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ENSAIO DE PROCEDrNCIA E PROGrNIE DE CANAFlsTULA
rapa Florestas (Peltophorum dubium)

, LIOTEGA Paulo Ernani Ramalho Carvalho*
Oswaldo Saraiva**

A devastação intensa de florestas para preenchimento das necessidades da
, IpoPula~ão do Sul d~ ~rasil, bem ~omo a exp~n~ão da agricultu~a, vem ocasionando a

rareaçao de especles florestals de conhecldo valor comerclal. Devido a este fa
to, estas essências nativas apresentam serio comprometimento de seu potencial gen!
tico.

Canafistula (Peltophorum dubium) produz madeira muito apreciada para serra-
dos, e tem apresentado comportamento silvicultural promissor em experimentos. A d!

:terminação de procedências e progênies e um passo importante para seu melhoramento.
i,genetico.

Este ensaio foi instalado em ãrea da Frigobrãs (Grupo SADIA), localizado em
·Toledo, PR, de coordenadas 240441S e 530451W e altitude de m. O clima da
região e classificado, pelo sistema de Kôppen, como do tipo Cfa. com geadas perió-
dicas de O a 3. O plantio foi executado em março de 1983, envolvendo cinco pr~
cedências e 42 progênies. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com
seis repetições. As parcelas são de forma linear, com 10 plantas (sendo oito para
avaliação) e plantados no espaçamento de 3 m x 2 m. A ãrea total do ensaio e de

: ·1,6 ha.
A avaliação de sobrevivência e altura a um ano de idade estão apresentados

i na Tabel a 1.
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TABELA l. Sobrevivência e altura mêdia de procedências de Peltophorum dubium,
implantados em To1edo, PR, a um ano de idade.

Procedências NQ de Sobrev. Altura
Local Lat. S Long.W A1t.(m) Ãrvores (%) (m)

Bauru, SP 22°19' 49°04' 24 87,8 1 ,15
Campo Mourão, PR 24°03' 52°22' 620 5 85,4 1,23
Mari ngã, PR 23°25' 51°55' 2 95,8 1 ,43
Terra Boa, PR 23°45' 52°27' 5 90,4 1,33
Tenente Porte1a, RS 27°221 53°451 6 96,4 1 ,53

A anã1ise estat;stica apresentou diferenças significativas entre as
progênies. A procedência que apresentou o melhor comportamento em sobrevivê~
cia e altura foi a de Tenente Porte1a, RS e a que apresentou o menor desempe-
nho em altura foi a de Bauru, SP.

Convem salientar que nos primeiros meses de plantio houve uma alta in-
cidência de ataque de lagartas desfolhadoras, porem houve uma boa reação, ap~
nas com comprometimento da forma.


