestas temperadas de coníferas e de folhosas, 
como também dos ecossistemas de coníferas tropicais. Por outro lado, tem sido 
exaustivamente relevada a ameaça que as florestas tropicais vêm sofrendo, com sérios 
riscos de grandes perdas de recursos genéticos. 

Ademais, é nos ecos sistemas tropicais que existe o maior desconhecimento tanto 
botânico como ecológico e, muito mais ainda, quanto à sua diversidade genética, sendo em 
conseqüência o maior desafio que existe aos conservacionistas de recursos genéticos, 
merecendo um destaque especial neste trabalho. Considera-se que, se é possível apontar 
soluções para os problemas de conservação nesses ecossistemas, com muito maior 
facilidade se apontará para a conservação dos ecossistemas mono ou oligotípicos que 
prevalecem em comunidades de plantas herbáceas e de determinadas espécies arbóreas. 

Procurar-se-á partir de algumas premissas quanto à estrutura e diversidade das 
florestas tropicais úmidas, generalizando alguns fenômenos altamente complexos, para que 
se possa ser pragmatista no sentido de que direções ou propostas possam surgir para a 
conservação "in situ" de tais recursos. 



 
7.1 - Diversidade das florestas tropicais 

Como colocado por HARTSHORN (1978),d grosso modo a densidade de árvores 
por unidade de área nos climas temperados é a metade da verificada nas florestas tropicais; 
a freqüência das árvores muito grandes é bem menor nas florestas tropicais e a distribuição 
de freqüência para as classes de diâmetro é completamente distinta: aproximadamente 
normal na floresta temperada e na forma de J reverso na floresta tropical. 

As florestas tropicais úmidas são também caracterizadas por conter no geral um 
grande número de espécies por unidade de área, muito comumente 300 espécies arbóreas 
diferentes por hectare segundo revisão de KAGEYAMA e PATIÑO (1985). Segundo 
ressalta ROCHE (1978), nenhuma dessas espécies predomina por sua freqüência na mata, 
sendo que a maioria delas está representada por muito poucos indivíduos por hectare. Esta 
característica pode ser adaptativa e baseada nas relações hospedeiro-parasito. 

Adicionalmente, as florestas temperadas e tropicais mostram-se, no geral, diferentes 
quanto à predominância do tipo de flor. BAWA e OPLER (1975) apresentam dados 
ilustrativos dessas diferenças, enfatizando a predominância de espécies com flores 
monóicas nas florestas temperadas e de flores hermafroditas nas florestas tropicais, as 
dióicas permanecendo relativamente estáveis. Essas diferenças seriam uma adaptação ao 
tipo de polinização predominante nesses ecossistemas, de anemofilia nas florestas 
temperadas e de zoofilia nas florestas tropicais. 

Essas características biológicas das espécies em diferentes ecossistemas têm 
implicações profundas sobre a estrutura de suas populações, afetando a estratégia de 
conservação dessas espécies.  

Uma outra característica das florestas tropicais úmidas é d que se refere ao padrão 
de dispersão dos indivíduos das espécies na mata. Conforme FORMAN e HAHN (1980), 
em uma floresta de uma ilha do Caribe, 3/4 das espécies mostravam distribuição agrupada, 
com somente uma espécie com distribuição regular; as demais mostravam distribuição do 
acaso dos indivíduos. SILVA e LOPES (1983) determinaram que das 11 espécies mais 
freqüentes de uma floresta na Amazônia, 9 apresentavam uma distribuição espacial 
agrupada, sendo que as espécies mais freqüentes nem sempre eram as mais agrupadas. 
HUBBEL e FOSTER (1983) também encontraram resultados semelhantes na floresta da 
Ilha de Barro Colorado-Panamá, com três tipos reconhecíveis de padrões de dispersão: a) 
espécies com dispersão próxima ao acaso; b) espécies agrupadas segundo características 
topográficas; c) espécies agrupadas mas sem associação com a topografia do terreno. 

Esses últimos autores colocam, ainda, que os resultados mostram claramente o 
efeito do agrupamento no aumento da variância na taxa de adição de espécies com a área, 
com implicações na definição da estratégia de conservação genética nesses ecossistemas. A 
questão levantada pelos autores é se esse agregado ocorre em maior ou menor escala; o fato 
de que a similaridade entre comunidades declina suavemente e próxima à exponencial com 
a distância é uma advertência de que a floresta tropical úmida é representada por conjuntos 
de "remendos" formando um mosaico. Isso é reforçado por SUGDEN (1983), que 
encontrou somente 6 espécies comuns (de um total de 98 arbóreas e arbustivas) às 3 regiões 
muito próximas entre si (15 quilômetros) na fronteira entre Colômbia e Venezuela, 
sugerindo que os eventos do acaso na colonização têm sido altamente determinantes na 
composição das espécies nessas comunidades. 

Por outro lado, muito embora vários trabalhos apontem para uma distribuição 
agrupada para muitas espécies, a maior parte dos levantamentos fitossociológicos de 



florestas tropicais apontam uma grande porcentagem de espécies raras. SILVA & LOPES 
(1983) encontraram somente 8% das espécies arbóreas numa floresta da Amazônia com 
densidade acima de 2,9 plantas por hectare. HALL & REDHEAD (1974) relacionam 
somente 26 espécies de uma floresta alta da Nigéria com mais de uma árvore por hectare. 
Segundo POOLE (1968), citado por NG (1983), 38% das espécies arbóreas de uma floresta 
da Malásia eram representadas por só um indivíduo em 23 hectares. HUBBEL & FOSTER 
(1983) encontraram que na Ilha de Barro Colorado-Panamá somente 33 espécies (18%) 
possuíam uma densidade de mais de uma árvore por hectare. 

Aliada ao fenômeno da dispersão dos indivíduos da espécie bastante sujeito ao 
acaso, existe ainda a questão do endemismo das espécies. Segundo a FAO (1984a), as 
espécies endêmicas são às vezes bastante freqüentes nos trópicos, o que se crê seja devido à 
existência de um ambiente estável durante longos períodos. As espécies endêmicas, sendo 
susceptíveis às mudanças no uso da terra, tenderão a se extinguir, já que qualquer 
interferência reduzirá facilmente as populações abaixo dos níveis críticos. 

Em levantamento inicial feito por NG (1983) na Malásia, de 2397 espécies arbóreas, 
653 ou 27% delas eram endêmicas. O autor completa que as diferenças florísticas são muito 
grandes entre as várias regiões da Malásia, e que o esforço de conservação tem que ser feito 
separadamente em cada uma delas. 

A complexidade do ecossistema floresta tropical, com o predomínio de uma alta 
variabilidade de espécies, com padrões bastante distintos de distribuição dos seus 
indivíduos e uma alta freqüência de espécies endêmicas, determina uma maior dificuldade 
para a conservação "in situ". O abarcamento de toda essa variabilidade exige que se comece 
profundamente esses ecossistemas, assim como as relações interespecíficas nesse 
complexo. 

GILBERT (1980) apresenta o ecossistema complexo como um conjunto de muitos 
sub-sistemas mais simples, ocorrendo lado a lado, e organizados em cadeias alimentares 
separadas. O autor realça que se nós entendermos como a diversidade é mantida dentro de 
uma amostra representativa de centenas de tais sub-sistemas, nós podemos encontrar regras 
para manejar as muitas espécies que nós ainda não conhecemos ou sobre as quais 
conhecemos pouco. 
 
7.2 - Biologia reprodutiva das espécies arbóreas tropicais 

Outra discussão bastante rica para as espécies arbóreas tropicais é a que se refere à 
sua biologia reprodutiva, assim como sua implicação com a estrutura genética e, portanto, 
também com sua conservação. A biologia reprodutiva aqui será delimitada ao sistema 
reprodutivo, à dispersão de pólen e à dispersão de sementes, muito diretamente ligadas ao 
fluxo gênico e, consequentemente, à estrutura genética das populações. 

Em relação ao sistema reprodutivo das espécies arbóreas, BAWA (1974) mostrou a 
predominância da fecundação cruzada na floresta tropical semidecídua da Costa Rica, 
contrariando a maioria das afirmações na época, que apontavam a autogamia como o 
sistema reprodutivo dessas espécies. Essa discussão é bastante pertinente, já que em 
principio das espécies alógamas e autógamas apresentam estruturas de populações 
completamente diferentes, afetando substancialmente a amostragem de populações e sua 
conservação. 

Vários autores têm procurado obter mais evidências que assegurem a generalidade 
da predominância da alogamia para as espécies arbóreas tropicais. Os dados de 
TOMLINSON (1974), citado por BAWA (1976), sobre morfologia floral de um grande 



número de espécies arbóreas do sul da Flórida, indicam também a predominância de 
fertilização cruzada. 

BULOCK (1985) estudando o sistema reprodutivo de 33 espécies arbóreas e 
arbustivas hermafroditas do México, concluiu que 76% das espécies se apresentavam auto-
incompatíveis. BAWA et alii (1985) em floresta úmida da Costa Rica verificou que 80% 
(23 em 28 espécies arbóreas) possuíam algum tipo de auto-incompatibilidade. KAUR et alii 
(1977) apontam também que muitas das espécies da floresta de dipterocarpáceas do Sudeste 
da Ásia mostram-se também auto-incompatíveis.BULLOCK (1975) cita ainda uma 
percentagem de 67% de auto-incompatibilidade para a floresta decídua da Venezuela 
(RUIZ & ARROYO, 1978) um resultado discordante do geral na floresta de sombra da 
Venezuela, com 38% de auto-incompatibilidade (SOBREVILLA & ARROYO,1982). 

Outro ponto importante levantado por BULLOCK (1985) é o que se refere à 
diferença quanto ao sistema reprodutivo entre espécies de "status" diferentes quanto ao 
estágio sucessional. Esse autor argumenta que as espécies auto-compatíveis eram 
principalmente as de rápido crescimento e típicas de áreas perturbadas, porém a maioria das 
espécies pioneiras eram também autoincompatíveis. BAWA (1974), ao comparar espécies 
pioneiras e clímax, não encontrou discordância nos resultados, mostrando que em ambos os 
tipos predominava a alogamia.  

Os resultados quanto ao sistema reprodutivo das espécies arbóreas tropicais 
parecem contratar bastante dos obtidos com plantas herbáceas, que se apresentam no geral 
como auto-compatíveis (BULLOCK, 1985). KRESS (1983) encontrou uma total auto-
compatibilidade para a maioria das 19 espécies herbáceas de Heliconia da América 
Central. ALLARD (1975) realça que ao menos um terço das espécies adotou a autogamia 
como estratégia adaptativa. 

Um agravante adicional quanto do sistema reprodutivo é o que se refere à sua 
variação dentro de espécies. Conforme ROCHE (1978), o Theobroma cacao manifesta 
uma grande variabilidade genética e uma auto-incompatibilidade no seu centro de 
distribuição, ao pé da vertente leste dos Andes, e à medida que aumenta a distância desse 
centro há uma diminuição da proporção de indivíduos autoincompatíveis, assim como a 
variabilidade genética da população. A polinização de Theobroma é feita por pequenas 
moscas e a polinização cruzada só é possível quando as árvores estão agrupadas, como 
ocorrência na sua área central de ocorrência. 

Ainda segundo ROCHE (1978), em espécies periféricas introduzidas em outras 
regiões, poderiam ocorrer autofecundações, como é o caso da Hevea brasiliensis. Isso 
também é citado por KAGEYAMA e SOUZA DIAS ( 1985) para Leucaena leucocephala, 
que poderia ser classificada como autógama nas variedades cultivadas, e populações não 
melhoradas apresentando alogamia. Esses casos parecem tratar-se muito mais de seleção 
para autogamia com a domesticação das plantas, o que parece ter ocorrido com muitas 
espécies agrícolas cultivadas. 

A discussão a respeito do sistema reprodutivo merece bastante atenção já que, sendo 
uma característica controlada geneticamente, pode ser alterada facilmente (ALLARD, 
1975). De qualquer forma, a tendência de fecundação cruzada nas espécies arbóreas que 
vem sendo observada em diferentes tipos de florestas tropicais mostra que a conservação 
dos recursos genéticos de uma população dessas espécies é muito mais difícil do que se 
houvesse a predominância de autogamia. 

Deve-se ressaltar que, mais importante que a discussão da possível dicotomia entre 
alogamia e autogamia, é a que se referem os mecanismos alternativos de reprodução 



necessários a manutenção de determinadas espécies, principalmente aquelas muito raras na 
floresta. BAWA et alii (1985) levantam a possibilidade de que possa ocorrer maior 
freqüência de auto-compatibilidade nas espécies com muito baixa densidade na floresta; 
KAUR et alii (1977) considera que a apomixia pode ser mais generalizada em florestas 
tropicais do que se imagina. Por outro lado, uma certa taxa de auto fecundação, mesmo em 
espécies predominantemente alógamas, pode ser importante na manutenção de certas 
espécies. 

A dispersão de pólen e de sementes, que podem ser considerados componentes que 
determinam o fluxo gênico entre e dentro de populações, é diretamente associada com a 
variação genética nas populações das espécies, devendo merecer Uma atenção toda especial 
na conservação genética (KAGEYAMA e PATIÑO, 1985). 

A tendência geral evolutiva tem se orientado para um maior refinamento nas 
relações entre flor x polinizador, aproximando mais estreitamente os dois organismos com 
uma interdependência mútua (FAEGRI e PIJL, 1976). A pesquisa ecológica nos trópicos 
tem proporcionado resultados importantes para o melhor entendimento do papel dos 
animais nas florestas dessas regiões, explicando a importância evolutiva da especificidade 
do polinizador. 

Segundo JANZEN (1980a), a ocorrência de co-evolução nos sistemas planta x 
polinizador deve ter ocorrido em muitas espécies de plantas. Segundo BAKER (1978), 
tanto a concentração e composição de açúcar como a composição de aminoácidos, visam a 
atender à especificidade dos polinizadores. A especificidade do polinizador que explicaria a 
grande variação em características conspícuas das flores nas espécies arbóreas tropicais tem 
sido bastante estudada a partir da década de 70. Segundo ROCHE (1978), das 40 espécies 
de Ficus pesquisadas na América Central, só uma tinha duas espécies de polinizadores, 
sendo que as outras 39 possuíam um só vetor específico. 

 
Figura 1 - Polinização de espécies arbóreas por morcegos. a) Espécies arbóreas: 
Pseudobombx grandiflora; espécie de morcego: Phyllostomus discolor. b) Espécie 
arbóirea: Bauhinia rufa; espécie de morcego: Anoura geoffroy. Fotos do Prof. Ivan 
Sazima -UNICAMP (Campinas,SP - Brasil).  

 



 
 As síndromes de polinização apresentadas por FAEGRI e PIJL (1976), mostrando 
que existem características florais indicativas do verdadeiro dispersor de pólen da espécie, 
são bastante elucidativas para mostrar o papel adaptativo da especificidade do polinizador, 
principalmente nos trópicos. Do ponto de vista do animal, a polinização é um produto 
oferecido em recipientes denominados flores e que atendem suas necessidades; do ponto de 
vista da planta, a polinização é uma forma de aumentar ao máximo o fluxo gênico e 
permitir com isso sua sobrevivência (JANZEN, 1980b). 

A falta do polinizador específico, pela interferência no ecossistema, poderia levar a 
uma alteração na composição genética da espécie, ou mesmo a seu desaparecimento. 
LOVEJOY et alii (1984) apontam a especificidade da Bertholetia excelsa para seu 
polinizador único e o efeito da morte reprodutiva em função de relações ecológicas 
obrigatórias. 

A complexidade da relação entre grupos de diferentes espécies, induzindo a padrões 
de comportamento bastante especiais no florescimento, mostra o efeito de constelação de 
espécies associadas no fenômeno da polinização. Na adaptação das plantas a um grupo de 
polinizadores, existem evidências de uma organização entre elas, para que floresçam em 
períodos diferentes e seqüenciados, reduzindo a competição pelo mesmo polinizador 
(FRANKIE, 1973). 

As espécies que florescem mais de uma vez ao ano, ou de forma intermitente, 
seriam, de acordo com JANZEN (1978), as espécies que não têm sementes com alto risco 
de predação. Em contraste, as espécies que têm desenvolvimento em anos não seguidos, 
conseguiriam evitar o risco de predação pela imprevisibilidade do evento reprodutivo. A 
estratégia do não florescimento anual seria então um fator seletivo importante nas florestas 
tropicais. NG (1983), acompanhando a fenologia do florescimento de 18 espécies arbóreas 
na Malásia, revelou que o grau de sincronização varia bastante de um pulso de 
florescimento para o seguinte: em 4 anos de observação foram observados 37 pulsos de 
florescimento para as 18 espécies, dos quais só 13 pulsos envolveram mais do que 50% dos 
indivíduos da população das espécies participantes. O autor conclui que só com estímulos 
ambientais fortes, ocorrendo a intervalos não freqüentes, haveria uma estação de 
florescimento maciço. 

Essa questão da assincronia de florescimento sugere uma implicação com o 
tamanho efetivo da população, considerando que esse comportamento das plantas 



determinaria uma localização dos cruzamentos preferenciais, não permitindo ou 
restringindo O fluxo de pólen de uma forma contínua na mata. Essa discussão tem 
similaridade, em termos de conseqüências genéticas na população, com a questão da 
distância de vôo dos polinizadores, a seguir colocada. 

As árvores de zonas temperadas e tropicais diferem substancialmente com respeito 
aos agentes polinizadores e dispersores de sementes. A maioria das espécies arbóreas 
temperadas tem seu pólen e sementes dispersos pelo vento, enquanto que as espécies 
arbóreas tropicais (excluindo as coníferas), são polinizadas por animais e suas sementes 
dispersas, em parte, também por animais. 

Segundo BAWA (1976), o movimento do pólen por animais pode ser altamente 
direcional, com a maioria dos vôos do polinizador ocorrendo entre árvores adjacentes. 
Dessa forma, pode-se esperar um fluxo de pólen limitado em populações de espécies 
arbóreas tropicais quando comparado às espécies anemófilas de clima temperado, com 
natural conseqüência no tamanho da vizinhança e na estrutura genética das populações. O 
autor cita LEVIN e KERSTERN (1974), que afirmam existir maior fluxo gênico tanto 
dentro como entre populações se o agente dispersor é o vento, do que no caso de animais. 

Ainda segundo BAWA (1976), a maioria das espécies arbóreas tropicais tem 
tipicamente uma baixa densidade populacional, o que resultaria em pequenos tamanhos 
efetivos populacionais ou em pequeno tamanho de vizinhança que podem levar à deriva 
genética. Esses argumentos não implicam que a maioria das árvores sejam endogâmicas, 
devido ao reduzido fluxo gênico ou à deriva genética, porém, sugere que esses dois 
fenômenos podem ser mais pronunciados em espécies arbóreas tropicais do que em 
temperadas. 

A FAO (1984b) apresenta uma tabela com dados baseados em BROWN e MORAN 
(1981), onde por regra aproximada se coloca que a diferenciação entre populações seria 
máxima nas espécies autógamas e, mínima nas de cruzamento livre. Nessa segunda 
categoria, as espécies polinizadas por animais teriam maior diferenciação do que as 
herbáceas, que por sua vez seriam mais diferenciadas que as árvores polinizadas pelo vento. 

Essa conclusão simplificada, porém altamente esclarecedora, levanta uma questão 
adicional que é a das grandes diferenças entre os animais polinizadores quanto ao seu 
hábito na visita das flores e que tem relação direta com a distância efetiva que o pólen 
alcançaria na mata. Haveria então uma variação entre as diferentes espécies arbóreas 
quanto ao fenômeno, desde a dispersão por moscas de curto alcance (CRESTANA, 
KAGEYAMA e SOUZA DIAS, 1983, em Esenbeckia leiocarpa, e ROCHE,1978, em 
Theobroma cacao) até a dispersão por morcegos de longo alcance (JANZEN, 1971). 
Como exemplos de alcance intermediário entre os dois extremos, BAWA e OPLER (1975) 
mencionam as pequenas abelhas dos gêneros Trigona e Melipona que não se distanciam 
mais que 200 metros de suas colônias, e JANZEN (1971) relaciona as abelhas euglosinas 
com um alcance de vários quilômetros. 

Se considerar que esses comportamentos distintos, tanto das flores como dos 
polinizadores, são resultados evolucionários para sua adaptação mútua, certamente a 
estrutura das florestas tropicais deve refletir tais comportamentos. A hipótese levantada por 
KAGEYAMA e PATIÑO (1985), de que as espécies arbóreas polinizadas por vetores de 
curto vôo teriam necessariamente que ocorrer de forma agrupada, ao contrário daquelas 
polinizadas por animais de longo alcance de vôo que teriam uma distribuição especial 
bastante dispersa na mata, merece ser melhor discutida quanto às suas implicações. 



Como as estratégias de dispersão de sementes mostram os caminhos evolutivos das 
espécies arbóreas, visando tanto a atender as necessidades adaptativas como a de seus 
dispersores, elas não podem estar dissociadas do comportamento da dispersão de pólen. 
Dessa forma, aquelas espécies que têm uma distribuição de forma agrupada na floresta 
devem ter também uma dispersão de sementes a curta distância e uma predação de 
sementes e plântulas não associadas à distância da matriz (ver FLEMING e HEITHAUS, 
1981). Por outro lado, as espécies cujas árvores se distribuem de forma dispersa e distantes 
uma das outras na mata devem ter, por coerência, uma dispersão de sementes alonga 
distância e maior probabilidade de predação próxima à árvore matriz. 

Os poucos casos estudados em mata tropical do planalto do Estado de São Paulo 
parecem confirmar essas tendências: a) Mimosa scabrella - polinizaçao por pequena 
abelha; dispersão de sementes por gravidade; espécie pioneira em agrupamento 
(CATHARINO, CRESTANA e KAGEYAMA, 1982); b) Eisenbeckia leiocarpa -
polinização por pequena mosca; dispersão de sementes por gravidade; espécie clímax em 
agrupamento (CRESTANA, SOUZA DIAS e KAGEYAMA, 1983); c) Hymenaea 
stilbocarpa - polinização por morcego; dispersão de sementes por mamífero; espécie 
clímax não em agrupamento (CRESTANA et alii, 1984) ; d) Chorisia speciosa - 
polinização por pássaro; dispersão de sementes pelo vento a longa distância; espécie 
secundária tardia não em agrupamento (RAMIREZ, 1986). 

Se a hipótese for correta, pode-se ter uma gradação nas espécies arbóreas, desde 
aquelas com distribuição tipicamente em agrupamento e vôo "curto" de pólen e semente, 
até aquelas com distribuição na forma bem dispersa e com longo alcance de pólen e 
semente. Isso permitiria estabelecer um critério para se separar as espécies quanto a seu 
provável padrão de variabilidade genética. Dessa forma, poder-se-ia ter espécies com 
estrutura genética para suas populações muito semelhantes às tipicamente autógamas, até o 
outro extremo com espécies similares às espécies alógamas dispersas pelo vento. De fato, 
os dados de HAMRICK (1983) a partir de resultados de eletroforese apontam nessa 
direção, muito embora outros fatores tenham influência sobre a variabilidade genética nas 
populações. 

A dispersão de sementes seria outro fenômeno associado ao fluxo gênico e que de 
acordo com ROCHE e DOUROJEANNI (1984) seria um mecanismo mais eficiente que a 
dispersão de pólen. Porém, de acordo com WHEELWRIGHT e ORIANS (1982), a 
dispersão de sementes teria um padrão de evolução um tanto diferente da dispersão do 
pólen nas plantas, já que o estímulo para alcançar o objetivo no caso das sementes é 
recompensado a priori no evento, fazendo com que a pressão de seleção seja menos 
dependente entre a planta e o dispersor. No entanto, HOWE (1977) apresenta um exemplo 
de relação obrigatória entre um pássaro (Tityra semifasciata) e as sementes de Casearia 
corymbosa na floresta tropical sempre-verde da Costa Rica. 

Por outro lado, a grande variedade de formas, cores, consistências e sabores nas 
frutas tropicais determina uma certa redução no número de dispersores, geralmente não 
limitada uma só espécie. SMITHE (1970) mostrou que a adaptação das sementes à 
dispersão por animais pode conduzir ao desenvolvimento de dormência de tegumento, para 
resistir à passagem pelo trato digestivo dos dispersores. 

Segundo JANZEN (1978), assume-se que existe uma forte seleção pelos predadores 
de sementes para sincronização interespecífica de queda de sementes dentro do ano e forte 
seleção por competição pelos polinizadores para assincronia de períodos de florescimento 
interespecífico. Isso se deve à observação de que, embora haja disponibilidade no período 



de florescimento na maioria dos gêneros, a tendência é para que haja uma coincidência na 
época da frutificação. 

O mais importante, segundo enfatizam FRANKEL e SOULÉ (1981), é que o alto 
nível de especialização e autodependência de florestas tropicais pode determinar que a 
perda de uma espécie de planta pode por em ação uma extinção em cascata, levando à 
perda de inúmeras outras espécies. Como determinar em cada um desses sub-ecossistemas 
as espécies chaves que são essenciais à constelação de espécies relacionadas é um objetivo 
importante da ciência da conservação. 

A utilização dos conceitos de elos móveis e de mutualistas chaves, apresentados por 
GILBERT (1980), são altamente esclarecedores para essa discussão. O autor denomina de 
elos móveis aqueles animais que são fatores significativos na persistência de diversas 
espécies de plantas que suportam outras cadeias de alimentos separadas, tais como as 
abelhas euglosinas nos neotrópicos. Por sua vez, os mutualistas chaves são - plantas que 
fornecem suporte crítico a grandes complexos de elos móveis e cuja perda poderia levar à 
perda de elos móveis, seguida pelas perdas de plantas dependentes dos elos, através da 
ruptura na reprodução e dispersão. O autor relaciona a espécie arbórea Casearia 
corymbosa como uma mutualista chave nos neotrópicos. 

Essa interpretação do ecossistema é ilustrada por GILBERT (1980) na floresta 
neotropical por 6 tipos diferentes de plantas mutualistas chaves, e de grupos de elos móveis 
importantes na polinização, dispersão de sementes e proteção de plantas. Fica patente a 
incrível organização da diversidade, mostrando, por um lado, que é possível se utilizar 
esses conceitos no entendimento do ecossistema para sua conservação e, por outro, que não 
é possível entendê-lo sem que estudos básicos sejam desenvolvidos nesse sentido. Os 
mutualistas chaves não são nomeados e sim se descobrem; os mutualistas chaves num 
ecossistema não são os mesmos em outro. (Ver artigo IV deste volume). 
 
7.3 - Sucessão Secundária em Florestas Tropicais 

A biosfera é um mosaico de habitat e as peças desse mosaico são instáveis, com 
diferentes florestas e freqüência de perturbações a que o local foi sujeito (FRANKEL e 
SOULÉ, 1981). Os autores, citando PICKET e THOMPSON (1978), enfatizam que o 
programa de conservação efetivo depende do entendimento da dinâmica dos remendos 
desse mosaico, em relação à história de vida das espécies que dependem da sobrevivência 
dessa heterogeneidade. 

O mosaico de remendos da floresta tropical está bastante associado à discussão 
sobre a sucessão secundária, já que esse mosaico conteria pontos em diferentes estágios 
sucessionais, sendo altamente importante para entender a diversidade e estrutura das 
florestas tropicais e, portanto, sua conservação. 

Segundo WHITMORE (1978), o dossel de uma floresta muda continuamente 
conforme as árvores crescem e morrem e outras a substituem, num estado dinâmico das três 
fases do ciclo de desenvolvimento de uma floresta: a fase de clareira, a fase de construção e 
a fase madura. Segundo o autor, um mosaico dessas três fases existe na floresta tropical e a 
estratificação da floresta, no conceito clássico silvicultural, não reconheceria a natureza 
dinâmica do dossel. 

GOMEZ-POMPA et alii (1972) relatam que, durante sua evolução, as florestas 
tropicais úmidas do mundo desenvolveram seu próprio sistema de regeneração, através do 
processo de sucessão secundária, envolvendo as espécies heliófilas, de rápido crescimento, 
e que possuem sementes com alta dormência e grande longevidade, e eficientes 



mecanismos de dispersão. O autor levanta, ainda, que o curso da regeneração natural das 
florestas tropicais úmidas é basicamente diferente de uma floresta temperada, apontando 
um risco maior de perdas de espécies nos trópicos. 

A sucessão secundária, conforme GOMEZ-POMPA et alii (1974), é um termo geral 
que descreve as mudanças dos ecossistemas em seguida à incompleta destruição de uma 
comunidade, podendo ocorrer em uma pequena área de uma floresta natural seguida da 
queda de uma árvore, ou sobre centenas de hectares de uma área cultivada abandonada. As 
espécies pioneiras na sucessão, especialmente as arbóreas, que caracterizam a regeneração 
ou a cicatrização de uma floresta tropical são bastante semelhantes fisionômica e 
fisiologicamente. GOMEZ-POMPA e VASQUEZ-YANES (1981), em revisão sobre o 
assunto, citam os exemplos da Cecropia na América Tropical, da Musanga na Africa e 
Macaranga na Ásia. 

Uma demonstração elegante do papel das espécies pioneiras na regeneração da 
floresta tropical foi feita por HALL e SWAINE (1980) em Gana, onde se mostrou que as 
sementes contidas no banco de sementes do solo da mata natural iniciavam o processo de 
regeneração após um distúrbio e formação de uma clareira, e que essa população de 
sementes não tinha nenhuma similaridade com a população de árvores do dossel da floresta. 

OLDEMAN (1978) usa o termo silvigênese ao invés da sucessão, colocando que 
durante esse processo dois estados se alternam, o primeiro que é dinâmico e consiste do 
crescimento contra o segundo, e do segundo que é a conclusão do primeiro. O autor 
completa que, a floresta tropical deve sua configuração em qualquer momento, ao balanço 
entre a destruição e a regeneração. A menor origem de unidade ecológica é chamada por 
OLOEMAN (1983) de "chablis", que é o resultado da abertura de uma clareira na floresta 
pela queda de uma árvore. A "chablis" provoca a abertura de uma clareira de copa no local 
onde a árvore se localizava, e uma outra no local de queda da copa, subdividida em 
epicentro e periferia. O importante, segundo o autor, é que a regeneração nesses dois pontos 
tem características diferentes e com tipos de espécies diferentes. 

Conforme WHITMORE (1978), quanto maior a clareira maior a diferença entre o 
seu microclima e aquele do dossel fechado da floresta, ocorrendo principalmente um 
aumento da quantidade de luz e mudança de sua qualidade, um aumento da temperatura e 
uma diminuição da umidade relativa do ar. Espécies diferentes obtêm sucesso em clareiras 
de diferentes tamanhos, tendo o tamanho da clareira importante influência na composição 
das espécies da floresta. 

Como a clareira é um fenômeno comum que faz parte da dinâmica da floresta, a 
sucessão (ou silvigênese) é fundamental para se estratificar biologicamente a floresta, 
visando a algumas generalizações para grupos de espécies. Segundo HARTSHORN (1978), 
o período necessário para cobrir totalmente a área experimental de 12 hectares com 
clareiras foi de 118: 27 anos em floresta da Costa Rica, que dá idéia da dinâmica da floresta 
tropical. 

A arquitetura geral de uma unidade ecológica na floresta tropical, segundo 
OLOEMAN (1983) depende da herança ecológica dos seus nichos, que consiste dos 
componentes do solo, da origem da perturbação precedente e dos sobreviventes da floresta 
precedente. Quanto mais variada a arquitetura das árvores constituindo uma eco-unidade, 
mais diversos são seus nichos e mais ricas em espécies são suas floras e faunas: e floresta 
pioneira é arquiteturalmente homogênea, a floresta secundária tem uma arquitetura mais 
diversificada e uma flora e fauna mais rica, a floresta clímax é a mais diversificada de 
todas. OLOEMAN (1983) define a unidade silvática como uma superfície mínima em 



qualquer floresta onde todas as formas arquiteturais e todos os estágios e fases 
representativos do desenvolvimento estão presentes pela auto- regulação da floresta. Essa 
unidade seria um ponto essencial a se considerar na delimitação da área mínima para se 
apreender a floresta como um todo na conservação. 

A separação mais didática dos diferentes grupos de espécies da floresta tropical 
úmida foi apresentada por BUOOWSKI (1965), dividindo as espécies nos seguintes 
"status" sucessionais: pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e clímaxes. As 
espécies de cada grupo seriam as predominantes dos diferentes estágios serais. Muito 
embora se saiba que não existe uma diferenciação abrupta entre os quatro grupos de 
espécies, essa classificação tem uma relevante importância já que permite definir, mesmo 
que não precisamente,as espécies na floresta quanto ao seu papel na mesma, auxiliando na 
sua estratificação biológica.  

As características mais conspícuas para os quatro grupos de BUDOWSKI e que têm 
mais implicações sobre a conservação genética seriam as relativas a: a) número de espécies 
na comunidade - 1 - 5 nas pioneiras até atingir mais de 100 nas clímaxes; b) ciclo de vida 
das dominantes - menos que 10 anos nas pioneiras até 100-1000 ou mais nas clímaxes; c) 
tolerância à sombra das dominantes - muito intolerante nas pioneiras até tolerante nas 
clímaxes; d) dispersão das sementes - pássaros, morcegos e vento nas pioneiras e 
secundárias iniciais, passando ao vento nas secundárias tardias e mudando para gravidade, 
mamíferos e roedores nas clímaxes; e) viabilidade das sementes - longa para as pioneiras e 
secundárias iniciais, pequena a média nas secundárias tardias, e curta nas clímaxes.  

O mais importante a se levantar com relação ao mosaico de pontos em estágios 
sucessionais diferentes é se esse fenômeno afeta a estrutura genética das espécies, e como 
se poderiam ter algumas generalizações acerca das populações dos diferentes grupos. 

Os dados de HAMRICK (1983) sobre a estrutura genética de populações de 
diferentes estágios sucessionais, e que serão apresentados em capítulo seguinte, parecem 
mostrar evidências de que as espécies dos estágios sucessionais mais iniciais apresentam 
maior variação genética entre populações e menor variação dentro de populações, 
ocorrendo o inverso para as espécies dos estágios sucessionais finais, que tem importância 
na metodologia de amostragem de populações. 
 
8. ESTRUTURA GENÉTICA E AMOSTRAGEM DE POPULAÇOES PARA 
CONSERVAÇÃO GENÉTICA IN SITU 
 
8.1 - Estrutura Genética de Populações 
 

Para se discutir a questão da estrutura genética e de amostragem de populações é 
necessário que já estejam definidas as espécies a serem trabalhadas. Segundo a FAO 
(1984a), a Classificação taxonômica, que ainda não é muito clara, principalmente nos 
trópicos, deve ser um pré-requisito para d escolha das espécies, assim como informações 
sobre a sua distribuição geográfica. 

Conforme ROCHE e DOUREJEANNI (1984), determinar a distribuição geográfica 
das espécies importantes não seria tão difícil quanto quantificar a diversidade 
intraespecífica. Segundo os autores, para a grande maioria das espécies a diversidade 
genética deve deduzir-se da diversidade ecológica. 

HAMRICK (1983) enfatizam que os estudos de variação genética em populações 
naturais, visando à conservação genética, devem se orientar para a quantificação da 



variação entre e dentro de populações. Em espécies de plantas, segue o autor, as 
características que influenciam na distribuição da variação genética incluem o tamanho 
efetivo da população, a distribuição geográfica da espécie, o modo de reprodução de 
cruzamento, o mecanismo de dispersão de sementes e o tipo de comunidade onde a espécie 
é freqüente. FRANKEL e SOULÉ (1981) incluem d taxa de emigração e a hist6ria da 
população, especialmente quanto à freqüência e severidade dos "bottlenecks". como fatores 
adicionais. 

Segundo FRANKEL e SOULÉ (1981) é impossível se saber com certeza os valores 
dessas variáveis para uma espécie ou uma população em particular. Muito menos seria 
possível ainda para as milhares de espécies arbóreas de um ecossistema natural tropical. O 
autor propõe que se use uma regra empírica, ou se parta de premissas básicas simplificadas 
para a caracterização mínima das populações. 

Os estudos ginecológicos que vêm sendo feitos em ecossistemas naturais têm-se 
preocupado muito mais em detectar as variações que são aproveitáveis economicamente do 
que com o entendimento das causas evolutivas dessas variações. Segundo CALLAHAM 
(1970), entende-se muito mais sobre as variações genéticas entre populações distantes do 
que entre populações adjacentes em espécies arbóreas, e só estes estudos poderão permitir o 
melhor entendimento das populações dessas espécies. 

Por outro lado, os ensaios genéticos de espécies tanto de climas temperados como 
tropicais se referem àquelas espécies com hábitos de pioneiras ou secundárias, e com 
populações mono ou oligotípicas em seus ecossistemas naturais, podendo ser extrapoláveis 
somente para esses tipos de espécies. Ademais, as características observadas nos ensaios se 
referem muito mais à sua importância silvicultural e econômica do que aquelas adaptativas. 

Uma avaliação geral e bastante simplificada dos ensaios genéticos de Pinus e 
Eucalyptus tropicais revela tendências que podem ser interessantes para comparar dois 
tipos de espécies bastante diferentes quanto à biologia reprodutiva.  

Diversas técnicas têm sido descritas para estudar a variação genética entre diferentes 
populações ou indivíduos, não existindo nenhum método em particular que descreva sem 
ambigüidades a total diversidade genética de um material (CHAMBERS e BAYLESS, 
1983). Os métodos citados pelos autores são: a) ácidos nucléicos; b) seqüência de proteinas; 
c) eletroforese; d) imunologia; e) cromossomos; f) correlação entre locos; g) morfometria; e 
h) estudos de cruzamentos.  

As vantagens do uso da eletroforese para descrever a distribuição da variação 
genética têm, segundo HAMRICK (1983), inúmeras vantagens: a) a herança eletroforética 
pode ser facilmente demonstrada; b) a maioria dos locos alozimáticos são codominantes e 
as freqüências alélicas podem ser calculadas sem a necessidade de cruzamentos; c)as 
variações genéticas podem ser comparadas diretamente entre populações ou espécies. O 
autor conclui que, embora os resultados comparativos entre a variação poligênica e os 
alozímicos sejam poucos, existe alguma associação entre a distribuição de alozimas e as 
características quantitativas. 

Os dados de estudos feitos por diversos autores sobre variações alozímicas ao nível 
entre e dentro de populações, apresentados por HAMRICK (1983), mostram inferências 
bastante interessantes sobre diferentes tipos de espécies quanto às suas características de 
história de vida. O autor, utilizando a estatística de diversidade gênica de NEI (1973), 
padronizou os resultados apresentados na Tabela 1. 

As principais conclusões do estudo de HAMRICK (1983) podem ser assim 
resumidas: a) as espécies com distribuição ampla mantiveram um maior nível de variação 



alozimática total em relação às espécies regionalmente distribuídas. As espécies regionais 
tiveram maior variação entre populações do que as de distribuição ampla ou endêmica; b) 
as espécies com polinização cruzada pelo vento mostraram muito menor variação genética 
entre populações do que as de polinização cruzada por animais, que por sua vez foi muito 
menor do que as autógamas. A variação genética dentro de populações foi similar para as 
alógamas pelo vento e por animais, que foi muito maior que nas autógamas; c) as espécies 
com dispersão de sementes pelo vento mostraram uma variação entre populações muito 
menor do que as se mentes grandes, pequenas ou ingeridas por animais; d) as espécies do 
estágio sucessional inicial mostraram maior variação genética que as da fase intermediária e 
estas, maior variação que as do final da sucessão. Para a variação dentro de populações 
ocorreu o inverso, sendo maior nos estágios finais do que nos intermediários e iniciais. 

Esses resultados, embora envolvendo materiais não padronizados para as 
comparações feitas, parecem mostrar algumas tendências interessantes e bastante coerentes, 
mostrando que o acúmulo desse tipo de resultado poderá fornecer indicações úteis para 
definição de critérios para a conservação genética. Assim, se esses resultados podem ser 
generalizados, a amostragem de número de populações deveria ser muito maior nas 
espécies polinizadas e suas sementes dispersas por animais do que as pelo vento. O estágio 
final da sucessão, da mesma forma, requereria muito menor número de populações do que 
as do estágio inicial. 
 
Figura 2 - Reservas experimentais isoladas de 10 e 1 hectares do "Tamanho crítico 
mínimo de ecossistemas", um projeto de pesquisa do INPA/WWF em Manaus-AM 
(Brasil). Foto da Dra. Judy Rankin - INPA (Manaus-AM). 
 

 
 



Tabela 1 - Relação entre características de história de vida e variação alozímica entre 
e dentro e populações de plantas (1). 
 

Variação Alozímica Características Número de 
Estudos HT HS GST 

Distribuição Geográfica 
Endêmica 
Regional 
Ampla 

 
10 
38 
43 

 
0,275 
0,238 
0,380 

 
0,208 
0,154 
0,293 

 
0,200 
0,312 
0,253 

Sistema de Cruzamento 
Auto-Fecundação 
Fec. Cruzada Animal 
Fec. Cruzada Vento 

 
35 
23 
35 

 
0,250 
0,352 
0,256 

 
0,141 
0,238 
0,248 

 
0,437 
0,221 
0,056 

Mec. Dispersão de Sementes 
Grande 
Pequena 
Alada ou Plumosa 
Animal-Ingestão 

 
22 
37 
38 
12 

 
0,260 
0,312 
0,260 
0,344 

 
0,181 
0,196 
0,238 
0,210 

 
0,350 
0,349 
0,073 
0,330 

Estágio da Sucessão 
Inicial 
Intermédiário 
Final 

 
52 
42 
28 

 
0,295 
0,262 
0,299 

 
0,172 
0,196 
0,275 

 
0,394 
0,236 
0,071 

 
HT = Diversidade alélica total; HS = Diversidade alélica média dentro de populações; GST 
= relação entre a diversidade alélica entre populações (DST) e a Diversidade Alélica Total 
(HT). 
(1) Adaptado de HAMRICK (1983) 
 
8.2 - Amostragem de Populações  
 

Segundo ALLARO (1970), a única conclusão de que se tem certeza é que existe 
considerável variação genética nas populações tanto naturais como domésticas; O problema 
seria como amostrá-las para se incluir a máxima quantidade de variabilidade genética útil, 
mantendo a amostragem dentro dos limites práticos. Essa amostragem, segundo o autor, 
dependeria de: a) padrão de variação genética na sua área de distribuição natural, b) 
quantidade de variabilidade dentro de cada população. 

A grande dificuldade, segundo ROCHE (1978), é d definição precisa do que é uma 
população reprodutora efetiva para conservação, principalmente nas espécies arbóreas 
tropicais, em função de sua característica geralmente de baixa densidade populacional. 

A partir de pressupostos um tanto quanto empíricos, muitos autores têm apresentado  
valores de número mínimo de indivíduos para uma população de conservação. Segundo 
KEMP et al.(1976) o cálculo técnico desse número tem variado conforme os autores 
consultados, desde 200 até 10.000 indivíduos para espécies arbóreas. 

ALLARD (1970) aplica também um critério empírico para amostragem em Avena 
fatua na Califórnia, dividindo a região de ocorrência em transetos, regiões/transeto, 
populações/região, plantas/ população e sementes/planta. Da mesma forma, LARSEN e 



CROMER (1920) apresentam a sistemática de coleta de amostras de populações de 
Eucalyptus pela CSIRO para fins de utilização e conservação, onde cada ponto de coleta 
importante é representado por 10 árvores em uma área de 500 ou mais acres. 

Um critério prático para cálculo do tamanho mínimo efetivo de populações naturais, 
mas que tem um pressuposto teórico defensável, é o da existência de um mínimo de 
endogamia na população. Dessa forma, vários autores (FRANKEL e SOULÉ, 1981; 
ROCHE e DOUROJEANNI, 1984) tem utilizado um valor de 1% para o coeficiente de 
endogamia (f) como um limite mínimo para a amostragem de populações em curto prazo, o 
que daria um número efetivo da população de 50; para uma conservação a longo prazo esse 
número deveria ser pelo menos de 500 ou mais. FRANKEL e SOULÉ (1981) mostram que 
para um tamanho de população igual a 100, após 100 gerações subsequentes, a 
porcentagem de variância genética remanescente seria de somente 60% da original, 
mostrando a inadequação desse valor para um planejamento de longo prazo. 

Utilizando um tamanho mínimo de 200, para uma floresta da Malásia, NG (1983) 
estimou uma área total de 4.600 hectares para apreender os indivíduos das espécies muito 
raras (1 indivíduo por 23 hectares), porém ressalvando que a representação de uma espécie 
não aumenta proporcionalmente com a área. ROCHE e DOUROJEANNI (1984) 
argumentam que se a espécie a ser conservada fosse uma das mais escassas na floresta de 
Sarawak-Malásia, a área total necessária de reserva deveria ser de 2.000 hectares para 
conter um mínimo de 200 indivíduos. 

FRANKEL e SOULÉ (1981) colocam ainda que o tamanho efetivo mínimo de 500 
se refere a uma população ideal, ou: cruzamento ao acaso, número igual de machos e 
fêmeas, não flutuação da população, não sobreposição de gerações e uma distribuição ao 
acaso de progênies entre famílias, o que é muito difícil de se obter, fazendo com que esse 
número deva ser multiplicado por 2 ou 3. Os autores concluem que: a) deve-se empregar a 
regra de longo termo para a manutenção da variação genética e b) escolher uma ou mais 
espécies, as "keystones", para as quais a regra seria aplicada. 

Se considera esses tamanhos de áreas mínimas para apreender a variabilidade de 
uma só população de uma determinada espécie, de 2.000 a 5.000 hectares, percebe-se que 
não haveria muito problema para a sua conservação genética. Segundo FRANKEL e 
SOULÉ (1981), das 919 áreas de reservas naturais do mundo até 1975, uma grande parte 
delas (78%) se referia a reservas de até 100.000 hectares, o limite considerado como de 
reservas pequenas, o que mostra a magnitude do tamanho dessas reservas. 

O problema que surge, portanto, em relação ao tamanho mínimo da população 
reprodutora diz respeito a quais espécies devem ser dirigidas essa tentativa de amostragem 
e quantas populações devem ser capturadas por uma reserva natural. 

FRANKEL e SOULÉ (1981) apontam que esse número empírico de indivíduos 
deve ser utilizado logicamente a espécies e não a ecossistemas, e que poderia ser aplicado 
mais a espécies chaves do que àquelas com presença esporádica e que desaparecem sob 
condições de "stress". FRANKEL (1982) sugere que o enfoque na amostragem para 
conservação in situ seja para espécies animais dominantes (grandes predadores e 
herbívoros), para os elos móveis e para os mutualistas chaves. 

O que fica muito claro, conforme SOULÉ e SIMBERLOFF (1986), é que não existe 
um número mágico para a definição de um tamanho mínimo de uma população viável, nem 
soluções únicas para as diferentes situações.  

Por outro lado, a questão do número de populações a serem capturadas na reserva 
natural também é irrespondível, na medida em que isso depende da estrutura genética das 



populações da espécie enfocada, o que parece evidenciar não existir também um número 
mágico para todas elas.  

O mais importante e urgente, porém, é dirigir um esforço concentrado para o 
estabelecimento do maior número possível de reservas naturais, utilizando-se de critérios 
não ao nível de populações e de espécies, mas sim de critérios mais ao nível macro, tais 
como a de biogeografia de ilhas e do refúgio do pleistoceno. 

Existem poucas plantas no mundo tropical de hoje com ampla escolha de onde e 
quanto conservar, como ocorre por exemplo ainda na Amazônia Brasileira. Na maior parte 
das vezes, as áreas pouco perturbadas de remanescentes de ecossistemas naturais são tão 
raras que há urgência em se transformar a maior parte possível em reservas naturais. 
 
9. MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO "IN SITU" 
 
9.1 - O Uso da Teoria da Biogeografia de Ilhas 

Os métodos de conservação "in situ" implicam um conjunto de práticas de duração 
variável, assim como uma contínua coordenação (FAO, 1984a). Essas práticas podem ser 
divididas cor 1 forme o autor, em: a) exploração e pesquisa inicial da área; b) formulação 
dos objetivos da conservação; c) a avaliação do sítio; d) delineamento da reserva e e) 
ordenação e manejo. 

Para que uma reserva natural possa ser considerada uma conservação genética, é 
necessário que se conheça os componentes dos ecossistemas conservados, assim como, 
conforme colocam FRANKEL e SOULÉ (1981), que se promova a manutenção dessas 
reservas com cuidados e manejos científicos contínuos. Uma reserva natural é uma região 
colocada à parte para a proteção de espécies nela contida, assim como suportando o seu 
ambiente físico. O seu objetivo seria o de manter, esperançosamente para a perpetuidade, 
um conjunto altamente complexo de processos genéticos, ecológicos, evolucionários, 
comportamentais e físicos, assim como as populações coevoluídas que participam nesse 
processo. 

A primeira questão na metodologia de conservação, e a que será abordada nesse 
trabalho, será a referente aos critérios para estabelecimento das reservas naturais para a 
conservação genética "in situ". As Questões levantadas por SOULÉ e SIMBERLOFF 
(1986): para Que são as reservas? onde da reservas naturais devem ser locadas? e como as 
reservas devem ser delineadas?, parecem sintetizar os pontos centrais do problema. 

A teoria da biogeografia de ilhas, desenvolvida inicialmente baseando-se em aves 
de ilhas, tem sido intensamente relacionada à metodologia de conservação (ROCHE e 
DOUROJEANNI, 1984). O ponto fundamental, segundo os autores, é que existe uma 
relação estreita e previsível entre o tamanho de um habitat. conservado e a quantidade de 
espécies presentes no mesmo, ou, a composição das espécies pode mudar, mas não a 
quantidade total, um equilíbrio estabelecido pelas taxas de imigração e a extinção. 

Conforme FRANKEL e SOULÉ (1981), qualquer decréscimo na área da ilha levará 
duma perda de espécies e uma eventual chegada a um novo equilíbrio, tendo sido 
repetidamente documentado tanto em condições de ilhas naturais como em fragmentação 
do ecossistema pela exploração do homem. 

Dando evidências experimentais da utilização desses conceitos na definição de áreas 
mínimas para conservação, ou um tamanho mínimo de ecossistemas, LOVEJOY et alii 
(1983) vêm acompanhando sob diversos aspectos uma série de reservas com 1, 10, 100, 
1000 e 10.000 hectares. O estudo dá atenção a dois grupos de espécies: a) às espécies 



indicadoras (arbóreas) ou sensíveis às mudanças com a insularização; b) às espécies 
arbóreas que são membros de constelações de espécies ecologicamente interdependentes, 
tais como as produtoras de sementes dispersas por animais frugívoros obrigatórios. Após 
dezenove meses do isolamento da reserva, segundo os autores, já tinha sido possível 
detectar mudanças ecológicas na estrutura da floresta, no comportamento reprodutivo de 
alguns indivíduos e na interação de plantas e animais nas florestas, sugerindo Que 
mudanças significativas já estariam ocorrendo nas dinâmicas das populações nas reservas 
isoladas. 

O termo colapso tem sido usado para caracterizar uma rápida erosão da diversidade 
das espécies, atribuível direta ou indiretamente as conseqüências da insularização, com 
duas de "input" no processo: a imigração e a especiação (FRANKEL e SOULÉ, 1981). 

O exemplo ilustrativo da ilha vulcânica de Krakatoa, relatado por PIANKA (1983), 
da sua cobertura total por lavas em 1883 e o acompanhamento da sua fauna e flora 
posteriormente, revela com dados bastante significativos o princípio da teoria da 
biogeografia da ilha. O autor enfatiza que os organismos móveis, tais como os pássaros, 
rapidamente atingem um equilíbrio de espécies e densidade, porém, as espécies de plantas 
continuavam ainda a crescer rapidamente até a última avaliação em 1934. 

Segundo ROCHE e DOUROJEANNI (1984), existem muitos exemplos que 
ilustram a relação entre o tamanho de uma superfície de amostra e a quantidade de espécies 
existentes, tanto vegetais como animais. Essas curvas, continuam, são mais ou menos 
padrões e d conversão logarítmica das espécies e áreas produz uma relação linear. Em 
função das relações de números de espécies/área, os autores mostram que em termos 
médios uma reserva excluiria cerca de 30% das espécies da comunidade original para cada 
redução de 10 vezes em sua área total. Exemplificando, uma reserva de 1000 ha conterá só 
70 das 100 espécies existentes em 10.000 ha do habitat circundante, e só 49 das 100 
existentes em 100.000 ha. 

DIAMOND (1975b) e TERBORGH (1975), citados por FRANKEL e SOULÉ 
(1981), propuseram algumas regras simples para delinear as reservas: a) as reservas têm 
que ser tão grandes quanto possíveis, pois à taxa de extinção diminui com o tamanho da 
área e b) as reservas têm que ser tão proximamente juntas quanto possível, isso porque a 
imigração é mais possível se as reservas estão próximas. No entanto, segundo FRANKEL e 
SOULÉ (1981), a regra da proximidade é válida para alguns insetos, morcegos e pássaros, 
mas não para outros animais e a maioria das plantas, sendo raras as espécies que podem 
promover fluxo de pólen ou sementes a grandes distâncias, principalmente nas regiões 
tropicais. 

Por outro lado, segundo FRANKEL e SOULÉ (1981), os argumentos para espalhar 
reservas leva mais perigo do que para o agrupamento das mesmas na forma de 
arquipélagos. Ademais, as reservas não podem ser tão dispersas que a redundância na lista 
de espécies seja excluída. Conforme já relatado, HUBBEL e FOSTER (1983) mostram que 
a similaridade entre comunidades declina suavemente e próxima à exponencial com a 
distância. 

SIMBERLOFF e ABELE (1976), citados por FRANKEL e SOULÉ (1981), 
argumentam ao contrário: que uma reunião de diversas reservas menores pode ser sempre 
mais efetiva do que uma só reserva grande, já que diferentes conjuntos de espécies 
sobrevivem em diferentes reservas, sendo maior o número de espécies sobreviventes total. 
Segundo esses autores, há outras razões para se preferir muitas reservas pequenas: a) as 
espécies fugitivas podem ser mais facilmente perdidas numa só reserva; b) catástrofes 



podem debilitar mais agudamente uma espécie se ela estiver restrita a uma só reserva. 
Outra recomendação dos autores é a de se utilizar corredores entre reservas, o que é muito 
difícil pois teriam que ser largos o suficiente para permitir a efetiva imigração entre as 
reservas. 

Como se pode perceber, há opiniões conflitantes entre os pesquisadores no tocante 
ao tamanho e número de reservas numa região, porém com maior tendência para se aceitar 
as reservas grandes como mais efetivas para a conservação evolucionária. Conforme a FAO 
(1984a), se a reserva tem uma superfície suficientemente grande para proteger e manter 
animais maiores, se manterá também outras espécies vegetais e animais no ecossistema 
associado. FRANKEL e SOULÉ (1981) enfatizam também que mesmo a mais elementar 
análise de efetividade de custo revela que as reservas grandes são mais econômicas do que 
muitas reservas pequenas. 

O grande problema das reservas pequenas é que elas não só contém menor número 
de espécies como também perderão espécies inicialmente a uma alta taxa de extinção 
(DIAMOND, 1975, citado por FRANKEL e SOULÉ, 1981). Ademais, os efeitos das áreas 
externas à reserva principalmente nas bordas da área levaram à. definição do "coração 
puro" e da "zona tampão" da reserva, conforme FAO (1984a). Ainda segundo o autor, 
deve-se levar em conta os possíveis efeitos prejudiciais por parte das áreas vizinhas em 
relação à contaminação derivada dos fertilizantes e pesticidas que podem interromper 
drasticamente o ecossistema, que freqüentemente é invadido por espécies de ervas daninhas 
agressivas.  

Porém, segundo colocam SOULÉ e SIMBERLOFF (1986), a polêmica entre "single 
large or several small reserves" (SLOSS) não é tão pertinente já que essa condição de 
escolha dificilmente será encontrada na natureza. Na maior parte das situações, as áreas 
candidatas a reservas naturais são tão poucas que se deve dar prioridade à conservação para 
o maior número possível delas. 
 
9.2 - Uso da Teoria do Refúgio do Pleistoceno 

Um outro conceito bastante associado ao critério de localização de reservas naturais, 
com o objetivo de apreender a maior variabilidade possível, é o que diz respeito à Teoria do 
Refúgio do Pleistoceno. 

A teoria dos refúgios, conforme HAFFER (1982), coloca que a distribuição dos 
biomas florestais alterou-se continuamente em função das variações nas condições 
climáticas em intervalos de tempos ecológicos, principalmente durante o Quaternário. 
Durante o pleistoceno houve a formação de áreas isoladas ou os refúgios de onde as 
populações de plantas e animais remanescentes se irradicaram. 

Para os neotrópicos, analisaram-se os dados produzidos por estudos geocientíficos 
(palinológicos, geomorfológicos e paleoclimatológicos) e por estudos biogeográficos, com 
similaridades entre as conclusões derivadas dos dois grupos de dados. Os dados 
biogeográficos foram obtidos em estudos com algumas famílias de vegetais (PRANCE, 
1974) e grupos de animais-pássaros (HAFFER, 1969), lagartos (VANZOLINI e 
WILLIANS, 1970) e borboletas (BROWN, 1982) - sendo detectados dois fenômenos: os 
centros de diversidade de espécies endêmicas e as zonas de sutura localizadas 
aproximadamente entre os centros. 

 Baseando-se no padrão de distribuição de espécies arb6reas endêmicas, reunidas 
em algumas famílias amplamente distribuídas na região amazônica, PRANCE (1982) 
definiu 26 áreas de refúgio para a região. Conforme o autor, a importância dos refúgios 



reside na presença de alta diversidade e alta freqüência de endemismo de espécies, 
esclarecendo os processos de migração e colonização que possibilitaram o estabelecimento 
das florestas atuais.  

Portanto, para qualquer planejamento de conservação genética é imprescindível que 
se utilize, quando possível, do conceito do Refúgio do Pleistoceno. 
 
Figura 3 - Mapa dos refúgios florestais do pleistoceno propostos por PRANCE G.T. 
1982.  
Forest refuges: Evidence from woody angiosperms. In: G.T. PRANCE (eds), 
Biological Diversification in the Tropics. N. York, Col. Univ. Press. 
 

 
Nos casos onde ainda é possível optar, ROCHE e DOUROJEANNI (1984) apontam 

dois métodos para escolha das áreas de conservação: a) baseado na proteção sistemática de 
amostras representativas em cada uma das zonas determinadas pela classificação ecológica, 
abarcando de 3 a 10% de cada zona, ou b) baseado nos centros de endemismo ou Refúgio 



do Pleistoceno. Segundo os autores, é interessante se mesclar os dois métodos, como vem 
sendo feito no Peru e no Brasil. 

Segundo CÂMARA (1983), as áreas prioritárias para a instalação de reservas 
naturais na Amazônia brasileira foram baseadas no seguinte critério: a) áreas indicadas 
como provável existência de refúgio do Pleistoceno; b) áreas onde ocorram 
simultaneamente refúgios e formações vegetais distintas e c) áreas de significância 
ecológica, não incluídas nas categorias anteriores. 

É importante enfatizar, conforme ROCHE (1978), que não há um único método de 
conservação genética aplicável para todas as situações, em função das diferenças entre os 
ecos sistemas naturais existentes e principalmente das limitações práticas existentes em 
cada país ou mesmo local. Os estudos de caso para Cameroon, Malásia e Peru, relatados 
por ROCHE e DOUROJEANNI (1984), são exemplos típicos de particularidades existentes 
em regiões diferentes. 
 
10. RELAÇAO ENTRE A CONSERVAÇAO "IN SITU" E A CONSERVAÇAO DA 
NATUREZA 
 

Uma questão importante levantada é se os tipos de áreas protegidas existentes são 
adequadas também à conservação dos recursos genéticos. A "International Union for the 
Conservation of Nature" (IUCN) relaciona as dez categorias de áreas protegidas, com os 
objetivos e critérios para seleção e manejo para cada uma delas. 

ROCHE e OOUROJEANNI (1984) classificam essas dez categorias quanto a sua 
representatividade ecológica e genética, sua representação de espécies botânicas e 
zoológicas, e o seu tamanho de área protegida. Os autores encontraram que as quatro 
categorias mais adequadas para a conservação genética seriam: a) os Parques Nacionais; b) 
as Áreas de Recursos Manejados; c) as Reservas de Natureza Manejadas e d) as Reservas 
de Natureza Estritas. Essas categorias de áreas protegidas seriam, portanto, as que mais 
concicliariam a conservação da natureza e a conservação dos recursos genéticos. 

Dentro das quatro categorias mais favoráveis, ainda segundo ROCHE e 
DOUROJEANNI (1984), os Parques Nacionais são as áreas protegidas mais tradicionais, 
melhor conhecidas e mais bem aceitas em todo o mundo, compreendendo os maiores, 
melhor protegidos e mais representativos dos ecossistemas naturais não só nos trópicos 
como nas zonas temperadas, devendo ser importante para a conservação genética. 

É importante ressaltar que a conservação da natureza não pode ser considerada à 
parte da conservação genética mas, muito pelo contrário, as duas questões devem estar 
intrinsecamente ligadas. A preocupação de localizar as áreas protegidas, segundo critérios 
de alta variabilidade e endemismo (CAMARA, 1983 e ROCHE & DOUROJEANNI, 
1984), mostra como os dois enfoques devem estar juntos. 

O critério para a escolha de áreas para conservação tem sido, no geral, ou através de 
belezas cênicas ou de áreas distantes e não pressionadas pelo homem. É importante que a 
questão estética e a do comodismo dêem lugar a critérios cientificamente embasados. A 
conservação genética implica em estabelecer áreas protegidas com o conhecimento do que 
se está protegendo. Fazer prevalecer os fundamentos biológicos, ecológicos, genéticos e 
evolucionários é uma questão política. 

 
 
 



11. CONSIDERAÇOES FINAIS 
 
11.1 - Papel da Rede Global de Áreas Protegidas 

Em levantamento até 1982, as áreas protegidas em 120 países totalizavam 2.651 
áreas com 396.607.351 hectares, sendo que cerca de 31 por cento dessa superfície 
correspondia ao bioma florestal tropical (ROCHE e DOUROJEANNI, 1984). Os autores 
levantam a questão se essas áreas são representativas, principalmente das florestas 
tropicais. Isso coloca em pauta a necessidade de que os critérios para o estabelecimento 
dessas áreas devem ter um mínimo de coerência para que o objetivo de conservação ao 
nível global seja atingido. 

É coerente, portanto, que vários estudiosos do assunto coloquem a questão da 
importância de uma cooperação ao nível mundial para a conservação dos recursos genéticos 
do mundo, assim como uma coordenação global (FRANKEL, 1970). Segundo a FAO 
(1984a), a coordenação da conservação genética "in situ" aos níveis locais, nacionais, 
regionais, e internacionais das diversas categorias de plantas não é um papel fácil, porém 
será essencial para a sua efetividade. Essa coordenação, contínua o autor, do nível nacional 
englobaria as atividades de pesquisa, provisão de informações e obtenção de germoplasma 
e as redes levadas por esses esforços nacionais se globalizariam nos programas regionais e 
internacionais. 

Um plano para iniciar uma rede global para a conservação genética "in situ" de 
recursos genéticos de plantas selvagens deverá ter seu marco cronológico entre 1985-1990, 
envolvendo as instituições ligadas ao assunto: FAO, UNESCO, UNEP, IUCN e IBPGR 
(FAO, 1984a). Segundo o autor, é reconhecido o papel da FAO como agência líder para a 
conservação "in situ" dos recursos fitogenéticos. Como vários países não são membros da 
FAO, a constituição da rede de reservas implicaria vincular-se e cooperar também com 
esses países. 

O Centro de Monitoramento de Conservação da IUCN tem um papel importante no 
desenvolvimento da rede global de reservas por ter assumido a responsabilidade de 
proporcionar a informação sobre o estado da conservação ao nível mundial para toda a 
comunidade interessada pela conservação, através dos Livros de Dados Vermelhos 
(ROCHE e DOUROJEANNI, 1984). Os autores colocam que deverá se desenvolver ao 
nível internacional uma cadeia de armazenamento de informações, passando do nível 
nacional para o regional e, sucessivamente, ao nível global. 

É importante ressaltar que essa coordenação ao nível global da rede de áreas 
protegidas deverá ter, portanto, um papel de juntar as informações não só sobre a situação 
dos recursos genéticos mas também da forma mais racional de conservá-las, assim como 
também de divulgá-las de uma forma ampla, além de catalizar os esforços de levar adiante 
esse plano ambicioso mas tão necessário. 

Os métodos de conservação "in situ" deverão ser ensinados nos programas de 
capacitação sobre recursos fitogenéticos, silviculturais, planificação do uso da terra e 
biologia da conservação, devendo haver um esforço coordenado para a formação de 
técnicos e o despertar da consciência (FAO, 1984a). 

Por outro lado, as informações que vêm sendo geradas nas Universidades e 
Instituições de Pesquisas de muitos países, principalmente voltadas para florestas tropicais, 
devem merecer um enfoque especial dessa coordenação global, para que essas células do 
sistema de geração de informações científicas sejam interligadas e devidamente 
valorizadas. 



 
11.2 - Organizações Envolvidas na conservação "In Situ" de Recursos Genéticos de 
Plantas 

Apesar de já terem sido citadas as principais organizações envolvidas na 
conservação de recursos genéticos de plantas, serão colocadas de uma forma organizada 
essas instituições que operam ao nível internacional. 

Sem dúvida nenhuma, a "Food and Agriculture Organization of the United Nations" 
(FAO) é a entidade que de uma forma mais direta ou indireta está ligada à maioria dos 
esforços de conservação genética de plantas no mundo. Através de seus órgãos consultivos 
e assessores, a FAO tem procurado coordenar as prioridades e encaminhar as ações no 
esforço da conservação dos recursos genéticos. A "FAO Panel of Experts on Forest Gene 
Resources" e a "COMMISSION ON PLANT GENETIC RESOURCES", com propostas 
bastante objetivas no que se refere à conservação genética nos seus âmbitos de 
interferência, representam a formalização das propostas de suas ações. 

O FAO Panel of Experts on Forest Gene Resources através de suas "reuniões" 
regulares tem exaustivamente se preocupado em identificar as prioridades para ações de 
conservação, tanto com seus fundos de programas regulares, como com programas 
financiados pela UNEP e IBPGR ou ligados com a IUCN, UNESCO e IUFRO (FAO, 
1984d). A listagem organizada pelo Painel de informações sobre espécies de interesse, 
organizadas em 11 regiões do mundo, com o seu enquadramento quanto à prioridade 
quanto às diferentes ações na conservação mostra a importância desse órgão assessor da 
FAO. 

A "United Nations Environment Programme" (UNEP) tem proporcionado fundos 
importantes para projetos da FAO sobre conservação de recursos genéticos, assim como 
para reuniões sobre temas ligados à conservação genética (FRANKEL e BENNET, 1970) e 
produção de informes sobre metodologia de conservação de recursos genéticos (ROCHE e 
DOUROJEANNI, 1984). 

A "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization" (UNESCO), 
outra agência das Nações Unidas, tem participação na conservação principalmente de 
ecossistemas, através de seu Programa sobre o Homem e a Biosfera, que coordena e 
promove o estabelecimento de uma cadeia mundial de Reservas da Biosfera (ROCHE e 
DOUROJEANNI, 1984). Conforme a FAO (1984a), a rede de Reservas de Biosfera 
proporcionam oportunidades chaves para a conservação, obtenção e pesquisa de material 
genético ao nível internacional. 

A "International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)" 
é a que lidera como organização internacional independente preocupada com a 
conservação, envolvendo uma rede de governos, organizações não governamentais, 
cientistas e outros especialistas dedicados à conservação e à defesa dos recursos vivos 
(IUCN/WWF,1984). Segundo ROCHE e DOUROJEANNI (1984), a IUCN foi a 
responsável pela proposta de Estratégia Mundial de Conservação, com a assistência técnica 
da FAO e da UNESCO. 

A "World Wildlife Fund (WWF)" é uma fundação de conservação internacional 
privada e seu enfoque é a conservação da natureza e dos ambientes naturais em todas as 
suas formas. A WWF mobiliza, ao nível mundial, o mais forte suporte moral e financeiro 
para salvaguardar o mundo vivo e cuida para converter tal suporte para ações baseadas em 
prioridades científicas, com estreita colaboração com a IUCN. 



Um exemplo de atuação da WWF é o suporte que essa instituição vem dando ao 
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA - INPA em um programa de 
pesquisa conjunto, denominado "Tamanho Mínimo Crítico de Ecossistemas", Esse projeto 
vem acompanhando, em diferentes aspectos, fragmentos da floresta amazônica em 
tamanhos de área variando de 1,0 até 10.000 hectares. 

Aos níveis regional e nacional, muitas instituições vêm atuando tanto ao nível 
político de pressão para a efetivação da conservação como ao nível científico na condução 
de pesquisas básicas visando dar suporte a programas de conservação genética. Como já 
enfatizado, o desafio que se apresenta é a interligação entre essas instituições de diferentes 
níveis, para uma ação a mais efetiva possível. 
 
11.3 - A Preocupação com a Escala de Tempo na Conservação Genética "In Situ" 

A preocupação com a escala de tempo na conservação é a noção de tempo 
envolvido - em termos de décadas, séculos, milênios - acima do que é, idealmente, 
prevalecer supérfluo para dizer tema para a continuidade do suporte para futuras gerações 
(FRANKEL, 1982). 

Conforme FRANKEL e SOULÉ (1983) todo projeto de conservação envolve uma 
dimensão de tempo que o mesmo permanecerá em operação, podendo este ser muito curto, 
como por exemplo a preservação de uma árvore específica; um número limitado de 
gerações tal como a preservação de um monumento nacional numa comunidade 
significativa; ou ainda pode ser para a perpetuidade em reservas naturais tal como em 
parques nacionais ou reservas de biosfera.  

A conservação genética "in situ" numa for ma ideal, considerando o caráter de 
continuidade de evolução das populações em conservação, pressupõe uma preservação a 
longo prazo, o que tem implicações com a preservação da variabilidade suficiente para as 
populações, com o tamanho de reservas para sua estabilidade, e com a questão do uso atual 
ou potencial para o recurso genético preservado. 

Dessa forma, a discussão pode ser dirigida para estabelecer requisitos básicos em 
termos de tamanho de população e diversidade genética para manter a adaptação a curto 
prazo e a adaptabilidade a longo prazo das populações ou espécies. Toda discussão já 
apresentada, em termos de tamanho efetivo de população e suas implicações com os 
problemas de taxa de endogamia e oscilação genética com o decorrer das gerações 
(FRANKEL e SOULÉ,1981; ROCHE e DOUROJEANNI, 1984), parece ser pertinente 
com a preocupação com a escala de tempo. 

Por outro lado, quando se considera a questão do tempo relativamente a um recurso 
atual potencial de uma espécie, a discussão sobre o estado do conhecimento tecnológico 
sobre o recurso, também já discutido, é igualmente pertinente. O exemplo das plantas 
medicinais conforme coloca IUCN/WWF (1984), é bastante elucidativo: "the World Health 
Organization has identified 20,000 medicinal plant species, and has short listed 200 of them 
for detailed study. A United Nations survey estimated that the total value of world trade in 
medicinal plants in 1980 was US$ 550 mi and identified 400 botanical-plant drugs -used 
commercially". 

Um esquema bastante interessante para apresentar a questão da escala de tempo e a 
efetividade da conservação genética "in situ" é apresentado por FRANKEL (1982). O autor 
divide as espécies selvagens em quatro categorias: a) espécies de grande significado para a 
estabilidade de um ecossistema; b) espécies diretamente usadas pelo homem; c) espécies 
potencialmente úteis e d) ancestrais selvagens e outros aparentados de espécies econômicas. 



Quanto à escala de tempo, as subdivisões envolveriam: a) adaptação de curto prazo, b) 
adaptação de longo prazo e c) representação do "pool" gênico. 
Tabela 2 - Efetividade da conservação in situ envolvendo as categorias de espécies 
selvagens e elementos do sistema genético. 
 

Espécies selvagens de preocupação para o homem. Elementos do Sistema 
Genético Estabilizador de 

ecossistema 
Usado 

correntemente 
Potencialmente 

útil 
Aparentados 

selvagens 
Escala de tempo Aperto findado Limitado Aperto findado limitado 
Adaptação curto prazo X X X X 
Adaptação longo prazo X  X  
Representação "pool" gênico  X  X 

FONTE: FRANKEL (1982) 
 

Dessa forma, a questão da escala de tempo é função do que se quer conservar e de 
como se quer conservar um determinado recurso genético, seja ele claramente definido ou 
impossível de ser identificado. 

Uma outra questão de escala de tempo é a que diz respeito à premência de ações 
para conservação genética "in situ". Esta parece ser consensual. A corrida contra o tempo é 
urgente: se medidas adequadas não forem tomadas ainda neste final de século, a perda de 
espécies principalmente nos trópicos será incalculável e irreversível. 
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