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RESUMO - São escassas as informações relativas ao controle genético do florescimento em 
árvores no nosso meio. O presente trabalho chama a atenção para a necessidade de se 
considerar os aspectos genéticos do florescimento em qualquer programa de melhoramento 
florestal. Foi desenvolvida uma metodologia para a avaliação do florescimento masculino e 
feminino em Pinus caribaea var. hondurensis Barr. e Golf., e em Pinus oocarpa Schiede, e 
foram estabelecidas correlações entre os crescimentos vegetativos e reprodutivos. Os 
resultados mostram grande variação genética no florescimento entre clones, assim como um 
forte controle genético para as caracterÍsticas de florescimento. Dados iniciais para a 
herdabilidade em sentido amplo em P. caribaea e P. oocarpa foram, respectivamente, de 
63,4% e 53,1% para o florescimento feminino; 52,5% e 46,5% para o florescimento 
masculino e 27,8% e 43,3% para o número de estróbilos masculinos por inflorescência. Em 
ambas as espécies, ficou provado que o florescimento feminino diminui e o florescimento 
masculino aumenta da parte superior para aparte inferior da copa, o que resulta numa 
diminuição da probabilidade de auto-polinização. Não foi encontrada correlação entre o 
florescimento feminino e o crescimento em P. oocarpa, mas foi observada pequena 
correlação entre o florescimento masculino e o crescimento vegetativo. Não foi observada, 
tampouco, correlação entre o florescimento masculino e o feminino. 
 
ABSTRACT - In Brazilian conditions there are not many information about the genetic 
control on tree species flowering. This paper intends to raise attention no the importance of 
the genetic aspects of flowering in the establishment of tree species improvement programs. 
It tried to develop a methodology to evaluate the female and male flowering in Pinus 
caribaea var. hondurensis Barr. e Golf., and in P. oocarpa Schiede, and to estabish 
correlations between the vegetative and reproductive growth. The results show a large 
genetic flowering variation between clones and a strong genetic control for the flowering 
characteristics. Initial data for broad sense heritability in P. caribaea var. hondurensis and 
P. oocarpa were 63,4% and 53,1% for female flowering, 52,5% and 46,5% for male 
flowering, and 27,8% and 43,3% for male strobilus by inflorescence, respectively. In both 
species it was proved that female flowering decreases from up to down the crown, while 



male flowering increases the same way, reducing the self-pollination probabilities. It was 
not found any correlation between female flowering and vegetative growth in P. oocarpa, 
but a small correlation between male flowering and vegetative growth was noticed. There 
was no correlation between female and male flowering.  
 

INTRODUÇÃO 
 
 No Brasil os programas de melhoramento genético das espécies florestais, na fase 
inicial em que se encontram visam basicamente à maior produção volumétrica, melhor 
forma do fuste, madeira com qualidade melhorada com vistas a seu uso final, e resistência a 
doenças. Até agora, entretanto, não houve muita preocupação com a capacidade reprodutiva 
das árvores selecionadas e as conseqüências disto na produção de sementes melhoradas e 
para as gerações futuras. Este aspecto é discutido neste trabalho preliminar em que se 
considerou a variação genética existente para florescimento, a herdabilidade para 
florescimento, a distribuição dos sexos na copa e a correlação entre crescimento 
reprodutivo e crescimento vegetativo em duas espécies tropicais bastante plantadas no 
Brasil: Pinus caribaea var. hondurensis e P. oocarpa. Procurou-se também desenvolver 
uma metodologia para coleta de parâmetros não comumente avaliados em nossas 
condições, como é o caso da avaliação do florescimento feminino e do masculino. 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Segundo Bengston ( 1969) , citado por GREENE & TAYLOR ( 1974 ), em Pinus 
elliottii var. elliottii há grandes diferenças no florescimento, fecundidade e sexualidade 
entre clones, e aqueles que possuem grande capacidade de florescimento são fortemente 
influenciados pelo ambiente. Devido a este fato, em um programa de produção de sementes 
geneticamente melhoradas, um pequeno número de clones pode ser responsável pela maior 
parte das sementes, o que pode ser contornado pela inclusão de poucos rametes destes 
clones mais produtivos (ERIKSSON, 1977) , BARNES & MULLIN (1974) trabalhando 
com Pinus patula, P. elliottii, e P. kesiya citam que a variação infra-específica para 
florescimento em pomares destas espécies é grande a ponto de prejudicar as possibilidades 
de cruzamentos aleatórios em pomares com menos de 15 clones. 

NIKLES (1977) encontrou em pomar de Pinus caribaea var. hondurensis diferenças 
entre clones na produção de sementes. Assim, em 1976 o clone que frutificou menos variou 
de 1 a 14 cones, enquanto que o mais produtivo variou de 152 a 567 cones. 

VARNELL et alii (1967) mencionam que depois que uma árvore de Pinus sp 
começa a florescer, a sua produção de sementes vai aumentando lentamente e é irregular 
por 2 a 5 anos. Estes autores estudando P. elliottii var. elliottii com idades variando de 14 a 
17 anos, provenientes de estacas enraizadas, determinaram sua herdabilidade no sentido 
amplo para florescimento obtendo valores entre 0,49 e 0,50. A herdabilidade no sentido 
restrito em populações com 16 a nos foi de 0,13. 

A redução da idade de florescimento pode ser obtida por seleção fenotípica 
(REINES & GREENE, 1958). Mergen (1961), citado por GREENE & TAYLOR (1974), 
observou que o florescimento precoce em Pinus taeda é geneticamente controlado e que o 
mecanismo que comanda a mudança de uma gema vegetativa em gema sexual pode ser 
modificado por inúmeros fatores ambientais. Este autor trabalhando com P. taeda, P. 
elliottii var. elliottii o P. echinata relatou que o florescimento precoce é controlado 



geneticamente e que a seleção permite uma redução da idade de florescimento. Neste 
trabalho os clones sem capacidade de flores cimento não foram afetados por adubação. 
BRAMLETT & BELANGER (1976) também mencionam que a produção de flores 
responde muito à seleção fenotípica e em menor grau a adubações moderadas. 
HEIMBURGER & FOWLER (1969) trabalhando com Pinus sylvestris também notaram o 
forte controle genético do florescimento. Fizeram menção ainda, de que em programas para 
seleção de árvores com florescimento precoce surgem características indesejáveis como 
decréscimo de produção de sementes, intervalo grande entre florescimento masculino e 
feminino, enfermidades nos clones e má forma de crescimento, devido provavelmente a 
uma alta pressão de seleção. Talvez com uma base ampla de seleção e com o uso de 
híbridos intra-específicos seja possível obterem-se árvores com flores cimento precoce e 
com boa forma e bom índice de crescimento. 

Segundo SCHMIDTLING (1971), tanto a adubação como o cultivo de Pinus taeda 
aumenta a probabilidade de florescimento em árvores de 4 a 7 anos de idade. No entanto, 
aplicações de 112 kg/ha de N, 56 kg/ha de P2O5 e 56 kg/ha de K2O não aumentaram a 
probabilidade, mas auxiliaram na fixação da carga. LONG et alii (1974) verificaram que 
em Pinus taeda, P. elliottii e P. palustris diversas práticas culturais isoladas, tais como 
adubação, poda, injúrias no tronco, irrigação e poda de raízes, provocaram pequeno 
aumento na produção de sementes. A combinação correta destas práticas para cada caso é 
que parece ser a maneira de se conseguir grande produção de sementes. HOEKSTRA & 
MERGEN (1957) relatam que o florescimento feminino de Pinus elliottii var. elliottii com 
7 anos de idade foi estimulado com poda de raízes, injúrias no tronco e adubações. 

Com relação à correlação entre crescimento reprodutivo e crescimento vegetativo há 
ainda muitas dúvidas e informações contraditórias, tudo dando a entender que há inúmeras 
variáveis relacionadas com este problema. 

De acordo com KRAMER & KOZLOWSKI (1979) , um dos problemas mais 
importantes e menos compreendidos é a produção irregular e imprevisível de flôres, frutos 
e sementes nas árvores e entre árvores de uma espécie. O crescimento reprodutivo e o 
vegetativo usualmente são correlacionados negativamente embora às vezes haja correlação 
positiva. O efeito inibitório de uma grande frutificação sobre o crescimento vegetativo faz-
se sentir no próprio ano e nos subsequentes. Estes autores citam ainda diversos outros que 
relataram correlações negativas entre crescimento reprodutivo e vegetativo: frutificações 
maciças reduzem o crescimento do tronco e das raízes; o estado fisiológico na árvore no 
começo de um ano de grande florescimento é diverso do de um ano de pequeno 
florescimento (SINGH, 1948); em Abies balsamea o crescimento apical e radial foi inibido 
nos anos de boas safras de sementes (MORRIS, 1951); em Fagus sylvatica a espessura dos 
anéis de crescimento reduziu-se pela metade nos anos de grande produção seminal e o 
efeito prolongou-se por 2 anos (HOLMSGAARD, 1962); em Pseudotsuga menziessi, Abies 
grandis e Pinus monticola as altas produções de cones estão correlacionadas com pequena 
produção de xilema (EIS et alii, 1965) . 

Segundo KRAMER & KOZLOWSKI (1972) é de se esperar que grandes produções 
de frutos e sementes reduzam o crescimento vegetativo. HUBER et alii (1949) citados por 
estes autores, notaram, no entanto, que no carvalho as grandes produções de frutos não 
tinham correlação consistente com anéis de crescimento estreitos. 

Conforme KOZLOWSKI (1971), em certas condições a correlação entre 
crescimento vegetativo e crescimento reprodutivo pode ser positiva. Isto pode ocorrer 
quando as variações no vigor da árvore predominarem sobre as diferenças no crescimento 



reprodutivo. O autor cita assim o trabalho de HAVIS e CULLINAM (1946) onde há 
referência a uma forte correlação positiva entre incremento vegetativo e reprodutivo, 
influenciada pela aplicação de adubos. PROEBSTING (1958) citado por KRAMER & 
KOZLOWSKI (1979) narra correlação alta quando se aplicam fertilizantes. Ainda segundo 
este autor, em pessegueiro esta correlação é linear e negativa desde que a produção de 
flores, frutos e sementes não seja nem muito baixa nem muito alta. Sendo muito baixa há 
uma diminuição relativa no crescimento vegetativo; sendo muito alta, um aumento relativo 
no crescimento vegetativo, ou seja: nos extremos a correlação passa a ser positiva. 

VARNELL (1976) verificou que em Pinus palustris a presença de cones femininos 
estava associada ao crescimento vigoroso de galhos secundários e à presença de cones 
imaturos. Nos galhos primários, porém, a presença de cones imaturos e o crescimento 
vegetativo não estavam associados com a subsequente produção de cones. De acordo com 
BRAMLETT & BELANGER (1976) , em Pinus virginiana a seleção para alto crescimento 
provocou decréscimo na produção de flores femininas. Adubando-se moderadamente, 
conseguiu-se aumentar tanto o crescimento vegetativo como a produção de flores. Ainda 
segundo estes autores, em programas de melhoramento deve-se considerar principalmente o 
crescimento vegetativo, mas dar alguma importância ao potencial de florescimento para 
assegurar a produção de sementes. MATTHEWS (1963) realça que quando se selecionam 
árvores superiores, deve-se levar em conta o seu potencial idade para produção de 
sementes, embora não seja necessário que todas as árvores selecionadas sejam boas 
produtoras de sementes. 

 
MATERIAIS E METODOS 

 
Foram utilizadas duas espécies do gênero Pinus neste trabalho: P. caribaea var. 

hondurensis e P. oocarpa. 
A área de Pinus caribaea var. hondurensis utilizada foi um banco clonal localizado 

na «Estação Experimental de Recursos Naturais Renováveis de Anhembi», em Anhembi - 
SP, a uma latitude de 22°38'S, longitude de 48°16'W e altitude de 530 m. Esta região 
apresenta clima de tipo Cwa, segundo a classificação de Köppen, caracterizado como 
mesotérmico de inverno seco, com temperatura média do mês mais frio inferior a 18°C e do 
mês mais quente superior a 22°C. A pluviosidade local varia de 1100 a 1300 mm anuais, 
havendo estação seca de abril a setembro e período de maior pluviosidade em janeiro e 
fevereiro. 

O material deste banco clonal proveio de árvores selecionadas em diversos talhões, 
na região de Casa Branca SP, e foi propagado por enxertia de fenda de topo. A idade do 
plantio na época da coleta dos dados era de 4 anos e 9 meses. O número de enxertos 
(rametes) por clone é variável, havendo 66 clones e 167 enxertos. O espaçamento básico é 
de 6m x 6m e os enxertos encontram-se distribuídos ao acaso. Foram analisados 131 
enxertos e 47 clones (com número de rametes de 2 a 6). Parte da área apresenta problemas 
de elevação do lençol freático durante a época chuvosa, o que acarreta danos ao 
desenvolvimento dos enxertos. Além disso, há restrições causadas por efeito do porta-
enxerto (hilobioto) e pela presença de muitas falhas, que alteram o espaçamento entre 
árvores. 

A área de Pinus oocarpa utilizada foi um banco clonal, localizado na «Companhia 
Agro Florestal Monte Alegre» em Agudos -SP, a uma latitude de 22°19'S, longitude de 
49°04' W e altitude de 550 m. Esta região apresenta clima do tipo Cwa, segundo a 



classificação de Köppen, caracterizado como mesotérmico de inverno seco, com 
temperatura média do mês mais frio inferior a 18°C e do mês mais quente, superior a 22°C. 
A pluviosidade média anual é de 1215 mm, predominando no semestre mais quente. 

O material deste banco clonal proveio de diversos talhões comerciais da própria 
companhia e foi propagado através de enxertia de fenda de topo. A idade do plantio na 
época da coleta dos dados era de 5 anos e 4 meses. O espaçamento é de 6m x 6m e os 
enxertos encontram-se distribuídos em blocos casualizados. As análises foram realizadas 
em 56 clones, cada um com 4 repetições (rametes). Como nem sempre foi possível obter as 
4 repetições nos mesmos blocos, devido às falhas existentes ou ao replantio (inclusive com 
mudas de idades diferentes) , usaram-se 7 blocos e o esquema estatístico consequentemente 
passou a ser o inteiramente casualizado. Isto foi possível graças à homogeneidade do local 
em que estão os blocos. Como restrições à análise podemos citar o efeito do hipobioto que 
variou muito (inclusive a espécie), a presença de replantio com idades diferentes (na 
medida do possível eliminou-se este efeito) e o uso de adubos que podem ter estimulado o 
florescimento.  

Os dados foram coletados em julho/1980 tanto para o Pinus caribaea var. 
hondurensis como para o P. oocarpa. 

Em cada árvore verificou-se o seguinte: 
a) número de estróbilos femininos em cada uma das 3 secções horizontais em que se 

dividiu a copa da árvore (secções baseadas na altura da copa e não no ponto de inserção dos 
ramos): terço superior, terço médio e terço inferior . 

b) número de agrupamentos (inflorescências) de estróbilos masculinos por secções 
da árvore.  

c) número de estróbilos masculinos por inflorescência, na secção inferior da copa, 
tomando-se uma amostra de no máximo 5 inflorescências. 

Os coeficientes de herdabilidade no sentido amplo para florescimento foram 
determinados a partir dos resultados de análise de variância e pela fórmula (VARNELL et 
alii, 1967):   
 

Fonte de variação QM E(QM) 
Tratamento (clone) Q1  

 
Erro Q2  

 
 

 
        - herdabilidade no sentido amplo.  
Ql  - valor do QM obtido para o tratamento. 
Q2  - valor do QM obtido para o erro. 
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        - variância genética entre clones. 
r  - número de repetições 
 

Para a verificação de distribuição dos sexos na copa foram utilizados os dados de 
florescimento feminino e florescimento masculino divididos por secção horizontal da copa, 
tomando-se por base a sua altura (e não volume). De cada espécie foram tomados 10 clones 
ao acaso dentre aqueles que apresentavam florescimento em pelo menos duas secções da 
copa. Como os dados não seguiram distribuição normal, também foram transformados em        
                Realizaram-se dois tipos de análise de variância para as duas espécies: 

- análise conjunta para os dois sexos em esquema fatorial 10 x 3 x 2 (GOMES, 
1978), determinando-se os valores de F para clones, para posições na copa (secção 
horizontal) , para sexos, para interação clone x posição, para interação clone x sexo, para 
interação posição x sexo e para interação clone x posição x sexo. 

- análise por sexos separados, determinando-se os volumes de F para clones, para 
posições e para a interação clone x posição. Esta segunda análise foi realizada para mostrar 
as diferenças de florescimento em cada secção, pois na análise conjunta isto fica às vezes 
anulado já que o florescimento feminino decresce do ápice da copa para a base, enquanto 
que o masculino cresce, havendo assim complementação no número total. Para se verificar 
as diferenças entre as secções utilizou-se o teste de Tukey (GOMES, 1978) . 

Na determinação de coeficientes de correlação entre crescimento vegetativo para 
Pinus oocarpa.  

Como os dados de florescimento também os de crescimento vegetativo (DAP e 
altura total) não seguiram uma distribuição normal (figuras 3 e 7), foi utilizado o 
«coeficiente de correlação de Spearman» (FUNK, 1971 e LEE, 1974, citados por 
KAGEYAMA, 1977) , através das fórmulas citadas por CAMPOS (1979).   

Como o número de pares de dados era 56, ou seja, maior que a significância da 
correlação:  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Distribuição de freqüência dos dados 
 
Tanto para o Pinus caribaea var. hondurensis como para o P. oocarpa, os dados de 

número de estróbilos femininos e número de inflorescências de estróbilos masculinos por 
clone não seguiram uma distribuição normal. Este fato talvez seja devido à pouca idade dos 
bancos clonais analisados, quando então o florescimento é muito irregular, como salientou 
VARNELL et alii (1967).Vários dos clones que não apresentaram nenhum florescimento 
poderão no próximo ano apresentá-lo, contribuindo então para diminuir a distribuição não-
normal dos dados. Pelas figuras 1 e 5 (P. caribaea var. hondurensis) e 3 e 7 (P. oocarpa) 
observa-se que o pico da distribuição se deu justamente no início, devido à existência de 
árvores sem nenhum florescimento e que talvez no próximo ano já floresçam. Esta situação 
é mais drástica com o P. oocarpa que este ano apresentou pequeno florescimento, como se 
pode ver no eixo abscissas das figuras 3 e 7. 

Já para os dados de estróbilos masculinos por inflorescência (figuras 9 e 11) , por 
terem sido retirados somente das árvores que apresentavam florescimento, a distribuição foi 
próxima à normal.  
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Visando deixar os dados com uma distribuição mais normal para que pudessem ser 

analisados estatisticamente, fez-se a transformação ,                      e obtiveram-se as figuras 
2,4, 6,8, 10 e 12. Pode-se notar que houve uma redução da freqüência relativa na classe 
modal, mas mesmo assim os dados ainda fogem bastante à distribuição normal, exceção 
feita ao florescimento masculino do P. caribaea var. hondurensis (figura 6) e aos números 
de estróbilos masculinos por inflorescências em P. caribaea var. hondurensis e P. oocarpa 
(figuras 10 e 12, respectivamente) . 

Abrimos um pequeno parêntesis aqui para citar a ocorrência anormal em um clone 
de P. caribaea var. hondurensis de estróbilos hermafroditas: em seu ponto de inserção o 
estróbilo apresentava-se com características masculinas, diferenciando-se em sua 
extremidade para um estróbilo feminino. Houve repetição desta anormalidade dentro dos 
rametes deste clone. 

 
Determinação da variação no florescimento entre os cones 
 
Esta determinação foi realizada pela análise de variância dos dados transformados 

em               . Na tabela 1 estão os dados de número de clones utilizados, número de 
enxertos utilizados, a média, o coeficiente de variação experimental, o valor de F calculado, 
e as amplitudes de variação do florescimento (dados sem a transformação de            ), para 
as duas espécies. Analisando-se os valores de F obtidos verifica-se que em todos os casos 
houve alta significância, evidenciando a existência de alta variação genética entre clones 
para florescimento feminino, florescimento masculino e número de estr6bilos masculinos 
por inflorescência, à idade em que se encontravam os bancos clonais (4 anos e 9 meses para 
o de P. caribaea var. hondurensis e 5 anos e 4 meses para o de P. oocarpa) . 
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Tabela 1 : Número de clones enxertos e dados estatísticos para florescência feminina, 
masculina e inflorescência de P. caribaea e P. oocarpa. 

 
 nc na x Cve F Ac Aa 
P. caribaea var. 
hondurensis 
- floresc. fem. 
- floresc. masc. 
- no estrob. masc. 

por infloresc. 

 
 

47 
47 

 
39 

 
 

131 
131 

 
113 

 
 

2,307 
4,158 

 
3,744 

 
 

57,1% 
37,5% 

 
29,7% 

 
 

5,84** 
4,23** 

 
2,12** 

 
 

0,0 / 95,7 
0,0 / 91,7 

 
6,5 / 39,2 

 
 

0 / 109 
0 / 102 

 
1 / 65 

P. oocarpa 
- floresc. fem. 
- floresc. masc. 
- no estrob. masc. 

por infloresc. 

 
56 
56 

 
15 

 
224 
224 

 
40 

 
1,492 
1,598 

 
4,174 

 
49,9% 
80,0% 

 
22,6% 

 
5,52** 
4,92** 

 
3,04** 

 
0,0 / 12,2 
0,0 / 57,0 

 
5,5 / 37,5 

 
0 / 31 
0 / 65 

 
1 / 69 

nc - número de clones analisados 
na - número de árvores analisadas 
X - média dos clones 
Cve - coeficiente de variação experimental 
F - valor de F calculado 
Ac - amplitude de variação a nível de média de clones 
Aa - amplitude de variação a nível de árvore 
++ - significativo ao nível de 1%. 

 
Tabela 2: Herdabilidades, variâncias genéticas e ambientais para florescimento 
feminino, masculino e número de estróbilos masculinos por inflorescência nas duas 
espécies estudadas. 
 
  

 
  

P. caribaea var. 
hondurensis 
- floresc. fem. 
- floresc. masc. 
- no estrob. masc. 

por infloresc. 

 
 

1,7350 
2,4324 

 
1,2378 

 
 

3,0111 
2,6897 

 
0,4762 

 
 

63,4% 
52,5% 

 
27,8% 

P. oocarpa 
- floresc. fem. 
- floresc. masc. 
- no estrob. masc. 

por infloresc. 

 
0,5543 
1,6342 

 
0,8890 

 
0,6271 
1,5993 

 
0,6800 

 
53,1% 
46,5% 

 
43,3% 

 
Determinação de coeficientes de herdabilidade no sentido amplo para 

florescimento 
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Na tabela 2 são mostrados os valores obtidos com base nas respectivas análises de 
variâncias: 

Observa-se que os valores encontrados, principalmente para número de estróbilos 
femininos e número de inflorescências de estróbilos masculinos são relativamente altos, 
indicando um forte controle genético para estas características. Deve-se salientar que estes 
coeficientes de herdabilidade são dados preliminares por terem sido obtidos de uma coleta 
de dados de somente um único período de florescimento, podendo desta forma somente nos 
dar uma ordem de grandeza destes parâmetros. Para que os coeficientes de herdabilidade 
para florescimento sejam determinados com maior rigor, serão necessárias diversas coletas 
de dados em vários períodos de florescimento. No entanto, existe bastante coerência entre 
os resultados para as duas espécies, além das magnitudes das herdabilidades serem 
similares às da literatura, sugerindo haver grandes possibilidades para a manipulação 
genética dessas características. 
 
Tabela 3: Pinus caribaea var. hondurensis. Análise conjunta para os dois sexos. 
 

Fonte de variação F 
Clones (C) 
Posições (P) 
Sexos (S) 
Interação  CxP 
Interação CxS 
Interação PxS 
Interação CxPxS 
Resíduo 

17,22** 
10,72** 
9,99** 
1,59* 

4,29** 
30,74** 
2,44** 

- 
x = 2,1797     Cve = 41,6% 

 
Verificação da distribuição dos sexos na copa 

 
a)  Pinus caribaea var. hondurensis 

A análise conjunta para os dois sexos mostrou os resultados resumidos na tabela 3. 
Nota-se que todas as fontes de variação foram altamente significativas, com exceção 

da interação entre clones e posições, que apenas foi significativa. Assim, temos variações 
entre clones, entre posições (número total de estr6bilos femininos e de inflorescências de 
estróbilos masculinos), entre sexos (quantidade de florescimento feminino e masculino). A 
interação entre clones e posições indica que há clones que florescem mais em uma posição 
da copa, enquanto que outros florescem mais em outra posição (secção) .A interação entre 
clones e sexos indica haver predominância de um dos sexos em cada clone. A interação 
entre posições e sexos nos mostra a tendência do florescimento feminino concentrar-se na 
posição superior da copa, enquanto que o florescimento masculino concentra-se na inferior. 

A análise por sexos separados é apresentada na tabela 4, e pelo teste de Tukey 
(GOMES, 1978) , na tabela 5. 

As médias unidas pelo traço não diferem entre si ao nível de 5% (traços à esquerda) 
e ao nível de 1% (traços à direita)  
 
b) Pinus oocarpa 



A análise conjunta, para os dois sexos mostrou os resultados apresentados na tabela 
6. 

A diferença entre clones e a entre sexos (quantidade de florescimento) foi altamente 
significativa. Houve interação altamente significativa entre clones e sexos, evidenciando-se 
que há alguns clones em que predomina o sexo feminino e outros em que predomina o sexo 
masculino. Como no ocorrido com P. caribaea var. hondurensis, houve interação altamente 
significativa entre posição na copa e sexos, evidenciando-se O fato do florescimento 
feminino concentrar-se na parte superior da copa, enquanto que o masculino concentra-se 
na inferior. A diferença entre posições não foi significativa por este fato, mas pode ser 
observada na análise separada por sexos que segue. 

A análise por sexos separados mostrou os resultados apresentados na tabela 7, e 
pelo teste de Tukey (GOMES, 1978) , na tabela 8. 

As médias unidas pelo traço não diferem entre si ao nível de 5% (traços à esquerda) 
e ao nível de 1% (traços à direita) . 

Vemos que os resultados obtidos coincidem com a literatura, tanto para o P. 
caribaea var. hondurensis como para o P. oocarpa, ou seja, há concentração dos estróbilos 
femininos na parte superior da copa, e concentração dos estróbilos masculinos na parte 
inferior da copa, reduzindo assim o risco de autofecundação. 
 
Tabela 4: Pinus caribaea var. hondurensis. Análise por sexos separados. 
 

Fonte de variação Floresc. feminino Floresc. masculino 
Clones (C) 
Posições (P) 
Interação  CxP 
Resíduo 

17,63** 
8,03** 
3,67** 

- 

8,43** 
34,73** 

1,90* 
- 

Cve = 40,0%    Cve = 37,9% 
 
Tabela 5: Pinus caribaea var. hondurensis. Pelo teste de Tukey (GOMES, 1978). 
  

Posição Média do floresc. 
fem. 

Média do floresc. 
masc. 

Terço médio 
Terço superior 
Terço inferior 

5,612 
4,949 
3,245 

2,754 
6,105 
7,865 

 



Tabela 6 Pinus oocarpa. Análise conjunta para os dois sexos. 
 

Fonte de variação F 
Clones (C) 
Posições (P) 
Sexos (S) 
Interação  CxP 
Interação CxS 
Interação PxS 
Interação CxPxS 
Resíduo 

7,50** 
0,91 ns 
28,49** 
0,82 ns 
7,76** 

10,07** 
0,66 ns 

- 
x = 1,5476     Cve = 64,6% 

 
Tabela 7: Pinus oocarpa. Análise por sexos separados. 
 

Fonte de variação Floresc. feminino Floresc. masculino 
Clones (C) 
Posições (P) 
Interação  CxP 
Resíduo 

3,82** 
8,17** 
0,70 ns 

- 

8,64** 
4,78** 
0,76 ns 

- 
Cve = 53,9%    Cve = 66,4% 

 
Tabela 8: Pinus oocarpa. Pelo teste de Tukey (GOMES, 1978). 
  

Posição Média do floresc. 
fem. 

Média do floresc. 
masc. 

Terço superior 
Terço médio 
Terço inferior 

5,904 
4,961 
3,572 

5,596 
8,241 
8,869 

 
Determinação de coeficientes de correlação entre crescimento reprodutivo e 

crescimento vegetativo  
 
Estes coeficientes só foram determinados para o Pinus oocarpa. Como os dados de 

florescimento feminino, florescimento masculino (gráfico 3 e 7, respectivamente) e mesmo 
DAP e altura total não seguiam uma distribuição normal, foi utilizado o «teste de 
correlação de Spearman». O fato de os dados de DAP e de altura total não se adaptarem a 
uma distribuição normal e sim a uma bimodal, indica a ocorrência de algum problema, ou 
mesmo de vários, que poderiam ser: presença de duas populações distintas, pois o material 
deste banco foi colhido de diversos talhões diferentes; efeito do hipobioto, que inclusive 
não foi de uma única espécie para todos os enxertos; replantio com mudas de diferentes 
idades (evitou-se este efeito na medida do possível com a eliminação dos dados de árvores 
que se suspeitas de serem de replantio); efeito do espaçamento amplo (6m x 6m) , que por 
tomar quase ausente a competição não provocou diferenciação suficiente de altura, 
principalmente. Na tabela 9 são apresentados os coeficientes r e r2 obtidos e sua 
significância, segundo CAMPOS (1979). 



 
Tabela 9: Coeficiente r e r2 obtidos e sua significância segundo CAMPOS (1979). 
 

 DAP Altura 
Floresc. feminino 
 
 
Floresc. masculino 
 

r = 0,05602 
r2 = 0,00314ns 

 
r = 0,35630 

r2 = 0,12695** 

r = 0,05554 
r2 = 0,00308ns 

 
r = 0,30858 

r2 = 0,09522* 
ns - não significante 
* - significativo ao nível de 5% 
** - significativo ao nível de 1%  

 
Nota-se que não houve nenhuma correlação entre florescimento feminino e 

crescimento vegetativo (DAP ou altura total). Já com o florescimento masculino obtivemos 
baixas correlações, se bem que significativa, no caso da altura total, e altamente 
significativa no caso do DAP. 

Há alguns fatores que podemos levantar para tentar explicar a correlação existente 
entre florescimento masculino e crescimento vegetativo: 

- efeito do espaçamento amplo, diminuindo a competição e favorecendo o 
florescimento por aumentar a luminosidade. 

- efeito de adubação (Havis e Cullinan, 1946, citados por KOZLOWSKI, 1971) e 
(Proebsting, 1958, citado por KRAMER & KOZLOWSKI, 1979). 

- efeito do hipobioto. 
Também foram determinados os coeficientes de correlação entre florescimento 

feminino e florescimento masculino, obtendo-se os valores: r= 0,08644 e r2 = 0,0074, 
valores estes não significativos, evidenciando-se portanto a inexistência de correlação entre 
florescimento feminino e flores cimento masculino. 
 

CONCLUSÕES 
 

Este trabalho preliminar sobre aspectos genéticos do florescimento visou .a 
despertar a atenção para a importância que o controle genético do florescimento pode ter 
nas populações e em programas de melhoramento genético de uma espécie. 

As principais conclusões obtidas foram: 
a) na idade estudada, em Pinus caribaea var. hondurensis (4 anos e 9 meses) e em 

P. oocarpa (5 anos e 4 meses) existe grande variação genética entre clones para o 
florescimento; 

b) foram observados fortes controles genéticos para as características do 
florescimento, como demonstram os dados iniciais de coeficientes de herdabilidade 
obtidos: 63,4% e 53,1% para florescimento feminino, 52,5% e 46,5% para florescimento 
masculino, e 27,8% e 43,3% para número de estróbilos masculinos por inflorescência, para 
P. caribaea var. hondurensis e P. oocarpa, respectivamente; 

c) o florescimento feminino nas espécies estudadas diminui da parte superior para a 
inferior, ao longo da copa, enquanto que o florescimento masculino aumenta nesse mesmo 
sentido, fato este que reduz o problema de autofecundação; 



d) não houve correlação entre florescimento feminino e crescimento vegetativo para 
o P. oocarpa, mas entre florescimento masculino e crescimento vegetativo observou-se 
uma baixa correlação, que se mostrou significativa no caso de correlação com, altura total e 
altamente significativa no caso de correlação com DAP. Não houve correlação entre 
florescimento feminino e florescimento masculino. Há diversos fatores ambientais que 
podem ter influenciado nestas correlações todas. 

Como já se frisou, os dados obtidos provêm da observação de um só período de 
florescimento, razão pela qual os valores encontrados devem ser encarados com certa 
reserva. Para que tenhamos resultados mais precisos, o experimento deverá ser conduzido 
por vários anos e também em condições ambientais mais controladas que a dos bancos 
clonais utilizados. 
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