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RESUMO GERAL 

Com as constantes alterações climáticas em conjunto com a intensificação da 

fragmentação na Floresta Ombrófila Mista (FOM), pesquisas têm sido demandadas para 

conhecer a autoecologia das espécies nativas. Neste sentido, o objetivo do presente 

estudo foi avaliar o nicho ecológico, a diversidade genética e as espécies associadas de 

Curitiba prismatica (murta), uma espécie endêmica da FOM. A modelagem de nicho 

foi realizada com base na associação entre os dados bioclimáticos e de ocorrência da 

espécie, considerando o tempo atual e a projeção futura, nos cenários otimista (RCP4.5) 

e pessimista (RCP8.5), no software MaxEnt. Para o estudo da diversidade genética 

foram amostrados indivíduos em duas populações sob Sistema Faxinal (Marmeleiro de 

Baixo e Barro Branco), no município de Rebouças, PR e outras duas em unidades de 

conservação (Flonas de Irati e Três Barras), localizadas em Fernandes Pinheiro, PR e 

Três Barras, SC, respectivamente. A avaliação das espécies associadas à Curitiba 

prismatica, considerando as espécies iniciais (pioneiras e secundárias iniciais) e tardias 

(secundárias finais e clímax) foi realizada nas áreas dos Faxinais, no município de 

Rebouças, PR. Na modelagem de nicho, a temperatura e precipitação foram as variáveis 

que mais contribuíram para a construção dos modelos. Em todos os períodos e cenários 

o valor obtido de AUC (Area Under the Curve) foi de 0,997. No cenário atual, a espécie 
tem uma área de adequabilidade restrita à FOM, com distribuição restrita ao Centro-Sul 

do Paraná e ao Norte de Santa Catarina. No cenário futuro, ocorreram reduções nas 

áreas adequadas para a espécie nos cenários otimista (RCP4.5) e pessimista (RCP8.5). 

Na análise da diversidade genética, foram utilizados oito marcadores ISSR (Inter Simple 

Sequence Repeat), que foram selecionados entre 30 marcadores, que resultaram em 67 

locos polimórficos. A diversidade genética média dentro das populações foi de 80,54%. 

Os índices de diversidade genética de Shannon (I) e Nei (He) foram de 0,53 e 0,36, 

respectivamente. De acordo com a identidade genética de Nei, observa-se a formação de 

dois grupos, um constituído pelas populações do Sistema Faxinal e outro pelas 

populações nas unidades de conservação, que corroborou com a análise bayesiana da 

estrutura genética das populações, que indicou a existência de dois grupos genéticos 

distintos (K = 2). No levantamento das espécies associadas à C. prismatica, foram 

observados 210 indivíduos arbóreos, divididos em 16 famílias botânicas e 29 espécies, 

sendo as espécies mais associadas: Curitiba prismatica, Casearia obliqua, Casearia 

sylvestris, Cinnamodendron dinisii, Ocotea odorifera e Casearia decandra. O índice de 

diversidade florística de Shannon (H’) e dominância de Simpson (C), considerando 

todas as espécies associadas foi de 2,54 nats.ind
-1 

e 0,14 nats.ind
-1

, respectivamente. 

Considerando os grupos ecológicos, foi observado maior valor de diversidade e menor 

dominância entre as espécies tardias (H’ = 2,13 nats.ind
-1 

e C = 0,15 nats.ind
-1

). De 

acordo com os índices de competição de BAL, Glover & Hool (IGH) e Hegyi, a 

competição sob a C. prismatica ocorre com maior intensidade nos indivíduos com DAP 

≤ 25 cm. Com base nos resultados da análise de correlação de Pearson (rp) entre os 

índices de competição e os incrementos período anual em diâmetro para as espécies 

iniciais e tardias associadas à C. prismatica, pode-se verificar que não houve 

correlações significativas. Considerando a transição diamétrica entre as espécies 

associadas, entre as espécies iniciais, a maior probabilidade de transição existe na classe 

entre 70 - 80 cm. Em relação às espécies tardias, a probabilidade de transição é superior 

entre os indivíduos com DAP > 40 cm. O estudo contribui para melhorar a compreensão 

das características autoecológicas de C. prismatica, subsidiando o manejo e a 

conservação da espécie.  

Palavras-chave: Modelagem de nicho, conservação, autoecologia, Sistema Faxinal, 

manejo florestal 
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GENERAL ABSTRACT 

With the constant climatic changes together with the intensification of fragmentation in 

the Mixed Ombrophilous Forest (MOF), researches have been demanded to know the 

autoecology of the native species. In this sense, the objective of the present study was to 

evaluate the ecological niche, the genetic diversity and the associated species of 

Curitiba prismatica (murta), an endemic species of MOF. The niche modeling was 

performed based on the association between the bioclimatic and species occurrence 

data, considering the current time and the future projection, in the optimistic (RCP4.5) 

and pessimistic (RCP8.5) scenarios, in the MaxEnt software. For the study of genetic 

diversity, individuals were sampled in two populations under the Faxinal System 

(Marmeleiro de Baixo and Barro Branco), in the municipality of Rebouças, PR and two 

others in conservation units (Flonas de Irati and Três Barras), located in Fernandes 

Pinheiro, PR and Três Barras, SC, respectively. The evaluation of the species associated 

with C. prismatica, considering the initial (pioneers and early secondary) and late (old 

secondary and climax), species was carried out in the areas of Faxinais, in the 

municipality of Rebouças, PR. In niche modeling, temperature and precipitation were 

the variables that most contributed to the construction of the models. In all periods and 

scenarios, the value obtained from AUC (Area Under the Curve) was 0.997. In the 
current scenario, the species has an area of suitability restricted to the FOM, with 

distribution limited to the Center-South of Paraná and the North of Santa Catarina. In 

the future scenario, there were reductions in areas suitable for the species in the 

optimistic (RCP4.5) and pessimistic (RCP8.5) scenarios. In the analysis of genetic 

diversity, eight ISSR markers (Inter Simple Sequence Repeat) were used, which were 

selected from 30 primers, which resulted in 67 polymorphic loci. The average genetic 

diversity within populations is 80.54%. The genetic diversity indexes of Shannon 

genetic diversity (I) and Nei (He) were 0.53 and 0.36, respectively. According to Nei's 

genetic identity, two groups are formed, one constituted by the populations of the 

Faxinal System and the other by the populations in the conservation units, which 

corroborated with the bayesiana analysis of the genetic structure of the populations, 

which indicated the existence of two distinct genetic groups (K = 2). In the survey of 

species associated with C. prismatica, 210 tree individuals were observed, divided into 

16 botanical families and 29 species, the most associated species being: Curitiba 

prismatica, Casearia obliqua, Casearia sylvestris, Cinnamodendron dinisii, Ocotea 

odorifera and Casearia decandra. The Shannon diversity index (H') and Simpson 

dominance (C), considering all associated species, were 2.54 nats.ind
-1

 and 0.14, 

respectively. With higher diversity value and less dominance among late species (H' = 

2.13 nats.ind
-1 

and C = 0.15 nats.ind
-1

). According to the competition rates of BAL, 

Glover & Hool (IGH) and Hegyi, competition under C. prismatica occurs with higher 

intensity in individuals with IGH ≤ 25 cm. Based on the results of Pearson's correlation 

analysis (rp) between competition indexes and annual period increments in diameter for 

the early and late species associated with C. prismatica, it can be seen that there were no 

significant correlations. Considering the diametric change between the related species, 

among the initial species, the highest probability of change exists in the class between 

70 - 80 cm. Concerning late species, the probability of change is higher among 

individuals with IGH > 40 cm. The study contributes to improve the understanding of 

the autoecological characteristics of C. prismatica, supporting the management and 

conservation of the species. 

Keywords: Niche modeling, conservation, autoecology, Faxinal System, forest 

management 
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1. INTRODUÇÃO GERAL  

 A Floresta Ombrófila Mista (FOM), conhecida também como Floresta com 

Araucária, é uma importante unidade fitoecológica presente em todos os estados da 

região Sul e algumas áreas da região Sudeste do Brasil, composta pelas floras de origem 

tropical e temperada, caracterizada principalmente pela presença da Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze (RODERJAN et al., 2002). Apesar da importância 

ecológica, econômica e social das espécies vegetais, o processo de fragmentação, 

ocasionado pela intervenção antrópica tem impactado consideravelmente esta formação, 

onde se estima que a área remanescente de FOM no estado do Paraná represente 

32,62% da sua cobertura original (ACCIOLY, 2013).  

 Entre os fatores antrópicos destaca-se a necessidade da ocupação de áreas para o 

desenvolvimento das atividades pecuária e agrícola, como também a comercialização 

madeireira, o que aumentou a pressão sobre a FOM. Além da exploração madeireira, a 

utilização de remanescentes para a criação de gado é outra fonte de perturbação, devido 

à prática de utilização dos fragmentos florestais para manutenção dos animais nos 

períodos desfavoráveis, como no inverno (HIGUCHI et al., 2012). 

 Quanto às atividades extrativistas nas áreas de FOM do Paraná destaca-se o 

Sistema Faxinal, que ocorre principalmente nas regiões Centro Sul e Sudeste do estado 

(ALBUQUERQUE et al., 2011; WATZLAWICK et al., 2011). Este sistema é 

caracterizado pela produção camponesa tradicional, por meio do uso coletivo da terra 

visando integrar o extrativismo vegetal e a produção animal, principalmente da erva-

mate. Com isso, mantém-se a cobertura vegetal nativa, o que representa um sistema de 

importância histórica e sociocultural do Paraná (CHANG, 1988). 

 Apesar da importância do Sistema Faxinal, atualmente, muitos agricultores não 

utilizam mais o sistema de produção comunitário, desagregando todo sistema. A 

maioria dos produtores migrou para o cultivo de monoculturas como a soja, o que 

demanda a retirada da vegetação natural; em outras situações para pecuária, deixando-se 

apenas algumas árvores para manter o sombreamento sobre os animais.   

 Recentemente, os modelos climáticos predizem que existe uma tendência 

contínua de aquecimento no século XXI, indicando um aumento de temperatura entre 

1,5 a 6 ºC em comparação ao período pré-industrial (VISSER, 2008; VAN VUUREN et 

al., 2011). Diante disso, as taxas atuais de mudanças climáticas poderão superar a 

eficiência de muitas espécies se adaptarem a novas condições ambientais 

(KINGSOLVER, 2009).  
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  Para isso, são aplicados os modelos de nicho ecológico (MNE), que têm sido 

uma ferramenta fundamental na compreensão da distribuição das espécies vegetais em 

cenários de mudanças climáticas (CHETTRI et al., 2018; SHARMA et al., 2018; 

KAMYO e ASANOK, 2019). O referido método consiste na correlação entre os dados 

de ocorrência da espécie e as variáveis bioclimáticas, gerando “envelopes 

bioclimáticos”, que caracterizam as áreas de sua distribuição, em função de diferentes 

cenários de mudanças climáticas, com base no espaço e no tempo (PEARSON e 

DAWSON, 2003). 

 Em conjunto com as informações dos MNE é importante conhecer a diversidade 

genética das espécies, que pode ser avaliada por meio de marcadores moleculares 

codominantes (e.g. SNP, SSR e isoenzimas) e dominantes (e.g. ISSR e RAPD). Os 

ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) empregam um marcador constituído por 

repetições di-, tri-, tetra- ou pentanucleotídicas, com ou sem uma sequência de 

ancoragem de 1 a 3 nucleotídeos tendo os microssatélites como sequência alvo 

(ZIETKIEWICZ; RAFALSKI; LABUDA, 1994).  

Apesar de não diferenciar os indivíduos homozigotos dos heterozigotos, como 

os marcadores codominantes, os ISSRs não necessitam do sequenciamento prévio do 

genoma da espécie, além de serem vantajosos em relação aos demais existentes por 

causa do seu baixo custo de desenvolvimento e execução, além da alta taxa de 

polimorfismo e reprodutibilidade (LORENZONI et al., 2014). Com isso, este marcador 

é uma ferramenta importante na avaliação da diversidade genética em populações 

naturais de espécies arbóreas (FAJARDO et al., 2018; JAMAL et al., 2018; CARDOSO 

et al., 2019; FREIRE et al., 2019), gerando informações que podem nortear o manejo e 

a conservação.  

 Além do entendimento do nicho ecológico de uma espécie e da sua diversidade 

genética, é importante verificar como a sua ocorrência possibilita a formação de núcleos 

de vegetação, promovendo de maneira mais satisfatória os processos de sucessão 

ecológica e expansão da vegetação. Assim, surge o conceito de espécies associadas, que 

são plantas que facilitam o crescimento e o desenvolvimento de outras espécies de 

plantas (espécies-alvo) abaixo de seu dossel, por oferecerem micro habitats favoráveis 

para a germinação de sementes e/ou o recrutamento de plântulas do que o ambiente 

envolvente (REN et al., 2008). 

Curitiba prismatica (D.Legrand) Salywon & Landrum é uma espécie nativa 

endêmica do Brasil (FLORA DO BRASIL, 2020), conhecida popularmente como 
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murta, guamirim, cambuí (LORENZI, 2014), pertence à família Myrtaceae, que é 

considerada uma das maiores famílias botânicas, contemplando 6.141 táxons no mundo 

e 1.033 no Brasil, com 795 espécies endêmicas (THE PLANT LIST, 2013; FLORA DO 

BRASIL, 2020). A espécie ocorre entre os estados do Paraná e Santa Catarina, na área 

que abrange a Floresta Ombrófila Mista (FLORA DO BRASIL, 2020).  

Em 2007, o gênero da espécie foi alterado para Curitiba, em homenagem ao 

aniversário de 315 anos da capital do estado do Paraná (SALYWON e LANDRUM, 

2007). A principal justificativa apontada pelos novos descritores, por meio de estudos 

genéticos, foi que a classificação de então não estava apropriada, se tratando assim de 

um novo gênero. 

Além disso, C. prismatica é considerada uma espécie secundária (VIBRANS et 

al., 2013) e sua altura pode variar entre 2 e 12 metros. A floração ocorre entre os meses 

de janeiro e março, com a produção de frutos ocorrendo no mesmo período. A espécie 

também apresenta síndrome de dispersão zoocórica (LORENZI, 2014).  

Em diversos estudos, C. prismatica tem se destacado com um elevado valor de 

importância, principalmente em áreas dos municípios de Curitiba e Rebouças, no estado 

do Paraná (KOZERA et al., 2006; ALBUQUERQUE et al., 2011; WATZLAWICK et 

al., 2011; BARRETO et al., 2014). No que se refere à exploração da espécie, a elevada 

demanda por madeira torna-se difícil à manutenção da vegetação, principalmente no 

faxinal (ALBUQUERQUE et al., 2005). Por causa disso, a espécie vem sofrendo com 

alterações no habitat, desbaste e corte seletivo (SIMINSKI et al., 2011; MELLO e 

PERONI, 2015). 

Diversos estudos foram realizados com a vegetação do Sistema Faxinal 

(WATZLAWICK et al., 2008, 2011; ALBUQUERQUE et al., 2011, 2015; ALMEIDA 

et al., 2008; CORRALES, 2016; MAZON et al., 2016). Contudo, atualmente, são 

inexistentes estudos sobre o nicho ecológico, diversidade genética e espécies associadas 

à C. prismatica. 

A pesquisa está dividida em três capítulos: o Artigo I relata as áreas com 

adequabilidade para a C. prismatica no presente e no futuro, frente aos cenários de 

mudanças climáticas, que será submetido à Revista Ciência e Agrotecnologia. O Artigo 

II avalia a influência do Sistema Faxinal na conservação da diversidade genética de C. 

prismatica, e será submetido ao Annals of Forest Research. O Artigo III traz 

informações sobre o levantamento florístico, competição e transição diamétrica das 
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espécies associadas à C. prismatica, que será submetido ao Journal of Forestry 

Research. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 Avaliar o nicho ecológico, a diversidade genética de C. prismatica, e suas 

interações ecológicas com as espécies associadas, em remanescentes de Floresta 

Ombrófila Mista. 

 

2.2 Específicos 

 Identificar as áreas com adequabilidade para o manejo e conservação in situ e ex 

situ de C. prismatica; 

 Verificar a influência do Sistema Faxinal na conservação genética de C. prismatica, 

por meio de marcadores ISSR; 

 Identificar as espécies arbóreas associadas à C. prismatica, verificando-se os 

agrupamentos florísticos, competição e transição diamétrica. 
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ARTIGO 1. Efeito dos cenários climáticos na demografia de Curitiba prismatica: 

uma espécie endêmica da Floresta Ombrófila Mista 

 

RESUMO  

Com as mudanças climáticas intensivas que têm ocorrido atualmente, há uma tendência 

de ocorrerem danos irreversíveis à biodiversidade global, o que pode resultar na redução 

da distribuição geográfica e abundância de muitas espécies, podendo levar a extinção. 

Para isso, têm sido utilizados os modelos de nicho ecológico, por ser uma ferramenta 

que possibilita compreender como a distribuição das espécies pode ser influenciada 

pelas alterações climáticas. Diante disso, objetivou-se avaliar a distribuição atual e a 

projeção futura das áreas de ocorrência da C. prismatica. Foram coletados dados de 

ocorrência atual acessados no speciesLink e em trabalhos científicos, que foram 

correlacionados com os dados bioclimáticos disponíveis no WorldClim, nos períodos 

atual e futuro (2070), nos cenários otimista (RCP4.5) e pessimista (RCP8.5). Além 

disso, os dados de ocorrência da espécie foram associados com as seguintes variáveis 

abióticas: altitude, temperatura, precipitação, com base na classificação de Köppen. A 

espécie apresenta tendência a ocorrer na mesma faixa de altitude elevada, temperatura 

baixa e precipitação moderada, o que demostra o alto grau de endemismo da espécie. O 

valor obtido de AUC (Area Under the Curve) foi de 0,997. No cenário atual, a espécie 

apresenta adequabilidade restrita à Floresta Ombrófila Mista, com distribuição limitada 

ao Centro-Sul do Paraná e ao Norte de Santa Catarina. No cenário futuro ocorreram 

reduções nas áreas adequadas para a espécie nos cenários otimista (RCP4.5) e 

pessimista (RCP8.5). Ademais, por meio destes cenários foi possível observar a 

exclusão de uma área adequada no Rio Grande do Sul, bem como a redução da área do 

litoral de São Paulo. No cenário RCP4.5, a redução preditiva foi significativa na região 

do Centro-Oeste do Paraná, diferentemente do cenário RCP8.5, que apresentou baixa 

redução nesta região. Portanto, nos cenários futuros, as áreas com elevada 

adequabilidade ficaram reduzidas, no entanto, restritas às regiões do primeiro e segundo 

planalto paranaense e Norte do estado de Santa Catarina. Neste sentido, estas áreas são 

as mais indicadas para plantio comercial e conservação in situ e ex situ da espécie. 

Palavras-chave: Floresta com araucária, Myrtaceae, adequabilidade, conservação, 

manejo florestal 

 

ABSTRACT  

With climate changes occurring more intensively today, there is a tendency for 

irreversible damage to global biodiversity to occur, which can result in a reduction in 

the geographic distribution and abundance of many species, which can lead to 

extinction. For this, they have used ecological niche models, as it is a tool that allows 

understanding how species distribution can be influenced by climate change. The aim 

was to evaluate the current distribution and the future projection of the areas of 

occurrence of C. prismatica. For this purpose, current occurrence data accessed in 

speciesLink and scientific works were collected, which were correlated with available 

bioclimatic data WorldClim, current and future (2070), in the optimistic (RCP4.5) and 

pessimistic (RCP8.5) scenery. Also, the species occurrence data were associated with 

the following abiotic variables: altitude, temperature, precipitation, based on the 

Köppen classification. The species tends to occur in the same range of high altitude, low 
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temperature and moderate precipitation, which demonstrates the high degree of 

endemism of the species. The value obtained from AUC (area under the curve of 

receiver-operator characteristic) was 0.997. In the current scenario, the species present 

suitability restricted to the Mixed Ombrophilous Forest, with limited distribution to the 

Center-South of Paraná and the North of Santa Catarina. In the future scenario, there 

will be reductions in areas suitable for the species in the optimistic (RCP4.5) and 

pessimistic (RCP8.5) scenery. In addition, through these scenarios, it is possible to 

observe the exclusion of an adequate area in Rio Grande do Sul, as well as the reduction 

of the area of the coast of São Paulo. In the RCP4.5 scenery, the reduction will be more 

significant in the Midwest region of Paraná, unlike the RCP8.5 scenery, which shows a 

low decrease in this region. Therefore, these areas are more suitable for commercial 

plant and in situ and ex situ conservation of the species. 

Keywords: Araucaria forest, Myrtaceae, suitability, conservation, forest management 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Bioma Mata Atlântica é constituído de uma grande riqueza de espécies, sendo 

considerado um hotspot para a conservação da biodiversidade, com o propósito de 

conservar e manter os recursos naturais e as comunidades típicas. A Floresta Ombrófila 

Mista (FOM) é uma fitofisionomia da Mata Atlântica, que tem como característica 

principal a presença da Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. A FOM ocorre 

principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de 

manchas dispersas em regiões de altitudes elevadas em São Paulo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro (IBGE, 2012).  

Atualmente, estima-se que a FOM reduziu consideravelmente a sua área de 

abrangência, mantendo apenas 12,3% da sua cobertura original (RIBEIRO et al., 2009). 

No estado do Paraná, a cobertura atual representa 32,62% da área original e a vegetação 

arbórea corresponde a 50,44% de cobertura entre todas as tipologias florestais do estado 

(ACCIOLY, 2013). 

Uma das espécies nativas e endêmicas da FOM é a Curitiba prismatica (D. 

Legrand) Salywon & Landrum (FLORA DO BRASIL, 2020), conhecida popularmente 

como murta, guamirim, cambuí (LORENZI, 2014). Além disso, pertence à família 

Myrtaceae, que é considerada uma das maiores famílias botânicas, contemplando 6.141 

táxons no mundo e 1.033 no Brasil, com 795 espécies endêmicas (FLORA DO 

BRASIL, 2020; THE PLANT LIST, 2013). A espécie ocorre na área que abrange os 

estados do Paraná e Santa Catarina (FLORA DO BRASIL, 2020). 

Neste sentido, com a redução significativa das áreas ocupadas pelas espécies 

nativas da FOM, tornam-se indispensáveis estudos sobre nicho ecológico. Conforme 
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Hutchinson (1957), uma espécie pode ocorrer quando os recursos necessários e as 

condições ambientais são apropriados para seu estabelecimento. Com isso, as mudanças 

climáticas podem influenciar na homogeneização taxonômica, devido às mudanças no 

nicho e distribuição geográfica das espécies (ZWIENER et al., 2017). Diante disso, os 

modelos de nicho ecológico são cada vez mais utilizados como instrumento para prever 

a distribuição geográfica de espécies (PHILLIPS et al., 2006; ELITH et al., 2011).  

Com base nas informações sobre o nicho ecológico da C. prismatica será 

possível indicar quais variáveis bioclimáticas que colaboraram para as reduções ou 

surgimento de novas áreas de adequabilidade da espécie nos cenários atual e futuro, 

frente a estes cenários. Assim, pode ser indicado se o local é satisfatório ou não para o 

desenvolvimento da espécie (GIANNINI et al., 2012).  

De acordo com o IPCC (2007), o risco de extinção tende a aumentar entre 20% e 

30% nas espécies vegetais e animais, caso o aumento da temperatura global média 

ultrapassem de 1,5 a 2,5 °C. Esse aumento poderá provocar a adaptação e migração da 

espécie para regiões que apresentem condições semelhantes às localidades que ela 

ocorre atualmente. Portanto, as informações obtidas nas análises do nicho ecológico, 

padrão espacial e da dinâmica servirão de ferramenta estratégica para mitigar possíveis 

danos à ocorrência futura de C. prismatica.  

Diante do exposto, o principal objetivo deste estudo é avaliar, por meio do nicho 

ecológico, as regiões com maior adaptabilidade para ocorrência de C. prismatica no 

presente e no futuro. Para isso, foram testadas as seguintes hipóteses: 1) as mudanças 

climáticas afetarão negativamente as áreas com elevada adequabilidade para ocorrência 

de Curitiba prismatica 2) novas áreas com elevada adequabilidade surgirão na predição 

futura.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os registros de ocorrência de C. prismatica foram obtidos no site speciesLink 

(http://splink.cria.org.br/), que consiste em um sistema com informação que integra 

dados primários de coleções científicas. Também foram utilizadas coordenadas oriundas 

de diversos trabalhos científicos (KOZERA et al., 2006, GREINER et al., 2011, 

SIMINSKI et al., 2011, WATZLAWICK et al., 2011, SAWCZUK et al., 2012 e 

BARRETO et al., 2014) (Figura 1). Os modelos de nicho ecológico foram construídos 

com base nos pontos de ocorrência natural da espécie. 
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Figura 1: Locais de ocorrência utilizados na modelagem do nicho ecológico de Curitiba 

prismatica. 

 

Com relação às variáveis bioclimáticas, foram utilizadas 19 camadas, obtidas na 

base de dados Worldclim versão 1.4 (http://www.worldclim.org/bioclim), em uma 

resolução de 1 km (30 arco-segundos) (HIJMANS et al., 2005). Posteriormente, as 

camadas ambientais foram recortadas para o Brasil, visando melhorar a predição da 

distribuição da espécie. Este procedimento foi realizado no programa Quantum GIS 

(QGIS) v. 3.0.0 (https://www.qgis.org/pt_BR/site/). 

Em seguida, as variáveis bioclimáticas foram submetidas ao teste de correlação 

de Pearson (rp), no programa ENMTools 1.3 (http://purl.oclc.org/enmtools), com o 

objetivo de identificar se uma ou mais camadas possuem a mesma informação. Em 

seguida, foram excluídas as variáveis que apresentavam correlação positiva ou negativa, 

superior a 0,85, para minimizar o sobreajustamento do modelo. Com isso, a 

multicolinearidade entre as variáveis será reduzida, favorecendo, consequentemente, 

maior poder preditivo aos modelos. Além disso, o programa foi utilizado para excluir as 

coordenadas perdidas e pontos sobrepostos. 

Para modelagem foram utilizados os pontos correspondentes à ocorrência de C. 

prismatica e as variáveis ambientais do clima, para a condição atual, com base na média 
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entre os anos de 1960 e 2000 e futura (2070), que corresponde à média entre os anos de 

2061 e 2080. Para isso, foram realizadas predições para os cenários otimista RCP4.5 e 

pessimista RCP8.5, ambos do modelo de circulação geral da atmosfera HadGEM2-ES 

(WATANABE et al., 2011; GOBERVILLE et al., 2015). O cenário otimista RCP4.5 faz 

parte de um cenário intermediário, onde as emissões de CO2 em 2070 atinjam valores 

inferiores aos níveis atuais, e a força radiativa se estabiliza em 4,5W/m² até o final do 

século (SYMON, 2013). O cenário pessimista RCP8.5 representa elevados níveis de 

emissões de gases de efeito estufa, demanda de energia e resultando em forçantes 

radioativos de 8.5 W/m² até 2100 (via de concentração representativa - Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC) (VAN VUUREN et al., 2011).  

Os modelos de nicho ecológico foram realizados por meio do software MaxEnt 

versão 3.3.3k (PHILLIPS e DUDIK, 2008), com a utilização do algoritmo de máxima 

entropia. Os parâmetros utilizados no modelo foram um limiar de convergência 

(convergence threshold) de 10
-5

, 5.000 interações e 10.000 pontos de background, como 

também as opções de random seed e auto features. A contribuição de cada variável 

bioclimática foi analisada por meio dos métodos de jackknife, bem como as respectivas 

curvas de respostas. O conjunto de dados foi submetido a 10 repetições do modelo, 

sendo que para cada uma foi realizada uma validação tipo bootstrap com reposição, em 

que os dados foram divididos em dois conjuntos independentes, 30% e 70% dos dados, 

utilizados para calibrar e validar o modelo (PEARSON et al., 2007). 

Também foi calculado do parâmetro área sob a curva (AUC), que é utilizado 

para medir o nível de ajuste do modelo. Os valores da AUC próximos a 1 indicam que o 

modelo é de alta exatidão em prever a ocorrência da espécie, enquanto os valores 

próximos a 0,5 apontam que o modelo não é adequado para prever a ocorrência da 

espécie (PHILLIPS et al., 2006).  

Em seguida, foi construído o mapa de distribuição e adequabilidade potencial da 

espécie no programa Quantum GIS (QGIS) v. 3.0.0 (https://www.qgis.org/pt_BR/site/). 

A adequabilidade tem sua indicação realizada por meio de uma escala, gradiente de 

cores, onde a cor vermelha representa a maior adequabilidade e azul a menor. Cada 

pixel possui o valor variando de 0 a 1. 

Também foi verificado o padrão real de distribuição da espécie. Para isso, foram 

relacionados os dados de ocorrência com as variáveis abióticas (temperatura, 

precipitação e altitude), de acordo com a classificação de Köppen para o Brasil 

(ALVARES et al., 2013). 
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3. RESULTADOS 

Após as correlações entre as 19 variáveis bioclimáticas, foram utilizadas dez 

para construir os modelos preditivos (Tabela 1). Nota-se que as variáveis que mais 

contribuíram para a construção dos modelos foram: bio 5 (Temperatura máxima do mês 

mais quente), bio 6 (Temperatura mínima do mês mais frio) e bio 14 (Precipitação do 

mês mais seco). Quanto à porcentagem de permutação, a variável mais relevante em 

todos os períodos e cenários analisados foi a temperatura mínima do mês mais frio.  

 

Tabela 1: Variáveis bioclimáticas usadas como preditoras da distribuição geográfica de 

Curitiba prismatica para os cenários presente e futuro (RCP4.5 e RCP8.5). 

Sigla Variável 

 

Contribuição (%) 

 

Importância de permutação 

(%) 

Atual 
Futuro 

(4.5) 

Futuro 

(8.5) 
Atual 

Futuro 

(4.5) 
Futuro (8.5) 

bio 2 
Variação diurna 

média de temperatura 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

bio 3 Isotermalidade 2,3 11,5 14,2 0,4 3,3 5,2 

bio 5 
Temperatura máxima 

do mês mais quente 
30,4 23,0 19,0 4,0 0,3 0,7 

bio 6 
Temperatura mínima 

do mês mais frio 
24,2 23,7 22,8 23,7 39,8 52,4 

bio 7 
Amplitude térmica 

atual 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

bio 14 
Precipitação do mês 

mais seco 
35,9 35,1 39,1 14,4 3,3 2,4 

bio 15 
Sazonalidade da 

precipitação 
5,8 0,7 1,3 9,9 13,7 28,4 

bio 16 
Precipitação do 

trimestre mais úmido 
1,0 0,7 0,7 19,2 0,8 0,1 

bio 18 
Precipitação do 

trimestre mais quente 
0,2 0,2 0,2 20,1 1,8 3,0 

bio 19 
Precipitação do 

trimestre mais frio 
0,2 5,2 2,6 7,4 37,1 7,7 

 

De acordo com o teste jackknife, as variáveis bio 5 e bio 14 foram as que 

apresentaram informações mais úteis, quando empregadas independentemente. O valor 

obtido do AUC foi de 0,997 e desvio padrão de ± 0,001. 

 No cenário atual, C. prismatica tem uma área de distribuição restrita na Floresta 

Ombrófila Mista, com maior adequabilidade no Centro-Sul do Paraná e Norte de Santa 

Catarina (Figura 2A). O estado do Paraná concentra a maior extensão de adequabilidade 

da espécie. 

 No cenário futuro (2070) ocorreram reduções nas áreas adequadas para a espécie 

nos cenários otimista (RCP4.5) e pessimista (RCP8.5) (Figura 2B e C). Além disso, por 

meio destes cenários foi possível observar a exclusão de uma área de baixa 
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adequabilidade no Rio Grande do Sul, bem como a redução da área do litoral do estado 

de São Paulo. No cenário RCP4.5, a redução foi mais significativa na região do Centro-

Oeste do Paraná, diferentemente do cenário RCP8.5, que apresentou baixa redução 

nesta região.  

 Figura 2: Distribuição e áreas de adequabilidade de Curitiba prismatica nos períodos 

presente e futuro (2070). (A) Presente, (B) cenário otimista RCP4.5 para 2070 e (C) 

cenário pessimista RCP8.5 para 2070. 
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Conforme os dados de ocorrência geográfica de C. prismatica, é possível 

observar que a espécie apresenta uma tendência a ocorrer em faixas de altitudes 

elevadas, temperaturas baixas e precipitação moderada, o que pode explicar o seu alto 

grau de endemismo (Figura 3A, B e C).  

 

 

Figura 3: Distribuição atual de Curitiba prismatica de acordo com a (A) altitude média, 

(B) temperatura média e (C) precipitação média. 
 

4. DISCUSSÃO 

 Este estudo gerou informações relevantes para determinação de adequabilidade 

em áreas presentes e futuras tornando-se uma importante ferramenta na conservação de 

C. prismatica, podendo também ser utilizado como subsídio para recuperação de áreas 

degradadas. Por meio da predição foi possível observar o elevado endemismo da 

espécie na Floresta Ombrófila Mista. 

 Os resultados obtidos foram similares aos observados para diversas espécies 

vegetais da Floresta Atlântica, como Vriesea incurvata (AGUIAR-MELO et al., 2019), 

Myrsine spp. (SÁNCHEZ-TAPIA et al., 2018) e Eremanthus erythropappus (DC.) 

MacLeish. (CARVALHO et al., 2019). Curiosamente, é possível observar que a espécie 

apresenta presença expressiva nas regiões sob manejo florestal, como é o caso do 

Sistema Faxinal e Caívas, que são dois sistemas de produção comunitários. Estes locais 
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apresentam temperatura média do mês mais quente inferior a 18 °C, com geadas severas 

e frequentes, sem estação seca definida (IBGE, 2012), indicando que a espécie se 

adequa muito bem a baixas temperaturas. Além disso, possivelmente, a região é o centro 

de origem da espécie, devido à alta densidade de indivíduos (ALBUQUERQUE et al., 

2011; WATZLAWICK et al., 2011).  

 Pode-se observar que a precipitação do mês mais seco (bio14) é a variável que 

mais influencia na ocorrência da espécie, inclusive nos cenários futuros, indicando que a 

precipitação tem muita importância na adequabilidade da espécie. Por se tratar de uma 

espécie endêmica da Floresta Ombrófila Mista, a baixa precipitação nos períodos de 

estiagem torna-se limitante para sua ocorrência.    

 A FOM é caracterizada pelo elevado número de espécies endêmicas, com a 

presença de espécies da família Myrtaceae, como é o caso de C. prismatica, nos estratos 

inferiores (RODERJAN et al., 2002). Com a elevada fragmentação, que ocorreu com 

mais intensidade principalmente na Região Metropolitana de Curitiba (ACCIOLY, 

2013), um dos locais onde a espécie ocorre em maior densidade, provavelmente, este 

efeito provocou danos significativos em sua manutenção. 

 Nota-se que apesar da fragmentação, a espécie tem sido conservada 

principalmente em unidades de conservação na região de Curitiba (primeiro planalto) e 

em áreas com produção camponesa, como os faxinais e as caívas, no Centro-Oeste do 

Paraná (segundo planalto) e Norte de Santa Catarina. A altitude é também, 

provavelmente, um fator limitante para dispersão natural da espécie. Por se tratar de 

uma espécie com dispersão zoocórica, os animais, como é o caso das aves, dispersam as 

sementes da espécie onde se localizam (URBANETZ et al., 2003), ou seja, estes 

dispersores não conseguem atravessar a barreira geográfica. Com isso, observa-se que a 

espécie tem característica de especialista, por ter um nicho mais restritivo, além de 

apresentar tendência à formação de núcleos populacionais.  

 Semelhante às projeções futuras para C. prismatica, Silva et al. (2018) 

observaram redução maior no cenário mais pessimista para Ilex paraguariensis. Estes 

resultados apontam que com as mudanças climáticas estas espécies tendem a diminuir 

sua área de distribuição. Esta redução corrobora com as estimativas de Bergamin et al. 

(2019), que afirmaram que as florestas com Araucária continuarão sendo reduzidas sob 

as mudanças climáticas projetadas para o futuro. 

 A densidade de indivíduos corrobora com as projeções para espécie, indicado 

que as áreas com alta adequabilidade detêm as maiores densidades, como em Curitiba, 
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área de faxinal em Rebouças, PR e Caíva em Major Vieira, SC (Tabela 2). Nestes 

locais, exceto no Faxinal, as comunidades apresentaram diversidade de espécies 

moderada. Maia et al. (2019) avaliando um fragmento de Floresta Atlântica, observaram 

que a plasticidade do nicho das espécies não se relaciona significativamente com as 

adequabilidade e riqueza, porém negativamente com os índices de abundância e 

diversidade.  

 

Tabela 2: Índices de densidade e diversidade de Shannon em diferentes áreas de 

ocorrência natural de Curitiba prismatica. 

Local Densidade (ind.ha
-1

) 

Nível de 

inclusão 

DAP (cm) 

Diversidade 

de Shannon 

Wiener 

Autor 

Parque Estadual 

Vila Velha – Ponta 

Grossa (PR) 

20 10 2,48 
Greiner et al. 

(2011) 

Departamento de 

Polícia Federal – 

Curitiba (PR) 

118 10 3,12 
Barreto et al. 

(2014) 

Parque Municipal 

do Barigüi – 

Curitiba (PR) 

120,64 10 3,14 
Kozera et al. 

(2006) 

Faxinal do Salto – 

Rebouças (PR) 
90 10 2,25 

Watzlawick et 

al. (2011) 

Flona de Irati – 

Fernandes Pinheiro 

(PR) 

4,8 10 3,57 
Sawczuk et al. 

(2012) 

Três Barras e 

Canoinhas (SC) 
25 - 3,76 

Siminski et al. 

(2011) 

Caíva em Três 

Barras (SC) 
2 5 3,31 

Siminski et al. 

(2011) 

Caíva em Major 

Vieira (SC) 
78 5 2,74 

Siminski et al. 

(2011) 

 

 A modelagem de nicho ecológico associa-se bem as variáveis bioclimáticas na 

definição da adequabilidade das áreas de ocorrência de C. prismatica, no entanto muitos 

fatores são desconsiderados, como é o caso da competição intra e interespecífica. Nos 

fragmentos conservados em Curitiba, bem como no Sistema Faxinal, provavelmente, há 

uma intensa competição intraespecífica, por causa da alta densidade e agregação da 

espécie (WATZLAWICK et al., 2011).  

 Devido aos impactos antrópicos e mudanças climáticas, estimam-se que a 

Floresta Atlântica é propensa, no futuro, à homogeneização de espécies lenhosas 

(ZWIENER et al., 2017). Assim, são necessários esforços na conservação de C. 
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prismatica e demais espécies nativas, visando minimizar as reduções dos seus nichos 

efetivos. 

 As áreas com maior adequabilidade têm menores taxas de predação de sementes, 

consequentemente, maiores taxas de germinação (ODA et al., 2019). Portanto, 

considerando as áreas com adequabilidade, o endemismo e a pressão antrópica da 

espécie, recomenda-se a conservação in situ de todas as populações naturais, 

priorizando-se as com maior grau de conservação. Também se indica a conservação ex 

situ, por meio da utilização da espécie em plantios para recuperação de áreas degradadas 

e sistemas integrados nas regiões com adequabilidade, visando o manejo sustentável.  

 

5. CONCLUSÕES 

 Como observado, a espécie apresenta distribuição restrita às regiões dos estados 

do Paraná e Santa Catarina. Os modelos apresentaram para todas as projeções excelente 

índice AUC, com maior influência da temperatura e precipitação. No futuro, as áreas 

com elevada adequabilidade serão reduzidas, no entanto, continuarão restritas às regiões 

do primeiro e segundo planalto paranaense e Norte do estado de Santa Catarina. 

Portanto, estas áreas são mais indicadas para o plantio comercial e conservação in situ e 

ex situ da espécie.  
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ARTIGO 2. O Sistema Faxinal contribui com a manutenção da diversidade 

genética de Curitiba prismatica (D.Legrand) Salywon & Landrum? 

 

RESUMO 

Curitiba prismatica, conhecida popularmente como murta, é uma espécie florestal da 

família Myrtaceae, endêmica da Floresta Ombrófila Mista, com predominância no 

Sistema Faxinal. Sua madeira é utilizada principalmente como cerca e energia. As 

folhas têm potencial farmacológico, por meio da produção de óleos essenciais. Diante 

disso, o presente estudo teve como objetivo selecionar os marcadores moleculares e 

verificar se o Sistema Faxinal contribui para manutenção da diversidade genética da 

espécie, gerando informações para aplicação no seu manejo e conservação.  Para isso, 

foram amostrados 120 indivíduos adultos reprodutivos, sendo 60 em duas áreas sob o 

Sistema Faxinal e 60 em duas unidades de conservação. Foram utilizados oito 

marcadores ISSR, que foram obtidos da seleção entre 30 marcadores, que resultaram em 

67 locos polimórficos. Os resultados apontam que a diversidade média dentro das 

populações é de 80,54%. Os índices de diversidade de Shannon (I) e Nei (He) foram de 

0,53 e 0,36, respectivamente. A correlação entre as distâncias genética e geográfica 

entre as populações não foi significativa (r = 0,45; P = 0,058). De acordo com a 

identidade genética de Nei, observa-se a formação de dois grupos, um constituído pelas 

populações do Sistema Faxinal e outro pelas populações nas unidades de conservação, 

que corroborou com a análise da estrutura genética das populações, que indicou a 

existência de dois grupos genéticos distintos (K = 2). Assim, com base nos dados 

moleculares, as populações inseridas no Sistema Faxinal apresentaram os maiores 

índices de diversidade genética, apesar dos constantes impactos antrópicos na região. 

Diante disso, o Sistema Faxinal contribui com a conservação da diversidade genética da 

C. prismatica, no entanto, indica-se esclarecer a população local da importância do 

manejo florestal sustentável da espécie, principalmente pelo seu potencial econômico, 

minimizando os impactos nos fragmentos existentes. 

Palavras-chave: Floresta com araucária, Myrtaceae, ISSR, manejo florestal, 

conservação 

ABSTRACT 

Curitiba prismatica, popularly known as myrtle, is a forest species of the family 

Myrtaceae, endemic to the Mixed Ombrophilous Forest, with predominance in the 

Faxinal System. Its wood is used mainly as a fence and energy. The leaves have 

pharmacological potential, through the production of essential oils. The study aims to 

select the molecular markers and verify if the Faxinal System contributes to the 

maintenance of the genetic diversity of the species, generating information for 

application in its management and conservation. For this, 120 adult reproductive 

individuals were sampled, 60 in two areas under the Faxinal System and 60 in two 

conservation units. Eight ISSR primers were used, which were obtained from the 

selection of 30 primers, which resulted in 67 polymorphic loci. The results show that 

the average diversity within the populations is 80.54%. The Shannon (I) and Nei (He) 

diversity indices were 0.53 and 0.36, respectively. The correlation between genetic and 

geographic distances between populations was not significant (r = 0.45; P = 0.058). 

According to Nei's genetic identity, two groups are formed, one constituted by the 

populations of the Faxinal System and the other by the populations in the conservation 
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units, which corroborated with the analysis of the genetic structure of the populations, 

which indicated the existence of two distinct genetic groups (K = 2). Thus, based on 

molecular data, the populations inserted in the Faxinal System showed the highest rates 

of genetic diversity, despite the constant human impacts on the region. Therefore, the 

Faxinal System contributes to the conservation of the genetic diversity of C. prismatica 

however, it is indicated to clarify the local population on the importance of sustainable 

forest management of the species, mainly for its economic potential, minimizing the 

impacts on the existing fragments. 

Keywords: Araucaria forest, Myrtaceae, ISSR, forest management, conservation 

 

1. INTRODUÇÃO 

Informações geradas por marcadores moleculares dominantes e codominantes 

podem ser aplicadas em estudos de diversidade genética, gerando informações 

relevantes que podem ser utilizadas no planejamento do manejo de espécies florestais 

(LI et al., 2018). Apesar disso, muitas vezes essas informações são subjugadas na 

elaboração dos planos de manejo, mesmo contribuindo com a manutenção da 

sustentabilidade (OTTEWELL et al., 2015).  

Neste sentido, no manejo florestal é importante compreender a diversidade 

genética da espécie a ser manejada (RAMOS et al., 2016). No manejo sustentável deve-

se considerar a conservação das populações naturais de interesse, de maneira que seja 

conservado o maior percentual de indivíduos com alta diversidade genética (RATNAM, 

2014). A diversidade genética de uma população é um dos fatores fundamentais para 

conservação e manutenção das espécies, pois a variabilidade genética interfere 

diretamente na sobrevivência, a longo prazo, dos indivíduos em uma população 

(BRZOSKO et al., 2011). 

Quanto ao corte seletivo de árvores, destacam-se três efeitos sobre as populações 

arbóreas: aumento na distância espacial entre remanescentes após a exploração, redução 

no número total de indivíduos e o isolamento espacial das populações remanescentes 

(DAL BEM et al., 2015). Um dos principais problemas ocasionado pelo corte seletivo, 

quando não consideradas as informações da diversidade genética das espécies é a perda 

de alelos (VINSON et al., 2015; DAL BEM et al., 2015; SOLIANI et al., 2016). Com 

isso, esses processos podem resultar nas reduções no tamanho efetivo populacional, 

heterozigosidade, fluxo gênico e isolamento reprodutivo. Além disso, pode provocar 

aumento da endogamia, coancestria e decréscimos populacionais (SEBBENN et al., 

2008). 

As informações de diversidade genética podem ser aplicadas como subsídio para 

o manejo florestal por meio dos marcadores dominantes Inter Simple Sequence Repeat 
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(ISSR) (CHEN et al., 2017), como os índices de diversidade genética, frequências 

alélicas e genotípicas, fluxo gênico, tamanho efetivo populacional, índice de fixação, 

distância genética e gargalo genético (BRANDÃO et al., 2015; COSTA et al., 2015). 

Apesar de não diferenciar indivíduos heterozigotos dos homozigotos, por serem 

marcadores dominantes, os ISSRs têm sido utilizados em estudos de diversidade 

genética intra e interpopulacional, como também de estrutura genética, gerando 

subsídios para conservação e manejo das espécies arbóreas (SILVA et al., 2017; 

FAJARDO et al., 2018; LAAKILI et al., 2018; BOCANEGRA-GONZÁLEZ et al., 

2019; FREIRE et al., 2019). 

Entre os sistemas de manejo existentes, destaca-se o Sistema Faxinal, que é um 

sistema de produção camponesa tradicional, que há mais de um século se baseia na 

associação da produção extensiva de animais, produção agrícola de subsistência e do 

extrativismo florestal de baixo impacto, sendo considerado um sistema de manejo 

tradicional restrito ao estado do Paraná (CHANG, 1988). Atualmente, observa-se um 

elevado êxodo e mudança no sistema de produção camponesa, onde muitos agricultores 

começaram a delimitar as suas propriedades com cercas e trocaram o sistema tradicional 

pelo plantio de monoculturas, consequentemente, aumentando a fragmentação.  

Uma das espécies mais presente no Sistema Faxinal é a Curitiba prismatica (D. 

Legrand) Salywon & Landrum, conhecida popularmente como murta (WATZLAWICK 

et al., 2011; ALBUQUERQUE, 2015), que faz parte da família Myrtaceae, sendo 

endêmica da Floresta Ombrófila Mista, com distribuição restrita aos estados do Paraná e 

Santa Catarina (FLORA DO BRASIL, 2020). A espécie pode atingir até 8 metros de 

altura. As flores são hermafroditas e a produção de frutos é anual, dispersos pela 

avifauna. Os frutos são do tipo baga prismáticos, roxo-escuros, alongados (BACKES e 

IRGANG, 2009; LORENZI, 2014). A espécie tem elevado potencial econômico, devido 

à produção de óleos essenciais das suas folhas que podem ser utilizados na indústria 

farmacêutica (GARDIN, 2017). 

Considerando que as áreas do Sistema Faxinal são constantemente utilizadas no 

extrativismo vegetal integrado ao uso alternativo do solo, o objetivo deste estudo foi 

selecionar marcadores ISSR apropriados para detectar polimorfismo genético, bem 

como analisar por meio de análises moleculares a influência do Sistema Faxinal na 

conservação genética de C. prismatica. Assim, foi testada a seguinte hipótese: o Sistema 

Faxinal tem contribuído com a conservação da diversidade genética de Curitiba 

prismatica por causa da aplicação do extrativismo florestal de baixo impacto.   
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterização das populações e amostragem 

Foram coletadas amostras foliares de indivíduos adultos de C. prismatica em 

quatro populações naturais, sendo duas inseridas no Sistema Faxinal e outras duas em 

populações conservadas, localizadas nos estados do Paraná e Santa Catarina (Tabela 1). 

Os indivíduos foram amostrados por incursões na área do estudo, considerando a 

distância média de 20 metros entre indivíduos. As amostras foliares foram identificadas 

e acondicionadas em recipientes plásticos contendo sílica em gel. Após as coletas, as 

amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Genética e Melhoramento Florestal da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no município de Macaíba, Rio Grande 

do Norte, Brasil.  

 

Tabela 1: Amostragem e tamanho amostral das populações de Curitiba prismatica. N = 

Tamanho amostral.  
Localidades Códigos Município Estado N Coordenadas  Fragmento 

Marmeleiro 

de Baixo 
MAR Rebouças PR 30 25°37’15”S 50°49’34”W Faxinal 

Barro Branco BAR Rebouças PR 30 25°40’41,23”S 50°29’07,96”W Faxinal 

Flona de Irati IRA 
Fernandes 

Pinheiro 
PR 30 25°32’45,9”S 50°28’31,83”W Conservado 

Flona de 

Três Barras 
TRE 

Três 

Barras 
SC 30 26°14’28,68”S 50º18’4,17”W Conservado 

  

O clima das áreas dos fragmentos, de acordo com a classificação de Köppen é 

Subtropical Úmido Mesotérmico, com verões frescos, sem estações secas e com geadas 

(Cfb) (ALVARES et al., 2013). As áreas apresentam chuvas distribuídas durante todo o 

ano, geadas severas e precipitação média anual entre 1.500 e 1.600 mm, com 

temperatura média anual de aproximadamente 18 °C, mínima de -2 °C e máxima de 32 

°C. 

Os fragmentos localizados no município de Rebouças estão sobre o segundo 

planalto paranaense, compreendendo áreas de Sistema Faxinal. O relevo da área varia 

de suave ondulado a ondulado (EMBRAPA, 2013), com predomínio da Floresta 

Ombrófila Mista Montana. Nos Faxinais, predominam-se os solos Neossolos Litólicos, 

Cambissolos e Argissolos (IBGE, 2012). 

O Faxinal Marmeleiro de Baixo abrange uma área de 2.274,9 ha, sendo 556,6 ha 

com floresta. O fragmento possui 36 espécies arbóreas, com destaque para seis que 

estão entre as dez espécies de maior destaque nos estudos florísticos regionais, como 

Ilex paraguariensis, Ocotea porosa, Ocotea puberula, Cedrella fissilis, Campomanesia 
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xanthocarpa, Casearia decandra e Curitiba prismatica (ALBUQUERQUE et al., 

2011). 

O Faxinal do Barro Branco compreende uma área de 1.452 ha. No fragmento 

verificou-se maior representatividade de Casearia obliqua, Ilex paraguariensis, Ocotea 

odorifera, Cinnamodendron dinisii, Curitiba prismatica e Casearia decandra 

(ANDRADE, 2014).  

A Floresta Nacional (FLONA) de Irati é constituída de 3.495 ha, sendo 57,6% 

ocupados por floresta natural e 37,5% por plantios florestais. É uma Unidade de 

Conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, localizada no segundo planalto paranaense, entre os municípios de 

Fernandes Pinheiro e Teixeira Soares, na Microrregião Colonial de Irati, PR. A 

vegetação do local apresenta elevado grau de conservação, abrangendo-se 113 espécies 

arbóreas, entre as principais: Araucaria angustifolia, Ilex paraguariensis, Ocotea 

odorifera, Nectandra grandiflora, Ocotea porosa e Casearia decandra (RODE et al., 

2010). 

A FLONA de Três Barras é considerada a maior FLONA do sul do Brasil, com 

4.458 ha, com 31,46% de floresta natural. O solo predominante na região é uma 

associação entre Latossolo e Cambissolo. As espécies nativas da área foram exploradas 

intensamente pela empresa “Southern Brazil Lumber & Colonization Company” 

(Lumber) entre os anos de 1910 e 1940, com maior exploração da Araucaria 

angustifolia. Após a criação da FLONA, em 1944, não há registro de exploração de 

madeira. 

 

2.2 Extração do DNA, amplificação e eletroforese 

Para obtenção do DNA genômico foi utilizado o protocolo de Doyle e Doyle 

(1987), com modificações. Em seguida, o material obtido foi quantificado em 

espectrofotômetro de microplacas (Epoch
TM

).  

As reações para amplificação do DNA foram realizadas no Termociclador 

Veriti, com volume final de 12 μL, contendo 2 μL de DNA genômico diluído; 1,2 de 

Buffer 10X; 1,0 mg.mL
-1

 de BSA; 2,5 mM de dNTP; 50 mM MgCl2, 5 U.µL
-1

 de Taq 

DNA polimerase e água ultrapura. O protocolo de PCR abrangeu uma desnaturação 

inicial por 2 min por 94 °C, seguido por 37 ciclos de amplificações por 15 s a 94 °C, 30 

a 47 °C, 1 min a 72 °C, finalizando com extensão final por 7 min a 72 °C, e 

resfriamento até atingir 4 °C. 
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Após a realização da PCR, os produtos da amplificação foram corados com Azul 

de Bromofenol juntamente com o GelRed
TM 

e separados em gel de agarose por meio de 

eletroforese horizontal. O gel foi imerso em solução de tampão TAE 1X (Tris-Acetato-

EDTA) a uma voltagem de 100 V durante o período de 2,5 horas. Posteriormente, os 

géis foram fotografados sob luz ultravioleta no fotodocumentador E-Box VX2.  

 

2.3 Seleção de marcadores ISSR 

Foram testados 30 marcadores ISSR utilizando-se o DNA genômico, em bulk, 

com três indivíduos selecionados aleatoriamente nas populações amostradas. Os 

marcadores foram selecionados com base nos melhores resultados de amplificação e 

número total de locos amplificados.    

 

2.4 Análises da diversidade genética 

Foram obtidos o número de alelos observados (Na), número de alelos efetivos 

(Ne), porcentagem de locos polimórficos, diversidade genética de Nei (He) e índice de 

Shannon (I), no software POPGENE versão 1.3 (YEH et al., 1997), que assume que as 

populações estão em Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW). A distância genética foi 

classificada em 3 categorias, de acordo com Nei (1978): baixa, quando a distância é 

menor que 0,05; média, entre 0,05 e 0,15; e alta, quando for maior que 0,15. A 

comparação entre os valores dos índices de diversidade Nei e Shannon entre as 

populações foi realizada por meio da análise de variância no software Assistat 7.7 

(SILVA e AZEVEDO, 2016), considerando 5% de probabilidade no teste de média de 

Tukey. 

As similaridades genéticas estimadas entre as populações foram observadas por 

meio do software POPGENE versão 1.3 (YEH et al., 1997) e utilizadas para a obtenção 

de um dendrograma de identidade genética UPGMA (Unweighted Pair-Group Method 

with Arithmetic Averages), pela rotina SAHN (Sequential Agglomerative, Hierarchical 

and Nested Clustering). O dendrograma foi obtido no programa NTSYS, versão 2.11 

(ROHLF, 2000). 

A análise da estrutura genética populacional, visando realizar a análise de 

variância molecular (AMOVA) das populações, como também a estimativa do índice de 

fixação (FST) foi realizada no software ALERQUIN 3.1 (EXCOFFIER et al., 2007). 

Adicionalmente, foram realizados o teste de Mantel e as reamostragens usando o 

método de Monte Carlo (1.000 permutações), para identificar a existência de correlação 
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entre a distância genética de Nei (1978) e a distância geográfica, bem como a análise 

das coordenadas principais (PCoA) dos indivíduos, no programa GenAlEx (PEAKALL 

e SMOUSE, 2006).  

Para obtenção do número de grupos genéticos (K) foi realizada a análise 

Bayesiana, no software Structure v.2.2 (PRITCHARD, 2002). O número de K 

populações foi definido de acordo com o método  K (EVANNO et al., 2005), 

implementado no software Structure Harvester (EARL e VONHOLDT, 2012). 

A avalição da ocorrência de decréscimos populacionais, que caracteriza na 

redução do tamanho efetivo da população ao longo das gerações, foi determinada com 

base nos modelos de alelos infinitos (IAM), segundo Kimura e Crown (1964), e o 

modelo de passos de mutações (SMM), de acordo com segundo Kimura e Otha (1978). 

Além disso, foi aplicado o teste do sinal (α = 0,05), de acordo com a frequência alélica, 

para identificar decréscimos populacionais recentes. Para isso, utilizou-se o programa 

Bottleneck 1.2.02 (CORNUET e LUIKART, 1996). 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Número de locos 

Entre os 30 marcadores ISSR testados, 08 apresentaram amplificação satisfatória 

na PCR, variando entre 5 e 12 locos, totalizando 68 locos (Tabela 2). Dos marcadores 

selecionados, o UBC844 amplificou o maior número de locos (12) e o UBC843 um 

número menor de locos polimórficos (05).  

 

Tabela 2: Número de locos polimórficos e valor do conteúdo de informação polimórfica 

(PIC) de oito marcadores ISSR em indivíduos de Curitiba prismatica. 

Marcador 

ISSR 
Sequência (5’ - 3’) 

Número de 

locos 
PIC 

UBC813 CTCTCTCTCTCTCTCTT 09 0,50 

UBC818 CACACACACACACACAG 07 0,42 

UBC821 GTGTGTGTGTGTGTGTT 09 0,49 

UBC822 TCTCTCTCTCTCTCTCA 09 0,48 

UBC826 ACACACACACACACACC 09 0,40 

UBC843 CTCTCTCTCTCTCTCTRA 05 0,41 

UBC844 CTCTCTCTCTCTCTCTRC 12 0,43 

UBC859 TGTGTGTGTGTGTGTGRC 08 0,47 

Média  8,5 0,45 

 

3.2 Diversidade genética 

Os valores de diversidade genética intrapopulacional estimados nas populações 

de C. prismatica estão apresentados na Tabela 3. O percentual de locos polimórficos (P) 
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variou de 54,41% na população amostrada na Flona de Irati (IRA) a 80,88% no Faxinal 

do Barro Branco (BAR). O número de alelos observados (Na) variou entre 1,54 e 1,81 e 

o número efetivo de alelos (Ne) variou entre 1,40 e 1,54. 

 

Tabela 3: Estimativas de diversidade genética em quatro populações naturais de 

Curitiba prismatica. 

População L / P% Na Ne He* I 

MAR 45/66,18 1,66±0,48 1,40±0,38 0,23±0,20a 0,35±0,29ab 

BAR 55/80,88 1,81±0,40 1,54±0,35 0,31±0,18a 0,46±0,25a 

IRA 37/54,41 1,54±0,50 1,41±0,44 0,22±0,23a 0,32±0,32b 

TRE 42/61,76 1,62±0,49 1,43±0,39 0,25±0,21a 0,36±0,30ab 

Média 44,8/65,8 1,66±0,47 1,45±0,39 0,25±0,21 0,37±0,29 

Total 67/98,53 1,99±0,12 1,61±0,28 0,36±0,12 0,53±0,15 
Locos polimórficos (L), porcentagem de locos polimórficos (P%), Número de alelos observados (Na), 

Número de alelos efetivos (Ne), Índice de Nei (He), Índice de Shannon (I). Os valores representam a 

média ± desvio padrão. *Os dados não apresentaram diferença estatística significativa pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. Flona de Irati (IRA), Faxinal Marmeleiro de Baixo (MAR), Faxinal do Barro 

Branco (BAR) e Flona de Três Barras (TRE).  

 

Avaliando os índices de diversidade genética entre as quatro populações, 

verifica-se que quanto ao índice de diversidade de Nei (He) não houve diferenças 

significativas. Considerando todas as quatro populações, o He foi de 0,36.  

Em relação ao índice de Shannon (I), os resultados apresentados evidenciam que 

apenas a população de BAR tem valor significativamente diferente de IRA, que 

apresenta diversidade de 0,32. A população de BAR tem a maior diversidade (0,46), 

entretanto, não diferiu estatisticamente das populações de MAR e TRE. Considerando 

todas as quatro populações, o I foi de 0,53. 

 Os resultados da variância molecular (AMOVA) para as quatro populações de C. 

prismatica estão descritos na Tabela 4. De acordo com os resultados da AMOVA existe 

maior diversidade genética dentro de populações (80,54%) do que entre as populações 

(19,46%). O índice de fixação foi positivo (FST = 0,19). 
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Tabela 4: Análise de variância molecular (AMOVA) em quatro populações de Curitiba 

prismatica. GL: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados dos desvios. 

Fonte de 

variação 
GL SQ 

Componentes 

da variância 

Porcentagem 

de variação 
P 

Entre 

populações 
3 66,74 0,65 19,46 < 0,0000* 

Dentro de 

populações 
116 312,87 2,70 80,54 

 

Total 119 379,61 3,35   

Índice de 

fixação (FST) 
0,19    

 

GL: grau de liberdade; SQ: soma dos quadrados dos desvios; Fst: valor de diferenciação genética. P: 

probabilidade. 

 

 De acordo com o teste de Mantel, não existe correlação significativa entre as 

distâncias genética e geográfica (r = 0,45; p = 0,058) (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Relação entre as distâncias genéticas e geográficas das populações de Curitiba 

prismatica. 

 

 Na Figura 2 observa-se a distribuição da estrutura espacial dos indivíduos das 

populações avaliadas, de acordo com a distância genética de Nei. Os indivíduos da 

população BAR apresentaram maior variabilidade genética. 
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Figura 2: Análise de Coordenadas Principais (PCoA) entre os indivíduos de Curitiba 

prismatica, localizados em populações conservadas e sob Sistema Faxinal. Flona de 

Irati (IRA), Faxinal Marmeleiro de Baixo (MAR), Faxinal do Barro Branco (BAR) e 

Flona de Três Barras (TRE). 

 

De acordo com o dendrograma de identidade genética de Nei, na delimitação 

próxima ao valor 0,86, observa-se a formação de dois agrupamentos: o primeiro pelas 

populações IRA e TRE, e o segundo pelas populações MAR e BAR (Figura 3).   

 
Figura 3: Dendrograma da identidade genética de Nei, pelo método UPGMA, entre as 

quatro populações de Curitiba prismatica. Flona de Irati (IRA), Faxinal Marmeleiro de 

Baixo (MAR), Faxinal do Barro Branco (BAR) e Flona de Três Barras (TRE). 

 

Em relação aos grupos genéticos, observou-se a existência de dois grupos 

distintos (K = 2), conforme os valores de ΔK (Figura 4). Diante disso, as quatro 

populações avaliadas se encontram estruturadas em dois grupos genéticos. 
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Figura 4: Estrutura genética das populações de Curitiba prismatica. A. Valor de K 

obtido pelo método ΔK por meio da abordagem Bayesiana, conforme Evanno et al. 

(2005), demonstrando o número de grupos genéticos de Curitiba prismatica. B. 

Representação dos agrupamentos genéticos das populações, delimitadas pela barra 

vertical e pelas cores que representam os agrupamentos.  

 

 Adicionalmente, a análise da ocorrência de decréscimos populacionais para C. 

prismatica demonstrou que as populações MAR, BAR e TER apresentam gargalo 

genético no modelo de alelos infinitos (IAM). Entretanto, no modelo de passos de 
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mutações (SMM) foi verificado gargalo genético significativo apenas para a população 

BAR. 

 

Tabela 5: Decréscimos populacionais entre as populações de Curitiba prismatica, por 

meio dos modelos de alelos infinitos (IAM) e passos de mutação (SMM). 

População 
IAM SMM 

n Hd/He P n Hd/He P 

MAR 28,44 30/37 0,02367⃰⃰ 33,45 31/36 0,30838 

BAR 28,67 16/51 0,00000⃰ 33,22 18/49 0,00007⃰ 

IRA 28,55 34/33 0,16448 33,82 34/33 0,46819 

TRE 28,56 27/40 0,00359⃰ 33,45 29/38 0,16108 
n = número esperado de locos com excesso de heterozigosidade sob o respectivo modelo; Hd/He = 

número de locos com déficit de heterozigosidade/ número de locos com excesso de heterozigosidade; P = 

probabilidade; * = significativo a 5% de probabilidade. Faxinal Marmeleiro de Baixo (MAR), Faxinal 

Barro Branco (BAR), Flona de Irati (IRA) e Flona de Três Barras (TER). 

 

4. DISCUSSÃO 

Com relação ao número de marcadores (n = 8) e locos (n = 68) utilizados no 

presente estudo, observa-se que estes são similares aos utilizados em outros estudos de 

diversidade genética de espécies arbóreas (ROSSI et al., 2017; FAJARDO et al., 2018; 

MOREIRA et al., 2018; SOUZA et al., 2018; BOCANEGRA-GONZÁLEZ et al., 

2019). Para saber o quão cada marcador molecular é eficiente em relação à detecção de 

polimorfismo, por meio da análise do PIC, observa-se que todos os marcadores foram 

mediamente informativos, com valores variando entre 0,40 (UBC826) e 0,50 (UBC813) 

(Tabela 2), de acordo com a classificação proposta por Botstein et al. (1980). 

Como observado, o polimorfismo, que é considerado uma importante medida de 

diversidade, foi divergente entre as populações, variando entre 54,41% e 80,88%, com 

média de 65,80% (Tabela 3). Assim, pode-se afirmar que o polimorfismo foi inferior 

aos valores observados em outras espécies arbóreas da Floresta Atlântica, como, 

aproximadamente, 81% em 105 indivíduos de Hancornia speciosa (FAJARDO et al., 

2018) e 93% em 64 indivíduos de Protium heptaphyllum (FREIRE et al., 2019).  

Um dos principais problemas ocasionado pelo corte seletivo, quando não 

consideradas as informações da diversidade genética das espécies é a perda de alelos 

(DAL BEM et al., 2015; VINSON et al., 2015; SOLIANI et al., 2016). Esses processos 

podem resultar nas reduções no tamanho efetivo populacional, heterozigosidade, fluxo 

gênico e isolamento reprodutivo. Além disso, pode provocar aumento da endogamia, 

coancestria e decréscimos populacionais (SEBBENN et al., 2008). Também foi possível 

verificar no presente estudo que as áreas manejadas detêm elevados índices de 
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diversidade genética, indicando que estas populações podem ser manejadas de maneira 

sustentável, contribuindo assim, com a manutenção da espécie ao longo do tempo. 

Em relação aos índices de diversidade genética, a população BAR se destacou 

das demais, de acordo com o número médio de alelos observados e efetivos, bem como 

nos índices de diversidade de Nei (0,31) e Shannon (0,46) (Tabela 3). Diante disso, 

verifica-se que o gargalo genético presente na população pode ser recente (Tabela 5), 

uma vez que este ainda não afetou diretamente a diversidade genética da espécie. Além 

disso, a população BAR apresenta densidade populacional de 46 ind.ha
-1

 (ANDRADE, 

2014), sendo inferior ao Faxinal Marmeleiro de Baixo, que tem 130 ind.ha
-1

 

(ALBUQUERQUE et al., 2011). 

As sementes de C. prismatica apresentam elevada taxa de germinação (REGO et 

al., 2011), bem como crescimento das plântulas relativamente rápido (MELLO e 

PERONI, 2015). É notável que as áreas sob sistema faxinal apresentam, provavelmente, 

condições ambientais mais favoráveis para ocorrência da espécie. Porém, ao longo dos 

anos com a intensa fragmentação desses remanescentes, as populações têm apresentado 

decréscimos populacionais significativos (Tabela 5), pois a faixa que compreende o 

nicho efetivo da espécie vem sendo intensamente modificado, o que altera a matriz 

circundante, devido ao plantio intensivo de culturas agrícolas. 

A maior variação genética encontrada no presente estudo foi dentro das 

populações. Resultados semelhantes foram detectados nas populações de Senefeldera 

verticillata (VIEIRA et al., 2018) e Myrcia splendens (BRANDÃO et al., 2015). Como 

a C. prismatica, estas espécies apresentam síndrome de dispersão zoocórica e ocorrem 

naturalmente em áreas de Floresta Atlântica. 

Em relação à análise de coordenadas principais, os indivíduos de BAR 

apresentaram maior diversidade, indicando que esta população deve ser priorizada para 

conservação. Quanto ao compartilhamento de alelos, a análise bayesiana indicou a 

formação de dois grupos genéticos (K = 2), o que corroborou com a análise de 

agrupamento, com base na identidade genética de Nei. As populações MAR e BAR, que 

estão inseridas no Sistema Faxinal formaram um grupo. Entretanto, as populações IRA 

e TRE, que estão situadas em áreas conservadas, constituem o segundo grupo genético, 

apesar da distância geográfica de, aproximadamente, 75 km. Neste caso, provavelmente, 

estas populações eram interligadas no passado, ou seja, existia um intenso fluxo gênico. 

 Assim, é possível presumir que apesar da intensa fragmentação da Floresta 

Ombrófila Mista nas últimas décadas (ACCIOLY, 2013), os alelos compartilhados 
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ainda estão fixados nestas populações. Também não foi observada tendência de 

isolamento pela distância entre as populações (Figura 2).  

O presente estudo abordou o efeito Sistema Faxinal na conservação genética de 

C. prismatica. A avaliação da influência do manejo florestal na conservação da espécie 

por meio de marcadores ISSR foi eficiente, com base no percentual de polimorfismo. 

Os resultados apresentados apontam que o manejo adotado no Sistema Faxinal tem 

contribuído para a conservação da espécie. 

 

5. CONCLUSÕES 

 A população do Faxinal Barro Branco apresentou maior diversidade genética, 

apesar de apresentar decréscimos populacionais significativos, provavelmente, devido 

ao intenso processo de fragmentação. As demais populações apresentam índices de 

diversidade similares. Como esperado, a maior diversidade genética ocorre dentro das 

populações e quanto à estrutura genética, observa-se a formação de dois grupos 

genéticos, um constituído pelas populações do Sistema Faxinal e outro pelas populações 

das Flonas de Irati e Três Barras. 

 Por se tratar de uma espécie endêmica, recomenda-se a manutenção e 

conservação das populações das Flonas de Irati e Três Barras, por se tratar de 

fragmentos maiores, mesmo com menor densidade populacional. No caso das 

populações do Sistema Faxinal, indica-se esclarecer a população local da importância 

do manejo florestal sustentável da espécie, principalmente pelo seu potencial 

econômico, minimizando os impactos nos fragmentos existentes.  
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ARTIGO 3. Espécies associadas à Curitiba prismatica (D. Legrand) Salywon & 

Landrum no Sistema Faxinal 

 

RESUMO  

Curitiba prismatica (murta), pertence à família Myrtaceae, é uma espécie endêmica da 

Floresta Ombrófila Mista, com propriedades farmacêuticas, por meio da obtenção de 

óleos essenciais das suas folhas. Diante disso, o objetivo do estudo foi descrever a 

florística, diversidade, competição e a transição diamétrica das espécies associadas à C. 

prismatica na Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal. Foi realizado o 

levantamento de 35 unidades amostrais pelo método de Prodan, que considerou o 

indivíduo de C. prismatica como centro da parcela e as seis árvores mais próximas com 

DAP (diâmetro a 1,30 metros do solo) ≥ 10 cm como associadas, classificando-as como 

iniciais (pioneiras e secundárias iniciais) e tardias (secundárias tardias e clímax). Foram 

observados 210 indivíduos arbóreos, divididos em 16 famílias botânicas, 23 gêneros e 

29 espécies. Quanto à densidade absoluta e frequência relativa, as espécies que 

apresentaram maiores valores, respectivamente, foram: C. prismatica (146,51 ind.ha
-1

 e 

21,05%), Casearia obliqua (69,77 ind.ha
-1 

e 12,78%), Casearia sylvestris (58,14 ind.ha
-

1
 e 9,77%), Cinnamodendron dinisii (30,23 ind.ha

-1
 e 7,52%), Ocotea odorifera (27,91 

ind.ha
-1

 e 6,02%) e Casearia decandra (20,93 ind.ha
-1

 e 6,02%). Os índices de Shannon 

(H’) e de Simpson (C) das espécies associadas foram de 2,54 nats.ind
-1

 e 0,14 nats.ind
-1

, 

respectivamente. Na distribuição diamétrica, o padrão foi de J-invertido, com maior 

concentração de espécies iniciais na primeira classe, com maior quantitativo de C. 

prismatica. De acordo com os índices de competição de BAL, Glover & Hool (IGH) e 

Hegyi, a competição sob a C. prismatica ocorre com maior intensidade nos indivíduos 

com DAP ≤ 25 cm. Com base nos resultados da análise de correlação de Pearson (rp) 

entre os índices de competição e os incrementos periódicos anuais em diâmetro para as 
espécies iniciais e tardias associadas à C. prismatica, verificou-se que não houve 

correlações significativas. Considerando a transição diamétrica entre as espécies 

associadas, entre as espécies iniciais, a maior probabilidade de transição ocorreu na 

classe entre 70-80 cm. Em relação às espécies tardias, a probabilidade de transição foi 

superior entre os indivíduos com DAP > 40 cm. Pode-se concluir que o estudo gerou 

uma melhor compreensão do comportamento ecológico das espécies associadas à C. 

prismatica na Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal, contribuindo para o maior 

conhecimento da autoecologia da espécie neste sistema de manejo.  

Palavras-chave: Floresta Ombrófila Mista, Myrtaceae, murta, ecologia, interações  

ABSTRACT  

Curitiba prismatica (murta), belongs to the family Myrtaceae, is an endemic species of 

the Mixed Ombrophilous Forest, with pharmaceutical properties, by obtaining essential 

oils from their leaves. Therefore, the objective of the study was to describe the floristics, 

diversity, competition and the diametric transition of the species associated with C. 

prismatica in the Mixed Ombrophilous Forest in the Faxinal System. A survey of 35 

sample units was carried out using the Prodan method, which considered the individual 

of C. prismatica as the center of the plot and the six closest trees with DBH ≥ 10 cm as 

associates, classifying them as initials (pioneers and early secondary) and late (old 

secondary and climax). Two hundred ten tree individuals were observed, divided into 

16 botanical families, 23 genera and 29 species, with the most associated species: C. 
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prismatica (146.51 ind.ha
-1

 and 21.05%), Casearia obliqua (69.77 ind.ha
-1

 and 

12.78%), Casearia sylvestris (58.14 ind.ha
-1

 and 9.77%), Cinnamodendron dinisii 

(30.23 ind.ha
-1

 and 7.52%), Ocotea odorifera (27.91 ind.ha
-1

 and 6.02%) and Casearia 

decandra (20.93 ind.ha
-1

 and 6.02%). The Shannon (H') and Simpson (C) indices of the 

associated species were 2.54 nats.ind
-1

 and 0.14 nats.ind
-1

, respectively In the diametric 

distribution, the pattern was inverted J, with a higher concentration of initial species in 

the first class, with a greater quantity of C. prismatica. According to the competition 

rates of BAL, Glover and Hool (IGH) and Hegyi, competition under C. prismatica 

occurs with greater intensity in individuals with DBH ≤ 25 cm. Based on the results of 

Pearson's correlation analysis (rp) between competition indexes and annual periodic 

increments in diameter for the early and late species associated with C. prismatica, it 

was found that there were no significant correlations. Considering the diametric 

transition between the associated species, among the initial species, the greatest 

probability of transition occurred in the class between 70-80 cm. Concerning late 

species, the probability of transition was higher among individuals with DBH > 40 cm.  

It can be concluded that the study generated a better understanding of the ecological 

behavior of species associated with C. prismatica in the Mixed Ombrophilous Forest in 

Faxinal System. 

Keywords: Mixed Ombrophilous Forest, Myrtaceae, murta, ecology, interactions 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Sistema Faxinal consiste numa organização camponesa única, inserida na 

Floresta Ombrófila Mista (FOM), predominantemente nas regiões Centro-sul e Sudeste 

do estado do Paraná (WATZLAWICK et al., 2011). O sistema tem como característica a 

produção camponesa tradicional, baseada no uso coletivo da terra para o extrativismo 

florestal e produção animal, principalmente de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

e Ilex paraguariensis A. St. Hil (erva-mate), constituindo uma forma de manutenção da 

cobertura vegetal natural, tornando-se assim, um sistema de grande importância 

ecológica, sociocultural e histórica do estado (ALBUQUERQUE et al., 2011). 

Entretanto, com a redução do extrativismo da erva-mate, uma espécie com potencial 

econômico é Curitiba prismatica, que apresenta elevada densidade de indivíduos no 

Sistema Faxinal, bem como propriedades farmacêuticas, por meio da obtenção de óleos 

essenciais das suas folhas (GARDIN, 2017).  

 Devido à importância da espécie, é importante verificar como a sua ocorrência 

possibilita a formação de núcleos de vegetação com espécies que coexistem no 

ambiente, promovendo de maneira mais satisfatória os processos de sucessão ecológica 

e expansão da vegetação. Assim, surge o conceito de espécies associadas, que são 

plantas que facilitam o crescimento e o desenvolvimento de outras espécies de plantas 

(espécies-alvo) abaixo de seu dossel, por oferecerem micro habitats favoráveis para a 
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germinação de sementes e/ou o recrutamento de plântulas do que o ambiente envolvente 

(REN et al., 2008). 

As interações de vizinhança causam grande crescimento em comunidades de 

espécies mistas (FICHTNER et al., 2018). Nestas, a seleção natural ocorre em função 

das interações ecológicas, produzindo adaptações divergentes a condições abióticas 

extremas ou deriva genética, envolvendo pouca diferenciação de nicho entre as plantas 

que crescem associadas a outras (GAVINI et al., 2019). 

Com as interações, os índices de concorrência ou competição expressam uma 

estimativa do espaço horizontal ocupado por uma árvore-amostra em relação às suas 

vizinhas (SILVA et al., 2012). Em qualquer comunidade florestal o crescimento de uma 

árvore é afetado por suas vizinhas, de acordo com quatro fatores: número, tamanho, 

distância e posição das vizinhas.  

As estratégias de manejo alteram interações competitivas e propriedades 

estruturais são afetadas pelas estruturas verticais e horizontais da floresta. Assim, as 

espécies associadas podem criar condições adequadas para a sobrevivência e 

crescimento de outras plantas sob suas copas (REN et al., 2008). Além disso, as 

informações sobre as espécies associadas podem contribuir na colonização de áreas 

degradadas (RUWANZA, 2019).  

Com isso, as espécies que possuem relações ecológicas podem facilitar a 

sobrevivência e o crescimento entre si, mesmo sob intensa pressão por animais 

(MALTONI et al., 2019). Apesar do manejo no Sistema Faxinal, há uma tendência das 

espécies mais próximas à C. prismatica tornarem-se associadas. 

Diante da importância ecológica e do potencial econômico de C. prismatica, o 

presente estudo teve como objetivo identificar as suas espécies arbóreas associadas, 

verificando-se os agrupamentos florísticos, competição e crescimento. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi conduzida em ambiente da Floresta Ombrófila Mista em 

Sistema Faxinal, no município de Rebouças, Paraná. As amostragens foram realizadas 

nos Faxinais Marmeleiro de Baixo (25°37’15”S e 50°49’34”W), Marmeleiro de Cima 

(25°35’13”S e 50°49’29”W) e Barro Branco (25°40’41,23”S e 50°29’07,96”W), a uma 

altitude média de 850 m. No levantamento foi utilizado o método de Prodan, no interior 

de três parcelas permanentes de 1 hectare (ha), subdivididas em subunidades de 10 x 10 
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m. Para isso, foi considerada a distância mínima de 10 m entre as parcelas, excluindo-se 

as subunidades marginais, para evitar a amostragem de indivíduos fora da parcela 

permanente.  

No interior das parcelas foram alocadas 35 unidades amostrais pelo método de 

área variável de Prodan (1968), que considera a medição de seis árvores mais próximas 

e a distância ou raio da sexta árvore como referência da parcela amostral. Além disso, o 

raio da parcela é obtido pela distância do ponto central a sexta árvore, adicionado da 

metade de diâmetro desta sexta árvore. Considerando este método de amostragem, os 

indivíduos de C. prismatica com DAP ≥ 10 cm foram considerados o centro de cada 

parcela, sendo mensurados os seis indivíduos arbóreos com DAP ≥ 10 cm mais 

próximos, que foram considerados associados.  

 Para a identificação das espécies foi coletado material botânico e fotografado 

estruturas reprodutivas e vegetativas dos indivíduos não identificados a campo, para 

posterior classificação por especialistas, com base no APG IV (BYNG et al., 2016). As 

espécies associadas foram classificadas em iniciais (pioneiras e secundárias iniciais) e 

tardias (secundárias tardias e clímax), de acordo com a classificação e Carvalho (2003, 

2006, 2008, 2010).  

Foram calculadas a densidade e frequência relativa, de acordo com Curtis e 

McIntosh (1950). A diversidade e a dominância florística foram estimadas considerando 

todas as espécies associadas iniciais e tardias. O índice de diversidade utilizado foi o de 

Shannon-Wiener (H’) (MAGURRAN, 2011), que atribui mesmo peso entre as espécies 

abundantes e raras, expressando a uniformidade dos valores de importância por meio de 

todas as espécies da área amostral.  

A análise da dominância foi pelo índice de Simpson (C) (1949), que revela a 

probabilidade de dois indivíduos escolhidos ao acaso em uma amostra pertencerem à 

mesma espécie. Este índice varia entre 0 e 1, sendo que quanto maior o valor, maior a 

dominância por uma ou poucas espécies. Em seguida, os indivíduos centrais de C. 

prismatica e das espécies associadas iniciais e tardias foram distribuídos em classes 

diamétricas, em intervalos de 10 cm.  

 Na Tabela 1 estão descritos os índices de competição utilizados para analisar as 

influências das espécies iniciais e tardias, que são consideradas árvores objetivo, pela 

possibilidade de causar competição sobre a C. prismatica, que por sua vez é considerada 

árvore objeto, devido sofrer o efeito da competição.  
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Tabela 1: Índices de competição independentes e dependentes da distância utilizados 

entre as espécies iniciais e tardias associadas à Curitiba prismatica, em Floresta 

Ombrófila Mista em Sistema Faxinal. 
Índice Fórmula Fonte 

BAL (Basal Area Larger ou 

Maior Área Basal) 
     ∑  

 

   

 Kiernan et al. (2008) 

IGH (Glover & Hool)      
   

 ̅ 
 Prodan et al. (1997) 

Hegyi       [
  

           
] Hegyi (1974) 

Onde: n = número de árvores objetivo com DAP (cm) maior que a árvore objeto; gi = área transversal 

(m²) da árvore objetivo; di = DAP (cm) da árvore objeto;  ̅ = DAP (cm) médio das árvores objetivo;    = 

DAP (cm) da árvore objetivo;     = DAP (cm) da árvore objeto;        = distância (m) entre as árvores 

objeto e objetivo. 

 

 Os índices de BAL e IGH são independentes da distância e o índice de Hegyi é 

dependente da distância entre as árvores objeto e objetivo. Conforme o índice de BAL, à 

medida que o índice diminui, menor é a competição sobre a árvore objeto. No índice 

IGH, a diminuição do índice representa o aumento da competição sobre a árvore objeto. 

O índice Hegyi considera um expoente unitário tanto para o cociente de tamanho (dj/di) 

como para o ponderador da distância (1/distij). 

 O incremento periódico (IP) e o incremento periódico anual em diâmetro (IPA) 

das espécies associadas iniciais e tardias, considerando o período de 2007 a 2018, foram 

obtidos por meio das equações abaixo.  

 

                       

 

        
     

 
 

       

 Em que: IPDAP (cm): incremento periódico diamétrico, IPADAP (cm): incremento 

periódico anual diamétrico, DAP2007 (cm): DAP medido em 2007, DAP2018 (cm): DAP 

medido em 2018, P (anos): intervalo entre as avaliações. 

 Com base nas informações do diâmetro, IPA e índices de competição foi 

calculada a estatística descritiva. Em seguida, foi calculada a correlação linear de 

Pearson (rp) entre o IPA e os índices de competição. As análises foram realizadas com 

auxílio do software ASSISTAT 7.7 (SILVA, 2014). 
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Além disso, foram calculadas as matrizes de transição das espécies iniciais e 

tardias, com objetivo de verificar a probabilidade de transição no período de 2007 a 

2018, sendo dividido o número de árvores que morreram, mudaram de classe ou 

permaneceram na mesma classe pelo número de árvores naquela classe no início do 

período de crescimento. 

 

3. RESULTADOS 

 Foram amostrados 210 indivíduos arbóreos, divididos em 16 famílias botânicas, 

29 espécies e 23 gêneros (Tabela 2). Quanto à densidade absoluta e frequência relativa, 

as espécies que apresentaram maiores valores, respectivamente, foram C. prismatica 

(146,51 ind.ha
-1

 e 21,05%), Casearia obliqua Spreng (69,77 ind.ha
-1 

e 12,78%), 

Casearia sylvestris Sw. (58,14 ind.ha
-1

 e 9,77%), Cinnamodendron dinisii Schwanke 

(30,23 ind.ha
-1

 e 7,52%), Ocotea odorifera (Vellozo) Rohwer (27,91 ind.ha
-1

 e 6,02%) e 

Casearia decandra Jacq. (20,93 ind.ha
-1

 e 6,02%). Estas espécies corresponderam a 

72% do total de indivíduos amostrados, sendo que apenas a espécie C. prismatica 

representou 30%. 

 Em relação às famílias que abrangeram o maior quantitativo de espécies 

associadas foram Lauraceae (6), Myrtaceae (5) e Salicaceae (4). Destas, a família 

Salicaceae contemplou três das seis espécies mais associadas. Na classificação por 

grupo ecológico, as espécies iniciais e tardias corresponderam a 59% e 41%, 

respectivamente. Entre as seis espécies mais associadas, quatro são iniciais e duas 

tardias. 

 

Tabela 2: Estimativas dos índices fitossociológicos das espécies associadas à Curitiba 

prismatica, em Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal. 
Família/Espécie DAP ± S N DA (ind.ha

-1
) FR (%) GE 

Annonaceae      

Annona rugulosa 

(Schltdl.) H.Rainer 

14,0± 

2,9 
4 9,30 1,50 St 

Aquifoliaceae      

Ilex 

paraguariensis 

A.St.-Hil. 

18,0± 

2,6 
5 11,63 3,01 Cl 

Araucariaceae      

Araucaria 

angustifolia 

(Bertol.) Kuntze 

78,3±0,0 1 2,33 0,75 Pi 

Canellaceae      

Cinnamodendron 

dinisii Schwanke 

22,0± 

7,6 
13 30,23 7,52 St 

Euphorbiaceae      
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Sapium 

glandulosum (L.) 

Morong 

42,0±0,0 1 2,33 0,75 Pi 

Fabaceae      

Cassia leptophylla 

Vogel 
48,0±10,0 3 6,98 0,75 Si 

Lauraceae      

Ocotea puberula 

(Rich.) Nees 

75,0± 

15,3 
3 6,98 1,50 Si 

Ocotea 

diospyrifolia 

(Meisn.) Mez 

55,1± 

16,9 
4 9,30 3,01 St 

Ocotea odorifera 

(Vellozo) Rohwer 

17,0± 

5,7 
12 27,91 6,02 St 

Nectandra 

megapotamica 

(Spreng.) Mez 

50,4± 

9,3 
2 4,65 1,50 Si 

Cinnamomum 

glaziovii (Mez) 

Kosterm. 

43,1± 

3,0 
2 4,65 1,50 St 

Ocotea porosa 

(Nees & Mart.) 

Barroso 

14,1± 

3,3 
4 9,30 1,50 Cl 

Lythraceae      

Lafoensia 

vandelliana Cham. 

& Schltdl 

29,6±0,0 1 2,33 0,75 Cl 

Meliaceae      

Cedrela fissilis 

Vell. 

45,6± 

17,9 
5 11,63 3,76 St 

Myrtaceae      

Myrciaria 

delicatula (DC.) 

O. Berg 

47,4±0,0 1 2,33 0,75 St 

Eugenia hiemalis 

Cambess. 

20,5± 

6,5 
5 11,63 3,76 Si 

Myrceugenia 

miersiana 

(Gardner) 

D.Legrand & 

Kausel 

24,2±0,0 1 2,33 0,75 Si 

Campomanesia 

xanthocarpa 

(Mart.) O.Berg 

36,8± 

11,6 
4 9,30 2,26 

Si 

 

Curitiba 

prismatica 

(D.Legrand) 

Salywon & 

Landrum 

16,2± 

6,9 
63 146,51 21,05 Si 

Picramniaceae      

Pricamnia 

parvifolia Engl. 

15,3± 

3,9 
2 4,65 1,50 Si 

Rosaceae      

Prunus 

brasiliensis 

(Cham. & Schltdl.) 

Dietr. 

37,8± 

10,1 
2 4,65 1,50 Si 

Rubiaceae      

Randia ferox 

(Shaw. & Schltdl.) 
23,4±0,0 1 2,33 0,75 St 
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DC. 

Salicaceae      

Casearia sylvestris 

Sw. 

15,3± 

4,2 
25 58,14 9,77 Si 

Casearia decandra 

Jacq. 

16,6± 

5,0 
9 20,93 6,02 

Si 

 

Casearia obliqua 

Spreng 

26,8± 

13,0 
30 69,77 12,78 Si 

Casearia 

lasiophylla Eichler 
18,6±5,0 3 6,98 2,26 Si 

Sapindaceae      

Matayba 

elaeagnoides 

Radlk. 

42,4± 

28,2 
2 4,65 1,50 Si 

Allophylus edulis 

(A.St.-Hil. et al.) 

Hieron. ex Niederl. 

28,0±0,0 1 2,33 0,75 Si 

Sapotaceae      

Chrysophyllum 

gonocarpum 

(Mart. & Eichler) 

Engl. 

30,6±0,0 1 2,33 0,75 St 

DAP = diâmetro a 1,30 metros do solo; S = desvio padrão; N = número de indivíduos amostrados por 

espécie; DA = densidade absoluta; FR = frequência relativa; GE = grupo ecológico; Pi = pioneira; Si = 

secundária inicial; St = secundária tardia e Cl = clímax. 

 

O índice de diversidade de Shannon (H’), considerando todas as espécies 

competidoras foi de 2,54 nats.ind
-1

. Em relação à diversidade por classe diamétrica, os 

maiores valores concentraram-se nas primeiras classes (Figura 1). A dominância de 

Simpson entre todos os indivíduos foi de 0,14 nats.ind
-1

 . Nas espécies iniciais e tardias, 

os índices de diversidade e dominância foram de 1,92 nats.ind
-1 

e 0,23 nats.ind
-1 

e de 

2,13 nats.ind
-1

 e 0,15 nats.ind
-1

, respectivamente. Considerando as classes diamétrica, 

não foi identificada grande oscilação, exceto nas últimas classes (Figura 1). 

 

 

Figura 1: (A) Diversidade de Shannon e (B) dominância de Simpson das espécies 

associadas à Curitiba prismatica por centro de classe de DAP (cm).  

 

  Na Figura 2 é possível verificar a distribuição diamétrica dos indivíduos de C. 

prismatica, que foram utilizados como centro da parcela, bem como os indivíduos das 
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espécies iniciais e tardias associadas. As frequências das unidades amostrais 

correspondem aos centros de classes correspondentes. Nos dois casos, o padrão de 

distribuição foi exponencial negativo (J-invertido). 

  A maior quantidade de árvores objeto se concentrou na primeira classe (10-20 

cm), com 27 indivíduos. O mesmo foi observado entre os indivíduos das espécies 

associadas iniciais e tardias, correspondendo a 97 e 26 indivíduos, respectivamente. 

 

  

Figura 2: Distribuição diamétrica das espécies amostradas no estudo. (A) Curitiba 

prismatica e (B) árvores associadas. 

 

  Na Tabela 3 é apresentada a distribuição diamétrica por espécie. Pode-se 

observar que a maioria das espécies associadas se concentraram nas primeiras classes 

diamétricas, com destaque para C. prismatica, C. sylvestris, O. odorifera e C. obliqua. 

As espécies A. angustifolia, O. puberula, O. diospyrifolia, C. fissilis e Matayba 

elaeagnoides foram as únicas que apresentaram indivíduos nas classes superiores (DAP 

≥ 60 cm). 

 

Tabela 3: Distribuição diamétrica das espécies associadas à Curitiba primatica, em 

Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal. 

Espécie 
Centros de classe DAP (cm) 

15 25 35 45 55 65 75 95 

Allophylus edulis  1       

Annona rugulosa 4 
       

Araucaria angustifolia 
      

1 
 

 Campomanesia xanthocarpa  1 1 1 1    

Casearia decandra 7 2       

Casearia lasiophylla 2 1       

Casearia obliqua 10 10 6 2 1 1   

Casearia sylvestris 23 2       

Cassia leptophylla 3        

Cedrela fissilis  1 1 1  2   

 Chrysophyllum gonocarpum   1      
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Cinnamodendron dinisii 4 7 2      

Cinnamomum glaziovii    2     

Curitiba prismatica 47 11 5      

Eugenia hiemalis 3 2 
      

Ilex paraguariensis 4 1       

Lafoensia vandelliana  1       

Matayba elaeagnoides  1    1   

Myrceugenia miersiana 
 

1 
      

Myrciaria delicatula    1     

Nectandra megapotamica    1 1    

Ocotea diospyrifolia 
  

1 
 

1 1 1 
 

Ocotea odorifera 10 2 
      

Ocotea porosa 4 
       

Ocotea puberula      1 1 1 

Pricamnia parvifolia 2        

Prunus brasiliensis   1 1     

Randia ferox  1       

Sapium glandulosum 
   

1 
    

 

  Os indivíduos das espécies iniciais e tardias associadas à C. prismatica 

apresentaram uma elevada amplitude diamétrica, variando entre 10,03 e 91,99 cm nas 

iniciais e de 10,22 a 70,03 cm nas espécies tardias, com elevados coeficientes de 

variação (Tabela 4).  

  Os índices de competição possuem elevados coeficientes de variação 

considerando as espécies iniciais, principalmente para o de Hegyi (CV = 80,66%). 

Entretanto, quando avaliada apenas as espécies tardias, o coeficiente foi muito inferior, 

com 0,92% para o IGH e 1,05% para o BAL.  

 

Tabela 4: Resultados da estatística descritiva do DAP e dos índices de competição das 

espécies iniciais e tardias associadas à Curitiba prismatica, em Floresta Ombrófila 

Mista em Sistema Faxinal. 

Variável Mínimo Máximo Média Mediana CV (%) 

Iniciais 

DAP (cm) 10,03 91,99 21,68 15,66 65,55 

BAL 0,01 1,09 0,23 0,18 0,91 

IGH 0,10 1,70 0,72 0,58 61,98 

Hegyi 0,40 8,40 2,50 1,84 80,66 

Tardias 

DAP (cm) 10,22 70,03 25,19 19,7 59,60 

BAL 0,04 0,76 0,18 0,09 1,05 

IGH 0,04 2,72 0,64 0,48 0,92 

Hegyi 0,13 6,63 1,66 1,21 1,03 
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  De acordo com os índices de competição de BAL, Glover & Hool (IGH) e 

Hegyi, a competição sob C. prismatica ocorreu com maior intensidade nos indivíduos 

com DAP até 25 cm (Figura 3). De maneira geral, os índices revelaram baixa 

intensidade de competição. No caso do índice IGH, observa-se que a competição foi 

menor entre as espécies iniciais, com a competição reduzindo com o aumento deste 

índice.   

 

 

Figura 3: Índices de competição entre a Curitiba prismatica e suas espécies associadas, 

em Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal. (A) BAL para as espécies iniciais, 

(B) BAL para as espécies tardias, (C) Glover & Hool (IGH) para as espécies iniciais, 

(D) Glover & Hool (IGH) para as espécies tardias, (E) Hegyi para as espécies iniciais e 

(F) Hegyi para as espécies tardias. 

 

 Com base nos resultados da análise de correlação de Pearson (rp) entre os índices 

de competição e os incrementos periódicos anuais em diâmetro para as espécies iniciais 

e tardias associadas à C. prismatica, pode-se verificar que não houve correlações 

significativas (Tabela 5). 
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Tabela 5: Correlação de Pearson (rp) entre o incremento periódico anual em diâmetro e 

os índices de competição entre as espécies iniciais e tardias associadas à Curitiba 

prismatica, em Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal. 

Índices de competição rp 

Iniciais 

BAL 0,06
ns

 

IGH 0,11
ns

 

Hegyi 0,06
ns

 

Tardias 

BAL -0,36
ns

 

IGH -0,03
ns

 

Hegyi 0,02
ns

 

  

 As frequências de indivíduos das espécies associadas iniciais e tardias por 

hectare no período 2007-2018 estão descritas nas Tabelas 6 e 7. Observam-se também 

os quantitativos de ingresso e mortalidade por classe diamétrica no período avaliado.  

 Os resultados apontam maior concentração de indivíduos nas primeiras classes 

de DAP, bem como maior quantidade de indivíduos mortos e ingressantes, com redução 

contínua em função do aumento das classes. Quando comparadas as frequências entre as 

espécies iniciais e tardias, verifica-se, proporcionalmente, maior quantidade de ingresso 

de indivíduos de espécies iniciais e maior mortalidade de indivíduos de espécies tardias. 

  

Tabela 6: Frequência por classe diamétrica das espécies iniciais associadas à Curitiba 

prismatica, por hectare, no período 2007-2018, em Floresta Ombrófila Mista em 

Sistema Faxinal. 
Centros de 

classes DAP 

(cm) 

Ingresso 15 25 35 45 55 65 75 85 Total 

Mortalidade 
 

18 4 2 2 1 1   28 

15 127 103 
 

      230 

25 
 

23 42       65 

35 
  

8 14      22 

45 
   

5 8     13 

55 
  

  1 4    5 

65 
  

   2 1   3 

75 
  

     1  1 

85 
  

     
 

1 1 

Total 127 144 54 21 11 7 2 1 1 368 
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Tabela 7: Frequência por classe diamétrica das espécies tardias associadas à Curitiba 

prismatica, por hectare, no período 2007-2018, em Floresta Ombrófila Mista em 

Sistema Faxinal. 

Centros de classes DAP (cm) Ingresso 15 25 35 45 55 65 75 Total 

Mortalidade 
 

22 1 2     25 

15 27 56 
 

     83 

25  11 12      23 

35   4 6     10 

45    1 4    5 

55     1 1   2 

65      1 2  3 

75      
 

1  1 

Total  27 89 17 9 5 2 3 
 

152 

 

 Para determinar as probabilidades de transição e mortalidade das espécies 

associadas iniciais e tardias, foram obtidas as matrizes de probabilidade G, por classe 

diamétrica (Tabelas 8 e 9). As probabilidades de permanência das árvores ao longo das 

classes é praticamente a mesma, como também em relação à transição. No caso das 

espécies iniciais, a maior probabilidade de transição foi na classe entre 70-80 cm, não 

havendo na classe anterior (60-70 cm). No entanto, nesta classe, o percentual de 

mortalidade foi superior às demais (40%). Em relação às espécies tardias, a 

probabilidade maior de transição ocorreu entre os indivíduos com DAP > 40 cm, com 

praticamente nenhuma chance de mortalidade.   

 

Tabela 8: Matriz de probabilidade de transição entre as espécies iniciais associadas à 

Curitiba prismatica, por classe diamétrica, no período de 2007-2018, em Floresta 

Ombrófila Mista em Sistema Faxinal. 

Centros de classes DAP (cm) 15 25 35 45 55 65 75 85 

15 0,7 
 

      

25 0,2 0,8       

35  0,1 0,7      

45   0,2 0,7     

55    0,1 0,6    

65     0,2 0,6   

75       0,7  

85       0,3 0,7 

Mortalidade 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,0 0,3 
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Tabela 9: Matriz de probabilidade de transição entre as espécies tardias associadas à 

Curitiba prismatica, por classe diamétrica, no período de 2007-2018, em Floresta 

Ombrófila Mista em Sistema Faxinal. 

Centros de classes DAP (cm) 15 25 35 45 55 65 75 

15 0,6 
 

     

25 0,1 0,7      

35  0,2 0,7     

45   0,1 0,7    

55    0,3 0,7   

65     0,3 0,7  

75     
 

0,3  

Mortalidade 0,3 0,1 0,2     

 

4. DISCUSSÃO 

 As interações entre as espécies na comunidade vegetal podem ser positivas e 

negativas (JAMES et al., 2015). Contudo, as interações entre as espécies, como é o caso 

das espécies que coexistem com a C. prismatica, não são fixas; de fato, é comum que 

estas interações se alterem ao longo do ciclo de vida, e até mesmo uma relação direta 

pode se tornar indireta (RICKLEFS, 2010).   

 De acordo com a densidade e frequência, a própria espécie objeto apresenta 

valores superiores às demais (Tabela 2). Com isso, observa-se o seu caráter é gregário 

(WATZLAWICK et al., 2011) e dominante na área do estudo, com 146,51 ind.ha
-1

. 

 Neste sentido, a C. prismatica, classificada como uma espécie secundária inicial 

associa-se, preferencialmente, com espécies secundárias iniciais (Tabela 2), que apesar 

de serem semelhantes do ponto de vista sucessional, os diásporos e plantas apresentam 

algumas características morfológicas divergentes, em que as iniciais apresentam maior 

variabilidade (GOGOSZ et al., 2015).  

Existe uma tendência de espécies tolerantes à sombra estarem associadas, bem 

como as espécies dependentes de luz, resultante da dinâmica de mosaicos, que reflete na 

distribuição das espécies (LOREGIAN et al., 2012). Uma das consequências é a 

integrações dos sinais de criptocromo e fitocromo que podem definir o crescimento da 

planta quanto à competição pela luz (WIT et al., 2016). Entretanto, observou-se que C. 

prismatica apresentou comportamento pioneiro em algumas áreas amostradas, com bom 

desenvolvimento a pleno sol e germinação elevada, sendo classificada como uma 

espécie fotoblástica positiva preferencial (REGO et al., 2011).  

 Além disso, presume-se que os animais que pastejam no local não demonstram 

preferência pelas folhas da espécie. Adicionalmente, as espécies A. angustifolia e I 



55 
 

 

paraguariensis, que foram exploradas intensamente no século passado, se associam 

com baixa frequência com a C. prismatica. 

 O índice de diversidade de Shannon, o valor (H’ = 2,54 nats.ind
-1

) foi 

considerado dentro do esperado para as áreas de FOM, que normalmente varia de 1,5 a 

3,5 nats.ind
-1

 (DURIGAN, 1999). A competição intransitiva, que não considera o 

melhor competidor e ocorre frequentemente na natureza, aumenta a diversidade de 

espécies, entretanto, com a homogeneização do ambiente, o percentual tende a diminuir 

(SOLIVERES et al., 2015). Isto pode ser refletido no ambiente analisado, que passa por 

um intenso processo de antropização, com a utilização de algumas espécies para 

energia.  

 Em uma área de FOM antropizada, em Boa Ventura de São Roque, no estado do 

Paraná, também foi observado percentual semelhante ao presente estudo (H’ = 2,80 

nats.ind
-1

) (MARTINS et al., 2017). Em outro estudo em propriedades rurais com FOM, 

Ruiz et al. (2019) estimaram diversidade de 2,18 a 3,39 nats.ind
-1

. Com isso, pode-se 

afirmar que a diversidade encontrada nestas áreas, que possuem níveis de antropização, 

é similar a observada entre as espécies associadas à C. prismatica. 

 A dominância considerando todas as espécies associadas foi relativamente baixa 

(0,14 nats.ind
-1

). As espécies iniciais, apesar de abrangerem o maior número de 

espécies, densidade e frequência, apresentaram valores de dominância inferiores às 

tardias. Assim, a probabilidade de dois indivíduos serem iguais entre as espécies iniciais 

é de 23% e entre as tardias de 15%. Em uma amostragem considerando toda a floresta, 

Albuquerque et al. (2011) detectaram que a dominância de Simpson variou entre 0,14 e 

0,16 nats.ind
-1

, valores similares aos observados entre as espécies associadas à C. 

prismatica.  

 Em relação à coexistência de diferentes espécies vegetais, sabe-se que esta é 

possibilitada pela distinção em suas estratégias do ponto de vista sucessional e que 

existe uma tendência da competição intraespecífica ser maior do que a interespecífica 

(KUNSTLER et al., 2015). Como isso, foi possível observar no estudo que a própria 

espécie objeto apresenta uma intensa competição intraespecífica, devido à elevada 

densidade de indivíduos. Quanto à competição interespecífica apresentou maior 

associação com espécies secundárias C. obliqua, C. sylvestris, C. dinisii, O. odorifera e 

C. decandra.  

 Como normalmente a competição acontece intensamente nas primeiras classes 

de diâmetro (HOMCZINSKI, 2017), como C. sylvestris, classificada como secundária 
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inicial, pode verificar competição tanto interespecífica, considerando a quantidade de 

indivíduos na primeira classe de diâmetro (23), como também a elevada distribuição 

com a C. prismatica (FR = 9,77%), pois a maioria das árvores objetos se concentra na 

primeira classe de diâmetro. 

 Considerando a distribuição diamétrica entre as espécies iniciais e tardias, pode-

se verificar que a comunidade está em intensa regeneração, devido à quantidade de 

indivíduos nas primeiras classes diamétricas. O padrão de “J-invertido” caracteriza a 

distribuição como exponencial negativa, não havendo variações de DAP entre as 

espécies iniciais e tardias, sendo de 10,03 a 91,99 cm e de 10,22 a 70,33 cm, 

respectivamente.   

 Apesar da baixa quantidade de espécies pioneiras, observou-se o ingresso de 

novos indivíduos tardios, o que indica que a floresta está em crescimento. Padrões 

semelhantes foram observados em diversas áreas sob Sistema Faxinal do estado do 

Paraná, com valores médios de DAP próximos aos observados no presente estudo 

(MAZON et al., 2016). Mesmo com o manejo seletivo, não foram observados ingressos 

significativos de espécies pioneiras, como observado em fragmentos com populações de 

Mimosa scabrella, que necessita de intensa quantidade de luz, sendo também altamente 

competidora (FERREIRA et al., 2017). 

 Notadamente, C. prismatica dificilmente atinge diâmetros maiores que 30 cm, 

indicando que as espécies clímax, como é o caso de O. porosa e I. paraguariensis 

interagem muito pouco, provavelmente, por causa da intensa exploração desordenada 

destas espécies no passado. Neste sentido, na comunidade tanto a facilitação quanto a 

competição podem coexistir, sendo que a ocorrência e a magnitude disto dependem da 

escala espacial, onde as árvores de pequeno porte são sempre facilitadas pelo aumento 

da densidade, enquanto as maiores não têm efeito da densidade (MOUSTAKAS et al., 

2019). 

 Como visto, a competição dos indivíduos de C. prismatica com as espécies 

associadas é reduzida quando esses indivíduos apresentam DAP > 25 cm (Figura 3). 

Padrão similar foi observado quando analisada a competição de C. xanthocarpa em uma 

área de FOM do Paraná (HOMCZINSKI, 2017).  

 Nas comunidades vegetais, espera-se que as interações entre indivíduos de 

diferentes espécies promovam associações interespecíficas espaciais positivas ou 

negativas em pequenas distâncias (RAJALA et al., 2018). Diante disso, é evidente, no 

que se refere à competição por espaço, que 60% dos indivíduos de espécies iniciais e 
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72% dos indivíduos de espécies tardias competiram efetivamente, por apresentarem 

diâmetros superiores as árvores objetos. Assim, quanto menor a árvore, menor será a 

sua capacidade de competir (SCHAAF, 2001). 

 Foi possível verificar, por meio da análise de correlação, que a competição não 

tem influência sobre o crescimento das árvores. As interações entre plantas muitas vezes 

relacionam-se com suas características ecológicas, morfológicas e evolutivas 

(MARCILIO-SILVA et al., 2015). Com isso, devido provavelmente à heterogeneidade 

das florestas inequiâneas, muitas vezes as interações entre as espécies são bem mais 

complexas. Correlação fraca ou não significativa são comumente encontradas em outras 

áreas, como Vatraz et al. (2018), que verificaram em um estudo na Floresta Ombrófila 

Densa (FOD) diversas correlações entre o IPA do DAP e índices de competição de até 

20%, ou seja, consideradas fracas.   

 Considerando apenas a densidade como uma medida da competição para 

analisar o comportamento das árvores em florestas mistas, esta não contemplará os 

efeitos das variações das espécies (CUNHA e FINGER, 2013). A heterogeneidade das 

florestas naturais, como a do estudo, resulta em baixas correlações entre o IPA do DAP 

e os índices de competição (CASTRO et al., 2014). 

 Informações sobre o crescimento diamétrico das árvores podem ser úteis para 

compreender sua dinâmica temporal e produtividade em florestas naturais (HESS et al., 

2018). Neste sentido, por meio da matriz de transição, os valores corroboraram com a 

distribuição diamétrica, que apontou uma elevada regeneração no local, onde as taxas de 

ingressos das espécies iniciais correspondem a 34%, em detrimento de 17,9% das 

espécies tardias. Uma das principais características das espécies iniciais é o rápido 

crescimento inicial e a redução com o aumento da idade (ERSKINE et al., 2005). 

 A mortalidade entre as espécies tardias foi consideravelmente superior a das 

espécies iniciais. Com isso, observa-se uma tendência de estagnação temporária de 

regeneração deste grupo ecológico no ambiente, em razão do elevado ingresso e baixa 

mortalidade das espécies iniciais.  

 A permanência e transição das espécies iniciais e tardias nas classes diamétricas 

foram divergentes a uma área de FOM explorada seletivamente, onde Longhi et al. 

(2017) verificaram que a probabilidade de transição foi reduzindo gradativamente, 

aumentando, consequentemente, a probabilidade de permanência nas classes.  Quanto à 

probabilidade de transição, as espécies iniciais apresentaram maiores probabilidades de 

permanência e mudança de classe do que as tardias.  
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 Apesar disso, a quantidade de espécies pioneiras foi inferior às secundárias, 

provavelmente, devido ao corte destes indivíduos, diferentemente do que foi observado 

por Machado et al. (2017), que classificando a transição entre espécie pioneiras 

(dependentes diretamente de luz) e não pioneiras (tolerantes a sombra), em uma área de 

FOM, verificaram uma substituição gradual no fragmento estudado.  

  O conhecimento das principais espécies associadas à C. prismatica são úteis 

para fins de recuperação de áreas degradadas na FOM. Além disso, a espécie apresenta 

uma tendência de compartilhar o seu nicho efetivo com espécies iniciais. Assim, 

recomenda-se a utilização, por meio das técnicas de nucleação ou plantios em sistemas 

agroflorestais com as espécies C. prismatica, C. obliqua, C. sylvestris, C. dinisii, O. 

odorifera e C. decandra, conforme Martins (2013). 

Dessa maneira, recomenda-se estudos complementares para avaliar o efeito 

alelopático de C. prismatica sobre as espécies arbóreas com menor simbiose, já que este 

corresponde à capacidade de certas plantas sintetizarem aleloquímicos, afetando a 

germinação, desenvolvimento, reprodução e/ou sobrevivência de organismos que 

competem por recursos (OOKA e OWENS, 2018; QIN et al., 2018). 

 

5. CONCLUSÕES 

 As principais espécies associadas à C. prismatica são: C. prismatica, Casearia 

obliqua, Casearia sylvestris, Cinnamodendron dinisii, Ocotea odorifera e Casearia 

decandra; 

 As famílias Lauraceae, Myrtaceae e Salicaceae apresentam maior número de 

espécies associadas; 

 Na classificação por grupo ecológico, as espécies associadas iniciais e tardias 

correspondem a 59% e 41%, respectivamente; 

 As espécies tardias apresentam maior diversidade de espécies, como também menor 

dominância; 

 A competição ocorre em maior intensidade sob os indivíduos de C. prismatica com 

DAP ≤ 25 cm, não havendo correlações com o incremento periódico anual em DAP; 

 Considerando a transição diamétrica entre as espécies associadas, entre as espécies 

iniciais, a maior probabilidade de transição existe na classe entre 70-80 cm. Em 

relação às espécies tardias, a probabilidade de transição é superior entre os 

indivíduos com DAP > 40 cm. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 No presente estudo foi possível responder diversas perguntas quanto à 

adequabilidade, diversidade genética e como as espécies se associam na comunidade. 

Estas informações juntamente com outros estudos científicas servirão como subsídio 

para o manejo sustentável da espécie no Sistema Faxinal.  

 C. prismatica possui distribuição muito restrita na Floresta Ombrófila Mista, 

limitando-se as regiões de Curitiba, Centro-Sul do Paraná e Norte de Santa Catarina, o 

que indica que estudos envolvendo o conhecimento da diversidade genética e o manejo 

da espécie deve ser priorizado, para determinar áreas prioritárias para conservação in 

situ e ex situ, como também para plantio. 

 Devido ao potencial econômico e estar presente em grande densidade nas áreas 

dos faxinais, recomenda-se dentro das limitações legais, a exploração das folhas e 

madeira da espécie, melhorando as condições social, cultural e econômica desta 

população tradicional. Com isso, a pressão antrópica sobre o sistema pode diminuir 

gradativamente, por meio da valoração da floresta. 

 Para estudos futuros recomenda-se avaliar um maior número de populações 

naturais nas análises moleculares, além de estudos para verificar a estrutura genética 

espacial, sistema de reprodução e selecionar genótipos superiores para o melhoramento 

da espécie. Também recomenda-se analisar a estrutura espacial e as relações alométricas 

das espécies associadas à C. prismatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

ANEXO 

 

Tabela 1: Locais de ocorrência utilizados na modelagem do nicho ecológico de Curitiba 

prismatica. 

Localidade Estado 
Coordenadas 

geográficas 
Altitude 

Uso do 

ecossistema 

Ponta Grossa PR 
25°13’16,03”S 

50°02’31,10”O 
861 Parque Estadual 

Castro PR 
24°44’12,72”S 

50°07’12,01”O 
980 APP 

Fernandes 

Pinheiro 
PR 

25°31’16,57”S 

50°33’36,62”O 
839 

Fragmento em 

área rural 

Curitiba PR 
25°21’39,36”S 

49°15’34,06”O 
984 Parque Municipal 

Campina Grande 

do Sul 
PR 

25°17’30,96”S 

49°05’21,65”O 
908 

Fragmento em 

área rural 

Ivaí PR 
24°59’51,64”S 

50°51’55,45”O 
788 

Fragmento em 

área rural 

Três Barras SC 
26°12’58,63”S 

50°18’06,94”O 
817 Floresta Nacional 

Papanduva SC 
26°16’47,71”S 

50°13’11,89”O 
826 

Fragmento em 

área rural 

Balsa Nova PR 
25°35’00,26”S 

49°38’06,83”O 
869 

Fragmento em 

área urbana 

Ventania PR 
24°08’34,91”S 

50°18’30,28”O 
978 

Fragmento em 

área rural 

Tamarana PR 
23°52’42,21”S 

51°09’54,08”O 
953 

Fragmento em 

área rural 

Colombo PR 
25°15’03,60”S 

49°11’19,05”O 
997 

Fragmento em 

área rural 

Curitiba PR 
25°25’29,12”S 

49°18’38,05”O 
939 Parque Municipal 

Fernandes 

Pinheiro 
PR 

25°32’45,87”S 

50°28’31,7”O 
847 Floresta Nacional 

Palmeira PR 
25°22’09,05”S 

50°00’24,01” 
894 

Fragmento em 

área rural 

Piraquara PR 
25°30’57,23”S 

48°58’56,6”O 
1.317 

Fragmento em 

área rural 

São Mateus do 

Sul 
PR 

25°47’15,84”S 

50°26’58,99”O 
828 

Fragmento em 

área rural 

Teixeira Soares PR 
25°22’05,66”S 

50°27’38,06”O 
904 

Fragmento em 

área urbana 

Campo Magro PR 
25°20’50,13”S 

49°23’35,53”O 
972 

Fragmento em 

área rural 

Rebouças PR 
25°37’34,92”S 

50°34’25,09”O 
844 Sistema Faxinal 

Rebouças PR 
25°40’36,94”S 

50°33’21,17”O 
873 Sistema Faxinal 

Rebouças PR 
25°40’44,02”S 

50°29’14,06”O 
875 Sistema Faxinal 

Curitiba PR 
25°22’34,59”S 

49°13’47,91”O 
947 

Fragmento em 

área urbana 

Major Vieira SC 26°23’02,53”S 806 Caíva 
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50°24’02,55”O 

Canoinhas SC 
26°13’26,08”S 

50°22’05,62”O 
807 Caíva 

Canoinhas SC 
26°09’35,99”S 

50°27’42,08”O 
814 Caíva 

Irineópolis SC 
26°18’33,84”S 

50°51’26,21”O 
791 Caíva 

  

 

  


