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1. Introdução 

0 Brasil é o maior exportador de madeira da Amé-
rica do Sul. Há alguns anos atrás, grande parte da madeira ex-
portada provinha do sul do país, sendo em sua maioria madeira ' 
do pinheiro brasileiro (A/iaucoA-ca anguit-i^otÁ.a (Bert. ) 0. Ktze . ) . 
Esta exportação intensiva de madeira levou a um corte igualmen-
te intensivo de nossas matas. Aliando-se ã exportação, a produ-
ção de celulose e pasta mecânica de madeira, para a indústria 1 
papeleira, tornou-se uma grande consumidora de.madeira, inclusif 
ve com menores dimensões do que as exigidas pelas serrarias. Em 
conseqüência, as matas naturais se reduzem diariamente. 0 Gover 
no Federal, através do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal, tomou uma série de medidas para tentar evitar a de-
vastação das matas, bem como tratou de sua recomposição. Surgi-
ram então inúmeros projetos de reflorestamento, utilizando espé 
cies exóticas de coniferas e folhosas, com a finalidade de re-
por as árvores outrora abatidas, principalmente para garantir a 
produção de madeira. 

Quadro 1 - Distribuição aproximada das áreas de reflorestamento, 
por espécie, até o ano de 1973, no Paraná. Fonte: De-
legacia Estadual do Paraná do IBDF. 

Espécie florestal Ãrea (ha) % do total 
AA.aucasL¿a angu¿t¿lol¿a 29.171,60 10 
Eucalyptus ¿pp. 17.502,96 6 
?¿ntu ¿pp. 189.615,41 65 
Euteipz <lcLIL¿¿¿ 55. 4 26,04 19 



2 
A recomposição de uma floresta cofri espécies exó-

ticas não é no entanto algo aconselhável sob o aspecto ecológi_ 
co. Nunca uma floresta artificial homogenea terá as mesmas' ca-
racterísticas ambientais que tinha a floresta nativa, de modo 
que outras formas de vida terão que se desenvolver, cuja pre-
sença no entanto não se sabe se é benéfica ou prejudicial. 

Mas se por um lado, a possibilidade de maiores ' 
lucros com os reflorestamentos com espécies exóticas tenham si. 
do e ainda são as razões de sua utilização massiça em projetos 
de reflorestamento,.por outro lado, o desconhecimento das ca-
racterísticas silviculturais das espécies nativas impede que as 
mesmas sejam usadas mais intensivamente nos reflorestamentos. 

Com este trabalho pretende-se apresentar algumas 
características ecológicas e silviculturais de uma espécie fio 
restai nativa, permitindo que a mesma possa ser utilizada futu 
ramente em plantios dirigidos, em grande escala,.e uma vez que 
sua madeira é utilizável industrialmente, torne-se uma fonte de 
materia prima para a industria madeireira, alem de aproveitar 
suas qualidades de pioneira na recuperação florestal de áreas 
de terra degradadas. 

Ë objetivo deste trabalho portanto, o estabeleci 
mento de algumas diretrizes básicas para orientar o plantio do 
vassourão-branco (PZpto ccLfipka anguòt-L^ot^a Dusén) , quer como 
produtora de madeira industrializável, quer como'elemento de re 
composição do equilíbrio ecológico, permitindo o reflorestamen 
to com folhosas umbrõfilas como a imbuia e canelas sob suas co 
pas. 

Para a consecução do objetivo proposto, tenciona-
se demonstrar que o vassourão-branco representa uma essência 1 
florestal nativa pioneira, adaptada a solos minerais, de rápi-
do crescimento, podendo ser plantada com sucesso em toda a á-
rea de.distribuição natural do. pinheiro brasileiro, e em ou-
tros locais de características ambientais idênticas. 
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2. Revisão bibliográfica 

A floresta brasileira de iam modo geral ê des-
conhecida se considerado o seu aspecto silvicultural. Â exce-
ção de algumas espécies florestais cuja madeira ou sub-produ-
tos tenham vim maior valor econômico, tais como o pinheiro bra 
sileiro (kh-OLticcifiLa. anguòtZ^oZ-ía (Bert. ) 0. Ktze. ) , a erva-mate 
(l¿e.x paAagua/i¿(ín¿¿¿ St.Hil.) ou a seringueira (Heve.a bfi&òiti 
tnòiò) por exemplo, pouca coisa encontra-se sobre a silvicul-
tura ou ecologia das espécies florestais nativas do Brasil. 

As contribuições existentes em sua maioria 1 

são de botânicos, os quais em seus estudos florísticos obser-
varam o comportamento e as características de diversas espéci 
es florestais brasileiras de valor econômico e industrial. 

No que concerna ao presente caso, a primeira 
descrição botânica do vassourão-branco (P¿p£o caApha angu¿£¿Ú£. 
ti.a Dusén) é encontrada em MALME(1933). Neste trabalho estão 
arroladas uma série de características da espécie, porém são 
de pouco valor para a silvicultura, uma vez que a descrição é 
puramente botânica. 0 único dado interessante para o silvicu¿ 
tor é sem dúvida a menção do porte da planta, quando o autor 
afirma que a planta que está descrevendo é uma árvore de até 
30 metros de altura. Esta descrição, embora de pouco valor pa 
ra a silvicultura, constitui a base para a caracterização pre 
cisa do material que ora está sendo estudado. 

CABRERA & VITTET(1961) descreveram novamente 
a espécie ao fazerem um estudo das componentes da ti"ibo Ver no 
nieae da família das Compostas encontradas no Estado de Santa 
Catarina. Nesta descrição, assim como na de MALME(1933), não 
é mencionada nenhuma característica silvicultural da espécie, 
a não ser novamente a menção do porte arbóreo da planta. Nes-
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te trabalho, em que são focalizadas outras nove espécies de P¿£ 
tocafipha que ocorrem em Santa Catarina, pode-se constatar que 
a P¿p¿ocaipha angu¿t¿6oi>ia não representa a única espécie ar-
bórea do gênero, aparecendo mais quatro com portes variando de 
4 a 20 metros de altura. A P-iptocaA-pha angaót-i{so¿¿a ê no entan 
to a única espécie que pode atingir alturas de 20 a 30 metros. 

Uma terceira descrição, embora muito mais suma 
ria que as duas anteriores é dada por REITZ & KLEIN(1964), ao 
descreverem a Flora do município de Rio do Sul, em Santa Cata-
rina. Nesta descrição, como nas duas anteriores, é dado o núme 
ro de 6 a 8 flores por capítulo, o que não corresponde ã real_i 
dade na maioria dos capítulos observados. De acordo com obser-
vações mais detalhadas, através da análise de grande número de 
capítulos desta espécie, tanto no Estado de São Paulo como no 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pôde ser constata-
da uma maior variabilidade quanto' ao número de flores por capí 
tulo nesta região. 

2.1 Fatores que afetam a distribuição natural da 
vegetação. 

2.1.1 Dependência do clima. 

Existe sem dúvida uma grande correlação entre 
as características climáticas de uma região e sua cobertura ' 
florística. Segundo as observações, os elementos climáticos a 
fetam sensivelmente a vegetação, enquanto por outro lado al-
guns elementos do clima podem ser afetados pela vegetação. BOLD 
RIDGE et allii(1971) estudaram a vegetação e o clima da Costa 
Rica, elaborando uma nova classificação climática, segundo ele 
mentos climáticos comuns, como a precipitação e a temperatura, 
incluindo ainda um outro elemento, que é a evapotranspiração ' 
potencial. A temperatura de referência foi a média anual das 
temperaturas entre 0 o e 30°C, definida pelos autores como bio-
temperatura. O intervalo de 30°C foi proposto como a faixa tér 
micá em que as plantas se desenvolvem efetivamente, abaixo de 
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0o e acima de 30°C as plantas estão em repouso, ou seja, seu 
desenvolvimento esta inibido. 

Nesta classificação bioclimãtica os tipos de ve 
getação são bem definidos para cada região, desde o litoral às 
montanhas e desde os trópicos aos polos. Aplicando o sistema ã 
vegetação da Cesta Rica, foi constatado que determinadas espé-
cies vegetais só ocorrem em uma zona bioclimãtica, enquanto ou 
tras ocorrem em duas ou mais regiões. . . 

No Brasil, HÜECK(1952,1953) estudou a distribui 
ção natural da Afio.uc.aK¿a a.ngu.¿>t¿{io¿¿CL, chegando ã conclusão de 
que a precipitação mínima de chuva para a espécie seriam 1.000 
milímetros anuais. Com esta condição, a -isoieta de 1.000 mm de 
finiría a ocorrência da espécie, o que no entanto nem sempre o 
corre, pois em muitas regiões de precipitação anual maior não 
se encontra a espécie. GOLFARI(1970) também estudou a distribu 
ição natural do pinheiro brasileiro, enquadrando-a na classifi 
cação bioclimãtica de Holdridge. Neste trabalho, a delimitação 
da área de ocorrência natural já é baseada em mais elementos, 
principalmente sendo correlacionada com a altitude e a tempera 
tura média anual. 

Em um estudo do clima da região Sul do Brasil, 
NIMER(1971) define a região de ocorrência do pinheiro brasilei_ 
ro onde a média das temperaturas do mês mais frio seja inferi-
or a 13°C, e onde não ocorram secas durante o ano. 

Outro elemento do clima, como a neblina, tem e-
feitos marcantes sobre a vegetação e o solo de muitas regiões 
(RAMBO,19 49 e.1956a; AZEVEDO & MORGAN,1974). Seus efeitos resi 
dem no fornecimento extra de água para as plantas (AZEVEDO & ' 
MORGAN,1974), na redução da radiação e conseqüentemente provo-
cam temperaturas ligeiramente mais baixas durante determinado 
espaço de tempo. 

2.1.2 Influências do solo. 

A correlação entre o tipo de recobrimento vege-
tal e o solo é conhecida para determinadas características de£ 
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te. Existem por exemplo plantas que preferem o lodo existente 
na margem dos rios ou na orla marítima, como no caso dos man-
guezais, enquanto outras, como as cactáceas, por exemplo, me-
dram bem em locais mais secos, não tolerando a umidade excessi 
va (HUECK,1972) ou as condições edãficas especiais. 

A caracterização desta dependência nem sempre é 
tão simples. Muitas das relações solo-vegetação são baseadas a 
penas em observações visuais. ¡Assim REITZ & KLEIN(1964) citam 
um aspecto da relação entre o solo e a vegetação do município 
de Rio do Sul: " Fora das depressões úmidas ou nos declives su 
aves com drenagem melhor, os pinheiros tomam aspectos verdadei 
ramente gigantescos, com alturas de 35 ou mais metros e diâme-
tros de 1 metro, cuja densidade e difusão pela mata, vai-se ' 
tornando cada vez menor, para finalmente desaparecerem seus úl 
timos exemplares nas densas florestas de canelas. A sub-mata ' 
dos locais onde os pinheiros se apresentam vigorosos, é princi_ 
pálmente formada pela Canela sassafras (Ocotta p/tatioòci) , que 
por vezes forma metade da cobertura da mesma. São bastante fre 
qüentes ainda as seguintes árvores: a Sapopema (SZoanaa Za¿¿o-
coma ), importante principalmente em virtude de suas largas co 
pas, o Rachão (CoccoZoba watiming-LÍ) , o Tanheiro (kZckotinza. ¿i-
d¿loti.a) , o Vassourão branco (PiptocaApha aiigu¿t¿¿oZ¿a) , o Cam 
boatá (UatcLLjba elaeagno¿dz¿), a Canela sebo (Ocotea pubíAuZa) , 

o Pau de mandioca (V-id.ymopa.nax angu¿t¿¿¿¿mum) e outras." 
FLORENCE(1965) estudando algumas relações entre 

a vegetação e o solo na Austrália chega ã conclusão de que e-
xiste uma relação entre a variação da composição florestale as 
características gerais do ambiente do solo. Esta relação suge-
re que antes da exploração madeireira a composição da floresta 
reflete sensível adaptação a diferenças grandes e pequenas do 
ambiente edãfico. Neste contexto, T/i¿¿£an¿a. con{¡e.fita R.Br., u-

f 

ma Mirtácea, s5 tem copas boas com níveis de fertilidade idea-
is, o que aliás é lógico. 

Mais específica é a atuação do fósforo disponí-
vel e a do ferro disponível, como fatores limitantes primários 
para a ocorrência de Lup¿nu¿ CLA.ge.nteu.6 nas Montanhas Brancas ' 
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na California (MARCHAND,1973). Estudos no sentido da determina 
ção dos nutrientes necessários para o bom desenvolvimento da A 
hCLuccifiia angu¿t¿¿ol¿a foram feitos por SIMÕES (1972) e SIMÕES 1 
et al.(1973), constatando a necessidade de nitrogênio e fósfo-
ro e teores máximos de 3 mg de alumínio na solução nutritiva. 

2.1.3 Importância do relevo. 

A relação entre a altitude e a ocorrência de de 
terminadas espécies vegetais é mais fácil de ser observada e 
comprovada. Basta deslocar-se do litoral para o alto dos contra 
fortes da Serra do Mar na costa brasileira e nota-se uma mudan 
ça gradual do aspecto da Flora. Este efeito da altitude sobre 
a ocorrência de determinadas espécies vegetais é bem definido, 
sendo que o deslocamento para latitudes mais elevadas pode ser 
compensado com a redução na altitude limite(GOLFARI,1970; HOLD 
RIDGE,1971). Também a exposição dos sítios é de grande influên-
cia sobre a composição florística. Assim no hemisfério sul as 
vertentes voltadas para o norte recebem considerãvelmente mais 
energia solar do que as voltadas para o sul, principalmente em 
zonas de maior latitude (BRAUN-BLANQUET,1964) . 

Quanto â P¿ptocasipha a.ngaót¿{¡ot¿a, a literatura 
ê omissa. Nada pôde ser encontrado sobre a dependência da ocor 
rência da espécie do relevo. 

2.1.4 O comportamento sociológico de P-iptocasipha. an-
gaót^^ot^a. 

Uma das maneiras de estudar a distribuição de 
uma espécie vegetal, ê, sem dúvida, o estudo da associação ve-
getal â qual pertence. Algumas espécies não apresentam sensí-
vel preferência por determinadas associações, enquanto outras 
são próprias de apenas uma associação. A maior ou menor depen-
dência de uma espécie de determinada associação pode ser defi-
nida com graus de fidelidade (BRAUN-BLANQUET,1964 ; HOLDRIGE, 1 
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1971; KLEIN,1974). 
A Pi.ptocaApha angu¿ti.¿o¿i.a é uma espé.cie carac-

terística e preferencial dos pinheirais ou de suas matas secun 
dárias (REITZ & KLEIN,1966), encontrando-se o seu limite sul de 
ocorrência na borda sudeste do planalto rio-grandense, absolu-
tamente alheia â selva pluvial no talude do mesmo (RAMBO,1952 
e 1957) . 

A maior presença no entanto, é notada nas matas 
semidevastadas e secundárias de Atiauc.a?ii.a angu¿£¿{¡o¿i.a, após a 
exploração madeireira das mesmas, quando se processa uma ativa 
regeneração de espécies pioneiras, predominando entre elas o ' 
Vassourão-branco ao lado da Bracatinga (Mi.mo¿a 6c.abfio.tta) , Ca-
nela-guaica .(Ocotç.a pube.siu.Za) e Vassourão-preto ( Vecino nia di.6-
co¿oa.) formando por vezes associações aparentemente pjras (KLEIN, 
1962 e 1963; REITZ & KLEIN,1964).' 

2.2 O ciclo de vida das plantas. 

2.2.1 A reprodução. 

Para o conhecimento das características de re-
produção sexual de uma planta, é de vital importância o estudo 
da fenologia da espécie, reconhecendo as épocas de floração, ' 
frutificação e maturação das sementes. 

As caracter!sticas fenológicas de Tabebui.a tio&ta 
e EA.ythn.ina po ippi.-gi.ana foram estudadas por FOURNIER & CHARPAN 
TIER(1975) com o objetivo de determinar o número de indivíduos 
a observar em cada amostra e a freqüência com que deverão ser 
feitas as observações. Chegaram ã conclusão de que uma amostra 
de 10 indivíduos é suficiente na mata tropical, e quando ê usa 
da a amostragem aleatória ou sistemática, 5 indivíduos são su-
ficientes. Quanto ã freqüência das observações, intervalos de 
15 ou mesmo 30 dias são suficientes. 

KLEIN(1963) apresenta dados fenolõgicos da mata 
do planalto nordeste de Santa Catarina, estabelecendo o mês de 
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dezembro como a época predominante de floração da Pipío ca ftp ha. 
angu6¿i{¡oZ¿a, sem no entanto mencionar a sistemática de obser-
vação dos indivíduos, que provavelmente se baseou no seu méto-
do mensal da observação fitofisionômica das espécies. 

Ao lado da fenologia, a biologia floral é de su 
ma importância para o conhecimento do mecanismo de reprodução 
das plantas. Uma das fases da formação das sementes que se re-
veste de grande importância, é sem dúvida, a polinização, uma 
vez que muitas plantas dependem da polinização cruzada para a 
perpetuação da espécie. 

HOWARTH & WILLIAMS(1972) estudaram a biologia ' 
floral de Clviyò anthumum ¿cgctum, chegando ä conclusão de que 
esta espécie; era entomõfila. Esta conclusão foi baseada na ma-
neira pela qual ê liberado o polen e pela exposição das super-
fícies receptivas dos estigmas. A'conclusão semelhante chega-
ram McLEAN & IVIMEY-COOK (1962) observando ChA.y6an¿hcmum leu can 
¿hum e C. maximum, ESTES & THORP(1975) examinando PyAAopappu¿ ' 
caA.oZini.anu¿ e KAY (1971) estudando An¿hcm¿6 aAve.n6¿6. 

A obseryação das características das flores e 
dos grãos de põlen é uma das maneiras de determinar o vetor da 
polinização. TOMB et al.(1974) estudaram diversas plantas da 1 
subtribo Stephanomerine, tribo Cichorieae da família-das Com-
postas, verificando que G¿yp¿olcuAa maAgina¿a tem capítulos pe 
quenos, com flores liguladas brancas, pequenas, produzindo ape 
nas 30 a 50 grãos de pólen por saco polínico, sendo os espínu-
los da exina curtos, enquanto G.6ctuZoòa tem capítulos grandes 
com flores liguladas amarelas, também grandes, produzindo cer-
ca de 200 grãos de pólen por saco polínico, tendo os espínulos 
o dobro do comprimento em relação aos da espécie anterior. Es-
ta diferenciação levou-os a sugerirem que G.ma.Agina¿a seja de 
autofecundação, enquanto G. 6C.¿uZo¿a seria de fecundação cruza-
da. 

' Segundo WODEHOUSE(1965), o põlen de plantas ane 
mófilas tem exínas mais finas, sem espínulos ou com pequenos ' 
vestígios, enquanto as plantas entomófilas tem pólen com exina 
mais espessa, com espínulos mais compridos e recobertos de urna 
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camada de óleo, com o objetivo de favorecer a aderência ao cor 
po.dos insetos vetores, que em sua maioria são abelhas. 

Uma outra maneira de verificar o tipo de polini 
zação ê o isolamento ou a indução da autofecundação das flores 
(KAY,1971a e 1971b). Estudando a fenología de Acacia koa, LA-
NNERC1965) determinou o tipo de polinização através do isola-
mento das inflorescencias com sacos de tela. As flores de den-
tro dos sacos produziram 2,7 % de frutos, enquanto as flores ' 
livres produziram mais de 15 % de frutos. Estes dados sugerem 
a intervenção dos insetos na polinização, sendo reforçada a hji 
pótese pela observação -de abelhas freqüentando as flores. 

... STEBBINS (1950) citado por SCHMITT ( 1964 ) sugere 
que as forças seletivas que atuam em organismos primitivos a-
daptados a uma grande variedade de ambientes tendem a favore-
cer os sistemas de_cruzamento nos quais o equilíbrio entre a 
flexibilidade genotípica e o ótimo genotípico' deverá pender em 
favor da flexibilidade'genotípica, em outras palavras, favore-
cer a heterozigose. SCHMITT(1964) coloca duas possibilidades ' 
para o insucesso da autofecundação: a) á auto-esterilidade, ' 
quando ocorre o aborto' do zigoto após a fecundação, e b) a au-
to-incompatibilidade, quando a estrutura do estigma ou estile-
te impede a fecundação. 

SAVCHENKO(1960) citado por KOZLOWSKI(1972), ob-
servou em H&l¿anthuó annuuó alguns capítulos com flores anor-
mais, assemelhando-se a pequenos brotos com numerosas brácteas 
semelhantes ãs folhas. O endotélio dos óvulos nascidos destas 
flores dividiu-se ativamente e originou oito ou nove camadas 1 
de células. A última podia ser distinta em grupos de dez a do-
ze células separadas por septos cuticulares transversais. Nes-
tes óvulos os sacos embrionários degeneraram. O material nutri_ 
tivo não pôde ser utilizado pelo embrião, e ao invés disto, a-
cumulou-se nas células do tapete, estimulando-o para se divi-
dir e crescer. 

As causas do aborto de óvulos de Quo.Jic.u6 foram 
estudadas por MOGENSEN(1975), constatando que o primeiro óvulo 
fecundado suprime o desenvolvimento dos outros cinco óvulos do 
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ovario. Analisando os resultados de suas observações, conclui 
que 28 % dos óvulos estavam fecundados. Dos Óvulos abortados, 
45 % eram normais mas a ausencia de fecundação provocou o abor 
to, 26 % não tinham saco embrionário, 28 % tinham defeitos no 
zigoto ou embrião e 1 % tinha o saco embrionário vazio. A hipó 
tese levantada é de que talvez o primeiro óvulo fecundado pro-
duza um regulador de crescimento que iniba o desenvolvimento ' 
dos demais óvulos. 

Um estudo bém detalhado sobre o desenvolvimento 
do embrião após a fecundação do óvulo foi feito por JONES(1927) 
trabalhando com Lactuca ¿at¿va. Nesta espécie o desenvolvimen-
to do embrião logo apôs a fecundação é muito rápido, e ã medi-
da que o embrião vai crescendo, consome as reservas do endos-
perma, que na semente madura se reduz a uma fina camada de cé-
lulas envolvendo o.embrião. 

2.2.2 A semente. 

Um dos pontos importantes para o estudo silvi-
cultural de qualquer espécie florestal é sem dúvida a semente. 
Na maioria dos casos é necessária a semente para a produção de 
mudas, o que implica no conhecimento de suas características ' 
morfológicas e fisiológicas. Muitas características das semen-
tes, como o peso por exemplo, podem dar informações sobre as 
características do ambiente em que a planta vai se estabelecer 
(BAKER,1972). 

Os estudos mais detalhados sobre a semente de 
uma espécie da família das Compostas são sem dúvida os de J0-
NESr(19.27) e BORTHWICK & ROBBINS ( 1928) . Estas pesquisas foram ' 
estimuladas pela necessidade do conhecimento das caracteísti-
cas da semente de Lactuca ¿ativa L., uma hortaliça de grande ' 
valor econômico nos Estados Unidos, pois foram encontradas gran 
des dificuldades em sua cultura, relacionadas principalmente ' 
com a germinação. 

As sementes de Ptpto caupha angu¿t¿{¡ot.¿a são to-
talmente desconhecidas. Não existe na literatura nenhuma cita-
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ção que contenha informações sobre suas características. 

2.2.3 Estabelecimento das sementes e desenvolvimento 
inicial das mudas. 

Para a germinação das sementes são importantes 
três fatores ambientais, a saber: a umidade, o calor e a lumi 
nosidade. Cada espécie vegetal necessita para a germinação de 
suas sementes a combinação adequada destes fatores (KOZLOWSKI,* 
1972), 

Segundo BASKIN & BASKIN(1973) , que fizeram tes-
tes com Hclcnium amatium (Compositae) , as sementes recém amadu 
recidas desta espécie vegetal germinam imediatamente em diver 
sas temperaturas e à luz. As temperaturas baixas no entanto i_ 
nibem a germinação sem porém causar a dormência dos embriões. 
Resultados contrastantes foram obtidos por BORTHWICK & RDBBINS 
(1928) estudando a germinação de Lactuca ¿ativa, demonstrando 
que para a germinação das sementes desta espécie são necessá-
rias determinadas condições de luminosidade e temperatura. 

No solo, a germinação das sementes de Taraxacum 
o {¡{¡icinaZc e Sonckuò olcfiaccuò é maior quando há um bom conta 
to do substrato com a base da cipsela. Nas plantas da família 
das Compostas, o óvulo anátropo condiciona a melhor germina-
ção das sementes nesta posição, pois a absorção da água é ma-
ior Dependendo das características ecológicas do ambiente de 
germinação, algumas sementes desta família posicionam-se me-
lhor para a absorção de água através de movimentos originados 
de células higroscópicas do papus (SCHELDON, 1974) . 

Torna-se evidente que na regeneração natural 1 

das espécies um dos mais importantes condicionantes da germi-
nação é o solo e sua superfície. O ambiente físico, através 1 
dos microsítios adequados, determina o número de indivíduos 1 
estabelecidos (HARPER et al.1965). A preparação do solo atra-
vés de escarificações, que além de proporcionarem um número ' 
maior de microsítios para as sementes ainda eliminam a vegeta 
ção concorrente, favorece sensivelmente a regeneração natural 
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das florestas (BOYD & DEITSCHMANN,1969). 
O nível dos nutrientes químicos do solo pouca .in 

fluencia exerce sobre a germinação e o desenvolvimento inicial 
de urna cobertura vegetal (FARMER et al., 1974; ALDON et al. ,1975). 

0 balanço da umidade do solo é sem dúvida o fa-
tor preponderante no sucesso da germinação das sementes e con-
seqüentemente na regeneração natural. As características físi-
cas do solo, como o teor de argila ou materia orgânica, são im 
portantes como atuantes sobre o balanço hídrico, e portanto, ' 
sobre a germinação (STERMITZ et al.,1974). • 

Segundo RAYNAL & BAZZAZ(1973), tanto as espécies 
como o número de plántulas que se estabelecem em lavouras aban 
donadas depende do número de sementes existentes no solo e das 
relações semente/água. Os tipos contrastantes de solos flores-
tais e solos de campo, com suas condições microambientais pró-
prias, exercem seus efeitos primariamente através da modifica-
ção destas relações. Dos parâmetros do solo que podem contro-
lar a germinação, existe uma forte evidência em sugerir que a 
umidade do solo na porção superficial é o maior fator. 

A baixa retenção de água combinada com verões ' 
quentes e secos, torna a falta de umidade, crítica para certas 
plántulas, favorecendo outras mais rústicas (FOILES & CURTIS, 
1965). 

Em mudas maiores, os processos fisiológicos da 
planta é que determinam sua adaptação aos diferentes teores de 
umidade do solo. Assim a resistência â seca pode ser devida: 
a) ào melhor controle da perda de água, b) a um melhor sistema 
de absorção de água, e c) devido â melhor tolerância a desidra 
tação. Em P¿nu¿ Aad-íata parece que os dois últimos fatores são 
os mais significantes (HETH & KRAMER,1975). O volume de raízes 
(peso seco) e sua capacidade de penetração no solo foram apon-
tados por LANE & McCOMB(1948) como responsáveis pela melhor ab 
sorção de água de Biomu.6 ¿ne.sim&¿ (Gramínea) em relação a Rob-i-
n¿a p¿zudoacacia e F>iaxi.nué pznn¿ ijtvantea. 

Esta concorrência de gramíneas e plántulas de e£ 
pécies florestais foi constatada por diversos autores. RAMBO 
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(1956. b) observando a propagação de Scba¿tiana ktotzòckiana 
nos campos sul-riograndenses, CLARK & McLEAN(1974) com Pinuò 
conto fita, LARSON & SCHUBERT (1969 ) 'com Pinuò pondcno&a, DUFFY 
(1974) com Pinai tanda, HAVEL (1971) com hKaucafila hunò tzinll. 
A redução da densidade das gramíneas pode ser uma das soluçÕès 
para o estabelecimento de plántulas de especies florestais com 
sucesso (CLARK & McLEAN,1974; DUFFY,1974). 

Além da umidade do solo, a radiação parece afe-
tar sensivelmente o estabelecimento das plántulas florestais. 
Observando a sucessão secundária nota-se uma substituição gra-
dativa das espécies, numa ordem pré-estabelecida (KLEIN,1962). 
Na sucessão secundária das matas de pinheiros do município de 
Rio do Sul, a Pipto caApha an gué ti {¡o ¿¿o, estabelece-se durante a 
fase da capoeira, sob as copas das Vassouras, onde as condições 
ambientais ainda são afetadas por uma radiação solar relativa-
mente grande (REITZ & KLEIN,1964). Qualquer alteração da ordem 
sucessional por meios artificiais normalmente não produz os e-
feitos desejados (HAVEL,1971). 

2.2.4 Fisiología e crescimento. 

Três são os processos fisiológicos de plantas ' 
afetados pela luz: a produção de assimilados, a elongação dos 
caules e o desenvolvimento do sistema radicular (CHARTIERet al, 
1973). Destes três processos sem dúvida a produção de assimila 
dos é o mais importante, por ser a base para os outros dois. 

DEPUIT & CALDWELL(19 75) estudaram a fisiología 1 
da fotossíntese, transpiração e respiração corn o auxilio de u-
ma câmara de troca de gases em A/i.temióla tiidcntata ssp. tn.1-
dentata, Um arbusto das estepes frias do oeste dos Estados Uni 
dos. Concluíram que, em luminosidade constante, a maior taxa ' 
de assimilação líquida é alcançada a 20°C e a respiração aumen 
ta com a temperatura foliar, além de existir uma boa regulagem 
do teor de água das plantas através da abertura dos estômatos. 

Em seu estudo sobre a sobrevivência de Picea en-
getmannii, RONCO(1975) conclui que as plantas'tolerantes ã som 
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bra tem uma saturação luminosa a 1/3 da radiação solar total, 
ou seja, a 40 klux. Nestas plantas, -.a luminosidade é fator de 
sobrevivência. Já em Ptnuò contoAta, definida como uma planta 
intolerante ã sombra, não foi constatada saturação luminosa me£ 
mo a 130 klux, ou seja, a radiação solar total ao meio-dia, ' 
não tendo portanto efeito sobre a sobrevivência após o plantio. 

0 tamanho e a forma da folha em relação ao ambi-
ente foram estudados por PARKBURST & LOUCKS(1971), que chega-
ram ã conclusão de que dentro de uma espécie as folhas expos-
tas ao sol tendem a ser menores e recortadas, enquanto as fo-
lhas da sombra são maiores e menos recortadas. Esta diferenci-
ação tende ã.melhor utilização da água, já que qualquer ambien 
te tende à seleção neste sentido, aumentando a relação entre a 
absorção de CO^ e a perda de água pela transpiração. 

Outras observações feitas mostram a tendência de 
certas espécies em preferir ambientes mais ou menos luminosos 
para se estabelecerem e desenvolverem(RAMBO,1956 b; KITTAMS & 
RYKER,1975). Neste particular, a Ptptocanpha angu¿tt{¡oZta for-
ma freqüentemente associações quase puras sobre clareiras re-
centes, mas uma vez ocupado todo o espaço disponível, não mais 
se processa a regeneração desta espécie, dando lugar ao estabe 
lecimento de espécies mais tolerantes à sombra, como a Imbuia 
(Ocotta pofioòa) por exemplo (KLEIN, 1963) . 

HETH & KRAMER(1975) estudaram plántulas de vári-
as espécies de Ptnuó em relação ã tolerância.ã seca, estipulan 
do como fator de resistência um melhor sistema de absorção de 
água, que em grande parte é feita pelas raízes. O sistema radi 
cular de uma espécie florestal tem portanto influência sobre 
sua adaptação em ambientes mais ou menos secos. CURTIS(1964) ' 
estudou o sistema radicular de Ptnuò pondcfióòa constatando que 
este se estende horizontalmente no solo mais do que a disper-
são radial da copa. Verificando a exploração do solo pelas ra-
ízes, determinou que 92 % das raízes principais e secundárias 
estavam nos primeiros 61 cm de solo mineral, e aproximadamente 
73 % entre 15 e.61 cm. A árvore em estudo estava estabelecida 
sobre uma encosta de 15 % de inclinação, o que provocou um mai-
or acúmulo de raízes na parte inferior da mesma. 
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Em relação ainda â água, BENECKE & VAN DER PLOEG 
(1975) constataram que Picea tinha em relação a Faguò uma eva-
potranspiração maior, em cerca de 100 mm anuais. Este fato se 
deve em primeira linha ã maior interceptação da água das chu-
vas pelas copas mais densas de Picea, e em segundo plano devi-
do a transpiração hibernai desta espécie, por não perder as a-
cículas. Deduz-se portanto que além da estrutura das folhas e 
do sistema radicular, a estrutura da' copa é de grande importan 
cia para a evapotranspiração de uma árvore. 

0 potencial de água de uma planta pode ser medi-
do através da câmara de pressão de Scholander. Esta técnica me 
de a tensão da seiva no xilema, que é o componente não osmóti-
co do potencial de água do xilema (HODGES & LORIO,1971). 

Sob condições de transpiração ativa aumenta a ' 
tensão da seiva no xilema, quando a planta está exposta ã ra-
diação solar por exemplo. Em Pseudotsuga menzle&ll um aumento 
de tensão da seiva de 8,2 para 10,0 atm levou a uma redução na 
abertura dos estômatos, quantificada pela pressão de infiltra-
ção que passou de 0,3 a 0,8 atm. Esta redução visa portanto re 
duzir à transpiração, para conseqüentemente reduzir a velocida 
de de ascensão da seiva (HINCKLEY,1971). 

A resultados.semelhantes chegou CARR(1971) traba 
lhando com Camellia t>inen&lò , medindo a menor tensão da seiva 
pela manhã, elevando-se esta no entanto com o fechamento dos 
estômatos, numa evidente reação â transpiração excessiva com 1 
as temperaturas mais altas da tarde. 

Conclui-se portanto, que uma vez conhecidas as 
características fisiológicas de uma espécie vegetal, como a 
Plptocaipha anguótl{¡olla por exemplo, facilmente poderão ser 
determinados os ambientes mais propícios ao bom desenvolvimen 
to da mesma. 

2.2.5 Produção. 

Das plantas florestais utiliza-se normalmente a 
penas os produtos diretos, desconsiderando-se os efeitos da 
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floresta sobre o ambiente como produto passível de exploraçao. 
No entanto, os efeitos da floresta sobre o ambiente'podem r ser 
o objetivo principal da exploração florestal, como é o caso de 
bosques de repouso e parques para preservação da fauna. As fio 
restas plantadas para impedir a erosão são um caso típico de ' 
exploração do efeito da floresta sobre o ambiente, que neste 1 
caso especifico é o solo e o regime hídrico de determinada re-
gião. WILLISTON(1963) mostrou que pode haver compatibilidade ' 
entre a exploração madeireira e a exploração, da floresta. 

Para que uma espécie florestal possa ser utiliza 
da^^vantagens em florestamentos e reflorestamentos, ela deverá 
apresentar alguma utilidade, que pode partir desde o uso como 
espécie ornamental até a utilização da madeira em indústrias 1 
ou na construção civil. Os primeiros testes com a madeira de 
Pi.ptocaA.pha angust-í^olta foram feitos por SILVA (1967) e STILL-
NER(1969), que analisaram as propriedades físico-mecánicas e a 
durabilidade da madeira quando em contato com o solo respecti-
vamente. Recentemente novos estudos foram feitos no Laborató-
rio de Tecnologia da Madeira do Curso de Engenharia Florestal 
da U.F.P., no sentido da industrialização da madeira de Ptpto-
caipha anQUòtt^otta, confeccionando-se chapas de madeira com-
pensada e examinando-se a estrutura macroscópica da madeira. 

Para impedir a erosão, as espécies florestais de 
vem ter algumas características importantes, tais como um sis-
tema radicular de rápido crescimento, ser bem adaptada em so-
los minerais, ter um habitat amplo, etc. (MEGAKAN,1974). Em 
termos de erosão, as margens das rodovias são as mais suscetí-
veis, e a sua estagnação nestes locais através de árvores é o-
portuno por uma série de vantagens que oferecem, como o baixo 
custo de conservação, a redução de ventos e ruídos, como atra-
ção visual para os motoristas, bem como fornecendo áreas de ' 
sombra para descanso . (WILLISTON,1971 ? MARMOL,1974). 

Nas margens das rodovias, as áreas de aterro são 
as mais suscetíveis â erosão que as superfícies dos cortes, o-
correndo nos aterros a erosão em massa do solo. Este tipo de e 
rosão só é evitado através do plantio de árvores, que com seu 
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sistema radicular profundo estabilizam melhor a massa do solo. 
As árvores isoladamente são responsáveis por uma redução de 32 
a 51 % da erosão superficial anualmente(MEGAHAN,1974). 

DUFFY(1974) testou a utilização de Pinai como re 
dutora da erosão, pois as acículas' que caem formam uma boa co-
bertura morta. Porém até que as arvores atinjam a idade em que 
forneçam suficientes acículas para cobrirem o solo, deve este 
estar coberto com vegetais de rápido crescimento, como as gra-
míneas. Deve no entanto haver compatibilidade entre os Pinai, 
e as gramíneas, para que nas épocas em que haja deficiências ' 
hídricas a concorrência não se torne prejudicial ao bom desen-
volvimento das árvores. 

A observação da regeneração de Pip tocaApha angu¿_ 
ti¿oZia sobre solos minerais, como são os encontrados nas mar-
gens das rodovias, indica a possibilidade de seu uso como co-
bertura vegetal para impedir a 

erosão das mesmas. A literatura 
no entanto mais uma vez é omissa, nada podendo ser encontrado 
a esse respeito. 
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3. Material e métodos. 

3.1 0 material de estudo. 

3.1.1 • Classificação sistemática de Ptptocan.pha anguitt 
{¡oZ¿a. 

0 Vassourão-branco ou Vassourão é uma essência 
florestal pertencente ã família das Compostas. Sua classifica-
ção sistemática assim consta em ENGLER(1964): 

Divisão - Angtoi.pcn.maz 
Classe - Vtcotylídomaz 

Subclasse - SympctaZae. 
Ordem - CampanuZaZei 
Família ' - Compoittac 

Subfamilia - Aitcn.otdo.ac 
Tribo - V cn.no ntcao. 
Subtribo - \J z'inontncao. 

Gênero - F-Lptoc.an.pha 
Espécie - P,angaittrotta 

0 gênero PtptocaKpha tem origem na América TropjL 
cal, com aproximadamente 30 espécies. No sul do Brasil foram 
observadas 17 espécies, das quais no entanto apenas quatro são 
arbóreas. 

3.1.2 Descrição botânica da espécie. 

O Vassourão ou Vassourão-branco (Ptptoc.an.pha an-
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gaòtliol-La Dusén) ê uma árvore de até 30 metros de altura. Os 
ramos são cilíndricos, lisos, cinzentos. Os ramos do ano tem 
cerca de 1,5 mm de diâmetro, atingindo raramente 3 mm de espe,s 
sura, ápices obtuso-angulados, densamente cobertos de pelos e_s 
trelados, adquirindo coloração acinzentada. Os entrenõs geral-
mente tem cerca de 1 cm, raramente 2 cm de comprimento. 

As folhas são alternas ou ligeiramente opostas, 
com consistência de papel, pecioladas, pecíolos com cerca de 
5 mm de comprimento com um pequeno sulco (levemente impresso) 
na parte superior. O limbo é de forma linear-lanceolada com 7 
a 9 cm (em folhas de sombra até 20 cm) de comprimento e o,7 a 
1,0 cm (em folhas de sombra até 3 cm) de largura, ápice agudo 
e base obtusa, a margem mais ou menos volvida para trás, intei 
ra na porção basal e o restante levemente serrado. A parte su-
perior da folha é parcamente revestida de pelos estrelados, e 
em seguida torna-se glabra, opaca, os pelos da parte inferior 
são estrelados brancos, densamente dispostos, tornando intensa 
mente tomentosa esta face, dando â folha um aspecto distinta-
mente discolor. A nervura primária está muito saliente na face 
inferior, as nervuras secundárias em ambos os lados são de 15 
a 20, em ângulo semi-reto, geralmente em forma de forquilha, a 
rede de nervuras não é muito densa, pouco evidente. 

Capítulos com receptáculos convexos, com 6 a 8 ' 
(até 12) flores isomorfas, sésseis, cerca de'3 nas axilas das 
folhas,-em fascículos. Involucro cilindrico acampanulado, com 
cerca de 6 a 7 mm de altura, de escamas, pluriseriado, as brác 
teas internas•muito caducas, brácteas agudas, no dorso sob o á 
pice pubescentes, as maiores oblongas com 5 a 6 mm de compri-
mento e cerca de 1,3 mm de largura, as restantes ovais ou ova-
das, até 2,2 mm de largura, as superiores com cerca de 4 mm de 
comprimento e as mais inferiores com tamanhos de até 1,5 mm. 

As flores são pentâmeras, hermafroditas, de sime 
tria radial. Cálice transformado em pelos e cerdas, formando o 
papus escamoso na parte externa, as escamas com apenas o,8 mm 
de comprimento, obtusas; as setas interiores são numerosas, 1 

com até 6 mm de comprimento e ápice levemente clavado. A coro-
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la é actinomorfa, tubulosa, glabra externernente, tubo cerca de 
2,5 mm de comprimento quase cilíndrico ou levemente aumentado 
para cima, os lobos da corola até 2,5 mm de comprimento, line-
ares, agudos, de cor violeta. Os estâmes estão unidos âobase ' 
da corola, os filetes são livres. As anteras tem cerca de 2,5 
a 3 mm de comprimento, os ápices são agudos e as bases sagita-
das caudadas, formando um tubo, introrsas, também violetas. ' 
Grãos de pólen globosos com diâmetro de cerca de 40 y, exina 
reticulada com cavidades, aculeada, brancos. Carpelos (2) medi 
anos; ovário unilocular com um rudimento seminal anátropo. Ová 
rio infero com disco epígeno. Estilete bífido no ápice, os es-
tigmas .estão na parte interna de cada ramo da bifurcação. Ex-
ternamente é coberto de pelos coletores desde abaixo do ponto 
de bifurcação formando um conjunto de varrimento; pelos coleto 
res obtusos formados por 2 a 3 células. O fruto é uma cipsela 
quase em forma de coluna, com cerca de 3 mm de comprimento., in 
distintamente deca-costado, glabro. Sementes com endosperma ' 
pouco aparente. Embrião reto, com cotilédones semi-cilíndricos. 
As flores são entomõfilas e a planta não tem látex. 

Seu habitat é nas selvas virgens ou capoeiras, ' 
sendo que até agora é a única espécie conhecida do gênero que 
tem folhas estreitas (MALME,1933; ENGLER, 1964; REITZ & KLEIN, 
1964). 

3.2 Aspectos do habitat. 

A ocorrência de Píptoc&fipka. angaiií^oZía foi ob-
servada em varios locais do sul do Brasil (Fig.l). Estas obser 
vações confirmam as observações prévias de RA.MBO(1952 e 1957), 
CABRERA & VITTET (1961) , KLEINU962 e 1963), REITZ & KLEIN(1964-
e 1966) e KLEIN(1969) . 

A maioria dos trabalhos onde é mencionada a ocor 
rência de Pipío caipha. angaòíí^otia diz respeito âs associações 
onde a espécie predominante é a AAaacaA-ía anguòii&oZla, ou às 
matas secundárias destas associações, a exceção da ocorrência 
de indivíduos isolados na Ilha de Santa Catarina. Isto leva a 
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Fig. 1 - Locais de observação ou coleta de material botânico 
de PlptocaApha anguóil¿o¿¿a na região sul do Brasil. 
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crer que a distribuição natural de Pipto caApha angu¿£<¿¿o¿¿a se-
ja em grande parte coincidente com a do pinheiro brasileiro, fa 
to que pôde ser confirmado através de estudo in loco. No deslo-
camento ao longo da rodovia BR 116 que liga a cidade de São Pau 
lo a Curitiba, pode-se verificar que nos contrafortes da Serra 
do Mar próximo ã São Paulo existem ainda exemplares remanescen-
tes de AnaucaAÁ.a angu¿£Z^o¿-¿a nas matas devastadas da região, e 
com freqüência podem ser encontrados exemplares de PtptocaApha 
anguét-íiolta. entremeados na vegetação da mata secundária. Fato 
idêntico pode ser constatado na rodovia BR 277 próximo ã cidade 
de Cascavel, na rodovia BR 468 entre Curitiba e Joinvile, onde 
a medida que diminui a altitude na- Serra do Mar, os pinheiros 1 
de regeneração natural vão se tornando mais raros, e igualmente 
a PiptocaApha angai£¿{,o¿¿a. No Rio Grande do Sul, a rodovia BR 
116 atravessa diversos vales na região da AAauaaAia anguó-t-i^o-
IJLd, e assim como nos fundos dos vales predominam espécies flo-
restais da mata pluvial a ocorrência da P<Lp£o coLApha angu¿£¿¿0-
1¿cl se restringe às regiões mais elevadas do planalto sul-rio-
grandense. Em vista desta coincidência, o estudo da distribui-
ção da AAaucaA¿a angu¿t<L{lo¿-La ë de grande valia para a defini-
ção das condicionantes ambientais na distribuição de P¿p£ocaA-
pha angu¿£¿6o¿¿a. 

3.2.1 Clima. 

A região sul do Brasil é do ponto de vista climá-
tico uma região de grande uniformidade. Nela predomina o clima 
mesotérmico úmido, sem estação seca. No noroeste do Estado do ' 
Paraná e na parte ocidental do Estado de São Paulo ocorre o cli 
ma tropical subquente. De maior importância para o presente es-
tudo é.o clima mesotérmico, pois nas áreas de ocorrência natu-
ral de P£p£o caApha angu¿£¿úo¿'¿a predomina este tipo climático. 

Este clima se caracteriza pelas temperaturas bai-
xas no inverno, com pelo menos um mês com temperatura média in-
ferior a 15°C e temperatura média anual de 20°C. Onde a tempera 
tura média de pelo menos um mês, o mês mais frio, é inferior a 
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10°C/ ocorre o clima mesotêrmico médio. No que diz respeito à u 
cidade, estes climas são superúmidos, sem secas, com as precip_i 
taçÕes bem distribuídas durante o ano, caracterizando o tipo * 
temperado destes climas. Em vista disto, a predominância de for 
inações florestais esta em perfeita - concordância com o caráter ú 
mido do clima da região. A formação florestal típica da Asiauna-
tíia. anguòtl^o ZZa se enquadra perfeitamente no clima mesotêrmico 
superúmido sem seca, geralmente onde existe pelo menos um mês 
com temperatura média inferior a 13°C. Os verões na maior 1 
parte da área de ocorrência natural são brandos e os invernos ' 
são acentuadamente frios, com freqüentes mínimas abaixo de 0°C . 
e geadas, com relativa incidência de' nevadas. Conseqüentemente, 
um dos limites térmicos dás matas de A. angu¿£i&oZia é a isoter-
ma média mensal do mes mais frio de 13 C (NIMER,1971). Comparan 
d'o-se a isoterma anual de 18°C com a distribuição das matas de 
ktiauca'iZa angasti^oZ-La verifica-se que esta isoterma limita mui 
to bem a área natural desta mata. Estes limites valem também pa 
ra a PZpíocaApha anguit¿¿oZZa, pois é uma espécie muito ligada 
a esta formação florestal. 

Segundo o sistema de classificação do clima de ' 
Koeppen, na região da Araucária ocorre o clima Cfb principal-
mente e já nas zonas de transição da mata de Araucária para a 
mata subtropical o tipo climático Cfa. 

Os climas do tipo Cf são temperado chuvosos, as 1 
médias do mês mais frio entre 18° e ~3°C, e do mês mais quente 
acima de 10°C, sem estação seca. Quando a temperatura média, do 
mês mais quente for inferior a 22°C tem-se o clima do tipo Cfb 
e quando esta for superior a 22°C tem-se o clima do tipo Cfa (MA-
TTOS,1972). Através da superposição das figuras 6 e 7 chega-se 
ã figura'8 , .mostrando o clima da região Sul do Brasil segundo 
a classificação de Koeppen. 

HOLD.RIDGE (19 71) introduziu o conceito da biotempe 
ratura ao fazer um sistema de classificação do clima e da vege-
tação. Aplicando-se esta classificação bioclimãtica â região ' 
sul do Brasil, verifica-se que a mata de Araucária é uma flore:? 
ta subtropical montano úmida (GOLFAR1,1970). . 



Escala 1:9.400.000 

o 
O Cam "o & d .. ntro do Õ' ~ o 

do A .~ u't , 101 ' 0 

Fig. 3 - Ârea de distribuição de Anauca~ia anguh~i 6olia se 

gundo GOLFARI(1970). 

26 



27 

gundo NIMER(1971) e SERRA(1960). Altura da precipita 
ção em milímetros. 
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região sul do Brasil, segundo SERRA(1960) e NIMER 
(1971). 



Fig. 7 - Temperatura média (°C) do mês mais quente (janeiro) 
da região sul do Brasil, segundo SERRA(1960) e NI-
KE R (19 71) . 



Escala 1:9.400.000 

C" 
CWCI 

c •• 

Fig. 8 - Classificação do clima êa reg i ão sul do Brasil segu~ 

do o sistema de Koeppen. 

31 



32 

3.2.2, Solos. 

•Os solos da região sul°do Brasil derivam de mate-
riais de diversas eras geológicas, desde a era pré-cambriana a-
té os mais recentes depósitos do quaternário, na era cenozoica. 

Esta variedade de materiais de origem evidentemen 
te contribui para uma grande diversificação nos tipos de solo 1 
desta região. 

A grande dispersão da Pipto casipka. anguòtl&oi-ía ' 

não permite de momento sequer definir uma preferência por subs-
tratos com determinadas características geológicas. Assim encon 
.tram-se indivíaous da espécie sobre migmatitos e filitos da e-
ra pré-cambriana, sobre tilitos e arenitos do período carbonífe 
ro, sobre o basalto jurássico e cretáceo do mesozoico e sobre ' 
arcóseos do pleistoceno, do quaternário (segundo mapas geológi-
cos da Comissão da Carta Geológica do Paraná). 

A exigência de determinadas características físi-
co-químicas do solo é improvável na espécie. Da observação, dos 
diversos locais onde ocorre a espécie conclui-se que os solos 1 
devem ser bem drenados (REITZ & KLEIN,1964), ocorrendo a espé-
cie inclusive sobre pendentes acentuados e espigões oriundos des 
movimentos de terra nas margens das rodovias. 

A descrição sumária de alguns solos onde pôce ser 
observada a espécie mostra a grande diversificação dos sítios: 

a) BR 116, km 36, entre"Vacaria e Lages. 
Neste local, tem-se uma camada ce 30 a 4 0 cm ' 
de solo sobre a rocha basáltica, com bastante 
humu s. 

b) BR 277, km 62, entre Curitiba e Paranaguá. 
Os solos são profundos, derivados de migmati-
tos. Horizonte A com aproximadamente 12 % de 
humus e o horizonte B com 2,5 % de humus. Nes-
ta região a espécie se estabelece preferencial 
mente sobre o solo mineral do horizonte B, que 
tem no perfil analizado 0,07 % de nitrogênio. 

c) BR 277, km 53,7, entre Curitiba e Palmeira. 
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Não existe praticamente solo. A P¿p£o cai plia, an 
Quót¿io¿¿a está estabelecida sobre o horizon 
te C de solos derivados de arenitos do carboní 
fero. A parte superior do solo foi retirada pa 
ra a òonstrução da rodovia, sendo portanto o 1 
material remanescente muito compactado, 

d) Município de Pinhão, nas encostas do vale do 
Rio Iguaçu. • • 
Esta região ê muito povoada pela Piptocahpha ' 
angv.òti^o¿¿a. Os solos são profundos nas encos 
tas e rasos no planalto, derivados do basalto. 
0 horizonte A é humoso e bem desenvolvido nas 
áreas planas e pouco desenvolvido nas encostas 

A tolerância e em algumas"situações mesmo a prefe 
rência da Pi.pio catipha angu.6i¿{¡ol¿a em se estabelecer sobre so-
los minerais, com baixo teor de nitrogênio, mostra uma das ca-
racterísticas de pioneirismo da espécie (WESTMANN et al.,1975); 
A fertilidade natural não parece ter muita importância no desen 
volvimento de Piptocaipha anguiti^o¿¿a nos mais variados tipos 
de solo. 

i ">.1 Relevo. 

A superposição do mapa da figura 1 ao da figura 9 
mostra a ocorrência de Tipio caipha o.ngu¿ti>[cZi.a em altitudes a-
cima de 500 m. Esta altitude está na região sul intimamente li-
gada â isoterma da temperatura media anual de 18°C (NIMER,1971) 
sendo também em algumas regiões este o limite inferior da alti-
tude para a ocorrência da kh.aucah.la anoa&ti^cZia (GOLFAR1,1970) 

A observação de indivíduos em altitudes 'inferiore 
se restringe a pontos isolados, onde provavelmente as condições 
climáticas se aproximam das de regiões mais elevadas. Tal ocor-
re sem dúvida nos municípios de Ibirama, Lontras, Rio do Sul, ' 
etc. no vale do Rio Itajaí. em Santa Catarina, onde a Pipio cah.-
pha angu¿¿¿6o£¿a foi observada em altitudes de até 400 m. O li-
mite altitudinal superior observado foi de 1.200 m aproximada-
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mente, nas encostas de algumas elevações montanhosas do Paraná 
e de Santa Catarina. 

Quanto â exposição das encostas, não foi possível 
verificar uma preferência acentuada. Nota-se apenas uma ligeira 
preferência pelas encostas menos expostas aos raios solares. ' 
Nas elevações da Serra do Mar a espécie não é encontrada nas ver-
tentes expostas aos ventos frios do sul e sudeste. Já nas eleva 
ções mais continentais, como no caso do segundo planalto no Pa-
raná, em São Luis do Purunâ, encontramos grande abundância de 1 
indivíduos nestas mesmas encostas. 

3.2.4 Agrupamentos fitossociolôgicos. 

A Piptocasipha an g ultimo ¿ia. é uma espécie caracte-
rística das matas semidevastadas e das matas secundárias de A-
tiaucafiia anguiti{¡oZ<La com sub-bosque formado principalmente por 
Ocotea ponoia, Canela-lajeana [Ocotea puZcheZZa) , Sapopema (SZcr 
ama mo noipesima). Aparece freqüentemente ao lado da Bracatinga 
{Mimosa icabieZZa), Vassourão-preto (Veinoni.a dticoZon.) , Caporo 
roca (Rapanea ien.n.uginca) e Canela-guaica (Ocotea ¡xibeAuZa) (KLEIN, 
1962 e 1963) . 

As principais espécies folhosas florestais dos pi 
nheirais são sem dúvida as pertencentes ã família das Lauráceas, 
destacando-se com maior freqüência a Imbuia (Ocotea ponosa) . Ou 
tras espécies desta família, como a Canela-amarela (Uectandfia ' 
ZanceoZata) , Canela-preta (Nectand^a me.gapotami.ca) , Canela-fogo 
(CA.yptocaA.ya as he.Aio niana) , Caneleira ( Ocotea acutl{¡oZta) , Cane 
la-sassafrás (Ocotea pfietioia) e Pau-andrade (Penca majo?i) ,bem 
como várias espécies de Mirtáceas, dos gêneros Eugenia, Myficia, 
MyA.cianth.ei, etc. também caracterizam esta formação florestal. 
Além destas ainda ocorrem uma série de outras espécies, porém ' 
com freqüência muito reduzida (REITZ & KLEIN,1966). 

A maior importância fitossociológica da Piptócah.-
pha anguiti^oZia se encontra no entanto na sucessão secundária, 
onde ocupa posição de destaque. A sucessão secundária das matas 
da Zona da Araucária pode ser dividida em quatro fases: vassou™ 
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ra¿s - capoeiras - capoeiräo - mata. A Tip to coup ha. angu¿tt{¡olta 
carece nas capoeiras e capoeiräo (KLEIN,1964), desaparecendo 
palatinamente na fase da mata secundaria reconstituída. Em al-
auns locais chega mesmo a dominar a vegetação restante durante 
a fase do capoeiräo, mas as folhosas da fase seguinte, como as 
Canelas, lentamente substituem as árvores mais velhas, uma vez 
aue a Ptptocasipka anguitt¿olta é uma espécie florestal de vida 
relativamente curta. 

3.3 O ciclo de vida da Ptptocaipha anguòtt^olta. 

3.3.1 A reprodução. 

3.3.1.1 Floração. 

As gemas floríferas de Ptpto ¿alpha anguitt¿olta 

iniciam seu desenvolvimento durante o inverno, nos meses de ju-
lho e agosto. Deste modo, os capítulos se desenvolvem sempre 
nas axilas das folhas dos ramos formados no ano anterior. Muitas 
vezes em árvores mais velhas, o desenvolvimento dos ramos se i-
nicia muito tarde, dando a impressão do desenvolvimento dos ca-
pítulos sobre os ramos do ano. 

Durante os anos de 1974 e 1975 foi observado que 
o período de florescimento vai de meados de outubro a meados de 
dezembro, caracterizando-se pela exposição dos estiletes e pos-
teriormente dos estigmas (Fig.12). 

3.3.1.2 Inflorescências. 

As flores são reunidas em capítulos, em número va 
riável de 7.até 11 por capítulo. A média são 8 ou 9 flores por 
capítulo. Os capítulos se agrupam em número de dois ou três por 
axila, raramente 1 ou 4 (Fig.10). 



Fig. 10 - Vlptocaipha anguòti^oL-ia. Capítulos na axila de urna 
folha (A), durante a maturação das sementes (B). 
Flor isolada (C). 
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Fig. 11 - PiptocatLpha angu¿t¿úol¿a. Flor em corte (A) . Grãos 
de polen (B). Diagrama floral (C). Cipsela com 5vu 
lo abortado (D) e com embrião desenvolvido (E). 
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3.3.1.3 Flores. 

As flores são hermafroditas, isomorfas, de corola 
violácea e anteras violetas, conferindo às flores no aspecto ge 
ral esta coloração. Sua abertura é•centrípeda, ou seja, as mais 
externas abrem antes das centrais. Os estigmas de flores adja-
centes raramente se tocam. São muito perfumadas. 0 óvulo é anã-
tropo, ocupando todo o espaço interno do ovario. 

As anteras liberam o pólen antes da abertura da 
flor (protandria). Os grãos de põlen são globosos, com a exina 
densamente revestida de espínulos (Fig.11). Além dos espínulos 
são ainda recobertos por uma camada de uma substância oleosa, 1 
de modo que normalmente são liberados aderidos uns aos outros. 

3.3.1.4 Polinização. 

O estilete é revestido até abaixo da bifurcação ' 
de pelos, cuja finalidade é expor os grãos de pólen aos agentes 
disseminadores. Esta exposição é devida â aderência dos grãos ' 
de pólen aos pelos do estilete, quando este, durante o seu des-
envolvimento atravessa o tubo formado pelas anteras introrsas. 
Após completado o elongamento, os ramos do estilete se volvem ' 
para trás, afim de expor as superfícies receptivas do estigma.1 
Nesta ocasião, a massa de grãos de pólen está aderida â superfí 

Fig. 12 - Mecanismo de exposição dos grãos de põlen e dos es 
tigmas em VX.ptoo.ciK.phcL angu¿£-í&ot¿a. 
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cie inferior dos ramos do estilete (Fig.12). Os insetos que vi-
sitam as flores em busca do néctar, principalmente abelhas, en-
tram em contato com o polen assim exposto, aderindo este ao cor 
po dos mesmos. Na visita a outras flores, os insetos entrando ' 
em contato com estigmas receptivos, depositam nestes algins grãos 
de polen, realizando a polinização cruzada. 

Com o intuito de verificar a entomofilia acima 1 

descrita, alguns ramos de árvores adultas foram isolados median 
te sacos de tela de nylon branco. Os ramos estavam a meia altu-
ra da copa, prestes a florir. As árvores pertencem a um povoa-
mento natural na U.H.Foz do Areia, no município de Pinhão. Du-
rante o isolamento muitas flores caíram sem completar seu desen 
volvimento. Quando as cipselas dos ramos adjacentes livres al-
cançaram sua maturidade, foi coletada uma amostra de 88 cipse-
la:s e examinadas sòb a lupa. Destas, 28 continham- sementes com 
embrião (31,8 %) . Uma amostra semelhante de 85 cipselas f.oi re-
tirada de um dos ramos isolados com a tela, constatando-se ape-
nas 5 cipselas com embriões perfeitamente desenvolvidos (5,9 %), 
confirmando portanto os insetos como principais agentes da poli_ 
nização. 

3.3.2 A semente. 

3.3.2.1 Descrição. 

O fruto das plantas da família Compositae é uma 
cipsela. Este fruto ê caracterizado por ser seco, indeiscente, 
unisseminado, proveniente de um ovãrio infero (McLEAN & IVIMEY-
COOK,1961). O fruto ê a unidade de disseminação com a semente 
inclusa, destacando-se esta com relativa dificuldade do mesmo. 

Existem tris estruturas fundamentais envolvendo 
o embrião na cipsela: 

a) O pericarpo - não se trata de um pericarpo pro 
priamente dito, mas sim, de uma estrutura mista, de pericarpo 
envolto por resquícios do tecido do receptáculo. Externamente 



41 

a cipsela é carenada, glabra. A seção transversal das cipselas 
não ë uniforme quanto ã sua forma. Ela se modifica em cada cip-
sela para permitir sua perfeita justaposição âs demais dentro ' 
do capitulo (Fig.14). 0 comprimento médio das cipselas é de 3,4 
milímetros e o diâmetro médio de 0,7 mm. 

b) O tegumento - muitas vezes ë parcialmente ade-
rente ao pericarpo, destacando-se com relativa dificuldade do 
mesmo. Não é barreira para a penetração de água e do ar, pois ë 
muito pouco resistente. 

c) O endosperma - constituído de urna delgada mem-
brana celular envolvendo completamente o embrião (Fig.15). 

O embrião ocupa toda a cavidade interna do fruto. 
Tem forma cilíndrica e as extremidades arredondadas. Não tem 1 

pigmentação e a exceção dos cotilédones não podem ser distingui, 
das outras estruturas macroscópicamente, como a plúmula por e-
xemplo. Os cotilédones são semi-cilíndricos, perfazendo aproxi-
madamente 40 % do embrião. 

3.3.2.2 Época de maturação. 

Através de coletas sistemáticas de material em vá 
rios locais da ocorrência natural da espécie, foi observado que 
as primeiras sementes aptas para a germinação podem ser obtidas 
a partir da segunda quinzena de dezerrib.ro, estendendo-se a época 
de maturação até meados de janeiro. Após este período serão di-
ficilmente encontradas árvores que ainda possuam cipselas em ' 
seus ramos. A variação da época de amadurecimento das sementes • 
é devida a características individuais das árvores, com pouca ' 
influência de fatores regionais. Isto pôde ser verificado pela 
observação de árvores próximas umas âs outras, em vários pontos 
da ocorrência natural da espécie, havendo uma defasagem de até 
15 dias na maturação das sementes de cada árvore. 
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Fig. 13 - Estrutura da cipsela de Ptptoca/ipka angu¿£¿¿o¿¿a. 
(A) Vista externa, (B) corte longitudinal e (C) cor 
te transversal. EMB - embrião, T - tegumento e P -
pericarpo. 
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Fig. 14 - Corte transversal de um capítulo de ViptoccLApha. 
angu¿t¿^oZ¿a durante a maturação (20 x). 

a B 
Fig. 15 - Corte transversal de uma cipsela com óvulo atrofiado 

(A) e com embrião desenvolvido (B). Aumento 100 x. 
P - pericarpo, T -- tegumento, E - endosperma, EMB -
embrião. 
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303.2.3 Produção de sementes. 

Embora as plantas da família das Compostas em via 
de regra produzam grandes quantidades de sementes em seus capí-
tulos, tal não ocorre na ?¿ptocaipha anguòt-i^olta. 

O exame de dezenas de capítulos, oriundos de di-
versas árvores em diversas regiões, mostrou que existem árvores 
que não tinham nenhuma semente com embrião nos capítulos exami-
nados. Ao lado destas existem no entanto outras que tem em mé-
dia apenas uma semente com embrião desenvolvido por capítulo 1 

(Fig.14), e foram encontradas árvores nas quais foram contadas 
até seis sementes com embrião por capítulo. Este numero é contu 
do muito esporádico. 

De uma maneira geral, do total de cipselas produ-
zidas por uma árvore, 10 a 20 % contém sementes viáveis, com em 
brião completamente desenvolvido. O peso de 1.000 cipselas está 
em torno de 0,78 g e a quantidade de cipselas por quilo varia 1 

• entre 1.200.000 e 1.300.000. Com a produção de 10 % de sementes 
nestas cipselas, chega-se ao número de 120.000 a 130.000 semen-
tes capazes de germinar por quilo. 

Mesmo considerando-se o reduzido número de flores 
por capítulo, é no entanto a abundância destes que garante uma 
alta produção de sementes. Em média existem 2 a 3 capítulos em 
cada axila foliar nas extremidades dos ramos, e como estes são 
"abundantes, é garantida uma boa produção de sementes por árvore. 

3.3.2.4 Disseminação das cipselas. 

Quando as sementes estão maduras, as cipselas são 
disseminadas pelo vento, tendo estas para tal fim uma estrutura 
adequada, denominada de papus (Fig.13). Após atingirem o solo, 
as cipselas ainda podem ser arrastadas pelo vento ou pela água, 
até que sejam depositadas em locais não muito expostos a estes 
agentes de dispersão. 

Para a constatação da dispersão das cipselas foi 
examinado o solo de um povoamento natural de V-íptocaipha angu.0-
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ti^olla, livre de vegetação rasteira, nas proximidades da Usina 
Hidroelétrica de Foz do Areia. 0 povoamento encontra-se sobre u 
ma elevação na encosta norte do vale do rio Iguaçu, bèm exposto 
ao vento, a 800 m de altitude. 

2 
Foram retiradas tres amostras de solo, de 400 cm 

de superfície por 1,5 cm de profundidade cada. Estas amostras 1 
foram peneiradas com uma peneira de malhas de 0,71 mm, e então 
contadas as cipselas. As amostras foram tomadas onde existiam ' 
pequenos depósitos aluvionais no topo e na encosta da elevação. 

A localização das áreas de amostragem obedeceu ao 
seguinte esquema: 

Amostra 1 - no topo da elevação, sob o povoamento. 
Amostra 2 - ã meia encosta, 10 m mais abaixo e 40 

metros mais afastada da amostra 1, 10 
metros fora do povoamento. 

Amostra 3 - a 15 m mais abaixo e 50 m mais afasta 
da da amostra 1, no limite do povoa-
mento. 

Os' resultados das contagens podem ser vistos no 
quadro 2. 

Quadro 2 - Número de cipselas por amostra de solo de 20 x 20 x 
1,5 cm, na U.H.Foz do Areia. Janeiro de 1976. 

Amostra 
Cipselas 

Amostra 
c/embrião c/emb.abor. vazias incomp. total 

1 1 43 23 4 71 
2 2 10 0 6 18 
3 0 11 1 2 14 

Na figura 16 está representada a distribuição das 
cipselas em cada amostra de solo. 

Estas observações sobre a dispersão das sementes 
podem ser ratificadas em outros locais, nos quais foi observada 
a mesma freqüência de mudas jovens próximas ã árvore mãe, mesmo 
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com condições favoráveis a germinação numa grande área em torno 

.desta árvore. 

2 ."",'{ ~ CIPSElAS C/EMBRIÃO 

P ~ CIPSELAS C/EMB.ABORTA.DO 

~ CIPSELAS VAZIAS 

. ~:.z:I" . ~ O CIPSELAS INCOMPLETAS 

3 " """~ 
~ 

.10 20 SO 40 50 60 10 

N' de cipsclol 

Fig. 16 - Distribuição das cipse las por amostra de solo de 20 x 

20 x 1,5 em, na U.H. Foz do Areia. 1976. 

3.3.3 Estabelecime nto e desenvolvimerito inicial. 

3.3.3.1 Regeneração natural de Piptoea4pha angu6ti6olia. 

A rege neraçao natural depende fundamentalmente do 

contato da cipsela com o substrato fornecedor de umidade. Este 

substrato é na maioria do s casos o solo mineral. Este solo ca

racteriza -se por um menor teor de matéria orgânica e maiores 

porcentage ns de silte e argila, o que lhe possibilita um melhor 

armazenamento de água. O menor teor de matéria orgânica ( hori

zonte B com aproximadamente 1/5 da matéria orgânica do horizon

te A, no perfil estudado na Serra do Mar) garante a ausência de 

restos vegetais, permitindo um bom contato entre a cipsela e o 
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solo, o principal fornecedor de umidade (STERMITZ et al», 1974; 
ALDON et al.,1975; SCHELDON, 1974). 

A segunda razão da regeneração melhor em solos mi 
nerais é a eliminação da concorrência, uma vez que na natureza, 
a exposição do solo mineral implica ordinariamente na remoção ' 
da vegetação e alteração do horizonte A, mais humoso na flores-
ta. Esta remoção da vegetação reduz a concorrência pela água e 
luz que em caso contrário as plantas em desenvolvimento deveri-
am enfrentar (RAMBO,1956; BOYD & DEITSCHMANN,1969 ; LARSON & SCHU 
BERT,1969; CLARK & McLEAN,1974). 

As cipselas de Piptocaipha anguòtl^otla tendem a 
se estabelecer em diminutas fissuras do solo e pequenos depósi-
tos aluvionais, desde que haja o adequado fornecimento de úmida 
de para a germinação. Muitas vezes estas fissuras se localizam 
nas paredes de escavações originadas pela mão do homem ou de ' 
processos erosivos, ou sobre solos revoltos remanescentes em á-
reas de exploração madeireira da floresta. 

3.3.3.2 Germinação. 

A germinação de P-iptocaApha anguò ti {¡ o tia ê epígea 
(Fig.17).Inicialmente desenvolve-se a radícula, abundantemente 
revestida de pelos radiculares de cerca de 0,5 mm de comprimen-
to. Segue-se a elongação do hipocõtilo e finalmente os cotilêdo 
nes são expostos. A pigmentação dos cotilédones ocorre pouco an 
tes de sua exposição â luz. A cipsela não aumenta de volume du-
rante o processo germinativo. Após alguns dias, a plúmula que ' 
era imperceptível durante a germinação, inicia seu desenvolvi-
mento, tornando-se visível. 

Os testes de laboratório para verificar o andamen 
to da germinação foram realizados utilizando-se como substrato 
papel filtro e terra peneirada. A temperatura para a germinação 
oscilava entre 20 e 25 C. A umidade do ambiente era de satura-
ção. Para os testes foram utilizadas cipselas colhidas no dia 5 
de janeiro, de 1976 na U.H.Foz do Areia, de uma árvore na qual 1 
estava-se iniciando a dispersão das cipselas. 
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Fig. 17 - Germinação de Plptocaipha angaitl^olia . Aumento 20 x. 

O primeiro teste foi executado com 25 capítulos ' 
sobre papel filtro, em placas de Petri (5), num total de 208 V 
cipselas. Destas germinaram 77 sementes (37,0 %) iniciando-se a 
germinação após cinco dias de início do teste, e completou-se a 
pós 11 dias de teste (Quadro 3),. O exame das cipselas que não ' 
produziram plántulas mostrou que nestas os óvulos não se desen-
volveram, não existindo sementes portanto. 

Quadro 3 - Germinação de sementes de PÃ.pto caipha anQixit¿{¡ot¿at 
5 capítulos por placa. Cipselas da U.K.Foz do Areia, 
colhidas em 05.01.76. Início do teste em 11.01.76. 

Dias de 
teste 

Germinação por placa 
Total 

Dias de 
teste 1 2 . 3 4 5 Total 

6 4 10 10 6 4 34 
7 9 3 3 5 6 26 
8 6 2 0 0 3 11 

11 0 2 1 1 2 6 
Total 19 17 14 12 15 77 ' 
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A rápida germinação das sementés 11 dias após a 
maturação das cipselas, sem terem sido submetidas a tratamentos 
pre-germinativos, evidencia a ausência de dormência do embrião. 

Para a verificação da profundidade ideal de semea 
dura foi executado um teste de germinação com substrato de ter 
ra peneirada, nas mesmas condições ambientais do teste anterior, 
testando-se sete profundidades de semeadura, com 50 cipselas to 
madas ao acaso em cada tratamento. As.profundidades testadas fo 
ram as seguintes: 

Tratamento 1 - cipselas sobre a superfície do so-
lo (profundidade -1 mm). 

Tratamento 2 - cipselas emparelhadas com a super-
fície do solo (profundidade 0 mm). 

Tratamento 3 - cipselas sob 2 mm de solo (profun-
didade 2 mm) . 

Tratamento 4 - cipselas sob 5 mm de solo (profun-
didade 5 mm) . 

Tratamento 5 - cipselas sob 10 mm de solo (profun 
didade 10 mm). 

Tratamento 6 - cipselas sob 15 mm de solo (profun 
didade 15 mm). 

Tratamento 7 - cipselas sob 20 mm de solo (profun 
didade 20 mm). 

Os resultados deste teste estão no quadro 4. Es-
tes dados não podem ser transportados diretamente para o ambien 
te natural, pois neste não encontramos a umidade apropriada pa-
ra a germinação das sementes dos tratamentos 1 e 2 principalmen 
te, porém evidenciam a pouca profundidade de semeadura para a 
regeneração natural da espécie. 

O exame das cipselas do tratamento 3 apôs concluí 
do o teste aos 50 dias, mostrou que das 50 cipselas 20 produzi-
ram plántulas, mas estas, por uma razão até agora inexplicável, 
não emergiram do solo, e apenas três sementes não germinaram. 

Algumas sementes necessitam de luz para iniciar a 
germinação, outras tem a germinação inibida pela luz (BORTHWICK 
& ROBBINS,1928; KOZLOWSKI,1972). Com a finalidade de testar a 
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Quadro 4 ~ Emergencia de plántulas de ?¿ptocaipha anguHt^oZla 
oriundas de sementes semeadas em 7 profundidades. 
Cipselas coletadas em 05.01.1976, na Usina Hidroelé 
trica de Foz do Areia, PR. Valores acumulados. 

Dias. de Número de plántulas 
teste T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 

8 2 - - - - ' - -

9 12 - - - - - -

10 17 1 - " - - - -

14 18 12 - . 1- 1 - -

16 18 13 - 1 1 - -

19 18 16 - 4 1 - -

22 18 16 1 5 1 - -

26 18 18 2 7 2 1 -

28 18 18 2 10 2 1 -

30 18 . 19 2 13 X 2 2 -

33 18 19 2 14 2 2 -

40 18 20 3 15 3 2 -

50 18 20 3 15 3 2 1 

influência da luz sobre a germinação de Pipiocaipha anguót¿{¡o-
tia. foi executado um teste com 100 cipselas, tomadas ao acaso 
sobre papel filtro úmido. 50 estavam expostas durante 24 horas 
diárias ã luz (â noite sob luz fluorescente), enquanto as ou-
tras 50 permaneceram na obscuridade durante todo o período da 
germinação. As duas placas de Petri, cada com 50 cipselas fo-
ram mantidas no mesmo ambiente dos testes anteriores (20 a 25 
C, 95 a 99 % de umidade relativa do ar). No quadro 5 pode-se ' 
ver o andamento da germinação nas duas placas. 

A germinação ocorre tanto na presença como na au 
sência da luz. Apenas a velocidade é diferente, o que sugere a 
melhor adaptação da espécie â sítios pioneiros (WESTMANN et al., 
1975). 

Alem dos testes de laboratório foi efetuado um 1 
teste de germinação em sementeiras no viveiro. Neste teste, cuja fi. 
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Quadro 5 - Germinação de sementes de Pipío caipha angustí {¡olla. • 

na luz e na obscuridade. Cipselas da U.H.Foz do Are-
ia, colhidas em 05.01.76. 

Tratamento Número de plántulas 
apôs 7 dias após 9 dias após 11 dias 

Com luz 12 20 '23 
Sem luz 3 13 18 

nalidade era.a verificação das técnicas mais apropriadas para a 
produção de mudas, foram utilizadas cipselas colhidas em janei-
ro de 1975 em diversos locais da distribuição natural da espécJL 
e. As cipselas estavam armazenadas em ambiente seco, a 5°C por 
8 meses, até sua semeadura em meados de setembro do mesmo ano. 
O substrato de germinação era terra humosa do horizonte A, e as 
cipselas, distribuídas a lanço, foram cobertas por uma fina ca-
mada de terra peneirada. Parte do canteiro foi coberto com uma 
esteira de bambu, fornecendo sombra. 

A observação da germinação mostrou uma grande di-
ferença entre as diversas árvores cujas sementes.foram testadas. 
Enquanto em algumas parcelas havia uma grande densidade de mu-
das, em outras o número destas era reduzidíssimo. Também não foi 
tão rápida como no laboratório a germinação, iniciando esta a-
pós 40 dias passados desde a semeadura. 

3.3.3.3 Desenvolvimento inicial. 

Como' a germinação, também o desenvolvimento subse 
qüente da plántula é grandemente afetado pelas condições ambien 
tais, principalmente pela radiação solar (luminosidade e tempe-
ratura do ar e do solo) e pela umidade do substrato em que a ' 
plántula se desenvolve. 

Destes fatores ambientais a umidade do solo sem 
dúvida é o mais importante. A radiação solar, embora vital para 
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a assimilação fotossintética da planta, tem.efeitos marcantes ' 
como redutora da umidade do solo, promovendo uma adaptação das 
plantas jovens a tal situação, mediante o desenvolvimento de um 
sistema radicular adaptado ao ressecamento das camadas superfi-
ciais do solo, quer sejam estas horizontais ou .inclinadas (Fig. 
18). 

Isto pôde ser constatado pelo desenvolvimento das 
raízes horizontais de algumas mudas estabelecidas sobre um ater 
ro no município de Tijucas do Sul, PR. As plantas jovens conse-
guem sobreviver nos locais mais inclinados emitindo raízes hori. 
zontais muito longas, para dentro da massa do solo. 0 crescimen 
to destas raízes horizontais em comprimento ê muito superior ao 
das verticais. A figura 19 mostra uma muda típica desta situação. 
Este crescimento horizontal das raízes permite o bom desenvolvi 
mento das mudas sobre os cortes de terra ã margem, das rodovias, 
onde freqüentemente encontram-se árvores na zona de tranzição ' 
entre o horizonte A e B. Esta preferencia é justificada pela ma 
ior quantidade de água disponível nesta camada de solo, origina 
ria da drenagem interna dos solos com horizonte B mais argiloso 
que o horizonte A (Fig.20). 

No viveiro as plántulas a pleno sol desenvolvem-
se bem mais lentamente que as na sombra. Em um teste comparati-
vo, foram transplantadas mudas de regeneração natural, com altu 

- - 3 ra media de 15 cm, para sacos plásticos perfurados de 1.000 cm 
de volume para o viveiro. Após um ano, as mudas que permanece-
ram no local da regeneração, em ambiente parcialmente sombreado 
e concorrendo com a regeneração de outras plantas herbáceas, ' 
principalmente Phytolacca dccandia, tinham até 170 cm de altura, 
enquanto as mudas dos sacos plásticos do viveiro tinham em mêdi-
a 40 cm de altura. As folhas das plantas do süb-bosque, com bom 
suprimento de água. tinham folhas largas, macias, enquanto as mu 
das do viveiro tinham folhas duras e pequenas. Seria de supor ' 
que a insolação distinta fosse a causa da alteração das caracte 
rísticas das folhas, mas a existência de plantas jovens em lo-
cais totalmente expostos aos raios solares com folhas de carac-
terísticas umbrõfilas, demonstra que a alteração da morfología 
foliar tem origens diversas (Fig.21). 
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Fig. 18 - Mudas de Pípío caipha. anguiií&olía com 1 meses de ida 
de ? que se desenvolveram em recipientes em um ambien 
te com pouca luminosidade, em terra finá, com irriga 
ção. 
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Fig. 19 - Muda de regeneração natural que se desenvolveu na en 
costa de um aterro, em ambiente sombreado. 

C H U V A 
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Fig. 20 - Esquema da drenagem interna de solos com horizonte B 
mais argiloso que o horizonte A. 
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Fig. 21 - Muda tc~~'mente exposta aos raios solares durante a 

dia, cc=- bom suprimento de água. Escala em centíme

tros. 
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A F=~~cipal causa desta alteração da morfologia I 

fo liar parece ser ~~ribuído à variação da disponibilidade de á-

9ua para as plan~s. As plantas do viveiro, após penetrarem com 

as raizes no solo =0 viveiro, com suprimento de água mais cons

tante , produzira!':-, ::lovas folhas maiores e um pouco mais t enras I 

em relação às ant==iores. 

;1.3.4 Aspectos fisiológicos. 

3. 3., 4_.1 Características das folhas. 

As folhas de P .i.pto ca..ltpha a.Jlg Ul>:t.i. 6ot.i.a apresentam 

u~' grande dimorfi:s:-:-:o observando-se a árvore na fase jovem e na 
< Lilse adulta (Fig.22). 

Na fase jovem as folhas tem nitidamente caracte

Xlsticas wnbrófil~s, ' ou seja, são grandes e macias, revestidas 
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Fig. 22 - Folhas de plantas jovens na sombra (A) e de árvores 
adultas ao sol (B). Tamanho natural. 
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de pelos esparsos. 0 comprimento chega a 210 mm e a largura até 
38 mm. Os pelos estrelados (Fig.23) são pouco freqüentes na fa-
ce ventral, porém muito abundantes na face dorsal. Os bordos do 
limbo são bem serrados. Este tipo de folha ocorre principalmen-. 
te nas plantas do sub-bosque e em alguns casos no interior da 
copa de árvores velhas. A rebrotação de árvores- cortadas ou de 
árvores afetadas pelo frio, mesmo em local exposto ã radiação ' 
solar total também apresentou folhas deste tipo. 

A medida que as árvores vão crescendo, as folhas 
vão mudando para uma forma mais lanceolada, reduzindo o compri-
mento e a largura até 104 iron e 9 mm respectivamente, em média. 
Folhas com estas dimensões caracterizam a espécie, pois são as 
encontradas com maior freqüência. Os bordos do limbo se volvem 
para baixo perdendo praticamente todo o serrilhado, restringin-
do-se este mais à porção apical. A superfície ventral perde to-
dos os pelos,, espessando-se a cutícula levemente, com células ' 
menores, enquanto na face dorsal ocorre um grande adensamento ' 
dos pelos, assemelhando-se a cobertura pilosa a um feltro. Esta 
cobertura pilosa dá a coloração branco-acinzentada característi 
ca da folhagem da árvore (Fig.24). 

As copas das árvores não são densas, restringindo 
se as folhas aos ápices dos ramos, numa extensão de cerca de 50 
centímetros. Embora de consideráveis dimensões, estas possuem 
portanto pouca massa foliar. Esta característica, associada âs 
características das folhas na fase adulta, sugerem uma planta 1 
xerófita, adaptada a curtos períodos de seca (RAWITSCHER,1967), 
ou a solos relativamente secos, típicos da maioria dos sítios 1 
pioneiros. O reduzido número de folhas dentro da copa (sombrea-
das) e suas características xerõfitas mostram uma boa eficiência 
de utilização da água, ou seja, um valor muito alto para a rela 
ção absorção de C02/perda de água (PARKHURST & LOUCKS,1971). 

3.3.4.2 Relações hídricas das plantas. 

Utilizando-se uma câmara de pressão de Scholander 
foi medida a tensão da seiva em diversos ramos de P ¿pio c amplia 



Fig. 23.- Pelos estrelados ·das folhas na superfície ventral. 

Aume nto 100 x . 

A B 

Fig. 24 - Corte t ransversal de uma folha de sombra (A ) e uma 

de sol (B) . Aumento lÓO x . 
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anguiti¿oZia. O material utilizado nas medições foi obtido de 
diversas árvores que estão crescendo próximas â U.H-.Foz do Are-
ia, em local bem exposto, a 800 m de altitude. Os ramos foram ' 
retirados da base da copa, estando estas a distintas alturas nas 
diversas árvores. No quadro 6 estão registrados os resultados 1 
das medições. 

Quadro 6 - Valores da tensão da seiva em diversos exemplares de 
Vi.ptoc.afipha anga¿ti{¡o¿ia, num dia claro de verão, na 
U.H.Foz do Areia. 1975. 

Árvore D.A.P. Altura total Alt.Base Copa 
cm m m 

Tensão 
kg/cm 

1 
2 

3 
4 

6 

4 
12 

28 

3,5 
2,5 
8,0 

17,5 

0,8 

1,2 

3,0 
8,0 

14,0 
14', 0 
15,0* 
15,0* 

* Folhas com características xerõfitas. 

Em outra oportunidade foram feitas duas medições, 
uma em um ramo de uma árvore adulta, de 18 m de altura e outra 
em um broto de rebrotação. A árvore adulta estava em um local 
bem exposto enquanto a muda que estava rebrotando se encontra-
va em um local sombreado. Ná árvore foi medida uma tensão da ' 

2 2 seiva de 19,0 kg/cm e no broto da rebrotaçao de 9,0 kg/cm . E_s 
tas medições concordam com a afirmação de HINCKLEY(1971) e CARR 
(1971) evidenciando uma grande resistência ã perda de água pela 
transpiração na Viptocafipha angaòti^olia. 

3.3.4.3 Reações fisiológicas das mudas. 

A determinação da atividade fotossintética, de ' 
respiração e transpiração de Viptocafipha anguitl^ciia foi feita 
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em um fitotron semelhante ao descrito por KOCH et al.,(1968). A 
câmara de medição do aparelho utilizado tem uma capacidade de 8 
litros, totalmente climatizãvel. A fonte de energia luminosa fo 
ram duas lâmpadas de iodo, podendo fornecer até 40.000 lux ao 
nível das folhas. Para os testes foram utilizadas mudas origina 
rias da regeneração natural, transplantadas para sacos plásti-
cos para o viveiro, onde permaneceram um ano, antes de serem co 
locadas na câmara, 

A relação entre a assimilação de C02 e a intensi-
dade luminosa pode ser vista na figura 25. Para estas medições, 
o ambiente da planta foi mantido a 20°C sendo alterada a inten-
sidade da luz de 0 a 40 klux. A umidade relativa do ar do ambi-
ente era de 70 %. Paralelamente foi medida a transpiração da 
planta (Fig.26) para correlacioná-la com a assimilação. Esta re 
lação entre a assimilação de dióxido de carbono e a perda de ã~ 
gua por transpiração representa a eficiência da utilização da ã 
gua pelas plantas (Fig.27). Outra relação de importância para ' 
•as plantas ê entre a assimilação de C02 e a temperatura (Fig.28), 
que no presente caso foi medida a uma intensidade luminosa de 
22 klux. A respiração da planta foi medida em função da tempera 
tura, na ausência de luz (Fig.29). Após a conclusão dos testes 
a muda foi desfolhada e as folhas foram pesadas, antes e. após a 
secagem por 24 horas a 105°C. Desta maneira foi obtido o pêso 1 
de referência de matéria sêca (467,2 mg),tendo as folhas um te-
or de umidade em relação ao peso fresco de 83,5 % em média. O 
fator de conversão de ppm de C02 (unidade de medida da concen-
tração de C02 do ar, do aparelho) foi de 0,001856 mg de C02/li-
tro e a circulação do ar dentro dá câmara se dava â razão de ' 
150 litros por hora. 

3.3.4.4 O sistema radicular de P-¿p£o caipha angu.¿t¿{ío.i;La.. 

O sistema radicular do Vassourão-branco se adapta 
facilmente ao meio, desde que encontre condições propícias ao ' 
seu desenvolvimento. Fundamentalmente é um sistema radicular ' 
profundo, atingindo as vezes mais de 2 m de profundidade. Adap-
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Fig. 25 - Assimilação de P¿p£o catipho. angustié o¿¿a em função do 
aumento de luminosidade, a 20°C e 70 % de U.R. do ar. 
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Fig. 26 - Transpiraçao de P-ipto cafípka anguòt-L&ot-La em função I 
da luminosidade, a 20°C e 70 % de U.R. do ar. j 
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Fig. 27 - Dependência da relação assimilação de CC^/transpira 
ção de H20 da intensidade luminosa. 
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Fig. 28 Relação entre a assimilação e a temperatura do ar, 
a 70 % de U.R. do ar. 
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Fig. 29 - Respiração de PiptocaApha angu¿¿¿ ¿o¿¿a em relação à 
temperatura, na ausência da luz. 

ta-se no entanto äs condições do solo, podendo desenvolver-se 
em apenas 30 cm de solo, como também em solos muito pedregosos. 

A grande capacidade das raízes de penetrar no so 
lo em busca da umidade permite o crescimento das árvores em lo 
cais extremamente deficientes em água para outras espécies ve-
getais (Fig. 30 e 31). 

0 desenvolvimento do sistema radicular da árvore 
em solo profundo pode ser visto na figura 32. Esta árvore, cu-
jo D.A.P. era de 35 cm cresceu na ecosta do vale do Rio Areia, 
no município de Pinhão, PR, em exposição norte, a 850 m de al-
titude. 0 solo era profundo possibilitando um livre desenvolvi 
mento da-s raízes. A exposição do sitema radicular foi devida a 
um desmoroncimento de solo causado por um corte de estrada mal 
executado. O sistema radicular, não permaneceu intacto em sua to 
talidade, mas a parte que ficou intacta permite obter uma boa 
visão de seu desenvolvimento fundamental. Observe-se as raízes 
secundárias horizontais que se projetam para o interior da mas 
sa de solo. 
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Muda que estava crescendo na parede de uma valeta 
na H.H.Foz do Areia, da regeneração natural. Janei 
ro de 19 76. Tamanho natural. 

Fig. 30 -
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Fig. 31 - Exemplares de Plptocakpha angu6tl6olla sobre cortes 

de estrada no Paraná . Esq.: BR 277, entre Curi tiba 

e paranaguá . Dir.: BR 277 entre Curitiba e Palmeira . 
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Fig. 32 - Representação do sistema radicular de ?¿p£ocoJipka 
angu¿o¿¿a em solo profundo. D.A.P. de 35 cm. 
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3.3.5 Produção. 

3.3.5.1 Características físico-mecânicas da madeira. 

As características físico-mecânicas da madeira de 
?iptoc.afipka anguiti^olla foram pesquisadas por SILVA (1967). em a 
mostras de madeira coletadas no Estado do Rio Grande do Sul. Os 
resultados dos testes efetuados podem ser vistos no quadro 7, 1 
onde para efeito de comparação estão valores médios para as mes 
mas características da. madeira de Afiaucatita anguétt^ot-La, tam-
bém nó Rio Grande do Sul. 

3.3.5.2 Análise de tronco. 

Com o objetivo de verificar as potencialidades de 
produção das árvores oriundas de regeneração natural, foi reali 
^ada uma análise de tronco em duas árvores estabelecidas sobre 
uma encosta com exposição sudeste, no vale do Rio Iguaçu, a 800 
metros de altitude, próximas â foz do Rio Areia. As árvores' e-
ram jovens ainda e estavam se desenvolvendo na mata secundária. 
Próximos existiam alguns exemplares de cedro {Co.dh.zta ¿¿¿¿-¿£.¿4 ) 
bem desenvolvidos. 

Da árvore I foram tomadas as dimensões da copa e 
o seu fuste foi seccionado em 9 pontos, retirando-se seções ' 
transversais para as medições. A distância entre cada seção va-
riou entre 77 e 87 cm. Na figura 33 está um esquema da árvore I 
com a localização das seções estudadas. 

Da árvore II foram retiradas desde a base até o â 
pice seções distanciadas um metro uma da outra. Não foram toma-
das as medidas da copa por se tratar de uma árvore cuja copa já 
secara mas o tronco estava verde ainda, por ter sido abatida al 
gumas semanas antes. A uma altura de 8 metros do solo a árvore 
estava bifurcada, sendo utilizado para a análise o ramo da bi-
furcação com diâmetro maior. 
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Quadro 7 - Características físico-mecánicas das madeiras de 
toc.aA.pha angaòtt^olia e An.aacaA.ta anguòtt&oZta no 
Rio Grande do Sul, segundo SILVA(1967). 

PtptocnApha ÁAaucaAta 
angaiti^otta anguiti^oLía 

Características físicas 

- Massa específica aparente a 15 % de 
umidade 

- Retratibilidade 
. contrações em % - radial 

- tangencial 
- volumétrica 

. coeficiente de retratibilidade 

Características mecânicas 

- Compressão axial 
. limite de resistencia - mad.verde 

2 (kg/cm ) - mad.a 15 % 
2 

. coef.de influen.umid.(kg/cm . %) 

. coef.de qualidade 6/100.D 
- Flexão estática 

. limite de resistencia - mad,verde 
2, (kg/cm ) 

relação L/F 
- mad.a 15 % 

0,57 

3,99 

10,30 
18,97 
0,59 

264 
408 

15.3 
7,1 

610 
902 

21.4 
- Mõdul-o de elasticidade (kg/cm • .mad.verde) 

. compressão - módulo 
- lim.de proporcionalid. 

. flexão - módulo 
- lim.de proporcional. 

Choque 
. trabalho absorvido íkgm) 
. coef.de resiliência R 
. cota dinâmica R/D2 

Cisalhamento 
Dureza Janka 

(kg/cm ) 
(kg/cm2) 

- Traçao normal as fibras 
2 - Fendilhamento (kg/cm ) 

- Poder calorífico (cal/g) 

? (kg/cm ") 

111.606 
213 

105.120 
291 

3,1 
0,48 
1,43 

81 
367 
67 
7 

4.667 

0,57 

3,72 
6,99 

12,47 
0,48 

314 
520 

19,2 
8,95 

961 
21,8 

147.684 
267 

121.837 
322 

1,9 
0,31 
0,94 

63 
338 
35 
4 

4.705 
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Fig. 33 - Forma típica de uma árvore em crescimento de Vlpto-
calpha angab tiíülia. Árvore I da análise de tronco. 
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Quadro 8 - Características das árvores submetidas ã análise de 
tronco. o 

Árvore I Árvore II 
D.A.P. 18,4 cm 19,5 cm 
Altura total 12, 0 m 13,5 m 
Altura do fuste 7,5 m 7,5 m 
Altura da copa 4,5m 6,0 m 
Diâmetro da copa 4,0 m -

Idade 7 anos 7 anos 

As seções transversais foram aplainadas em uma fa 
ce, podendo-se então distinguir nitidamente os anéis anuais de 
crescimento. Com auxilio de um planimetro foram medidas as áreas 
delimitadas por cada anel em cada secção transversal, e em fun-
ção desta área transversal, calculado o diâmetro médio de cada 
anel. Nos quadros 9 a 14 podem ser vistos os resultados das me-
dições. Na figura 34 está representada a evolução do diâmetro â 
altura do peito de cada árvore, em função da idade. Na figurá 1 
35 a evolução da altura das árvores com a idade. Na figura 36 ' 
pode-se ver o aumento do volume com a idade.. Este volume é o vo 
lume real de madeira do fuste sem casca e foi calculado pela 1 

fórmula 
TT.h. (D2 + D.d + d2) 

V = I 
12 

onde 
D = diâmetro maior do tronco de cone 
d = diâmetro menor do tronco de cone 
h = altura do tronco de cone, equivalente ã dis-

tância entre duas secções. 

Como regra geral as árvores tem um fuste reto, ' 
sem ramificações. Durante os trabalhos de campo foram medidas ' 



Quadro 9 - Resultado da análise do tronco da árvore i. 

Anel anual d< 
!ção 1 2 3 ' 4 

1 S* 1,8 17,3 34,0 62,8 
D* 1,5 4,7 6,6 8,9 

2 S - . 14,8 30,3 56,3 
D 4,3 6,2 8,5 

3 S - 12,0 28,0 51,4 
D - 3,9 6,0 8,1 

4 S - 9,5 - 29,0 51,4 
D 3,5 6,1 8,1 

5 .. S - 4,6 23,1 43,7 
D - 2' 4 5,4 7,5 

6 S - - 16,5 37,6 
D - - 4,6 6,9 

7 S - - 10,5 29,3 
D - - 3,7 6,1 

8 S - - 5,0 22,2 
D - - 2,5 5,3 

9 S - - 13,7 
D - -- - 4,2 

2 
*S - Area transversal do anel, em cm 
*D - Diâmetro calculado do anel, em cm 

crescimento 
. 5 6 

111,2 173,1 
11,9 14,8 

102,3 153,5 
11,4 14 ,0 

93,3 145,6 
10,9 13,6 

93,4 142,9 
10,9 13,5 

83,3 132,5 
10,3 13,0 

74,0 120,2 
9,7 12,4 

62,0 107,5 
8,9 11,7 

52,0 94,4 
8,1 11,0 

42,0 82,7 
7,3 10,3 

7 ' s/casca 

234,9 251,8 
17,3 17,9 

206.7 225,1 
16,2 . 16,9 

191,9 208,5 
15,6 ' 16,3 

191.1 202,5 
15,6 16,1 

180.8 189,9 
15,2 15,5 

166; 3' 178,2 
14,6 15,1 

152.2 164,0 
13,9 14,5 

133.9 145,0 
13,0 13,6 

122,0 130,6 
12,5 12,9 

Dist. 
c/casca entre 

seções 
275,6 (m) 
18.7 

0,80 
248.3 
17.8 

0.81 
232.4 
17,2 

0,87 
224.6 
16.9 

Ò, 88 
211,0 
16,4 0,83 

201,1 
16,0 

0,80 
185,3 
15.4 

0,77 
165.7 
14.5 

0,77 
150,1 
13,8 



Quadro 10 - Resultado da análise do tronco da árvore II. 

Anel anual de 
Seção 1 2 3 4 

1 S* 3,7 i-i 

CO
 

iH 47,7 86,5 
D* 2,2 4,8 7,8 10,5 

2 S 0,9 18,3 44,9 84,1 
D 1,0 4,8 7,6 10,3 

3 S - 12,6 37,6 74,0 
D - 4,0 6,9 9,7 

4 S - 7,4 32,7 66,8 
D - 3,0 ' 6,5 9,2 

5 S 3,8 27,1 57,7 
D 2,2 5,9 8,'6 

6 S - • 22,9 54,8 
D - - 5,4 • 8,4 

7 S - ' 8,3 35,0 
D - - - 3,3 6,7 

8 5 - - 2,5 28,2 
D - - 1,9 6,0 

9 S - - - 5,8 
D - - -

• 2 ' 7 

10 S - - - 1,0 
D - - - 1,1 

11 S 
D 

12 S 
D 

13 S 
D 

- — - 1 « —» ' r\ ! rvrr» 

crescimento 
5 6 

153.8 226,1 
14,0 17,0 

132.9 193,8 
13.0 15,7 

117,7 167,1 
12,2 14,6 
106,1 149,3 
11.6 13,8 
97.7 135,7 
11.2 13,1 
96,5 133,6 
11.1 13,0 
76,1 114,5 
9,8 12,1 

65.3 103,3 
9.1 11,4 

31,0 64,9 
6,3 9,1 

20,9 50,1 
5.2 8,0 
6,0 15,8 
2,8 • 4,5 

7,4 
3,1 

7 s/casca 
347,3 380,7 
21,0 22,0 

265>8 280,6 
18,4 18,9 

234 ,3 251,6 
17,3 17,9 

208,0 228,1 
16,3 17,0 

184,2 201,2 
15,3 16,0 
173,5 186,3 
14,9 15,4 

155,8 168,0 
14,1 14,6 
141,9 149,9 
13,4 13,8 

105,7 113,1 
11,6 12,0 
77,0 84,3 
9,9 10,4 
27,8 31,1 
5,9 6,3 
19,4 20,9 
5,0 5,2 
4,2 11,4 
2,3 3,8 

Dist. 
c/casca entre 
414,5 s e? 5 e s 

1,0 
311,5 
19,9 1,0 
277.5 
18,8 1,0 

254,2 
18,0 1,0 

227,4 
17,0 1,0 

212,1 
16.4 

1,0 
191.6 
15,6 1,0 
172,0 
14.8 

1,0 
132.7 
13.0 

1,0 
99.5 
11,3 1,0 
37.1 
6,9 1,0 
25.2 
5,7 1,0 

14.9 
4,4 

rt 1 1i 1 r» ri /~v i^o m n l n r\ r> ry 1 . o m rrrn . 



Quadro 11 - Resultado da analise de tronco da arvore "I. Volume de madeira por idade _ 3 seções transversais. Valores em cm . 
entre duas 

Anel anual de crescimento 
Seção 

0 1 2 3 4 5 6 7 s/casca C/casca 
1 
2 33,0 1.279,3 2.571,7 4.760,4 8.534 ,6 13.048,9 17.645,8 19.053,1 20.942,1 

. 3 
4 

- 1.079,2 2.362,9 •4.367,9 7.916,2 12.113,3 16.121,3 17.538,0 \19.4 71,3 . 3 
4 - :. 934,4' ' 2.486,6 4.471,8 8.120,4 , 12.548,3 16.649,9 17.896,3 19.873,7 

5 - 606,4 2.284,6 4.184,4 7.760,9 12.107,9 16.653,3 17.240,0 19.141,1 

6 - 84,3 1.637,3 3.377,9 6.530,8 10.506,8 14.772,3 15.288,3 17.123,8 

7 
S 
9 

- - 1.077,8 2.768,8 5.441,6 9.121,9 12.759,6 13.728,1 15.483,9 7 
S 
9 

- - 585,0' 1.976,1 4.384,9 7.786,6 11.000,2 • 11.921,7 13.528,0 
7 
S 
9 - - 108,3 1.371,9 3. 609., 3 6.838,4 9.856,7 10.624,1 12.155,0 

7 
S 
9 

- - - 502,3* 2.800,0* 7.856,5* 15.250,0* 18.501,7* 21.264,2* 

Volume 
total 33,0 3.983,6 .13.114,2 27.781,5* 55.098,7* 91.928,6* 130.409,1* 141.791,3* 158.983,1* 

Volume do 
fuste 33,0 3.983,6 13.114,2 27.279,2 52.298,7 84.072,1 115.159,1 123.289,6 137.718,9 

'* Volume calculado com a estimativa da altura dos anéis'no último segmento do tronco (copa) 

-- j u> 



Quadro 12 - Resultado da análise de tronco da arvore II. Volume de madeira entre 3 
duas seções transversais por idade, em.cm . 

Anel anual de crescimento 
Seção 

1 2 3 4 5 6 

1 .211,4 1. .820,2 4.647,9 8.535,1 14.350,1 21:026,1 
2 21,0 1. .535,7 4.131,1 7.901,4 12.530,5 18.067,0 
3 - 982,8 3.524,5 7.043,7 11.187,3 15.853,1 

. 4 
- 547 ,2 3.003,3 6.233,8 10.215,0 14.261,3 

5 
- 114,0 2.505,8 5.6 52,5 9.747,5 13.462,0 

6 
- - 1.509,5 4.475,7 . 8.618,4 12.412,9 

7 
- - 525,2 3.165,4 7.062,2 10.893,0 

8 ' 
- 66,7 1.560,6 4.720,3 8.339,2 

9 - - - 305,0 2.592,8 5.750,7 
10 - - - 13,3 1.280,4 3.145,4 
11 — - - 180,0 1.140,8 
12 _ — - - 20S, 7 
13 

- - - - - -

Volume 232,4 4 .999,9 19.914,0 44.886,5 82.484,5 124.561,2 
botai 

7 s/casca . c/casca 

30. 613,7 32. 994,8 36. 254,9 
25. 053,6 26. 650,2 29. 486,6 
22. 170,1 24. 004,5 26. 635,8 
19. 641,6 21. 473,8 " 24. 112,5 
17. 927 ,4 19. 406,2 21. 992,9 
16. 509,8 17. 731,7 20. 194,8 
14. 899 ,5 15. 903,2 18. 200,8 
12. 347,4 . 13. 128,3 15. 224,1 
9. 114,7 9. 866,9 11. 609,0 
5. 032,5 5. 569,8 6. 607,8 
2. 350,3 2. 592,8 <•» J> . 112,5 
1. 089,9 1. 597,2 1. 997,2 

140,0* 380,0 496,7 

L76. 890,5 191. 299,4 215. 925,6 

* Volume calculado com a estimativa da altura do anel no último segmento do tronco (copa). 
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Quadro 13 - Resultado da análise de tronco da árvore I. 

Idade D.A.P. I.C.A.* I.M.Â.* Volume I.C.A. I.M.A. 
3 3 3 anos cm cm cm m m m 

1 ' 0,7 0,7 0,7 0,0000 0,0000 0,0000 
2 4,6 3,9 2,3 0,0040 0,0040 0,0020 
3 6,4 1,8 2,1 0,0131 0,0091 0,0044 
4 8,7 . 2,3 2,2 0,0278 ' 0,0147 0,0069 
5 11,7 3,0 2,3 0,0551 0,0273 0,0110 
6 - 14,5 2,8 2,4 0,0919 0,0368 0,0153 
7 16,9 2,4 2,4 0,1304 0,0385 0,0186 

* I.C.A. - Incremento corrente anual 
I.M.A. - Incremento médio anual 

Quadro 14 - Resultado da análise de tronco da árvore II. 

Idade D.A.P. I.C.A. I.M.A. Volume I.C.A. I.M.A. 
3 3 3 anos cm cm cm m m m 

1 . 0,6 0,6 0,6 0,0002 0,0002 0,0002 
2 4,6 4,0 2,3 0,0050 0,0048 0,0025 
3 7,4 2,8 2,5 0,0199 0,0149 0,0066 
4 10,1 2,7 . 2,5 0,0449 0,0250 0,0112 
5 12,8 2,7 2,5 0,0825 0,0376 0,0165 
6 15,3 2,5 2,5 0,1246 0,0421 0,0208 
7 18,0 2,7 2,6 0,1769 0,0523 0,0253 

Obs.: Todos os valores dos quadros acima são considerados sem a 
casca da árvore. 
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Fig. 34 - Diâmetro à' altura do peito, sem casca, em função 
da idade, de Plp.tocan.pha aviQUòtliolla. 
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Fig. 35 - Altura de ?¿ptocan.pha angu¿¿¿¿0lia. em função da 
idade. 
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36 - Evolução do volume de madeira sem casca com a ida 
de, em Plptocafipha anguòtl&olla. 
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Fig. 37 - Diagrama do tronco da árvore I da análise de tronco. 
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alturas de até 20 metros e alturas de fuste de até 10 m. O di-
âmetro â altura do peito pode chegar a 50 cm, porém em casos ' 
muito raros. 

'3.3.5.3 Utilização da madeira. 

A madeira de Plptocaipha angu¿t-¿^o¿¿a tem uso reís 
trito. Em testes de durabilidade executados pelo Instituto Tec 
nológico do Rio Grande do Sul foi constatado que a durabilida-
de de estacas cravadas no solo sob condições climáticas norma-
is da região era de 2'anos (STILLNER,1969). 

No entanto é possível o uso da madeira em chapas 
de madeira compensada e aglomerada, como também através de pe-
ças de madeira serrada. Em Guarapuava, PR, a fábrica de compen 
sados da Indústria Madeirit S.A. obtém com sucesso lâminas de 
madeira, utilizando-as na confecção de chapas de madeira com-
pensada para diversos fins. Em Curitiba, PR, a indústria Pla-
cas do Paraná S.A. utiliza igualmente como componente de cha-
pas de madeira aglomerada, os cavacos obtidos desta madeira. 
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4 . Resultados. 

4.1 Manipulação•das sementes. 

As cipselas poderão ser coletadas a partir de ms 
ados de dezembro logo que se iniciar a dispersão natural das 
mesmas. Para a coleta deverão ser escolhidas árvores com boa 
produção de sementes nos capítulos. Isto pode ser verificado a 
través do corte transversal de alguns capítulos e a contagem 1 
dos embriões. Este corte transversal deverá ser feito a 2/3 da 
altura externa do invólucro do capítulo. Constatada.uma porcen 
tagem mínima de 10 % de cipselas com sementes, esta árvore po-
derá ser utilizada como produtora de sementes. Logicamente de-
verão ser preferidas as árvores com maior relação semente/cip-
sela para a coleta das sementes. 

Uma vez definidas as árvores para a coleta das 
cipselas, escolha que deverá também ser baseada um pouco no 
pecto geral da. árvore, quanto ás características do tronco e 
da copa, será processado o corte dos ramos com boa produção de 
cipselas. A coleta dos capítulos individuais, embora menos pre 
judicial para a árvore, ê no entanto anti-econõmica, devido ao 
baixo rendimento motivado pela morosidade, dificuldade e perdas 
na coleta. Como os capítulos são produzidos sobre os ramos do 
ano anterior, o corte indiscriminado de ramos pode causar pro-
duções cíclicas, uma vez que sobre a brotação não há produção 
de flores no mesmo ano de formação. Desta forma, mesmo em ãrvo 
res com boa relação semente/cipsela, nunca deverão ser corta-
dos mais de 30 % dos ramos. Este corte pode por outro lado ser 
vir. como poda para a formação de fustes com maior valor comer-
cial. 
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Após o corte, os ramos deverão ser colocados so-
bre uma superfície lisa, que poderá ser o piso de um galpão ou 
uma lona ou plástico. 0 mais importante e que a secagem dos ca-
pítulos deverá se processar em ambiente seco e livre de corren-
tes de ar. Após suficientemente secos, os ramos deverão ser ba-
tidos sobre um pano ou algo semelhante para que as cipselas que 
ainda não caíram se desprendam dos ramos. 0 momento mais apro-
priado para executar esta operação é quando os capítulos se de£ 
mancham com facilidade pelo toque manual. 

A operação seguinte consiste na limpeza das cip-
selas. Com auxílio de uma tela com malha de 0,5 cm deverão ser 
separadas todas as impurezas maiores, tais como pontas de ramos, 
folhas, etc.. As brácteas dos capítulos são dificilmente separá-
veis por processos mecânicos, não havendo também necessidade de 
separá-las. As cipselas deverão ser armazenadas em recipientes 
com isolamento de umidade, preferencialmente a baixas temperatu 
ras. 

4.2 Produção de mudas. 

4.2.1 Semeadura.. 

Para a produção de mudas as cipselas são distri-
buídas uniformemente sobre um canteiro de terra hümosa, previa-
mente bem irrigado. A seguir, cobre-se as cipselas com uma fina 
camada de terra ou areia, de no máximo 5 mm de espessura. Este 
canteiro deve ser protegido da chuva, e no caso de ser necessá-
ria a irrigação, esta deve ser feita aspergindo-se a água em fi 
nas gotículas sobre o canteiro, para não deslocar as partículas 
de solo e com isto prejudicar a germinação das sementes. A radi_ 
ação solar direta sobre o canteiro também deverá ser evitada, 1 
cobrindo-se o mesmo com uma esteira ou algo semelhante. 

Quanto a época, a semeadura pode ser feita imedjL 
atamente ou até 8 meses após a coleta das cipselas. A semeadura 
muito tardia é desaconselhãvel, pois as mudas entram no inverno 
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com porte muito reduzido, sofrendo mais com as inclemencias do 
clima. 

4.2.2 Repicagem. 

Como é baixa a relação semente germinada/cipse-
la (no máximo 0,4 até o presente momento) e as cipselas são pe-
quenas, não convém a semeadura direta nos recipientes apropria-
dos para o plantio, e sim, a semeadura a lanço. Este tipo de se 
meadura exige a repicagem ou transplante ã raiz nua das mudas. 
0 transplante ã raiz nua ê inviável porque as mudas tem pouca ' 
resistência ao ressecamento na fase jovem. Resta a repicagem, ' 
que deverá ser feita quando as plantas.tenham três ou quatro fo 
lhas. 

Os - recipientes para onde são repicadas as mudas 
deverão ter as dimensões mínimas de 11 cm de altura por 6 cm de 
diâmetro. A terra.utilizada para encher os vasos deve ser humo-
sa. com teores de argila em torno de 40 %. 

As mudas são muito sensíveis ã perda de água, de 
vendo-se portanto não repicá-las em temperaturas do ambiente ' 
muito elevadas. Para a operação de repicagem devem ser escolhi-
dos dias nublados, com pouca radiação solar. Apôs a repicagem, 
os canteiros devem ser cobertos com esteiras colocadas no míni-
mo 30 cm acima das mudas. A irrigação nesta fase é.muito impor-
tante, devendo-se manter as mudas com bom suprimento de água me 
diante uma irrigação diária, preferencialmente ao fim do dia. A 
pós uma semana as mudas já se acustumaram ao meio, podendo en-
tão a cobertura ser retirada paulatinamente. 

4.3 Plantio e tratos culturais. 

A PlptocaApha anguitl{¡o¿-ia pode ser plantada em 
toda a região de ocorrência natural da Afiaucalta angui -t-í̂ o tiq., 1 
veja-se a figura 3, em solos rasos ou profundos, dependendo do 
fornecimento de água, que não poderá ser excessivo a ponto de 1 
encharcar o solo. Em locais onde ocorrem temperaturas mínimas 1 



85 

inferiores a -10°C não é recomendável seu plantio. 
A melhor época para o plantio para o local defi-

nitivo não pôde ser definida, mas recomenda-se fazê-lo quando ' 
as mudas no viveiro tenham aproximadamente 15 cm de altura,e se 
possível no início do outono. 

Dependendo da finalidade do plantio, este merece 
rá alguns cuidados especiais. Os plantios comerciais, cujo obje 
tivo principal ê a produção de madeira, devem ser localizados 1 
em solos férteis e profundos. Nestes locais existe normalmente 
uma vegetação arbustiva que para facilidade do plantio pode ser 
suprimida, porém não ê necessário o controle continuado do seu 
crescimento mediante roçadas. Quando a vegetação for muito den-
sa, é necessário fazer um pequeno cor.oamento da muda plantada, 
para reduzir iam pouco a concorrência com os outros vegetais. Se 
existirem árvores adultas nos locais dos plantios, estas deve-
rão ser mantidas, pois sua sombra será um fator de sucesso do 
plantio. Nestes plantios comerciais, o espaçamento mínimo deve-
rá ser de 2 x 2 metros, mas não existem áreas experimentais pa-
ra comprovar esta assertiva. 

Nos plantios cuja finalidade é a prevenção ou a 
estagnação de processos erosivos, o espaçamento deverá ser redu 
zido para l x l metros, para proporcionar maior proteção ao so-
lo. Nestes locais, como nos aterros ou locais de retirada de ' 
terra, as mudas devem receber tratos especiais. Estes solos nor 
malmente não tem cobertura vegetal viva ou esta é de baixa den-
sidade. Recomenda-se então um coroamento das mudas com cobertu-
ra vegetal morta (palha), para reduzir a radiação direta do so-
lo, diminuindo seu aquecimento e as perdas de umidade. Rara me-
lhor aproveitamento das precipitações pluviométricas, convém 1 

plantar as mudas, em pequenas banquetas nas encostas. 
A observação de diversos indivíduos adultos em 

locais degradados, sob condições extremas, como são sem dúvida 
os cortes de estradas, permite antever a utilização desta espé-
cie florestal em plantios nestas áreas para a produção de madei. 
ra a curto prazo. Esta no entanto é a finalidade secundária deŝ  
tes plantios, não podendo-se esperar grandes rendimentos econô-
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micos imediatos dos mesmos. Sua finalidade principal será a pro 
teção e recuperação destas áreas, com benefícios rentáveis a ' 
mais longo prazo. 

Na recuperação de áreas degradadas surgidas da 
exploração agrícola intensiva, os espaçamentos devem ser maio-
res. Existem muitas espécies florestais que necessitam em sua fa 
se jovem de ambientes mais sombreados, como é o caso de muitas 
lauráceas. A observação da sucessão secundária, com rápido eres 
cimento de ptocafipha angu¿ ti {¡o ¿¿a e crescimento mais lento de 
outras espécies folhosas sob suas copas, mostra a possibilidade 
de utilizar a espécie como auxiliar no plantio de folhosas de 
maior valor. As copas pouco densas e a economia no uso da água 
do solo, permitem o desenvolvimento de um sub-bosque denso, on-
de as folhosas de crescimento mais lento tem boas condições de 
desenvolvimento. 

. A V-ipto caipha angusti^otia é uma essência flores_ 
tal que tem derrama natural, isto é, nos primeiros anos de vida, 
a planta a medida que vai crescendo em altura suprime natural-
mente os ramos mais velhos, de pequenas dimensões, podendo for-
mar longos fustes sem ramificações. No caso de se formarem ra-
mos na parte inferior do tronco, estes devem ser suprimidos por 
podas, antes de adquirirem diâmetro muito grande. Esta poda ar-
tificial também possibilita a formação de copas mais regulares, 
propiciando um melhor desenvolvimento da árvore. 

4.4 Exploração da madeira. 

O rápido crescimento em diâmetro das árvores poj; 
sibilita sua utilização industrial em curto prazo. As amostras 
mostram que com 10 anos as árvores já podem ter um diâmetro de 
20 cm â altura do peito, e altura total de 15 metros, com um 1 

fuste de 7 ou mais metros de altura. O fator de forma nos fus-
tes analisados foi de 0,75. 

Com estas dimensões a madeira já tem condições 1 
de ser utilizada na indústria de compensados e de madeira aglo-
merada, e nas serrarias para produção de peças de madeira leve 
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de pequenas dimensões. Deste modo, em curto espaço de tempo, as 
terras que devido â erosão ou degradação por cultivos continua-
dos eram de baixa produção podem ter uma boa rentabilidade medi. 
ante a exploração madeireira. 
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5. Discussão. 

5.1 Aspectos do habitat. 

A ?<LpíocaKpha angus ti {¡o tia ocorre em associação 
com a kfiauc.aK.ia angusti^otia. Esta afirmação é baseada em ob-
servações realizadas durante algumas viagens dentro da área de 
distribuição natural do pinheiro brasileiro. Foge desta afima-
ção a observação de KLEIN(1969) na Ilha de Santa Catarina e o 
levantamento fitcssociológico de RAGONESE & CASTIGLIONI (1952) 
na Província de Missiones, Argentina. A análise do último tra-
balho mostra que a área amostrada no estudo foi muito pequena 

2 
(1.500 m ) , em uma mata densa de araucaria, onde normalmente a 
PiptocaKpha angus ti {¡o tia. não está presente, sendo esta a razão 
provável de não ter sido mencionada pelos autores. Desde o Rio 
Grande do Sul até o Estado de São Paulo, sempre encontra-se a 
PiptocaKpha angustifiotia junto com o pinheiro brasileiro. Para 
uma confirmacão exata da sua distribuição faltam no entanto ob 

A > — 

servações no sul de Minas Gerais e no oeste de Santa Catarina 
e norte de Missiones. 

5.1.1 Clima. 

As condicionantes climáticas para a ocorrência 
da espécie são a temperatura média anual, a temperatura média 
do mês mais frio e as temperaturas mínimas absolutas. A tempe-
ratura mínima absoluta é importante por se tornar vital para a 
sobrevivência das plantas. No inverno de 1975, ocorreram no Es 
tado do Paraná temperaturas de atê -15°C. Com esta temperatura 
somente as plantas muito resistentes sobrevivem. As observações 
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após o inverno mostraram que a Plpiocaipha angu¿t¿¿oL¿a não re-
siste a temperaturas tão extremas, mas não sobrevém a morte to-

o 
tal da planta, pois houve uma ativa rebrotação na primavera das 
árvores afetadas pelo frio. No viveiro experimental as mudas su 
portaram -8°C sem mostrar qualquer dano. Para a fixação da tole 
rancia ã temperatura baixa devem ser feitos ainda testes mais 
precisos. 

A temperatura média anual limitante está em tor-
no de 18°C. Esta temperatura coincide com a temperatura de mãxi_ 
ma assimilação (Fig.28). Pelo conceito de biotemperatura (HOLD-
RIDGE,1971), correlacionado temperatura com atividade fisiolõgjL 
ca das plantas, pode-se determinar a distribuição de uma espé-
cie pelas isotermas apropriadas. Se o máximo de assimilação li-
quida de P-ípto caipha anguétt^olZa ocorre a temperaturas èm tor-
no de 18°C, não é de se esperar que a espécie ocorra com plena 
vitalidade em climas com temperaturas médias maiores ou menores 
do que esta. 

5.1.2 Solos. 

A PiptocaApha anguit-L^otia não é muito exigente 
em relação aos solos, conforme mostraram as observações de cam-
po. Não é encontrada em solos encharcados ou muito úmidos (REITZ 
& KLEIN,1964), preferindo sítios mais secos, melhor drenados. A 
sua capacidade de crescer em sítios muito seccs é devida ao sis_ 
tema radicular agressivo e ãs características xerófitas das fo-
lhas. Em alguns locais mais elevados ou sujeitos a neblinas, e_s 
tas contribuem sensivelmente na manutenção do regime hídrico a-
dequado da planta (AZEVEDO & MORGAN,1974) . 0 reconhecimento de 
limitantes edáficas é muito dificultado em virtude de sua adap-
tação a muitos tipos de solos, e no presente caso, apenas as ca 
racterísticas mais evidentes do solo puderam ser consideradas, 
como é o caso da disponibilidade maior de umidade entre os hori. 
zontes A e B, que é evidenciada pela preferencia das plantas e 
principalmente de. PZpio caipho. angaóti{,oi¿a. em se fixarem nesta 
faixa nos cortes de terra executados na construção de estradas 
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por exemplo. Estudos como os feitos por SIMÕES(1972), MARCHAND 
(1973) e SIMÕES et al.,(1973) são recomendáveis para precisar 1 
com exatidão os fatores químicos limitantes do solo para a PÍ£ 
toc.an.pha anguótZ&oZla. A preferencia por solos minerais obser-
vada no campo não está relacionada com a fertilidade dos mes-
mos, e sim, com seu regime hídrico mais favorável ao estabele-
cimento de plantas jovens, como pôde ser constatado em testes 
de viveiro. 

5.2 Ciclo de vida. 

5.2.1 Regeneração da espécie. 

A reprodução de P¿ptocan.pha anguit¿{¡o¿i.a até o 
momento é somente sexual, através das sementes. Não foram rea-
lizados testes para examinar a possibilidade da reprodução ve-
getativa, pois as características xerófitas da espécie não pro 
metem resultados satisfatórios para a estaquia. A reprodução a 
través de sementes é perfeitamente econômica, não tendo-se mai 
ores dificuldades em conseguir mudas através deste processo. A 
produção de sementes é satisfatória se observadas as normas 1 

correntes de seleção das árvores matrizes. 
Não foram realizados testes de germinação em di_ 

ferentes temperaturas. A temperatura para a germinação foi es-
colhida arbitrariamente dentro das condições normais encontra-
das para a germinação. Seria interessante que mais testes fos-
sem feitos para a determinação da temperatura ideal de germina 
ção. Os estudos sobre o armazenamento das sementes também de-
vem ser intensificados. Nos testes preliminares foram obtidos 
bons resultados armazenando-as a 5°C por até 8 meses. Convém . 
no entanto testar a germinação das sementes após um período ' 
mais longo de armazenamento, e após mantê-las armazenadas a 1 
diversas temperaturas. A viabilidade do armazenamento a tempe 
ratura ambiente favoreceria em muito a difusão da espécie. 

A regeneração natural da espécie depende de u-
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ma série de fatores (HARPER et al.,1965), sendo a dispersão das 
sementes um dos mais importantes. Embora as cipselas de PiptocaK 
plia angustié olla. possuam um papus, destinado exclusivamente 
à melhor dispersão pelo vento, tal não ocorre tão bem como era 
de se esperar (Quadro 2). Mas o local onde as cipselas são depo 
sitadas tem muito maior importância sobre a regeneração que a ' 
sua dispersão. De uma maneira geral, não são encontradas mudas 
jovens (menores de 50 cm de altura) na vegetação herbácea do 
sub-bosque. Isto é devido â impossibilidade de germinação e de 
um bom desenvolvimento.inicial nas condições de extrema concor 
rência por água e luz (LANE & McCOMB,1948; LARSON & SCHUBERT, ' 
1969; HAVEL, 1971; CLARK & McLEAN, 1974; KITT'AMS et al., 1975). No 
ta-se uma grande freqüência de indivíduos equiânios em determi-
nados locais, como clareiras ou margens de rodovias. Estas man-
chas são oriundas de uma intervenção na cobertura vegetal e al-
terações na camada superficial do solo, criando através da eli-
minação da vegetação concorrente, condições para o estabeleci-
mento da PiptocaKpha angus ti {¡o lia. Após dois anos, novamente se 
desenvolveu uma vegetação rasteira que elimina todas as possibi. 
lidades de estabelecimento de novos indivíduos(KLEIN,19 62 ; KLEIN, 
1963; FOILES & CURTIS, 19 65; RAYNAL & BAZZAZ,1973; BOYD & DEITSCH 
MANN ,1969; FARMER et al.,1974; ALDON et al.,1975; STERMITZ et 
al.,1974). 0 exame das árvores das margens das rodovias mostra 
que normalmente estas tem a idade das mesmas, pois que quando ' 
cessou a movimentação de terra para sua construção, estavam cri 
adas as condições propícias ao estabelecimento da espécie. Esta 
suposição pôde ser confirmada no verão de 19 76, quando apôs o ' 
término da construção de um oleoduto na Serra do Mar no Paraná, 
iniciou o processo de regeneração natural da vegetação nos lo-
cais afetados pelas obras, podendo após meio ano de conclusão 1 
das obras serem encontradas muitas mudas de Pipto caApha angustí 
{¡olla nos locais onde houve movimentação de terra (Fig. 21). 

É nas margens das rodovias que se encontram as 1 
árvores estabelecidas nas condições mais extremas. Não raro po-
dem ser vistas árvores sobre cortes de estradas, 10 metros aci-
ma do nível destas, em terrenos tão inclinados, que o acesso só 
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é possível com equipamentos especiais. Em tais circunstancias, 1 
somente a alta agressividade de um sistema radicular adaptado po 
de garantir o contínuo fornecimento de água ã planta (Fig.19). ' 
Mesmo nestas condições extremas encontra-se um bom crescimento ' 
das árvores, tanto diametral como em altura. Para determinar es-
te crescimento devem ser realizados estudos mais detalhados, co-
mo também é necessário que se façam testes com mudas jovens,plan-
tando-as em locais mais ou menos extremos. 

Testes para a produção de mudas em viveiro foram 
efetuadas mas os resultados não podem ainda ser generalizados. A 
repicagem das mudas para embalagens é viável, paracendo ser esta 
a melhor maneira de produzir mudas em larga escala. Importante ' 
para as mudas do viveiro é o fornecimento de água e um pouco de 
sombra (no mínimo 50 %). 

5.2.2 Fisiologia. 

Os testes efetuados com mudas de viveiro no fito-
tron mostram dados interessantes sobre os processos fisiológicos 
das mesmas. Estas mudas tem saturação luminosa a baixas intensi-
dades de luz (30 klux) . A curva da figura 25 é típica para as fo 
lhas de ambiente sombreado (RONCO,1970), o que mostra que embora 
as mudas do viveiro estivessem a pleno sol, suas reações fisioló 
gicas são de plantas de sombra. A figura 26 mostra outra relação 
importante para a regeneração da espécie, que é a dependência da 
transpiração da luminosidade. Esta curva tende a se estabilizar 
mais cedo, com a transpiração atingindo valores já mais constan-
tes a luminosidades mais baixas (12 klux). Calculando-se agora a 
eficiência do uso da água, através da relação mg de C02 assimila 
dos/mg de ^ 0 transpirados, e relacionando-se este quociente com 
a luminosidade, verifica-se um valor máximo desta relação entre 

* A 

16 e 20 klux. Isto equivale a dizer que a melhor eficiência em 
termos de utilização de água ê alcançada a baixas luminosidades. 
Isto para a produção de mudas e a regeneração é fundamental, pois 
significa que as mudas de P-Lpto catipka. anguAtl^oZla produzem mais 
matéria seca por unidade de água absorvida nos ambientes sombre-
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ados, confirmando plenamente o rápido crescimento das mudas ob-
servado no sub-bosque. A curva da assimilação em relação ã tempe 
ratura ambiente mostra que o máximo de assimilação é alcançado a 
temperaturas entre 16 e 18°C. Conseqüentemente, em regiões muito 
quentes, com temperaturas médias superiores, a produção de maté-
ria seca não é tão grande, limitando inclusive o avanço da espé-
cie para regiões mais quentes. 

A economia no uso da água desta espécie florestal 
é evidenciada na fase adulta pelas características das folhas. ' 
Estas, ao contrário da fase jovem, apresentam visíveis caracte-
rísticas xerofíticas, como a grande quantidade de pelos estrela-
dos na face dorsal e a redução do tamanho, aliada à pouca densi-
dade da copa (PARKHURST & LOUCKS,1971). Esta última caracterlsti 
ca permite que todas as folhas da copa mantenham taxas de assimi 
lação líquida positivas. Segundo RAWITSCHER (196 7) estas são as 
características da vegetação típica de regiões onde ocorrem pe-
ríodos secos alternados irregularmente com dias ou semanas de 1 

chuva. 
As medições executadas com a câmara de pressão de 

Scholander (Quadro 6) evidenciam a ativa transpiração e o conse-
qüente fechamento dos estômatos das folhas da planta adulta (HIN 
CKLEY,1971; HODGES & LORIO,1971; CARR,1971) para.controlar a per 
da de água. 

O sistema radicular de P-iptocaipha angu.it¿{,oiZa ' 
pode-se desenvolver muito para suprir a parte aérea com suficien 
te água. O sistema radicular mostrado na figura 32 apresenta as 
diversas características essenciais para esta finalidade. Uma ' 
destas é a emissão de raízes horizontais muito extensas para per 
mitir o melhor suprimento de água em porções laterais do solo. O 
levantamento total do sistema radicular de uma árvore ainda não 
foi feito, seria porém necessário que tal,estudo fosse realizado, 
para verificar a extensão do mesmo e as implicações sobre a vege 
tação circundante. Um estudo semelhante ao de CURTIS (1964) trari 
a maiores subsídios para avaliar a utilidade da espécie também ' 
como fixadora de solo nos tratamentos para impedir a erosão. Ali 
ás neste particular a observação de indivíduos estabelecidos so-
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bre superficies quase verticais demonstra a grande potencialida-
de da espécie para reflorestamentos com fins de proteção do solo. 

5.2.3 . Reprodução. 

Com uma idade que não foi possível precisar, as ' 
árvores iniciam seu desenvolvimento sexual para a reprodução. As 
gemas floríferas iniciam seu desenvolvimento no inverno, no mês 
de julho, e se o frio for muito intenso pode ocorrer a dormência 
ou morte destas gemas, não havendo portanto produção de sementes. 

A produção de mudas•depende da produção de semen-
tes, e esta da floração. 0 maior problema na obtenção de semen-
tes ë a pequena produção destas em relação ao número de flores o 
riginais. A observação macroscópica das flores não mostrou ra- ' 
zões aparentes para esta falta de sementes, uma vez que as flo-
res tem todas as mesmas características. Antes da floração plena 
do capítulo, todas as flores deste apresentam óvulos, estigmas e 
estâmes, mas em algumas árvores apenas, desenvolvem-se mais de 2 
ou 3 sementes por capítulo,, sendo a regra uma semente por capítu 
lo.. Foram encontradas árvores, que em relação ao aspecto de flo-
ração estavam perfeitas, mas posteriormente não foi encontrada 1 
nenhuma semente entre dezenas de capítulos examinados. Nos casos 
de ausência de sementes, desenvolve-se no interior da cipsela um 
tecido esponjoso (Fig.15) a partir do pericarpo, e num pequeno 1 
espaço oco permanece o óvulo vazio. No estudo de MOGENSEN (1975) 
com óvulos de Qucacus, este sugere que a causa principal da exis 
tência de em média apenas uma semente por ovário neste gênero se 
ja a produção de uma substância reguladora do crescimento pelo ' 
primeiro óvulo fertilizado. Como no caso de Viptoc.an.pha angusti-
lolia o aborto de óvulos se dá em ovãrios distintos, este meca-
nismo de controle parece pouco provável, embora não impossível. 
Problemas na polinização não parecem ser a causa fundamental de£ 
tas falhas. Como sugere LANNER(19 65) para Acacia koa, também a ' 
Vi.ptocan.pha angus ti.¿o¿ia parece ser de fecundação cruzada entornó 
fila (ver 3.3.1.4). As características dos grãos de pólen, tais 
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como os espínulos e o recobrimento por urna substancia oleosa, ' 
bem como o número destes sugerem a polinização entomõfila (WODE 
HOUSE,1965; FAHN,1967; TOMB et al.,1974). Também a maneira pela 
qual o pólen ë exposto (Fig.12) ë indicativa da polinização en-
tomõfila (McLEAN & IVIMEY-COOK,19 62; HOWARTH & WILLIAMS,1972 ; ' 
ESTES & THORP,1975). 0 mecanismo de polinização descrito por ' 
KAY(1971 a e 1971 b) parece pouco provável, pois os estigmas de 
flores adjacentes nos capítulos raras vezes se tocam. 

As suposições mais teóricas sobre as causas da 
possível auto-esterilidade sugeridas por STEBBINS (1950), citado 
por SCHMITT & PERRY (19.64) , como sendo a fecundação cruzada uma 
maneira para garantir a heterogeneidade genotípica de uma popu-
lação, e desta maneira possibilitar sua adaptação a uma gama 1 

muito grande de sítios diferenciados, própria para as plantas ' 
pioneiras, podem ao que parece também ser aplicadas a esta espé 
cie. 

Estudos citolõgicos mais detalhados deverão ser 
feitos durante a floração para a determinação exata das causas 
da baixa produção de sementes. 

5.2.4 Produção. 

A utilização da PiptocaKpha anguótifiotia pode 
ser.feita de duas formas: aproveitar a produção de madeira ex-
clusivamente e/ou explorar a proteção dos solos contra os pro-

\ 

cessos erosivos. Segundo WILLISTON(19 63) que trabalhou com Pi-
nai tacda, a silvicultura de duplo propósito é perfeitamente vi 
ãvel economicamente. A observação do crescimento de Pipto caKpha 
anguiti¿otia em sítios extremos confirma esta' hipótese. 

Os testes físico-mecãnicos de SILVA(1967) mos-
tram que a madeira de PiptocaKpha angaòtifiotia tem caracterís-
ticas que possibilitam seu uso em determinados produtos indus-
triais e na construção civil, substituindo a madeira de AKauca-
Kia ánguitifiolia (Quadro 7). A utilização da madeira que algu-
mas indústrias do Paraná vem fazendo mostra que o plantio de ' 
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P¿ptocaiphcL angu6£¿b0¿¿a com objetivo de produz ir madeira e per 
feitamente viável. Não existem plantios artificiais para poder 
ser feito um estudo de produção de madeira com maior precisão.1 

Os valores preliminares obtidos de duas árvores mostram que po-
dem ser esperados incrementos de diâmetro de 2 a 3 cm por ano,' 

3 e 0,03 m anuais de madeira por arvore (Quadros 9 a 14). Desta 
forma com uma densidade de apenas 1.000 árvores por hectare es-

, 3 
te ja seria um incremento de 30 m /ha/ano, qualificando a espe-
cie como ótima produtora de madeira. Deverá ser feito um estudo 
mais detalhado sobre a produção de madeira desta espécie, com 
técnicas de amostragem mais adequadas, para abranger todos os 1 
ambientes em que a mesma se desenvolve e permitir informes mais 
precisos sobre suas reais potencialidades. 

A utilização de ?¿p£oaaiplta anguitl^otla para im 
pedir a erosão como foi inicialmente mencionado, prende-se â sua 
capacidade de crescimento em locais extremos. MEGAHAN(1971) ar-
rola as seguintes condições que devem ser preenchidas por uma ' 
espécie vegetal para que possa ser recomendada em programas de 
combate â erosão: 

- ter habitat amplo, 
- adaptar-se a solos minerais, 
- ter um sistema radicular de rápido crescimento, 
- ser o estabelecimento por semeadura direta, mu 

das ou ambos os sistemas. 
Todas estas exigências podem facilmente ser pre-

enchidas pela Plptocaipha anguóti^o t-ia., que além destas ainda ' 
tem outro ponto favorável, que é a possibilidade de ser associa 
da com gramíneas ou outra vegetação rasteira para aumentar a e-
ficiência do combate da erosão do solo (DUFFY,1974; MARMOL, 1974). 
A utilização de árvores no combate â erosão nas margens das ro-
dovias é muito vantajosa por ser esta uma cobertura de manuten-
ção econômica, servir de atração visual para os motoristas, re-
duzir o nível dos ruídos, etc. (WILLISTON,1971). Se além destas 
vantagens existir a possibilidade da produção de madeira, então 
praticamente inexistem os custos de conservação, obt.endo-se com 
as árvores ainda lucros. 
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Como utilidade final da Pipto caApha angus ti {¡o tia 
resta ainda sua utilização no plantio de essências florestais 1 
de crescimento mais lento, que necessitem de um ambiente mais ! 

sombreado para seu bom desenvolvimento. As observações de HAVEL 
(1971) com kh.auc.aAia hunsteinii podem sem dúvida ser transféri-
das para a k.angus ti fio lia no sul do Brasil. Esta hipótese no mo 
mento.somente está baseada em informações empíricas e observa-
ções visuais e alguns testes preliminares, mas o plantio consor 
ciado de diversas essências florestais i prática corrente em 1 

muitos países, possibilitando o desenvolvimento de espécies de 
maior valor econômico enquanto as espécies secundárias são ex-
ploradas em rotações mais curtas. Esta também é a marcha da re-
generação natural (REITZ & KLEIN,1964). Nos povoamentos de Pip-
tocaKpha angustifiolia desenvolve-se um sub-bosque normalmente 1 
de baixo valor, porém a substituição das espécies deste sub-bo_s 
que por espécies de maior valor, como mudas de Imbuia ou de di-
ferentes Canelas, Cedro ou até mesmo de Araucaria, que preferem 
este ambiente, pode ser a solução mais econômica para a regene-
ração destas espécies. Estudos neste sentido ainda deverão ser 
feitos, podendo esta função de protetora da regeneração de ou-
tras folhosas de sombra ser no futuro talvez a função mais im-
portante da PiptocaApha angus tifiotia para a região do planalto 
sulbrasileiro, onde predomina a kAaucaAia angustifiotia. 
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6. Conclusões. 

6.1 Características ecológicas. 

1. A ?¿p£o caApha anguòt-Lfaolla pode ocorrer nas 
regiões onde a temperatura média anual for inferior a 18°C, a 
temperatura média do mês mais frio for inferior a 13°C e atem 
peratura mínima absoluta inferior a -10°C. 

2. A precipitação pluviométrica anual para a o 
corrência de Plptocafipha angu-ó£¿¿o£¿a deve ser superior a mil 
milímetros anuais, bem distribuídos durante todo o ano. . 

3. Pela classificação climática de Koeppen a 
PZptocaApha angast¿{¡o¿¿a pertence ao clima Cfb, e pela classi_ 
ficação bioclimãtica de Koldridge esta espécie pertence ã fio 
resta subtropical montano úmida. 

4. As exigências quanto aos tipos de solo pró-
prios para a PlptocaApha anguòt-í{,oZta são desconhecidas. A ú-
nica característica importante é a drenagem dos solos, que de 
ve ser boa. 

5. A altitude mínima para a ocorrência da espé 
cie é de 400 metros. 

6. Esta espécie é característica das matas se-
midevastadas e secundárias dos pinheirais, surgindo freqüente 
mente após a exploração da madeira do pinheiro brasileiro e 1 
da Imbuia. 

7. As mudas na fase jovem tem folhas com carac 
terísticas umbrófilas (folhas grandes, macias, com poucos pe-
los) e na fase adulta as árvores apresentam, folhas com carac-
terísticas xerõfilas (folhas pequenas, cutinizadas, densamen-
te tomentosas na face inferior). 
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8. A saturação luminosa das folhas nas mudas jo-
vens sobrevém com uma luminosidade de 30 klux. A maior assimila 
ção líquida é obtida entre 16° e 18°C e o maior valor da rela-
ção mg de CC>2 assimilado/mg de i^O transpirado é alcançado en-
tre 16 e 20 klux de luminosidade. 

6.2 Características silviculturais. 

1. A produção de mudas é viável através da seme-
adura a lanço e posterior repicagem das mudinhas para embalagens. 

2. A coleta de sementes deve ser feita de meados 
de dezembro a meados de janeiro, cortando-se alguns ramos com ' 
maior densidade de cipselas. 

3. A produção de sementes ë de aproximadamente ' 
10 % em relação ao número de flores, variando esta porcentagem 
entre as árvores. 

4 . 0 peso de 1.000 cipselas ë de aproximadamente 
0,78 g, o que representa 1.200.000 a 1.300.000 cipselas por qui 
lo. 

5. A semeadura das cipselas deve ser feita a 1 

lanço, cobrindo-se as mesmas posteriormente com no máximo 5 mm 
de terra peneirada. 

6. A germinação ë rápida, não havendo necessida-
de de tratamentos pré-germinativos, pois não'existe dormência ' 
nem membranas duras ou impermeáveis envolvendo a semente. 

' 7. Obteve-se germinação de sementes conservadas 
por 8 meses a'5°C, em ambiente seco. 

8. Os canteiros devem ser sombreados durante a 
fase inicial e ser irrigados uma vez ao dia em regiões com pou-
cas precipitações pluviométricas na época da produção de mudas. 

9. O transplante â raiz nua ë inviável devido ã 
grande perda de umidade pelas mudas jovens. 

10. O plantio das mudas deve preferencialmente 1 

ser em local sombreado ou com uma vegetação concorrente mais de£ 
envolvida, não existindo necessidade de preparo intensivo do so 
lo. A abertura de covas no momento do plantio ë suficiente. 
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11. A Pipío caipka anguòíifiotia tem um sistema ra 
dicular profundo muito agressivo, sempre em busca de umidade, 1 
podendo para isto desenvolver raízes horizontais laterais muito 
extensas. Desenvolve-se tanto em solos profundos como nos solos 
rasos, em terrenos planos ou próximos ã vertical. 

12. A floração da espécie inicia em meados de ou 
tubro estendendo-se até meados de dezembro. 

13. A espécie é monoica monoclina, reunindo-se ' 
em média 9 flores, todas tubulosas, em capítulos dispostos 2 a 
3 nas axilas das folhas dos ramos do ano anterior. 

14. As flores são protandricas, alógamas, de po-
linização entomófila,.principalmente por abelhas. 

15. O crescimento das árvores é muito bom, tanto 
em altura como em diâmetro, com incrementos anuais no D.A.P. de 
até 3 cm. 

16. A produção de madeira é boa, com incrementos 
anuais de até 0,05 m /árvore/ano. 

17. O fuste das árvores é reto sem ramificações, 
podendo atingir 7 metros de altura e diâmetros de 20 cm em 10 a 
nos de crescimento. 

18. A 15 % de umidade, a madeira tem uma massa 1 
específica aparente de 0,57, o limite de resistência da coir.pres 

2 - 2 são axial é de 408 kg/cm e da flexao estática de 902 kg/cm . 
19. A madeira pode ser utilizada'após laminada 1 

na fabricação de chapas de madeira compensada ou após ser redu-
zida a cavacos na fabricação de chapas de madeira aglomerada. 

20. Além da produção de madeira esta espécie po-
de ser utilizada para a estabilização de encostas em programas 
de combate â erosão, principalmente nos cortes e aterros conse-
qüentes da construção de estradas. Para tal fim aceita perfeita 
mente a associação com gramíneas ou outras plantas herbáceas. 

21. Finalmente, a sombra não muito intensa das ' 
copas permite o desenvolvimento de um sub-bosque, que pode ser 
enriquecido com espécies florestais que não tolerem a radiação 
solar direta, como a Imbuia e muitas Canelas,e até mesmo a A-
Jiaucaiia anguòíifiotía, constituindo talvez nesta particularida-
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de o seu mais expressivo emprego, contribuindo assim de forma 1 
marcante no reflorestamento de essências nativas umbrôfilas de 
valor econômico já comprovado. 
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7. Resumo. 

Com o intuito de estudar as características eco 
lógicas e silvicultu.ra.is do Vassourão-branco {Ptpiß caKpha ang ttó 
il^otia Dusén) foram realizadas viagens pela região sul do Bra 
sil e coletado material da espécie para observação no laborató 
rio. 

Nestas viagens foi constatado que a PlptocaKpha 
angdstl&olla ocorre quase sempre em associação coxa o Pinheiro ' 
brasileiro {AKaucaKla angustiadla (Bert. ) O. Ktze . ) ou em áreas 
onde anteriormente" existiam pinheiros. O exame de mapas fito-
geográficos e meteorológicos mostrou que a Pipiócanpha angustí 
{¡olla ocorre em regiões onde a temperatura média anual é infe-
rior a 18°C, a temperatura média do mês mais frio é inferior a 
13°C e a temperatura mínima absoluta é superior a -10°C. A pre 
cipitação pluviomêtrica ca região não é fator limitante. 

Não foi constatada uma preferência por determi-
nados tipos de solos ou materiais de oricem destes. Apenas a ' 
drenagem do solo deve ser boa. Durante as observações de campo 
também foi constatado que a altitude mínima para a ocorrência 
da espécie é de 400 metros. 

Fitcssociolõgicamente esta espécie é um compo-
nente da associação florestal onde predomina a Afiauc.aK.la angus_ 
iludia e a Imbui a ( Oco tea pofies a) , mas sua maior predominân-
cia esta nas matas secundárias desta formação, ao lado da Bra-
catinga {Mimosa s cab fio. t ta) , da Canela-guaica {Ocoica jubcAuZa) 
e do Vassourão preto {Ven.no nla dlsccton.) . 

A coleta de material botânico evidenciou o mai-
or problema para a reprodução da espécie, que está na pequena 
produção de sementes em relação ao número de flores produzidas. 
Os estudos para chegar às origens destas falhas mostraram que 
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as flores são monoicas monoclinas e actinomorfas, reunidas em 
média 9 por capítulo, isomorfo. A produção de pólen é abundan-
te e as flores são protandricas, alegamas de polinização ento-
rnó f i 1 a . 

As sementes são de germinação rápida, não deven 
do estar a mais de 5 mm de profundidade no solo. As mudas jo-
vens tem características umbrõfilas e desenvolvem-se melhor na 
meia sombra do sub-bosque, como foi constatado.mediante testes 
de mudas no fitotron, onde podia ser medica a concentração de 
CC>2 do ar da câmara de medição sob diversas condições ambien-
tais. Estas medições mostraram que a maior assimilação líquida 
ocorre em torno de 18°C, com uma luminosidade de saturação de 
30 klux. A transpiração estabiliza-se a aproximadamente 20 klux, 
e a maior eficiência do uso da água ocorre com luminosidades 1 
entre 16 e 20 klux. 

As"árvores adultas tem características de plan-
tas xerófilas, adaptando-se muito bem em sítios extremos, para 
o que desenvolvem-um sistema- radicular muito agressivo, neces-
sário para.o bom suprimento de água. 

O crescimento da espécie é muito rápido, poden-
do a mesma atingir em 10 anos um D.A.P. de 20 cm e uma altura 
ce fuste de 7 metros. A máxima produção de madeira medida foi 

3 -
de 0,05 m /arvore/ano. A madeira tem diversas utilidades incus 
triais, entre as quais a produção ce chapas de madeira compen-
sada e aglomerada são as mais importantes. 

A observação da ocorrência da espécie em sítios 
extremos qualifica-a para ser utilizada em programas de comba-
te e prevenção ca erosão, não necessitando de preparos intens_i 
vos do solo para seu estabalecimento. A formação de um sub-bos 
que sob suas copas indica a possibilidade ce usá-la como cober 
tura para plantios de espécies florestais intolerantes ã radia 
ção solar intensiva, como a Imbuia, a Araucaria e outras. 
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8. Surmary. 

With the objective of studying the ecological ' 
and silvicultural characteristics of the Vassourão Branco (Pip 
tocan.plia angustifiolia Dusén) a survey was carried out in the 
southern region of Brazil and botanical material from the spe-
cies was collected to study it in the laboratory. 

During the survey it was observed that Pip to ca.A 
pha angu¿tifio lia. allways occurs in association with the Parana 
Pine (Anaucafiia angustificlia (Bert. )O. Ktze . ) or in areas where 
Araucarias had grown in recent time. The examination of phyto-
ceographic and meteorological maps shewed that Pipto catipka an-
gus tifio lia occurs in regions where the mean annual temperature 
is below 18°C, the mean temperature of the coldest month is be' 
low 13°C and the absolute minimum temperature is above -10°C. 
Precipitation was found not to be a limiting factor in this re 
gion. . . . 

In no place was any preference observed for par 
ticu.lar soil types or geological parent materials. Good soil 
drainage appears to be essential however. It was also observed 
that the minimum altitute for the occurrence of the species is 
4 00 meters. 

Pnytosociologicaly this species is a component 
of the association in which kn.aucan.ia ana us tifio lio. and Ocotea 

posesa are predominant, but its predominance is in the seconda 
ry forests of this formation, with Bracatinga (U.imosa ¿CG.bn.a-
IIa) , Canela-guaica (0cotia pubcnula) and Vassourão preto (V CK 
nenia discolon.) . 

The collection of botanical material identified 
the greatest problem for reproduction of the species, which is 
the small production of seed in relation to the quantity of flo 
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wers produced. The investigation to find out the cause of this 
low seed production showed that the flowers are hermaphrodite 
and actinomorphic, between 6 to 11 with a predominance of bet-
ween 8 or 9 in each capitulum, which is isomorphic. The pollen 
grain production is abundant and the flowers are protandrious, 
with an entomophilic cross-polinization. 

The seed germinate very fast, providing that 1 

they are not more than 5 mm below the soil surface. The young 
plants exibit shade-plant characteristics and grow better in ' 
the half-shade of the under-storey, as shown by tests in the 1 
phytotron, which allowed the measurement of the concentration 
of CC>2 in the air in the chamber, in several environmental si-
tuations. These measurements shov/ed that the greatest net assi 
milation of C02 occurs at nearly 18°C, with a light saturati-
on at 30 klux. The transpiration stabilizes at nearly 20 klux 
and the greatest efficiency of water use is at light intensi-
ties between 16 and 20 klux. 

The tree shows xerophytic characteristics, gro-
wing very well on poor sites, in which they develop a very a-
gressive root system, necessary to provide the tree with water. 

The species grows very fast, reaching a DBH of 
20 cm and a stem height of 7 m en 10 years. The maximum wood 3 
increment measured was 0,05 m /tree/year. The wood has many in 
dustrial uses, of which the fabrication of plywood and parti-
cleboard are the most important. 

The observation of the occurence of the species 
on poor sites' indicates its value for erosion prevention, as 
it is not necessary to prepare the soil in an intense manner ' 
for planting. The formation of a understorey below the crowns 
shows the possibility of using the species as shade trees for 
afforestation of species intolerant to high light intensities 
like the Araucaria or Ocotza poio¿a. 
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9. Zusammenfassung. 

Kit dem Zweck, ökologische und waldbauliche Ei-
genschaften der Vassourão-branco (PZpto caApha angustZ^oZZa Dü-
sen) zu untersuchen, wurden einige Reisen durch Süd-Brasilien 
durchgeführt und dabei auch Material gesammelt für spähtere La 
boruntersuchungen. 

Bei den Freilandbeobachtungen wurde festgestellt, 
dass das Vorkommen von PZptocaApha angusZZ^oZZa mit dem des Pi. 
nheiro brasileiro (AAaucanla angustZfaoZZa (Bert. ) 0. Ktze. ) zusa 
mmenfällt, oder Vorkommen in Gebieten zu finden sind wo früher 
Araucarien Vorkommen vorhanden waren. Der Vergleich von phyto-
geographischen und meteorologischen Karten hat gezeigt das PZjo 
tocaApha angus tZ^oZZa in den Gegenden vorkommt, wo die mittle 
re Jahrestemperatur tiefer als 18°C ist, die Durchschnittstem-
peratur des kältesten Monates unter 13°C und die niedrigste ab 
solute Temperatur über -10°C liegt. Der Niederschlag des gan-
zen Gebietes übt kein Einfluss auf das Vorkommen der Art aus. 

Hinsichtlich ihrer Verbreitung wurde auch keine 
Bevorzugung bestimmter Bodentypen oder geologischen Ausgangsge 
steins festgestellt. Während der Untersuchungen im Freiland 1 

wurde beobachtet, dass diese Baumart erst ab einer Höhenlage ' 
von 4Ö0 m über N.N. vorkommt. 

Pflanzensoziologisch gehört diese Art zu den Ge 
sellschaften, in denen AAa.ucan.Za angusiZ^oZZa und Imbuia {Oco-
tca poAosa) vorherrschend sind, doch ihr Hauptvorkommen liegt 
in den Sekundärwäldern dieser Assoziationen neben Bracatinga ' 
(lAZmosa sc.abAQ.ZZa ), Canela-guaica (Ocotca pubcAuZa) und Vassou 
rão-preto (UcAnonZa dZscoZoA). 

Als eines der Hauptprobleme stellte sich die Un 
tersuchung der Fortpflanzung dieser Baumart heraus, bedingt ' 
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durch die geringe Samenproduktion im Verhältnis zur Blütenbil-
dung. Die Untersuchungen für den Grund dieser Eigenschaft ha-
ben gezeigt, dass die Blüten zwittrig und actinomorph sind, je 
weils 8 oder 9 in jedem Köpfchen, welches isomorph ist. Die Po 
llenproduktion ist reichlich, die Blüten werden durch Insekten 
bestäubt. 

Die Samen keimen sehr schnell, sie sollten nicht 
tiefer als 5 mm. im Boden liegen. Die. jungen Pflanzen haben hy-
grophytische Eigenschaften und entwickeln sich am besten im 1 

Kalbschatten des Unterholzes. Diese Beobachtung im Freiland ' 
wurde auch mit Hilfe einer Gaswechselkammer im Laborversuch 1 

festgestellt, wo die Gaswechselvorgänge der Pflanze unter ver-
schiedenen Umweltbedingungen gemessen wurden. Diese Messungen 
zeigten, cass die maximale Netto-Assimilation der Pflanze bei 
einer Temperatur von 18°C liegt mit einer Lichtsättigung bei 
ca. 30 klux. Die Transpiration stabilisiert sich ungefär ab ei_ 
ner Beleuchtungsstärke von 20 klux, und das Verhältnis CC^-auf 
nähme und H2O Transpiration wird zwischen 16 und 20 klux errei 
cht. 

Die Baumart hat xerophyle Eigenschaften, und- ' 
wächst sehr gut auf extremen Standorten. Sie kann ein sehr in-
tensives Wurzelsystem entwickeln, das die ausreichende Wasser-
versorgung gewährleistet. 

Die Ba umart ist raschwüchsig, und kann in 10 Jah 
ren einen Brusthöhendurchmesser (d, .,) von 20 cm und eine Starren 1, j 
höhe von 7 m erreichen. Der maximale jährliche Stammholzzuwachs 

3 

der gemessen wurde, beträgt ca. 0,05 m /Stamm/Jahr. Das Holz 
hat verschiedene industrielle Verwendungsmöglichkeiten vor a-
llem in der Sperrholz- und Spanplattenherstellung. 

Die Untersuchungen der Baumart auf Extremstand-
orten haben ergeben, dass sie sich im Rahmen der Erosionsbekäm 
pfung sehr gut eignet, wobei zur Auspflanzung keine besondere' 
Bodenbearbeitung nötig ist. Sie eignet sich zur Bildung eines 
Unter- und Zwischenbestandes unter ihrem Kronenschirm ebenso ' 
wie zum Anbau als Vorbestand für Baumarten, die bei der Vejün-
gung nicht der vollen Sonnenbestrahlung ausgesätzt v/erden kö-
nen, wie die Araucarie und Imbuia. 
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