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A diversidade pode ser mensurada em diferentes 
níveis: ecossistemas, comunidades, populações e indiví-
duos. Nos últimos dois níveis (populações e indivíduos) 
está incluída a diversidade genética, ou seja, a diversi-
dade que se encontra nos genes de determinada espécie. 
Existem várias formas de conservar a biodiversidade, e 
a conservação da diversidade genética é tão importante 
quanto a conservação vista pelos demais ângulos. Trata-
se da única possibilidade de sobrevivência de indivíduos 
de determinada espécie em dada região por um longo pe-
ríodo de tempo. 

Quanto maior a diversidade genética, maior a 
chance de perpetuação da espécie frente às adversi-
dades do meio ambiente ou às alterações estocásticas. 
As chances de sobrevivência aumentam quanto mais 
genes distintos uma espécie possuir, porque a capaci-
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dade de se adaptar a tais mudanças do ambiente está 
justamente nos genes. Assim, diz-se que “a diversida-
de genética é a matéria prima para a evolução”. Como 
a evolução envolve adaptação, então só haverá sobre-
vivência e capacidade de deixar descendentes para a 
próxima geração se houver diversidade genética para 
tal fim.

Neste capítulo, a conservação da biodiversidade 
será abordada com foco na diversidade genética das es-
pécies arbóreas, em nível de populações e indivíduos. 
Para demonstrar alternativas de conservar a diversida-
de genética, serão apresentados alguns exemplos de ca-
racterização da diversidade genética em algumas cole-
ções de plantas e implicações no seu manejo. Além dis-
so, serão feitas algumas recomendações para coleta de 
sementes que consideram a conservação da diversidade 
genética. Portanto, esperamos que o leitor possa conhe-
cer alguns princípios genéticos e alguns procedimentos 
para aplicá-los na obtenção de sementes fl orestais de 
alto valor genético.

Bases genéticas da conservação

A princípio, se um indivíduo de determinada espé-
cie arbórea for observado, mesmo que atentamente, será 
impossível perceber onde estão localizados os códigos 
que permitem que o indivíduo em questão possua essa 
ou aquela característica. Cada indivíduo possui carac-
terísticas como padrão de folhagem, padrão do tronco, 
cor das fl ores, forma dos frutos, entre outras, que cer-
tamente serão transmitidas para seus descendentes. As 
características hereditárias são transmitidas de pais para 



47

fi lhos por meio de regiões das moléculas de DNA chama-
das de genes. 

Se conseguíssemos dividir uma árvore em suas par-
tes principais (frutos, fl ores, folhas, caule e raízes), ainda 
assim não seria possível visualizar os genes. Porém, se 
ampliássemos estas partes, veríamos que elas são forma-
das por tecidos específi cos, os quais são compostos por 
células. Cada célula também é composta por partes im-
portantes para seu funcionamento. No interior da célula 
encontra-se o núcleo celular. Ele abriga o conteúdo ge-
nético que será transmitido às gerações de cada espécie 
viva (Figura 1).

Figura 1 - Representação esquemática de uma árvore, evidencian-
do-se suas diferentes partes compostas de células, as quais pos-
suem todas as informações genéticas da espécie. Em cada parte da 
planta, são expressos apenas os genes responsáveis pelas caracte-
rísticas típicas de cada órgão.
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Em espécies arbóreas, durante a formação dos ga-
metas masculinos e femininos, as células germinativas 
se dividem formando células haploides (com metade do 
conteúdo genético da célula original). Estas células ha-
ploides, os gametas, se unirão durante o processo repro-
dutivo formando as sementes, que serão dispersas (pelo 
vento, água ou animais) para ocorrer enfi m a germinação 
e o desenvolvimento de um novo indivíduo.

Este processo de “mistura” de material genético en-
tre indivíduos de uma mesma população ou de popula-
ções distintas é chamado de fl uxo gênico. Uma população 
é formada por indivíduos de uma mesma espécie que se 
encontram em um mesmo local, em determinado tempo, 
e que têm igual probabilidade de se intercruzarem.

Quando uma população está isolada de outra, a ten-
dência natural é que ocorra uma diferenciação genética 
entre elas. O isolamento reprodutivo, muitas vezes cau-
sado por efeitos de fragmentação de habitat, não permi-
te que alelos novos surgidos a partir de mutações sejam 
compartilhados entre populações distintas. Com isso, 
a variabilidade genética de uma espécie fi ca comparti-
mentada em áreas isoladas. Portanto, apenas parte dos 
indivíduos de uma espécie pode se benefi ciar dos novos 
genes, caso eles confi ram algum tipo de adaptabilidade. 
Entretanto, tais genes “mutantes” podem não ter serven-
tia no ambiente atual ou na área onde foram gerados, 
mas, se transmitidos entre populações ou ao longo das 
gerações, podem ser importantes para a sobrevivência 
local da espécie no futuro.

Neste contexto, tanto a reprodução aleatória entre 
indivíduos de populações próximas quanto a possibili-
dade de indivíduos distintos de uma mesma população 
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deixarem descendentes são eventos fundamentais para a 
conservação genética da espécie.

Temos como exemplo o caso de duas populações 
hipotéticas que se encontram isoladas (Figura 2 A). 
Ocorrem nessas populações genes que conferem carac-
terísticas diferentes (cor da copa) para os indivíduos de 
cada população. Os genes para copa cinza e listrada são 
comuns às duas populações, já que provavelmente elas 
tiveram uma origem comum. No entanto, os genes para 
copa branca e preta são privativos de cada uma das duas 
populações do exemplo. Caso estas populações entrem 
em contato genético, ou seja, os indivíduos das duas po-
pulações possam se intercruzar (Figura 2 B), os genes 
(branco e preto) passam a ser comuns às duas popula-
ções, aumentando a variabilidade genética de ambas. 
Geneticamente, as duas populações pequenas passam a 
se comportar como uma única grande população, conhe-
cida tecnicamente como “metapopulação”.

Figura 2 - Diagrama ilustrando duas populações arbóreas. A – 
duas populações isoladas; B – duas populações com fl uxo gênico.
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Com este exemplo, percebe-se que o fl uxo gêni-
co pode ser restabelecido em populações naturais. Isto 
ocorre atualmente através de estratégias de conservação 
que preveem corredores ecológicos que facilitem o trân-
sito de polinizadores e dispersores de sementes entre um 
fragmento e outro. As principais peças de um corredor 
ecológico são, sem dúvida, as espécies arbóreas.

Conservação genética em arbóreas 
através de ferramentas moleculares

As árvores possuem genes particulares que lhes con-
ferem grande porte, longevidade e alta taxa reprodutiva. 
Estas características as tornam um grupo de seres vivos 
com modo e tempo evolutivo diferentes dos das demais es-
pécies de plantas. Além disso, as espécies arbóreas são as 
únicas a manter níveis elevados de diversidade enquanto 
acumulam novas mutações em uma única geração. Por este 
motivo, possuem elevada capacidade de adaptação local. 

Apesar de muitos autores enfatizarem a importân-
cia da conservação in situ das Florestas Tropicais, esta 
tem sido realizada com base em dados empíricos ou pou-
co específi cos das comunidades ou ecossistemas a serem 
conservados. A conservação in situ é realizada quando os 
indivíduos a serem conservados são mantidos em suas 
áreas de ocorrência natural e não em coleções botânicas, 
freezers ou viveiros. 

Estratégias de conservação in situ devem ser de-
senvolvidas com base no conhecimento dos padrões de 
dispersão de pólen e sementes e da capacidade de rege-
neração de determinada espécie. Existe ainda uma gran-
de importância em relacionar os estudos demográfi cos 
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aos genéticos, para que a conservação de populações na-
turais seja realizada de maneira efi ciente, a fi m de pre-
servar a maior percentagem possível de indivíduos que 
representem geneticamente a espécie em questão. Além 
disso, tais conhecimentos são ainda relevantes para que 
a exploração de recursos genéticos vegetais tropicais seja 
realizada de maneira planejada e não predatória.

Vários fatores evolutivos tais como seleção e deriva 
genética podem trazer importantes consequências para 
a estrutura genética de populações, afetando sua dinâ-
mica. Entretanto, a magnitude dos efeitos de deriva e 
seleção nos padrões de variação genética é dependente 
da habilidade reprodutiva dos indivíduos da população 
e de seu impacto no fl uxo gênico. Estudos de sistemas 
de cruzamento e de dispersão de pólen são maneiras de 
investigar o fl uxo de alelos e os níveis de diversidade ge-
nética dentro de populações. Desta maneira, o conheci-
mento da gênese da fl oresta tropical e, em particular, da 
sua biologia reprodutiva pode auxiliar na obtenção de es-
tratégias de conservação desse ecossistema. Assim, é ne-
cessário o conhecimento detalhado de todos os aspectos 
reprodutivos para um bom entendimento da distribuição 
da diversidade alélica intra e interpopulacional, do fl uxo 
gênico e da resultante estruturação das populações em 
espécies arbóreas tropicais. 

Uma maneira de relacionar os estudos genéticos 
aos demográfi cos e de conservação é através do núme-
ro efetivo populacional (N

e
), que por ser quantifi cado a 

partir da variância alélica devida à amostragem, é uma 
medida de representatividade genética de indivíduos 
avaliados em determinada área.

As teorias de genética populacional mostram que 
mudanças nos índices de diversidade genética ocorrem 



52

em função do tamanho efetivo populacional que, por sua 
vez, é determinado pela taxa de migração entre popula-
ções e pela variação no sucesso reprodutivo entre indi-
víduos distintos da mesma população. A variabilidade 
genética possui, portanto, um papel fundamental para 
a evolução da espécie, uma vez que a seleção natural é 
realizada com base nas diferenças existentes entre indi-
víduos de uma população, de maneira a permitir, princi-
palmente, o sucesso reprodutivo daqueles mais adapta-
dos ao meio ambiente em que se encontram. Portanto, 
quanto maior a variabilidade existente na população, 
maiores são suas chances de perpetuação. Desta forma, 
as estratégias de manejo ou conservação de populações 
naturais que não considerem as informações genéticas a 
respeito da variabilidade alélica intra e inter populacio-
nal poderão ser inefi cientes.

As técnicas de obtenção das informações sobre os 
polimorfi smos genéticos diretamente em nível do DNA 
passaram a ser bastante utilizadas durante a década de 
90, não apenas na área de melhoramento vegetal, como 
também em estudos de conservação e biologia reprodu-
tiva de populações naturais. Essas técnicas, conhecidas 
como ferramentas moleculares, recebem diferentes no-
mes a depender de sua base genética [por exemplo: se-
quenciamento de DNA, microssatélites, AFLP (amplifi ed 
fragment length polymorphism) e RAPD (random am-
plifi ed polymorphic DNA)]. Os dados gerados com essas 
técnicas são ideais para estudos de parentesco, identifi -
cação individual, fl uxo gênico, sistema reprodutivo, es-
tudos de genes fundadores, número efetivo populacional 
e estrutura genética em populações naturais. Além disso, 
os dados moleculares têm facilitado análises mais sofi s-
ticadas no campo da genética evolutiva, de eventos de 
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hibridização e da estrutura de metapopulações. Enfi m, 
o grande avanço existente atualmente no “conhecimen-
to biológico”, que pode ser utilizado nas estratégias de 
conservação, é devido, em parte, à ampla utilização de 
tecnologias genômicas baseadas em DNA.

As tecnologias de análise do DNA visam amostrar 
todo o genoma (todas as moléculas de DNA encontradas 
nas células que formam a árvore). Dessa forma, acre-
dita-se que os polimorfi mos genéticos detectados com 
as técnicas de biologia molecular representam os poli-
morfi smos do genoma. Esses polimorfi smos estão loca-
lizados tanto nas regiões não codifi cadoras do genoma 
(mais de 90% do genoma das plantas) como nas regiões 
correspondentes a genes. As regiões não codifi cadoras 
incluem diferentes tipos de DNA, tais como sequências 
repetitivas (microssatélites e minissatélites), centrôme-
ros dos cromossomos e sequências não repetitivas. Os 
genes incluem no mínimo dois tipos de sequências de 
DNA: as sequências reguladoras e as sequências codi-
fi cadoras das proteínas. Para um mesmo gene, podem 
ser encontradas diferenças nessas duas sequências nos 
cromossomos herdados do pai e da mãe do indivíduo, 
as quais correspondem ao que denominamos de alelos 
gênicos. 

Estudos de casos sobre conservação da 
diversidade genética

O manejo, a conservação e a utilização dos recursos 
vegetais requerem o conhecimento sobre a diversidade 
genética dos genótipos (aqui entendidos como os dife-
rentes indivíduos de uma população) a serem utilizados 
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para produção de sementes. Desta forma, vamos ilustrar 
a importância de alguns princípios de coleta de mate-
rial com qualidade genética, explicitando alguns casos 
em que marcadores moleculares possibilitaram estudar 
materiais conservados ex situ (Figura 3 A e B) e in situ 
(Figura 3 C).

Figura 3 - Fotos de árvores utilizadas nos exemplos discutidos no 
texto, crescendo em diferentes ambientes. A – um agrupamento de 
jacarandá-da-bahia (Dalbergia nigra), em cabruca; B – pau-
brasil (Caesalpinia echinata), em arborização urbana; C – 
guapuruvu ou fi cheira (Schizolobium parahyba), em área de 
regeneração. Fotos: Ronan X. Corrêa.

A C

B
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A coleção de germoplasma de jacarandá-da-bahia 
(Dalbergia nigra) disponível na Estação Ecológica 
Pau-Brasil (ESPAB), Porto Seguro, BA, foi constituída 
há mais de 30 anos e possui cerca de 6.360 árvores des-
sa espécie. Naquela ocasião, as mudas foram obtidas 
a partir de diferentes localidades do sul da Bahia, em 
fl orestas que ainda representavam razoável diversidade 
dessa espécie. Ao comparar a diversidade genética de 
uma amostra de 163 plantas dessa coleção com aquela 
disponível em uma população isolada em um fragmen-
to fl orestal, fi cou evidente que ela possui uma diversi-
dade genética maior do que a encontrada nas 87 plantas 
do fragmento natural. De fato, essa maior diversidade 
na coleção pode ser explicada pelo emprego de mudas 
provenientes de diversas populações naturais, as quais 
possuíam grande diversidade genética (intra e inter-
populacional). Atualmente, a maioria das fl orestas de 
onde foram obtidas as mudas para constituir essa cole-
ção não existe mais. Portanto, essa coleção ilustra um 
caso bem sucedido de conservação ex situ do jacarandá-
da-bahia.

As plantas de pau-brasil (Caesalpinia echinata) 
plantadas no arboreto e na mata do campus da UESC 
(Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus – BA) 
antes do ano 2000, quando analisadas quanto a sua di-
versidade genética com base em marcadores RAPD, 
revelaram-se pouco diversas. Em geral, apresentaram 
coefi cientes de diversidade genética inferiores a 10%, ao 
passo que as plantas do grupo controle proveniente da 
ESPAB (Estação Ecológica Pau-Brasil, em Porto Seguro 
– BA) possuíam coefi cientes de diversidade genética su-
periores a 40%. Essa baixa diversidade pode ser explica-
da pela origem não controlada das sementes utilizadas 
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para produzir as mudas, as quais foram provenientes de 
poucas matrizes produtoras de sementes.

Algumas populações naturais de guapuruvu (Schi-
zolobium parahyba) amostradas nos municípios de Pa-
raty, Ilha Grande, Itaguaí e Rio de Janeiro (na região li-
torânea) e Miguel Pereira (na região serrana), no estado 
do Rio de Janeiro, mostraram que a diversidade genética 
avaliada com base em marcadores RAPD foi nitidamente 
diferente entres as populações desses cinco municípios, 
sendo que as árvores de Miguel Pereira (provenientes de 
solos, clima e altitude diferentes das demais) foram as 
mais divergentes. Esses dados evidenciam que os locais 
em que as populações se encontram devem ser conside-
rados no manejo da biodiversidade.

As populações arbóreas levam muito tempo para se 
recuperar de estrangulamentos no tamanho de suas po-
pulações. Em experimentos laboratoriais com base em 
organismos modelos de ciclo de vida mais rápidos, ao to-
mar aleatoriamente uma amostra de 10 a 20 indivíduos 
de uma população com tamanho efetivo de 200 indiví-
duos, geneticistas demonstraram que seriam necessárias 
mais de 12 gerações para que houvesse a recuperação de 
uma nova população com tamanho efetivo de 50. Além 
disso, os alelos mais raros seriam perdidos e a diversida-
de genética da nova população permaneceria menor por 
centenas de anos. Essa situação torna-se mais preocu-
pante em árvores cujos ciclos de vida são mais demora-
dos, de modo que são requeridas centenas de anos para 
perfazer 12 gerações.

As recomendações para conservação genética de 
longo prazo mostram que, para conservar cerca de 95% 
dos genes de uma população inicial por 50 gerações, é 
necessário que se conserve indivíduos que correspon-
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dam a um tamanho efetivo populacional de 500, esti-
mado por dados de simulação. Portanto, as evidências 
moleculares dentre os três exemplos que citamos ante-
riormente, combinados com os estudos de simulação, 
permitem inferir que a coleção de jacarandá representa 
um excelente exemplo de conservação ex situ. Por outro 
lado, o arboreto de pau-brasil da UESC não representa 
uma situação ideal de conservação por causa do reduzido 
tamanho associado ao uso de mudas não representati-
vas da diversidade genética de uma população razoavel-
mente diversa. No caso do guapuruvu, constatou-se que 
cerca de 90% da diversidade é intrapopulacional e 10% 
interpopulacional, uma distribuição típica para espécies 
alógamas. Desta forma, concluiu-se que a conservação ex 
situ dessas cinco populações é adequada.

Vamos retornar aos nossos dois exemplos típicos: a 
coleção de germoplasma de jacarandá da ESPAB; e o ar-
boreto de pau-brasil da UESC. Claramente, a coleção de 
germoplasma da ESPAB representa uma situação ideal de 
conservação genética e de produção de sementes com ele-
vada diversidade genética. As mudas foram obtidas a par-
tir de diversas populações, as quais ainda apresentavam 
grande número de plantas e considerável diversidade ge-
nética. Além disso, o número de indivíduos conservados é 
maior do que aquele considerado como mínimo em simu-
lações para conservação em médio prazo (50 gerações).

O arboreto original da UESC não permitiria produzir 
essas sementes de alta qualidade. No entanto, nos últimos 
oito anos, o número de árvores de pau-brasil do campus 
da UESC foi ampliado, ultrapassando 50 plantas em ida-
de reprodutiva. Além disso, as mudas são provenientes 
de localidades diferentes das que originaram as primeiras 
plantas cultivadas no campus. Desta forma, provavelmen-
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te esse conjunto de árvores tenha passado a representar 
uma boa quantidade de diversidade genética, após o ano 
2000. Neste novo cenário (mais de 50 árvores em estado 
reprodutivo), provavelmente as árvores de pau-brasil da 
UESC passarão a representar uma razoável diversidade 
genética, bem como uma condição adequada para as re-
combinações genéticas. Por exemplo, em 2009, mais de 
25 árvores fl oresceram e produziram sementes. Essas se-
mentes representam um excelente lote (mais de 15 plantas 
em condições ideais para fecundação cruzada). O antigo 
arboreto que antes apresentava apenas utilidade educativa 
e de turismo (mostrar as características das plantas, criar 
diversidade de espécies no campus...) foi ampliado de for-
ma a representar uma condição mais adequada à produção 
de sementes. Vejam, portanto, que as áreas refl orestadas 
sem levar em conta os critérios de diversidade genética po-
dem ser restauradas de modo a passar a representar uma 
parcela signifi cativa de diversidade. Se alcançarmos várias 
centenas de iniciativas como esta, no conjunto elas pode-
riam representar algum efeito de conservação genética.

Coleta de matrizes para fi ns de 
conservação genética

As iniciativas de recuperação de áreas degradadas 
nem sempre dispõem de mudas em quantidade sufi cien-
te, muito menos com qualidade adequada para conciliar 
cobertura vegetal e conservação efi ciente da diversidade 
genética. Dentre essas iniciativas, apenas as de caráter 
acadêmico ou ações isoladas de organizações que buscam 
reconhecimento de mercado contemplam os critérios de 
qualidade física, fi siológica e genética das sementes e 
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mudas. Consequentemente, as áreas replantadas tendem 
a apresentar “populações” com baixa diversidade gené-
tica. Como discutido anteriormente, isso pode limitar a 
aptidão dos indivíduos aos locais refl orestados ou resul-
tar em populações com baixa habilidade de responder 
às pressões que exercem seleção natural. Desta forma, 
justifi ca-se enriquecer a diversidade genética das áreas 
revegetadas ou iniciar programas de restauração fl ores-
tal com sementes com grande diversidade genética.

Deve-se destacar que a maioria das arbóreas tropicais 
é alógama. Inclusive, algumas delas possuem mecanismos 
de autoincompatibilidade que previnem a autofertiliza-
ção. Contudo, mesmo nas que não têm esses mecanismos, 
as autofertilizações podem levar à depressão endogâmica, 
ocasionando baixa capacidade adaptativa da progênie. Por-
tanto, o manejo das coleções de plantas no campo ou das 
áreas de restauração fl orestal deve considerar medidas prá-
ticas que favoreçam o intercruzamento entre as plantas.

Nossos dois exemplos de conservação ex situ permi-
tem também evidenciar algumas fi nalidades e justifi cati-
vas para que sejam colhidas sementes segundo padrões 
de conservação da diversidade genética. A coleção de ger-
moplasma representa um exemplo concreto de conserva-
ção da diversidade genética em jacarandá-da-bahia. Por 
outro lado, a baixa diversidade constatada no arboreto da 
UESC, seguida de seu enriquecimento recente com o plan-
tio de maior número de árvores, ilustram que: (i) o diag-
nóstico molecular da diversidade serve para demonstrar 
numericamente a necessidade de enriquecer seletivamen-
te as áreas de restauração fl orestal; (ii) o enriquecimento 
de áreas revegetadas permite habilitá-las como local de 
conservação da diversidade genética da espécie; (iii) o en-
riquecimento de áreas revegetadas que se baseia em lotes 
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de sementes com elevada diversidade genética é estraté-
gia necessária e sufi ciente para habilitar essas áreas como 
produtoras de sementes de alta qualidade genética.

Para as espécies ameaçadas de extinção, não há 
grandes populações disponíveis para coletas. Além dis-
so, a maioria das fl orestas sofreu grande devastação, 
restando apenas fragmentos descontínuos de fl orestas. 
Desta forma, vamos ilustrar com alguns critérios e pro-
cedimentos de coletas que resultam em coleções de gran-
de diversidade genética e propor algumas generalizações 
para coletas de sementes de árvores.

Um dos primeiros critérios a considerar é a dimen-
são da fl oresta e o tamanho da população em que será feita 
a coleta das sementes. As fl orestas grandes, nas quais haja 
pelo menos uma centena de indivíduos de cada uma das 
espécies escolhidas para a produção de sementes, são ide-
ais para marcar as matrizes produtoras de sementes (Fi-
gura 4 B). As principais razões para essa escolha decorrem 
dos seguintes aspectos: (i) nos fragmentos pequenos e iso-
lados, as espécies perdem diversidade genética e sofrem 
com a endogamia (ou acasalamento entre aparentados); 
(ii) a cada redução em 10 vezes o tamanho do fragmento 
fl orestal, perde-se cerca de 30% das espécies; (iii) o efeito 
de borda nos fragmentos reduz a diversidade de espécies, 
o número de indivíduos por espécie e, consequentemente, 
a diversidade genética; (iv) cerca de 70% das espécies ar-
bóreas têm menos de 50 indivíduos em fragmentos de 10 
hectares. Nas populações naturais grandes e com popu-
lações acima de 100 árvores da espécie a ser coletada, as 
principais recomendações para coleta são:

a) marcar no mínimo 12 árvores matrizes, distan-
ciadas de pelo menos 50 m entre si, em cada po-
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pulação, uma vez que árvores mais distantes ten-
dem a ter menor grau de parentesco e represen-
tam melhor a diversidade da população local;

b) considerar as árvores agrupadas como uma só 
matriz de coleta, visto que elas em geral consis-
tem de indivíduos aparentados, podendo ser al-
gumas vezes clones que surgem por estacas ou 
brotamento ou resultar da produção de semen-
tes de uma única árvore.

Figura 4 - Exemplos de diferentes locais disponíveis para coletas de 
sementes. A – fragmentos de fl orestas próximas a centros urbanos, 
Itabuna, BA; B – fl orestas de grandes dimensões, Ilhéus, BA; C – 
fragmentos de fl oresta adjacentes a áreas de cultivo, Ilhéus, BA. 
Fotos: Ronan X. Corrêa.

A

CB
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A maioria das fl orestas remanescentes e disponí-
veis para estabelecer como áreas produtoras de sementes 
caracterizam-se como fragmentos de fl orestas próximas 
a centros urbanos (Figura 4 A) ou a fragmentos de fl o-
resta adjacentes às áreas de cultivo (Figura 4 C), os quais 
geralmente são fragmentos de fl orestas muito pequenos 
(menores que 10 hectares). Nesses tipos de fl oresta, no-
ta-se forte infl uência antrópica, notadamente para caça, 
retirada de madeira e extração de plantas medicinais e 
ornamentais. Além disso, o número de árvores de cada 
espécie geralmente é inferior a 100 indivíduos por frag-
mento. Portanto, os processos ecológicos são fragilizados, 
especialmente aqueles relacionados com a movimentação 
de pólen entre as árvores e de sementes a média e longa 
distâncias. Por causa desses problemas, os seguintes cui-
dados devem ser observados na coleta de sementes:

a) marcar no mínimo 12 árvores matrizes por con-
junto de fragmentos fl orestais, distanciados a 
pelo menos 50 m entre si, de modo que o con-
junto de fragmentos que constituirá o lote de 
sementes some pelo menos 50 árvores no to-
tal (observe que se cada fragmento tem apenas 
5 árvores da espécie alvo, serão necessários 10 
fragmentos em uma mesma região para consti-
tuir um lote de sementes com alta diversidade 
genética);

b) considerar as árvores agrupadas como uma só 
matriz de coleta;

c) a curto prazo, caso os fragmentos pertençam a 
diferentes proprietários, a associação entre eles 
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para constituir os lotes de sementes com grande 
diversidade é necessária;

d) a longo prazo, cada proprietário poderá buscar 
sua autonomia como produtor de sementes de 
determinadas espécies, desde que ele enrique-
ça sua fl oresta com materiais que representem 
grande diversidade genética, isto é, que ele 
plante árvores produtoras de sementes, a partir 
de mudas produzidas segundo o padrão de qua-
lidade em relação à diversidade genética;

e) o enriquecimento de fl orestas naturais somen-
te deve ser feito com materiais provenientes da 
mesma região, visto que a introdução de mate-
rial de áreas muito diferentes quanto ao clima e 
solo pode estar relacionada com o risco de tra-
zer variedades muito diferentes, porém pouco 
adaptadas à região.

Em situações extremas, pode-se recorrer a coletas 
fora de fl orestas. Contudo, mesmo assim, há que se con-
siderar alguns critérios mitigadores de estrangulamen-
tos genéticos:

a) a regra é não coletar sementes em árvores isoladas 
(muito distantes de fl orestas ou em ruas e praças), 
uma vez que suas sementes provavelmente resul-
taram de autopolinização (problemas de endoga-
mia) e suas sementes terão baixa diversidade gené-
tica (geralmente as mudas produzidas para arbori-
zação urbana não representam qualidade genética 
ideal para uma matriz produtora de sementes);
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b) para coletar em árvores fora de fl orestas, orien-
te-se pela efi ciência do polinizador para inferir 
se a árvore encontra-se isolada: (i) árvores poli-
nizadas por insetos de pequenos voos devem es-
tar, no máximo, a 50 m de fragmentos fl orestais 
contendo outras árvores da mesma espécie; (ii) 
se polinizadas por insetos médios e grandes, de-
vem estar, no máximo, até 100 m; (iii) se polini-
zadas por aves, considerar como não isoladas se 
estão, no máximo, até 500 m de distância; (iv) 
se polinizadas por mamíferos, até 1000 m.

Os lotes de sementes representativos da diversida-
de da espécie devem ser também considerados quanto 
à origem geográfi ca. Nesse sentido, recomendam-se os 
seguintes procedimentos:

a) regionalizar a coleta para aproveitar as poten-
cialidades de produção de sementes nas regiões 
próximas às áreas de plantio (programas de res-
tauração fl orestal, pontos adequados para enri-
quecimento de fl orestas etc.);

b) regionalizar o plantio para aproveitar melhor o 
potencial de adaptação das espécies, mesmo as 
de ocorrência ampla;

c) classifi car os lotes de sementes quanto aos crité-
rios genéticos e ecológicos (que ao menos consi-
dere o número mínimo recomendado de matri-
zes caracterizadas como representativas de di-
versidade e que as sementes sejam provenientes 
de fl orestas em que ocorrem os polinizadores).
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Para todos os tipos de população ou esquemas de 
formação de lotes de sementes, deve-se considerar que a 
produção de sementes em locais com clima e solo com as 
mesmas características dos locais em que as mudas serão 
plantadas aumentam as chances de adaptação ao local. 
Isto ocorre porque os processos evolutivos atuaram nas 
fl orestas naturais por longo tempo, de modo que a se-
leção natural operou no sentido de favorecer genótipos 
mais adaptados.

A busca da conservação da diversidade genética deve 
ser feita por todos os envolvidos com as atividades agríco-
las e fl orestais. Desta forma, o agricultor deve considerar 
os critérios genéticos e ecológicos com medidas práticas 
de coleta de sementes para produção de mudas para seu 
uso ou comercialização. As organizações mantenedoras 
de áreas destinadas à preservação da biodiversidade, bem 
como de bancos ativos de germoplasmas, devem conside-
rar os critérios genéticos e o uso de marcadores molecu-
lares para caracterizar e monitorar a diversidade genética 
dos acessos. Ações extensionistas dessas organizações, 
especialmente as universidades e instituições públicas 
de pesquisa, devem expandir a aplicação de estratégias 
mais precisas junto aos demais setores da sociedade, es-
pecialmente aos agricultores. As organizações privadas 
também devem ser orientadas a considerar os critérios 
de conservação da diversidade genética. 
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