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RESUMO 

 

Podocarpus lambertii Klotzch ex Endl. é uma conífera nativa e endêmica 

do Brasil. Ocorre em duas áreas disjuntas entre a Bahia e o Rio Grande 

do Sul, abrangendo os biomas Pampa, Mata Atlântica e Caatinga. Está 

presente preferencialmente nos locais de maior altitude e frequentemente 

ocorre associada a Araucaria angustifolia. Devido aos processos 

acelerados de antropização nas últimas décadas (uso madeireiro e 

expansão agrícola), a espécie está presente em listas de ameaça 

internacional e nacional. Ainda pouco estudada, a espécie apresenta 

características ecológicas, genéticas e de uso importantes e relevantes 

para promover sua conservação. Assim, o objetivo do presente estudo foi 

caracterizar a dinâmica populacional e compreender o cenário 

filogeográfico da espécie, gerando conhecimento para promover sua 

conservação. Para tal, a caracterização da dinâmica populacional foi 

conduzida em uma parcela permanente situada em um mosaico de 

floresta-campo sob os domínios da Floresta com Araucária e Campos. 

Todos os indivíduos da espécie com altura ≥ 0,1 m foram identificados, 

mensurados (diâmetro altura do peito - DAP e altura), mapeados 

(coordenadas x e y) e tiveram seu status (sobrevivência, mortalidade, 

ingresso) anualmente avaliados de 2013 a 2016. A população foi 

estratificada em quatro classes demográficas: Plântulas, Jovens, Imaturos 

e Reprodutivos. Foram avaliados aspectos da dinâmica demográfica 

(densidade, mortalidade, ingresso, crescimento), padrão e independência 

espacial e a correlação entre a cobertura do dossel e número de indivíduos. 

Para compreender o cenário filogeográfico, foram avaliadas por meio de 

marcadores cloroplastidiais 25 populações da espécie distribuídas em 

toda sua extensão de ocorrência. Foram estimados os índices de 

diversidade e divergência genética, analisados os desvios da neutralidade 

e a possível formação de grupos populacionais, e determinada uma rede 

haplotípica para o conjunto populacional. Além disso, foi utilizada a 

modelagem de nicho ecológico para verificar alterações na distribuição 

potencial da espécie em cenários do passado e presente, e correlacionar 

com expansões populacionais recentes geradas pelos estimadores 

genéticos. Em relação a dinâmica populacional, P. lambertii apresentou 

alta densidade de indivíduos nas menores classes de altura e recrutamento 

elevado e variável ao longo dos anos. As taxas de mortalidade e transição 

entre classes foram baixas e apresentaram padrão de redução a partir das 

plântulas aos reprodutivos. A população apresentou taxa de crescimento 

positiva ao longo do tempo e todos os indivíduos da espécie ocorreram 
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sob os capões. A correlação entre a cobertura do dossel e o número de 

indivíduos foi positiva e significativa. Em termos genéticos, o conjunto 

de populações apresentou elevado número de haplótipos (Hr = 33), 

haplótipos raros e exclusivos. Foi observada moderada a elevada 

diversidade de haplótipos (Hd = 0,676) e nucleotídeos (π = 4,8 x 10-4). 

Foram observados desvios da neutralidade (D = -1,708 e Fs = -34,787, p 

< 0,05), sugerindo expansões populacionais recentes. A rede haplótipos 

permitiu identificar o haplótipo ancestral (H01) do conjunto populacional. 

A divergência genética intrapopulacional foi significativa (Fst = 0,1385), 

associada as distâncias geográficas (r = 0,524; p < 0.01) e permitiu a 

formação de dois grupos populacionais (k = 2). Os modelos climáticos 

identificaram períodos de expansão-retração da espécie entre o passado e 

o presente. A distribuição da espécie foi descontínua em sua extensão de 

ocorrência. Contudo, foi ampla e contínua na Mata Atlântica e restrita na 

Caatinga, esteve associada a locais mais elevados e frios (bio 10 e 

altitude) e convergiu com a formação dos grupos (k =2). As expansões 

populacionais recentes estiveram correlacionadas (não 

significativamente) com áreas de ganho de adequabilidade. Em linhas 

gerais, as características intrínsecas da espécie (regeneração, mortalidade 

e crescimento), associadas aos micro-habitats (luminosidade e umidade) 

proporcionados pelos capões possibilitam a sua manutenção e 

conservação nos mosaicos floresta-campo. Essas áreas ocorrem nos 

Campos e Serra Geral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que 

apresentam extrema importância biológica, são prioritárias para 

conservação e refletem uma área de refúgio para a espécie. O mesmo 

ocorre para o Complexo da Chapada Diamantina, possivelmente outra 

área de refúgio mais recente e extremamente importante para conservação 

da espécie. A avaliação de mais populações na Caatinga e o estudo sobre 

aspectos de biologia reprodutiva da espécie são importantes nesse 

contexto e podem reforçar os resultados desse trabalho. 

 

Palavras-chave: Conífera, Pinho-bravo, Capões, Modelos Matriciais 

Populacionais, Regeneração, Filogeografia, Refúgios, Nicho Ecológico, 

Serra Geral, Chapada Diamantina. 
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ABSTRACT 

 

Podocarpus lambertii Klotzch ex Endl. is a native, endemic conifer of 

Brazil. It occurs in two disjunct areas between Bahia and Rio Grande do 

Sul, comprising Pampa, Atlantic Forest, and Caatinga biomes. It is 

preferably present in high altitude places, and often occurred associated 

with Araucaria angustifolia. Due to accelerated anthropic processes in 

the last few decades (timber exploitation and agricultural expansion), the 

species is currently national and internationally listed as threatened. The 

still little studied species presents important ecological and genetic 

characteristics and features related to its use relevant to promote its 

conservation. Thus, the aim of this study was to characterize the species’ 

population dynamics and comprehend its phylogeographic scenario, in 

order to generate knowledge to promote its conservation. For such, the 

characterization of the population dynamics was conducted in a 

permanent plot located in a forest-grassland mosaic within Araucaria 

Forest and Grassland domains. All individuals of the P. lambertii with 

height ≥ 0,1 m were identified, measured (dbh and height), mapped (with 

coordinates x and y), and had their life status (survival, mortality, 

recruitment) annually evaluated from 2013 to 2016. The population was 

stratified in four demographic classes: Seedling, Juvenile, Immature, and 

Reproductive. Demographic dynamics aspects were evaluated (density, 

mortality, recruitment, growth), and also spatial pattern and 

independence, and correlation between canopy cover and number of 

individuals. To comprehend the phylogeographic scenario, 25 

populations of the species distributed in all its occurrence area were 

evaluated by means of chloroplast markers. Indexes of genetic diversity 

and divergence were estimated, deviations from neutrality and possible 

formation of population groups were analyzed, and a haplotype network 

for the population was determined. Furthermore, the ecological niche 

modeling was used to verify changes in the species’ potential distribution 

in past and present scenarios, and to correlate with recent population 

expansions generated by genetic estimators. In relation to population 

dynamics, P. lambertii presented high density of individuals in lower 

height classes, and high and variable recruitment over the years. Mortality 

rates and transition between classes were low and showed a pattern of 

reduction from Seedlings to Reproductive. The population presented 

positive growth rate over the time and all the species’ individuals 

occurred under forest patches. The correlation between canopy cover and 

number of individuals was positive and significant. In genetics terms, the 
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set of populations presented high number of haplotypes (Hr = 33), rare 

and exclusive haplotypes. Moderate to high haplotypes (Hd = 0,676) and 

nucleotide diversity (π = 4,8 x 10-4) was observed. Results found 

neutrality deviations (D = -1,708 e Fs = -34,787, p < 0.05), suggesting 

recent population expansions. The haplotypes network allowed 

identifying the set of populations’ ancestor haplotype (H01). The genetic 

divergence inter population was significant (Fst = 0,1385), associated with 

geographical distances (r = 0,524; p < 0,01), and allowed to form two 

population groups (k = 2). The climate models identified periods of 

expansion-retraction of the species between past and present. The species 

distribution was discontinuous in its extension of occurrence area. 

However, it was wide and continuous in the Atlantic Forest and restrict 

in the Caatinga. It was associated to higher and colder places (bio 10 and 

altitude) and converged with the groups formations (k = 2). The recent 

population expansions were correlated (not significantly) to areas with 

suitability gain. Overall, the species’ intrinsic characteristics 

(regeneration, mortality, and growth) associated to the micro-habitats 

(light and moisture) provided by forest patches allowed its maintenance 

and conservation in the forest-grassland mosaics. These areas occur in 

grasslands and Serra Geral of Rio Grande do Sul and Santa Catarina, 

which present uttermost biological importance, are priorities for 

conservation, and reflect a refuge area to the species. The same occurs to 

Complexo da Chapada Diamantina, possibly another extremely 

important, more recent refuge area for the species’ conservation. The 

evaluation of more populations in the Caatinga and the study on aspects 

of the reproductive biology of species are important in this context, and 

may reinforce the results of this work. 

 

Key-words: Conifer, Pinho-bravo, Forest Patches, Population Matrix 

Models, Regeneration, Phylogeography, Refuges, Ecological Niche, 

Serra Geral, Chapada Diamantina. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Podocarpus lambertii Klotzch Ex. Endl. é comumente conhecido 

como pinho-bravo, pinheirinho ou pinho, é uma conífera nativa e 

endêmica no Brasil. Está presente nos biomas Pampa, Mata Atlântica e 

Caatinga, ocorrendo de forma disjunta entre os estados da Bahia e do Rio 

Grande do Sul. Habita preferencialmente locais com altitude média a 

elevada (790 a 1700 m) e muitas vezes ocorre associada a Araucaria 
angustifolia. A espécie apresenta importantes características ecológicas 

(ex.: diocia, polinização, dispersão, crescimento, regeneração, 

diversidade) que podem facilitar e viabilizar estratégias de uso e 

conservação. Entretanto, devido aos processos antrópicos, a espécie está 

presente na Lista Vermelha de IUCN como “Quase Ameaçada” (Farjon 

2013), na lista de espécies ameaçadas de Santa Catarina como “Em 

perigo” (CONSEMA 2014) e na lista do Centro Nacional de Conservação 

como “Pouco Preocupante” (CNCFlora 2016). 

Nesse contexto, Reis et al. (2012) no âmbito do Inventário 

Florístico Florestal de Santa Catarina (IFFSC) avaliaram a diversidade 

genética de 13 espécies florestais, dentre elas P. lambertii. Os autores 

encontraram baixa diversidade genética, altos índices de fixação e alta 

divergência genética entre populações, evidenciando a necessidade de 

ações urgentes de conservação para a espécie. Tais resultados motivaram 

o desenvolvimento da dissertação de Mestrado intitulada de “Estrutura 

genética e demográfica de Podocarpus lambertii Klotzch ex. Endl. em 

uma paisagem de Campo” (Bernardi 2015), que permitiu integrar 

informações genéticas e demográficas de uma população da espécie em 

distintas coortes de indivíduos, afim de avançar no conhecimento sobre a 

espécie. 

Os resultados de Bernardi (2015) reportaram novamente uma baixa 

diversidade genética, índices de fixação positivos e divergência genética 

entre coortes de indivíduos, que convergiram com o padrão espacial 

agregado para todas as coortes demográficas da espécie. Por outro lado, 

a espécie demonstrou capacidade de regeneração, colonização em 

ambientes de sucessão e baixa taxa de mortalidade. Entretanto, por se 

tratar de uma espécie longeva, percebeu-se a necessidade de um maior 

tempo de acompanhamento demográfico e do emprego de distintos 

marcadores moleculares para estudo genético, para possibilitar novas 

inferências sobre a diversidade genética da espécie. 

Dessa forma, desenvolveu-se a tese de Doutorado intitulada de 

“Aspectos ecológicos e filogeográficos de Podocarpus lambertii Klotzch 
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Ex. Endl.” visando ampliar o conhecimento sobre aspectos ecológicos e 

genéticos da espécie. O principal objetivo da tese foi contribuir para a 

conservação do P. lambertii, e dentro do possível, aportar elementos para 

conservar as diferentes paisagens na qual a espécie está inserida. Para tal, 

a tese foi organizada em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo intitulado de “Considerações sobre a família, 

gênero e a espécie Podocarpus lambertii Klotzch ex. Endl.” foi 

estruturado para abordar questões gerais sobre a origem, distribuição, 

diversidade, aspectos ecológicos e genéticos da família Podocarpaceae e 

do gênero Podocarpus. Além disso, compila de forma mais aprofundada 

aspectos ecológicos, reprodutivos, genéticos e os usos de P. lambertii já 

descritos na literatura. Os elementos abordados nesse capítulo são 

extremamente relevantes para construção da tese, pelo fato da espécie ser 

o alvo central desse estudo.  

O segundo capítulo está intitulado de “Aspectos populacionais de 

Podocarpus lambertii Klotzch ex. Endl. em um mosaico de floresta-

campo no sul do Brasil”. O objetivo principal desse estudo foi caracterizar 

a dinâmica populacional da espécie e responder questões relacionadas ao 

padrão e dinâmica da distribuição dos indivíduos, taxa de crescimento 

populacional, padrões de dependência espacial e a importância dos capões 

na dinâmica populacional da espécie. O conhecimento gerado permitiu 

identificar importantes características ecológicas da espécie e dos capões 

onde ela ocorre, possibilitando realizar inferências sobre a conservação 

da espécie nos mosaicos de floresta-campos do sul do Brasil. 

O terceiro capítulo está intitulado de “Análise filogeográfica de 

Podocarpus lambertii Klotzch ex. Endl., Podocarpaceae”. O objetivo 

principal desse estudo foi compreender o cenário filogeográfico da 

espécie em toda sua extensão de ocorrência. Para isso, buscou-se 

responder questões relacionadas ao padrão filogeográfico, divergência 

genética, distribuição potencial histórica e presente da espécie. Ainda, 

buscou-se correlacionar índices de expansão populacional gerados por 

descritores genéticos com as diferenças observadas entre áreas 

climaticamente adequadas para ocorrência da espécie no passado e no 

presente. O conhecimento gerado permitiu compreender a distribuição da 

diversidade genética, identificar grupos geneticamente distintos, áreas de 

refúgio e prioritárias para conservação, e conhecer o cenário 

filogeográfico da espécie.  

Por fim, o quarto capítulo está intitulado de “Conclusões: 

Implicações para a conservação de Podocarpus lambertii Klotzch Ex. 

Endl”. O objetivo principal deste capítulo foi associar o conhecimento 
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disponível no Capítulo I com o conhecimento gerado nos Capítulos II e 

III para descrever as principais implicações e estratégias para a 

conservação in situ da espécie. E, de forma breve, levantar perspectivas 

de novos estudos para a espécie. 
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CAPÍTULO I: CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA, GÊNERO 

E A ESPÉCIE Podocarpus lambertii KLOTZCH EX ENDL. 

 

1 FAMÍLIA PODOCARPACEAE 

 

Na divisão Pinophyta (Coníferas) são reconhecidas as famílias 

Cupressaceae, Pinaceae, Taxaceae, Cephalotaxaceae, Sciadopityaceae, 

Podocarpaceae, Araucariaceae e Phyllocladaceae. Essas famílias 

apresentam número de táxons e distribuição geográfica variável, sendo 

que grande parte da sua diversidade taxonômica pode ser considerada 

recente (Farjon 2001, 2010). As famílias Araucariaceae, Podocarpaceae, 

Taxaceae e Sciadopityaceae são consideradas as linhagens mais basais, 

datam do período Mesozoico e divergem no início do Triássico. As 

famílias Cupressaceae e Pinaceae datam do período Jurássico Superior e 

divergem no Cretáceo Inferior (Leslie et al. 2012).  

As espécies de coníferas estão distribuídas em escala continental 

(Figura 1), apresentam distintos padrões evolutivos, evidenciados pelo 

diversificado grupo de espécies vivas (~615 espécies) e por extensos e 

bem documentados registros fósseis (Leslie et al. 2012, Farjon & Filer 

2013). Aproximadamente 90% da diversidade existente nas coníferas está 

inserida em dois grandes e principais clados (Leslie et al. 2012). 

Filogeneticamente, o clado norte contém as famílias Pinaceae, 

Cupressaceae (subfamília Cupressoideae), Taxaceae e Sciadopityaceae, 

encontradas em regiões temperadas e subtropicais do Hemisfério Norte 

(Farjon 1990, Farjon 2005). O clado sul é representado pelas famílias 

Araucariaceae, Podocarpaceae e Cupressaceae (subfamília Callitroideae) 

encontradas principalmente no Hemisfério Sul (Farjon 1990, 

Eckenwalder 2009). 

 

 
Figura 1: Distribuição global das espécies de Coníferas. Mapa adaptado de Farjon 

& Filer (2013). 
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Dentre as coníferas, a família Podocarpaceae (Figura 2) é a 

considerada a segunda maior, com aproximadamente 175 espécies 

distribuídas principalmente no Hemisfério Sul (Farjon & Filer 2013). 

Morfologicamente e ecologicamente é a família mais diversa dentre as 

coníferas (Kelch 1997, 1998). A família apresenta distribuição 

pantropical, ocupando grandes extensões latitudinais, e por consequência, 

está fragmentada em três grandes regiões separadas pelos oceanos, as 

Américas, a África e o Sudoeste da Ásia/Pacífico (Farjon & Filer 2013). 

No que se refere a sua diversidade, a família apresenta distribuição 

e presença de registros fósseis que a tornam objeto de estudo para 

biogeógrafos, palinologistas e paleoclimatologistas (Mill 2003). Os 

registros fósseis da família sugerem sua origem no Triássico, em 

Gondwana (Morley 2011). Estudos mais recentes de datação molecular e 

dados fósseis sugerem uma origem no período Jurássico (Biffin et al. 

2011, Leslie et al. 2012, Rothwell et al. 2012, Escapa et al. 2013) e a 

consideram como um dos remanescentes de linhagens mais antigos, 

amplamente distribuída, possivelmente pela sua dispersão a longas 

distâncias (Wang & Ran 2014). 

A família está presente em 23 regiões fitogeográficas (Takhtajan 

1986) e apresenta três principais centros de diversidade: 1) Malásia e 

sudoeste do Pacífico (~71 espécies); 2) Australásia e Nova Caledônia 

(~49 espécies); e 3) América do Sul, América Central e Caribe (~47 

espécies). O gênero Podocarpus é o único que ocorre em todas as regiões 

fitogeográficas (Mill 2003), sendo amplamente utilizado para entender as 

mudanças climáticas no Quaternário (Enright & Hill 1995). A Malásia é 

considerada um refúgio adaptativo da família Podocarpaceae, devido a 

fatores edáficos e insulares; e a Austrálasia apresenta a maior diversidade 

viva de espécies da família. A Nova Zelândia e América do Sul contam 

com a maior diversidade de fósseis da família, sendo que a América do 

Sul pode ser considerada o berço da flora moderna da família (Mill 2003). 

Predominantemente as espécies da família Podocarpaceae ocorrem 

em florestas montanas e grande parte destas espécies estão presentes em 

ilhas do Caribe, Madagascar, Malásia, áreas do Sudoeste do Pacífico e 

Nova Zelândia. Na África, as espécies são predominantemente Afro-

montanas, entretanto podem chegar a altitudes menores na Província do 

Cabo. Na Ásia e Pacífico, as espécies ocorrem principalmente em regiões 

montanhosas. Na Austrália e Nova Zelândia as espécies ocorrem em 

baixas e altas altitudes de forma semelhante. Nas Américas, as espécies 

apresentam distribuição quase contínua do México, América Central, 
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montanhas dos Andes até a Terra do Fogo. Ainda, algumas espécies 

ocorrem em altitudes maiores no sul do Brasil (Farjon & Filer 2013). 

As Podocarpaceae coocorrem de forma abundante e competitiva 

com as angiospermas em florestas úmidas, devido a presença de folhas 

laminares e mais largas, o que garante maior aproveitamento de luz, 

tolerância à sombra e capacidade de se desenvolver sob o dossel (Hill & 

Brodbribb 1999). A regeneração e o recrutamento das espécies da família 

Podocarpaceae tende a ser contínua para as espécies que toleram 

sombreamento, e em pulsos regenerativos para as espécies que não 

toleram sombreamento. Os pulsos regenerativos são dependentes de 

distúrbios e características topográficas (Brodbribb & Hill 2003). 

Os vertebrados são os vetores de dispersão mais importantes da 

família, dentre eles, destacam-se as aves e os mamíferos (Mill 2003). 

Provavelmente no passado, antes da diversificação das aves, os répteis 

também eram importantes dispersores da família (Whitaker 1987). 

Algumas espécies de Podocarpaceae apresentam interações estreitas com 

espécies dispersoras, como a ave Macgregoria pulchra e Dacrycarpus 

compactus, a ave Columba arquatrix que dispersa a longas distâncias 

Podocarpus latifolius e Afrocarpus falcatus (Mill 2003), a ave 

Hemiphaga novazeelandiae que dispersa duas espécies do gênero 

Prumnopitys (Clout & Tiley 1992). De forma geral, grande parte das aves 

que se alimentam e dispersam as espécies da família são sedentárias, 

frequentemente endêmicas e são importantes dispersores a curtas 

distâncias (Mill 2003). Contudo, as informações são extremamente 

limitadas sobre as espécies dispersoras e consumidoras da família.    

 

 
Figura 2: Distribuição das espécies da família Podocarpaceae. Mapa adaptado de 

Farjon & Filer (2013). 
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2 GÊNERO Podocarpus 

 

Originalmente a família foi classificada em dois gêneros: 

Podocarpus e Dacrydium, tendo como base o tipo e estrutura da folha 

(Endlicher 1847). O gênero Podocarpus foi descrito primeiramente em 

1807 pelo botânico francês Charles Louis L’Héritier de Brutelle, 

baseando-se na espécie Sul Africana Podocarpus elongatus (Aiton) 

L’Hérit. Ex Pers (Pilger 1926). O gênero Podocarpus é considerado o 

mais adaptado, dinâmico e diverso (~100 espécies) da família 

Podocarpaceae (Farjon & Filer 2013, Quiroga et al. 2016). 

As principais e mais completas revisões do gênero foram 

realizadas por Buchholz & Gray (1948a, 1948b, 1948c), Gray & 

Buchholz (1951a, 1951b) e Gray (1955, 1956, 1958), que abordaram 

questões morfológicas e anatômicas do gênero. Laubenfels (1985) 

revisou o gênero e listou 95 espécies, divididas em dois subgêneros 

(Foliolatus e Podocarpus), tendo como base caracteres do cone feminino, 

anatomia foliar e cutículas. Recentemente, novas revisões do gênero 

foram realizadas por Mill (2014, 2015a, 2015b), que teve como bases 

referenciais Laubenfels (1985) e Farjon (2010b). O autor abordou 

questões históricas do gênero e sua distribuição no Caribe, América 

Central e Norte do México. 

Evidências moleculares e fósseis sugerem que o gênero 

Podocarpus teve origem no Cretáceo Tardio e início do Paleogene, entre 

82 Ma e 52 Ma (Quiroga et al. 2016). Evolutivamente o gênero 

Podocarpus é monofilético e pode ser subdividido em dois clados 

principais, Podocarpus e Foliolatus. O subclado Foliolatus inclui 

somente espécies que ocorrem na Ásia, Oceania e Australásia, enquanto 

o subclado Podocarpus inclui espécies que ocorrem nas Américas, 

África, Nova Zelândia, Nova Caledônia e Austrália Oriental. O subclado 

Podocarpus está latitudinalmente estruturado em outros dois subclados, 

o Austral e o Tropical-Subtropical. Ainda, o subclado Tropical-

Subtropical pode ser dividido em outros três: o Subtropical que inclui a 

espécie P. lambertii, o Tropical que inclui a espécie P. sellowii e o 

Africano (Figura 3, Quiroga et al. 2016). 
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Figura 3: Relações evolutivas entre as espécies do gênero Podocarpus construída 

pelo consenso dos marcadores matK, rbcL e ITS1-2. Figura adaptada de Quiroga et al. 

2016. 

 

A distribuição geográfica do gênero Podocarpus é muito 

semelhante à distribuição da sua família, ocupando três grandes regiões: 

as Américas, a África e Madagascar, e Ásia e Australásia (Figura 4, 

Farjon & Filer 2013). De forma geral, as espécies do gênero naturalmente 

ocorrem em florestas tropicais higrófilas perenifólias, situadas em 

altitudes que variam de 800 m a 3100 m, apresentam volume 

pluviométrico estável durante o ano e elevada umidade do ar (Lamprecht 

1990). Nessas condições, a presença de espécies dos gêneros Araucaria e 

Agathis é frequente (Lamprecht 1990).  

No Brasil, o gênero Podocarpus apresenta forte correlação com 

altas altitudes e coocorre com os gêneros Drymis, Hedyosmum, 
Weinmannia, Clethra, Ilex, Clusia, Myrsine, Miconia, Prunus, Roupala e 
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Trichipteris (Webster 1995). Ledru et al. (2007) destacam que o gênero 

pode apresentar populações esparsas, restritas a refúgios como em altas 

elevações de cadeias de montanhas, em florestas de araucária e florestas 

de galeria na caatinga.  

Em território brasileiro ocorrem dois gêneros da família 

Podocarpaceae, o Retrophyllum C. N. Page, com apenas uma espécie 

nativa e registrada somente em Rondônia, a Retrophyllum piresii (Silba) 

C. N. Page e mais oito espécies do gênero Podocarpus.  
Dentre as oito espécies, quatro são endêmicas, entre elas o 

Podocarpus lambertii Klotzch ex. Endl., Podocarpus sellowii Klotzch ex. 

Endl., Podocarpus brasiliensis Laubenfels (Ledru et al.2007) e 

Podocarpus barretoi Laubenfels & Silba (Souza et al. 2013). As espécies 

Podocarpus roraimae Pilger, Podocarpus acuminatus Laubenfels, 

Podocarpus aracensis Laubenfels & Silba e Podocarpus celatus 

Laubenfels também ocorrem em outros países além do Brasil (Souza et 

al. 2013). 

 

 
Figura 4: Distribuição de espécies do gênero Podocarpus. Mapa adaptado de Farjon 

& Filer (2013). 
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3 A ESPÉCIE Podocarpus lambertii KLOTZCH EX ENDL. 

 

3.1 Aspectos Ecológicos 

 

Podocarpus lambertii é popularmente conhecido como pinho-

bravo, pinheirinho, pinheiro-bravo ou pinho (Carvalho 2004). 

Naturalmente a espécie apresenta vasta distribuição geográfica e ocorre 

em duas áreas disjuntas, que abrangem os biomas Pampa, Mata Atlântica 

e Caatinga. A primeira área encontra-se na Bahia, mais especificamente 

nos campos rupestres ou de altitude da Floresta Estacional Decidual 

Montana, entre as latitudes de 10°30’ S e 11°35’ S da Região Central da 

Bahia (Stannard 1995). A segunda área encontra-se entre Minas Gerais 

(19°10’ S) e o Rio Grande do Sul (31°20’S). A espécie ocorre na Floresta 

Ombrófila Mista, formação Aluvial (galeria), Montana e Alto-Montana, 

na Floresta Estacional Decidual, na Depressão Central Gaúcha e na 

Estepe Gramíneo-Lenhosa, área de início da formação dos capões de 

floresta (Duarte 1973, Manieri & Pires 1973, Mattos 1979, Oliveira & 

Rotta 1982, Ziller 1993, Silva & Marconi 1990, Carvalho 2004, Vibrans 

et al. 2013). 

Atualmente, devido à intensificação dos processos antrópicos, 

especialmente da exploração madeireira, expansão da agricultura e 

silvicultura com espécies exóticas, a espécie está presente na Lista 

Vermelha de IUCN como “Quase Ameaçada” (Farjon 2013), na lista de 

espécies ameaçadas de Santa Catarina como “Em perigo” (CONSEMA 

2014) e na lista do Centro Nacional de Conservação como “Pouco 

Preocupante” (CNCFlora 2016). 

Podocarpus lambertii apresenta porte médio, pode alcançar 27 m 

de altura e 1,2 m de diâmetro (Carvalho 2004). Entretanto, outros autores 

relatam altura e diâmetro menores, entre 14 e 15 metros de altura e um 

metro de diâmetro (Mattos 1979, Lorenzi 1992). Quando jovens, os 

indivíduos de P. lambertii podem apresentar tronco reto, crescimento 

monopodial e copa cônica. Na fase adulta, os indivíduos apresentam 

tendência à tortuosidade, à inclinação e ramificação do tronco, formação 

de copa arredondada e quando completamente desenvolvidos, podem 

alcançar o segundo estrato arbóreo da floresta (Marchiori 1996). Segundo 

Backes (1973) quando crescem isolados, os indivíduos da espécie 

ramificam-se muito, e quando crescem no interior da floresta, perdem 

facilmente os ramos inferiores, o tronco permanece mais uniforme e 

crescem mais em altura. 
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A espécie pode ser encontrada em maciços puros com alta 

densidade de indivíduos (Mattos 1979, Inoue et al. 1984, Longhi et al. 

2009), abundância (Longhi et al.1992) e associada a outras espécies, 

especialmente com A. angustifolia. O pinho-bravo é uma espécie da 

Floresta com Araucária, geralmente ocorrendo e crescendo no segundo 

estrato arbóreo (Andrade & Krapfenbauer 1983). Inoue et al. (1984) e 

Fontoura et al. (2006) definem a espécie como pioneira, capaz de formar 

pequenos capões puros em meio aos campos. Galvão (1986) define a 

espécie como heliófila na fase juvenil, com capacidade de suportar 

plantios a céu aberto ou em condições similares que permitam boa 

disponibilidade de luminosidade.  

Longhi et al. (2006) identificaram e caracterizaram diferentes 

estágios sucessionais de remanescentes da Floresta Ombrófila Mista no 

Rio Grande do Sul e caracterizaram P. lambertii como uma espécie 

pertencente à formação secundária, associada a espécies pioneiras e 

espécies da floresta primária. Longhi et al. (2010) destacam que a espécie 

prefere locais pouco pedregosos, pouco inclinados, relativamente úmidos, 

com alta frequência de indivíduos e alta densidade do sub-bosque, 

indicando ser uma espécie secundária tardia tolerante a sombra. Zimmer 

et al. (2010) mencionam que a espécie se desenvolve em solos férteis e 

pobres, rasos e rochosos. 

Carvalho (1982) pesquisando o comportamento de várias espécies 

nativas em plantios, constatou que P. lambertii foi à espécie com maior 

taxa de sobrevivência, maior resistência à geada e com o melhor 

desempenho em altura aos sete anos de idade. Segundo Bernardi (2015) 

a espécie apresenta capacidade de regeneração ao longo do tempo e 

padrão de crescimento semelhante a um J invertido, fatores evidenciados 

pela alta taxa de sobrevivência nos dois primeiros anos de vida, sendo de 

95,7% na classe plântulas (até 0,5 m de altura) e 99% na classe jovens 

(0,5 a 1,5 m de altura). Chami et al. (2011) concluíram que P. lambertii 

apresenta alta densidade de indivíduos onde está presente, formando um 

banco de plântulas.  

O crescimento inicial em diâmetro do P. lambertii é lento e 

dependente do sítio onde a população se encontra (Milani 2010, Milani et 

al. 2013). Milani (2010) observou tendência distinta de crescimento em 

diâmetro a partir dos 34 anos de idade e diâmetro altura do peito (DAP = 

12 cm). A partir dessa idade, a assíntota de crescimento variou de 140 

anos a 96 anos e o DAP de ~38 cm a ~24 cm, dependendo do sítio de 

estudo. Milani et al. (2013) observaram tendência de crescimento distinta 

entre dois sítios a partir dos 70 anos. Os indivíduos avaliados na região 
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Campos de Cima da Serra cresceram em ritmo mais acelerado (diâmetro 

~46 cm com 74 anos) que os indivíduos da região Depressão Central (~26 

cm com 70 anos). 

 

3.2 Biologia Reprodutiva 

  

Podocarpus lambertii é uma espécie dioica, com estróbilos 

femininos solitários, axilares, localizados na região basal da folha e são 

sustentados por um pedúnculo de cinco a 15 mm (Garcia et al. 2006).  Os 

estróbilos masculinos são amentilhos cilíndricos, verticilados na 

extremidade de um eixo comum (Dimitri 1972). A espécie possui um 

receptáculo dilatado que fica aderido à semente conhecido como 

epimácio (Tomlinson 1994). Na fase inicial do desenvolvimento da 

semente, o epimácio apresenta uma bráctea aderida e coloração verde, 

sendo que à medida que a semente se desenvolve, a bráctea desprende-se 

do epimácio e sua coloração altera para roxa, indicando início do processo 

de maturação (Figura 5).  

 

 
Figura 5: Indivíduos reprodutivos da espécie P. lambertii. Esquerda: indivíduo com 

estróbilo masculino. Direita: indivíduo com estróbilo feminino verde e maduro. 

 

As sementes de P. lambertii possuem tegumento com estrutura 

espessa, consistência tênue, constituídas de três camadas celulares 

morfologicamente descritas como: exotesta, camada externa coriácea, 

lignificada e com canais resiníferos; mesotesta, camada intermediária e 

delgada aderida à exotesta; e endotesta, camada delgada que envolve o 

endosperma primário. As sementes são pequenas, globosas, levemente 

estriadas e com coloração variável conforme seu desenvolvimento (verde-

pálido, bege a castanho-amarelada) (Garcia et al. 2006). O pequeno 

embrião localizado na semente é linear e cotiledonar, apresenta dois 
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cotilédones, eixo hipocótilo-radícula bem definido e ápice arredondado 

na fase final de maturação da semente (Garcia et al. 2006). 

Segundo Garcia et al. (2008) as sementes de P. lambertii 
apresentam grau de umidade inicial de 28,7% e capacidade de germinação 

de 59,4%. Contudo, apresentam grau de umidade crítico de 5,7% e nesse 

período, a capacidade de germinação chega a 72,1%, podendo ser 

considerada uma semente ortodoxa. Barbosa (2002) estudou a 

germinação e viabilidade de sementes de P. lambertii e identificou que o 

ponto de maturação fisiológica da semente ocorreu com 32% de umidade 

e nesse período a germinação foi de 81%. Medeiros & Zanon (1998) 

verificaram que a porcentagem de germinação decresceu 

consideravelmente com o aumento do período de armazenamento. Os 

autores sugerem que para um bom armazenamento as sementes devem 

permanecer a 4º C e 84% de umidade relativa por até 360 dias. Segundo 

Ragagnin et al. (1994) a máxima germinação de sementes de P. lambertii 

(81%) ocorreu 131 dias após a floração e com grau de umidade de 32%. 

Siqueira & Ferreira (1987) destacam que as sementes da espécie possuem 

elevado conteúdo de água quando os epimácios estão maduros (~47,5%) 

causando redução rápida da viabilidade após armazenamento em 

laboratório. 

Segundo Carvalho (2004) os epimácios de P. lambertii 
amadurecem de janeiro a março no Rio Grande do Sul, janeiro em Santa 

Catarina, de dezembro a fevereiro no Paraná, de abril a maio em São 

Paulo e de fevereiro a março no Rio de Janeiro. A dispersão de sementes 

de P. lambertii é zoocórica, principalmente ornitocórica (Kuniyoshi 

1983). A espécie congênere Podocarpus nubigena Lindl. também 

apresenta dispersão ornitocórica, realizada principalmente pela espécie 

Turdus falcklandii (Willson et al. 1996).  

Os principais vetores de polinização da espécie são as abelhas, 

seguidos de pequenos insetos (Carvalho 2004). Contudo, cabe ressaltar 

que o vento pode ser um importante vetor de polinização para a espécie, 

uma vez que ele é leve, abundante e não pegajoso (observação pessoal). 

  
3.3 Diversidade Genética 

 

Reis et al. (2012) caracterizaram a diversidade genética de 12 

populações de indivíduos adultos de P. lambertii no estado de Santa 

Catarina por meio de marcadores isoenzimáticos e encontraram baixa 

diversidade genética (HE = 0,078), altos índices de fixação (f = 0,372), 

alelos raros em todas as populações e elevada divergência genética (Fst = 
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0,216). Bernardi (2015) utilizando marcadores isoenzimáticos 

caracterizou a diversidade e estrutura genética de uma população P. 

lambertii em distintas coortes (plântulas, jovens, imaturos e adultos) e 

novamente encontrou, em termos médios, baixa diversidade genética (HE 

= 0,046), índices de fixação significativos e positivos (jovens e adultos) e 

estrutura espacial interna significativa até 43 m. 

Montagna et al. (2017) dando continuidade ao trabalho de Reis et 

al. (2012) caracterizaram mais sete populações de P. lambertii em Santa 

Catarina, incluindo populações de indivíduos regenerantes (6 

populações). Os autores encontraram para as populações de indivíduos 

adultos resultados semelhantes aos observados por Reis et al. (2012), com 

exceção do Fst que foi inferior (Fst = 0,126). Contudo, as populações 

regenerantes apresentaram redução no índice de fixação médio (f = 0,073) 

e divergência genética (Fst = 0,068). A redução do f médio e Fst entre as 

populações (adultos e regenerantes) sugere que a espécie apresenta 

mecanismos de polinização e dispersão que podem reduzir o excesso de 

homozigotos e cruzamento entre aparentados em gerações futuras. 

Gonçalvez (2008) caracterizou a diversidade genética de três 

populações de P. sellowii utilizando marcadores isoenzimáticos e 

encontrou valores elevados e superiores para HE (0,485 – 0,503) 

comparado aos observados para P. lambertii. Dantas et al. (2015) 

estudando indivíduos juvenis e adultos de P. sellowii a partir de 

marcadores SSR e ISSR, encontraram em termos médios, HE = 0,302 para 

SSR e HE = 0,072 para ISSR.  Valores de HE superiores aos de P. lambertii 
também foram observados para as espécies congêneres P. parlatorei (HE 

= 0,160) e P. nubigena (H = 0,222), ambos utilizando marcadores 

isoenzimáticos (Quiroga & Premoli 2007, Quiroga & Premoli 2010).  

Considerando ainda o HE das populações estudadas de P. lambertii 

(Reis et al. 2012, Bernardi 2015, Montagna et al. 2017), os valores são 

inferiores aos observados para A. angustifolia em diversos trabalhos com 

marcadores isoenzimáticos (HE = 0,389 Mantovani et al. 2006; HE = 0,124 

Reis et al. 2012) e com marcadores SSR (HE = 0,59 Cristofolini 2013; HE 

= 0,63 Sant’Anna et al. 2013; HE = 0,66 Costa et al. 2015; HE = 0,74 

Medina-Macedo et al. 2015).  Os índices de diversidade genética do P. 
lambertii também são inferiores quanto comparados aos valores médios 

de outras gimnospermas, como os gêneros Aibes (HE = 0,130), Picea (HE 

= 0,218), Pinus (HE = 0,136) e Pseudotsuga (HE = 0,163) (Hamrick et al. 

1992). 

O genoma cloroplastidial do P. lambertii apresenta tamanho de 

133,73 pb e diversas regiões simples repetitivas (cpSSR) que podem ser 
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utilizadas em estudos filogenéticos e filogeográficos (Vieira et al. 2014). 

Outras espécies da família Podocarpaceae apresentam tamanho do 

genoma plastidial semelhante ao P. lambertii, como Podocarpus totara 
(133,25 pb, NC_020361.1) e Retrophyllum piresii (133,29 pb, Vieira et 

al. 2017b). As espécies da família Cycadaceae, como Cycas taitungensis 

(163,4 pb) e Cycas revoluta (162,48 pb) tem genoma cloroplastidial maior 

que as Podocarpaceae. As Araucariaceae apresentam tamanho do genoma 

muito similar entre si e superior as Podocarpacae, como Wollemia nobilis 
(145,63 pb), A. angustifolia (145,55 pb), A. bidwillii (146,04 pb), A. 

araucana (146,00 pb), A. muelleri (146,47 pb) e A. humboldtensis (146,89 

pb) (Vieira et al. 2014b, Ruhsam et al. 2015, Yap et al. 2015). Podocarpus 
lambertii apresenta ausência de regiões invertidas repetidas (IRA e IRB), 

119 genes, dentre eles um duplicado (trnN-GUU) e de ocorrência em uma 

sequência de repetição invertida (IRs) (Vieira et al. 2014). 

 

3.4 Usos 

 

De forma geral, as espécies do gênero Podocarpus apresentam uso 

madeireiro, devido a ótima qualidade da madeira (Hora 1981) e uso 

medicinal por povos tradicionais (Abdillahi et al. 2010, 2010b). 

A madeira geralmente apresenta granulometria fina, pouca resina, 

é leve e moderadamente forte, além de apresentar beleza estética. Essas 

características apresentam grande vantagem sobre as madeiras do gênero 

Pinus, especialmente quando utilizadas como vigas, caibros, pisos, 

fabricação de portas e móveis (Palmer & Pitman 1972). As espécies P. 

falcatus e P. latifolius são conhecidas popularmente como “yellow-

wood”, muito utilizadas pela durabilidade e beleza. A colheita da madeira 

dessas espécies é permitida na África do Sul e contribui efetivamente na 

economia local (Van der Merwe 1998). Além disso, essas espécies são 

muito utilizadas ornamentalmente no paisagismo (Arnold et al. 2002, 

Wiersema & Leon 1999, Van der Merwe 1998). 

Na Nova Zelândia os povos Maori utilizam a madeira de P. totara 
devido sua alta durabilidade (Hora 1981), além de consumirem os 

epimácios in natura e cozidos (Facciola 1990). Outras espécies como P. 
neriifolius, P. spinulosa e P. nagi também tem seus epimácios 

consumidos in natura ou em conservas (Usher 1974). 

No Brasil, P. lambertii apresenta valor para plantios florestais, 

caracterizada pela facilidade de regeneração natural (Corvello 1983). A 

madeira do P. lambertii é pouco densa (0,43 - 0,54 g.cm³) com alburno e 

cerne não diferenciados, coloração bege clara e amarelada. Apresenta 
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características físico-mecânicas por vezes superiores à araucária e em 

quase todos os aspectos superiores ao Pinus elliottii (Maixner & Ferreira 

1976). Inoue et al. (1984) relatam que a espécie pode ser empregada em 

usos finais similares aos da araucária. Segundo Longhi et al. (1992) P. 

lambertii é muito apreciado pela qualidade do seu lenho e por isso 

desperta grande interesse entre os madeireiros. Pode ser utilizada para 

celulose e papel, lenha, marcenaria e confecção de instrumentos musicais, 

forros, molduras, ripas, cabos de vassoura, caixotaria, brinquedos, 

estrutura de móveis, palitos de fósforo, pás de sorvete, lápis, carretéis e 

utensílios domésticos (Lorenzi 1992, Carvalho 2004). Reitz et al. (1983) 

relatam ainda que a espécie pode ser utilizada em plantios às margens de 

reservatórios de hidrelétricas, por atrair pássaros, propiciando assim a 

dispersão da espécie. 

Algumas espécies se destacam por serem utilizadas por povos 

tradicionais. Podocarpus nagi é utilizado tradicionalmente na medicina 

tradicional indiana como antisséptico, adstringente e carminativo, além 

de ser útil no tratamento da febre, asma e tosse (Chopra et al. 1986). 

Podocarpus totara é utilizado pelos povos Maori na Nova Zelândia a 

mais de 100 anos. A fumaça produzida pela casca da espécie é utilizada 

contra doenças venéreas, como a gonorréia e a sífilis, já as folhas e a 

fumaça produzida pela queima da mesma podem ser utilizadas no 

tratamento de hemorróidas, úlceras e lesões (Riley 1994). O Tatarol TM 

obtido da casca seca do P. totara é utilizado como anti-inflamatório 

(Gendimenico 2005). 

A casca do P. macrophyllus é utilizada no tratamento de vermes e 

doenças do sangue, e a decocção do fruto é utilizado como tônico para o 

coração, rins, estômago e pulmões (Duke & Ayensu, 1985). Podocarpus 
neriifolius é utilizado tradicionalmente na medicina Asiática, a decocção 

das folhas na medicina indiana para tratamento de reumatismo e problema 

nas articulações (Chopra et al. 1986). As folhas e casca das espécies P. 

henkelii e o P. latifolius são amplamente utilizadas pelos povos Zulu e 

Massai da África do Sul no tratamento de doenças em animais, no 

tratamento de infecções pulmonares, dores estomacais, gonorréia e dores 

de cabeça (Hutchings et al. 1996, Dold & Coks 2001, Masika & Afolayan 

2003). 

As folhas de P. lambertii quando cozidas podem ajudar no combate 

de anemias, doenças das glândulas e astenia (Carvalho 2004). A resina da 

espécie é usada como anticatarral e no tratamento das afecções da bexiga, 

além de ser depurativa (Körbes 1995). A forragem produzida a partir das 

folhas apresenta 9,5% de proteína bruta e oito por cento de tanino 
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podendo ser utilizada na alimentação animal (Leme et al. 1994). Segundo 

Kinupp (2007) os epimácios do P. lambertii são carnosos, comestíveis, 

saborosos, adocicados e apresentam consistência agradável, sendo 

consumidos como uma fruta. Entretanto, o mesmo autor relata que as 

sementes são tóxicas ou ao menos altamente indigestas, não 

recomendadas para uso alimentício humano. 
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CAPÍTULO II: ASPECTOS POPULACIONAIS DE Podocarpus 

lambertii KLOTZCH EX. ENDL EM UM MOSAICO DE 

FLORESTA-CAMPO NO SUL DO BRASIL. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Paisagem de campo 

 

O entendimento da origem dos campos é extremamente importante 

para sua conservação e manejo. Por um lado, se a origem dos campos 

reflete ações humanas como o desmatamento, sua conservação deve 

considerar a reposição da vegetação florestal. Por outro lado, se os 

campos são o tipo de vegetação mais antigo, moldado por regimes 

climáticos, sua conservação deve considerar os relictos naturais 

(biodiversidade) e suas formas de manejo tradicionais (Behling et al. 

2009). Análises palinológicas em turfeiras, lagos ou outros tipos de 

depósitos de sedimentos, são ferramentas importantes para reconstruir a 

história da vegetação e têm sido utilizadas nas áreas de campo do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tais estudos comprovam a presença 

da vegetação campestre em épocas glaciais e do Holoceno Inferior e 

Médio (Roth & Lorscheitter 1993, Behling 1995, Behling 1997, Behling 

et al. 2001, Behling et al. 2004). 

 Registros paleoambientais e paleovegetacionais documentam 

primeiramente a presença dos campos (dinâmica da vegetação campestre) 

e posteriormente a expansão da Floresta com Araucária (ver Tabela 1). 

Os campos estavam associados a condições climáticas frias e secas, 

geadas e temperaturas negativas (-10º C) nos meses de inverno no Último 

Máximo Glacial (LGM), entre 26.000 e 17.000 anos cal AP (idade em 

anos radiocarbono não calibrados antes do presente) (Behling & Lichte 

1997). No Holoceno Inferior e Médio (11.500 a 4.320 anos cal AP) os 

campos ainda predominavam na paisagem, porém com aumento e 

migração de espécies associadas à Floresta com Araucária para estreitos 

corredores. Nesse período, apesar das alterações na composição florística, 

as condições climáticas não favoreciam a expansão da Floresta com 

Araucária (Behling et al. 2009). 

 A Floresta com Araucária se expandiu na primeira parte do 
Holoceno Superior (4.320 a 1.100 anos cal AP) formando uma rede de 

florestas de galeria, porém, ainda com predominância de vegetação 

campestre. As espécies da floresta incluíam os gêneros Myrsine, Mimosa, 
Podocarpus, Ilex e Dicksonia, além de espécies da família Myrtaceae. A 
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partir da segunda parte do Holoceno Superior (1.100 a 430 anos cal AP) 

o clima úmido, as altas taxas pluviométricas e uma estação seca, curta e 

não marcante, promoveram uma rápida expansão da Floresta com 

Araucária (Behling et al. 2009). 

Além do clima, a frequência de ocorrência de fogo esteve 

relacionada com a expansão da floresta. Partículas carbonizadas em baixa 

quantidade registraram a presença do fogo de origem natural no período 

LGM, porém com pouco efeito sobre os campos (Behling 1997, Behling 

et al. 2004). Em maior frequência e reduzindo as áreas de campo, o fogo 

surgiu no Holoceno, primeiramente pela ação dos ameríndios e seguido 

dos colonos europeus, ambas consideradas ações antrópicas (Behling et 

al. 2007, Behling et al. 2009). Os colonos europeus também foram 

responsáveis pela inserção da pecuária extensiva nos campos, afetando a 

dinâmica da regeneração florestal. A diminuição da Floresta com 

Araucária ocorreu com maior intensidade entre 30 e 10 anos cal AP (1920 

a 1940) pelo desmatamento seletivo intenso de Araucaria angustifolia 
(Bertl.) Kuntze. Atualmente os campos e os remanescentes da Floresta 

com Araucária formam mosaicos na vegetação campestre e são 

encontrados em dois biomas brasileiros, o Pampa e a Mata Atlântica. 

 
Tabela 1: Síntese da origem dos campos a partir de registros paleoambientais e 

paleovegetacionais. Adaptado de Behling et al. (2009). 

Era geológica 
Anos cal 

kAP 
Vegetação Clima 

Último Máximo 

Glacial 
~20 Campo Muito seco e frio 

Pleistoceno 

Tardio 
14 a 10  Campo Muito seco e frio 

Holoceno 

Inferior 
10 a 7,5 Campo 

Seco e frio, com 

períodos secos de 3 

meses 

Holoceno Médio 7,5 
Predomínio de 

campo 

Condições 

semelhantes ao 

Holoceno Inferior 
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Holoceno 

Superior 

4 - 

presente 

3 kAP: início da 

expansão da 

Floresta com 

Araucária, próximo 

a refúgios 

florestais, rios e 

áreas elevadas 

Aumento das 

precipitações 

1 a 1,5 kAP: 

expansão da 

Floresta com 

Araucária e 

substituição rápida 

dos campos 

Úmido, sem ou 

curto período seco 

 

No bioma Pampa, a vegetação campestre corresponde à metade do 

estado do Rio Grande do Sul, e no bioma Mata Atlântica, essa vegetação 

inclui áreas de campo do Planalto Sul-Brasileiro, que em sua maioria 

formam mosaicos com as Florestas com Araucária. Essa vegetação pode 

ser encontrada na parte norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e 

no Paraná. Apesar das peculiaridades da vegetação campestre em ambos 

os biomas, ela pode ser compreendida apenas como campos (Overbeck et 

al. 2009). Os campos apresentam grande biodiversidade de flora e fauna, 

além de abrigar espécies endêmicas e ameaçadas de extinção (ex.: A. 

angustifolia, P. lambertii), entretanto, são insuficientemente conhecidos 

(Klein 1975, Boldrini 1997, Giulietti et al. 2005, Boldrini 2009).  

A utilização do termo campos não é consenso entre pesquisadores 

(Lindman 1906, Rambo 1956, Boldrini 1997, Pillar & Quadros 1997, 

Overbeck & Pfadenhauer 2007, Overbeck et al. 2009). Os campos podem 

ser divididos em: campo limpo, que não apresenta componente lenhoso e 

prevalecem gramíneas e ciperáceas; e campo sujo, que além de gramíneas 

e ciperáceas, ocorrem arbustos da família Asteraceae e espécies lenhosas 

de maior porte (Klein 1978). Os campos sujos em grande parte, 

representam extensões de terra cobertas por gramíneas entremeadas a 

manchas de floresta mais ou menos circulares (capões) compostas por 

espécies lenhosas (Oliveira& Pillar 2004). Os campos sujos também 
podem ser compreendidos como mosaicos de floresta-campo, que 

representam a vegetação natural do sul do Brasil (Teixeira et al. 1986, 

Leite & Klein 1990). 
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O termo “capão” significa etimologicamente ilha de mata (Martius 

1943), florestas em manchas (Rizzini 1979) ou em guarani caapuan que 

significa mata redonda (Mattos 1994). Dentre as espécies lenhosas que 

ocorrem nos capões, encontram-se: A. angustifolia, P. lambertii, Mimosa 

scabrella Benth., Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. SM & Downs, 

Cedrela fissilis Vell., Ilex paraguariensis A. St.-Hil., Lithraea 
brasiliensis Marchand,  Sebastiania klotzschiana (Baill.) L.B. SM & 

Downs, Casearia sylvestris Sw. e Schinus sp. (Rambo 1956, Ribeiro et 

al. 2007, Oliveira & Pillar 2004, Boldrini 2009). Grande parte dos capões 

são dominados pela presença de A. angustifolia, que pode atuar como uma 

espécie facilitadora, devido as suas características ecológicas (ex.: 

pioneira, sementes atrativas e dispersadas pela fauna e pelo homem) e 

pode proporcionar micro-habitat que favorecem o desenvolvimento de 

outras espécies, devido a disponibilidade e alocação de recursos e 

condições ambientais (Grau 2000, Duarte et al. 2006, Korndörfer et al. 

2014).  

No entanto, apesar da importância dos mosaicos de floresta-

campo, em especial dos capões, essas áreas têm sofrido com os processos 

de antropização nas últimas décadas, por meio da expansão da agricultura, 

do pastoreio e fogo; e do plantio de monoculturas agrícolas e florestais 

(Overbeck et al. 2007, Pillar et al. 2009, Behling et al. 2009). 

Considerando apenas os campos, aproximadamente 63% das suas áreas 

naturais foram perdidas (Longhi-Wagner 2003), estão fragmentadas e sob 

ameaça devido a conversão de uso do solo (Pillar & Vélez 2010). Além 

disso, a conservação dos campos tem sido negligenciada e subestimada 

em Unidades de Conservação (<0,5%), tanto pela falta de conhecimento, 

quanto pela falta de estratégias de manejo e conservação (Pillar & Vélez 

2010, Overbeck et al. 2007, 2009, 2015, 2016). Situação semelhante 

ocorre na Floresta com Araucária em Santa Catarina, onde 76% da sua 

área original foi perdida (33250 km²), está altamente fragmentada, grande 

parte dos remanescentes de floresta tem menos que 50 ha, o que 

representa 81% das áreas restantes. Além disso, grande parte dos 

fragmentos são compostos por espécies em estágio inicial e/ou secundário 

de sucessão (Vibrans et al. 2012). 

Nesse contexto, a paisagem formada por mosaicos de floresta-

campo, em especial os capões, são extremamente importantes para 

espécies arbóreas como P. lambertii e para a conservação da paisagem 

como um todo. 
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1.2 Dinâmica populacional 

 

A dinâmica populacional de espécies está diretamente relacionada 

a fatores bióticos e abióticos (Harper & White 1974, Hutchings 1997). Os 

limites aceitáveis e/ou toleráveis desses fatores para as espécies são 

variáveis e definem seu nicho (Grubb 1977). Diversos estudos têm 

mostrado como os fatores abióticos e bióticos afetam a dinâmica 

populacional de espécies (Janzen 1970, Grubb 1977, Denslow 1987, 

Whitmore 1989, Veblen 1992, Moilanen & Hanski 1998, Silvertown et 

al. 1999, Harms et al. 2000, Wright 2002, Duncan & Armesto 2003, 

Masaki et al. 2007, Shibata et al. 2010, Segelbacher et al. 2010, Soto et 

al. 2017). Por exemplo, a dinâmica da regeneração natural pode ser 

caracterizada por meio de distúrbios e da heterogeneidade ambiental, de 

como a espécie responde a esses eventos e de como os indivíduos estão 

espacialmente relacionados (Grau 2000).  

Nesse cenário, a heterogeneidade ambiental realizada ou não por 

processos antrópicos (desmatamento, criação de gado, presença de fogo), 

pode afetar a estrutura da paisagem, o grau de conectividade entre 

remanescentes, gerar descontinuidades na distribuição de recursos 

(luminosidade, umidade, áreas de refúgio) e afetar as taxas de dispersão 

(Segelbacher et al. 2010). Já em menor escala, a dinâmica da regeneração 

está fortemente relacionada a estrutura da vegetação, interação entre 

espécies, mortalidade dependente da densidade, dispersão de sementes, 

fluxo gênico, presença de patógenos e herbivoria (Veblen 1992, Grau 

2000, Kindlmann & Burel 2008). 

Contudo, para compreender como os fatores bióticos e abióticos 

moldam a estrutura de uma população, é preciso descrevê-la em termos 

de idade, tamanho (número de indivíduos) e forma dos indivíduos que a 

compõem (Harper & White 1974, Hutchings 1997). Para isso, conhecer o 

ingresso, recrutamento, mortalidade, imigração e emigração de 

indivíduos em uma população, é determinante para compreender a 

dinâmica, estrutura e viabilidade populacional ao longo do tempo 

(Hutchings 1997, Griffith et al. 2016).  

O ingresso se refere a admissão de um novo indivíduo em uma 

população. O crescimento consiste nas mudanças de tamanho (diâmetro 

altura do peito e altura) ocorridas em um determinado período de tempo 

(Sanquetta et al. 2003) e pode indicar tendências de declínio ou aumento 

populacional (Wright et al. 2003, Feeley et al. 2007). A mortalidade se 

refere ao número de indivíduos que morreram durante algum período de 

crescimento, seja pela ação da competição, doenças, pragas, senilidade, 
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fogo, condições climáticas adversas e/ou corte (Sanquetta 1996, 

Sanquetta et al. 2003). Tais processos podem ser compreendidos a partir 

de estudos demográficos populacionais por meio de Modelos Matriciais 

Populacionais (MMP) (Payo-Payo et al. 2015). 

Lewis (1942) e Leslie (1945) introduziram a ideia de MMP a partir 

de populações estruturadas por tamanho (baseada na idade), e Lefkovitch 

(1965) estendeu o uso de MMP considerando agrupar indivíduos de uma 

população em estágios ou classes. O uso de MMP não é recente (Enright 

& Odgen 1979, Odgen 1985, Enright et al. 1999, Zuidema & Zagt 2000), 

tem sido aplicado sob diferentes perspectivas, como em estudos sobre 

tendências populacionais (Paludo et al. 2016), predições populacionais 

passadas e futuras de plantas (Crone et al. 2013), coleta de sementes 

(López-Mata 2013) e exploração de produtos florestais não-madeireiros 

(Schimdt et al. 2011). Além disso, é um método poderoso para 

planejamento de estratégias de manutenção e conservação de espécies 

(Crone et al. 2011, Kajin et al. 2012, Crone et al. 2013). Os MMP 

propostos por Lefkovitvh (1965) são especialmente importantes para 

espécies longevas (Zuidema & Zagt 2000) e seu uso tem crescido 

recentemente (Munzbergová et al. 2013, Paludo et al. 2016, Bertwell et 

al. 2018). 

Além de MMP, a compreensão da distribuição interna dos 

indivíduos em uma população, entendida como análise do padrão 

espacial, é outro ponto importante na estrutura e dinâmica populacional 

(Odum 2004, Lara-Romero et al. 2016). O padrão espacial é um aspecto 

natural da vegetação, pode afetar os processos futuros de uma espécie e 

também revelar a história e processos que afetam a população (Pielou 

1977, Dale 1999). Um padrão pode refletir a heterogeneidade ambiental, 

a dispersão, o crescimento, a senescência, a mortalidade, a reprodução e 

as interações inter e intraespecíficas (Janzen 1970, Barot et al. 1999, Perry 

et al. 2002, Aiba et al. 2004, Rodrigues et al. 2007). Ainda, um padrão 

pode apresentar três tipos básicos: aleatório ou ao acaso, uniforme ou 

regular e agregado (Hay & Bizerril 2000). 

Um padrão espacial pode ser detectado por meio de medidas de 

distância entre plantas e pontos aleatórios em mapas espaciais (Silva et 

al. 2011). A função K de Ripley (Ripley 1977) é uma abordagem 

descritiva do padrão espacial que está baseada em medidas de segunda 

ordem (Ripley 1981). A análise utiliza medidas de distância de natureza 

cumulativa e estima todas as distâncias entre todas as árvores para 

determinar onde inicia e termina um padrão espacial (Capretz 2004, Perry 

et al. 2006). A função K de Ripley é uma ferramenta apropriada para 
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análise do padrão espacial, pois o detecta em diferentes escalas de 

distâncias simultaneamente, possibilita a comparação com outros 

modelos conhecidos e tem sido utilizada em estudos recentes com 

espécies arbóreas (Paludo et al. 2009, Pottker et al. 2016, Montagna et al. 

2018). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar a dinâmica populacional de Podocarpus lambertii em 

um mosaico de floresta-campo no sul do Brasil.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a)  Avaliar características como altura, diâmetro altura do peito 

(DAP), ingresso, mortalidade e recrutamento de indivíduos de 

P. lambertii ao longo dos anos e em diferentes classes 

demográficas; 

b) Estimar o crescimento populacional do P. lambertii por meio 

de matrizes de transição para as diferentes coortes e anos 

avaliados; 

c) Avaliar o padrão de distribuição espacial da espécie para todas 

as classes demográficas ao longo dos anos; 

d) Avaliar a independência espacial entre classes demográficas ao 

longo dos anos; 

e) Correlacionar dados de cobertura de dossel e presença de 

indivíduos na área estudo para fundamentar a importância dos 

capões para a espécie; 

f) Gerar conhecimento para auxiliar na conservação da espécie no 

contexto dos mosaicos floresta-campo no sul do Brasil.   
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3 HIPÓTESES DE TRABALHO 

 

Considerando as características de Podocarpus lambertii, seu 

estado de ameaça devido aos processos acelerados de antropização nas 

últimas décadas e a importância dos capões na paisagem, as hipóteses 

deste capítulo são: 

a) Com base no histórico de exploração e uso atual da área de 

estudo, a população de P. lambertii deve apresentar padrão de 

distribuição de indivíduos distinto do esperado para populações 

inequiâneas (padrão J invertido); 

b) Tendo como base a capacidade de germinação e regeneração 

natural da espécie, a população de P. lambertii apresentará taxa 

de crescimento populacional positiva ao longo dos anos de 

avaliação; 

c) Considerando que os processos antrópicos podem modificar o 

padrão de distribuição interna dos indivíduos, a população de 

P. lambertii deve apresentar padrões de distribuição espacial 

distintos entre as classes (Plântulas, Jovens, Imaturos e 

Reprodutivos) e entre os anos de avaliação; 

d) A classe Plântulas deve apresentar padrão de dependência 

espacial em relação os indivíduos femininos pertencentes a 

classe Reprodutivos; 

e) Levando em consideração a heterogeneidade dos mosaicos de 

floresta-campo no sul do Brasil e suas características, 

condições de micro-habitat fornecidas pela presença dos capões 

(ex.: luminosidade), devem influenciar a dinâmica 

populacional da espécie ao longo dos anos de avaliação. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Área de estudo 

 

O trabalho foi realizado em uma propriedade particular na 

localidade da Coxilha Rica, no município de Lages, Santa Catarina, Brasil 

(Figura 1). A área de estudo está situada em uma paisagem de floresta-

campo que apresenta manchas de florestas (capões) dominadas pela 

presença das coníferas A. angustifolia e P. lambertii. Os capões são 

comuns nos campos do Planalto Sul Brasileiro, principalmente nas 

pequenas depressões dos terrenos e brotamento de córregos d’água (Reitz 

& Klein 1966). A altitude aproximada na área de estudo é de 1033 m e o 

clima segundo a classificação de Köppen é do tipo Cfb, temperado úmido 

com verão temperado (Kottek et al. 2006). 

A área de estudo apresentou um ciclo de corte seletivo de espécies 

madeireiras em 1971 e presença do fogo nas áreas de campo há 

aproximadamente 20 anos. Além disso, a propriedade apresenta criação 

de gado nas áreas de campo abertas, realiza incremento de nutrientes 

(adubação e calagem) nas pastagens e roçada de arbustos e arvoretas na 

área de campo aberto. 

 

 
Figura 1: Mapa da área de estudo localizada em um mosaico de floresta-campo em 

Lages, Santa Catarina, Brasil. Em A: parcela maior com nove hectares (300 x 300 m) 
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onde foram avaliados os indivíduos das classes Imaturos (IM) e Reprodutivos (RP); 

em B: parcela menor com 2,72 ha (170 x 160 m) onde foram avaliados os indivíduos 

das classes Plântulas (PL) e Jovens (JV). Os domínios Floresta com Araucária e 

Campos estão baseados no mapa proposto por Hueck e Seibart 1981. 

 

4.2 Coleta e análises de dados 

 

O estudo foi conduzido em uma parcela permanente que abrangeu 

áreas de campo aberto e capões onde P. lambertii ocorre (Figura 1, Área 

de Estudo). Todos os indivíduos de P. lambertii com altura ≥ 0,1 m que 

ocorrem dentro da parcela permanente foram avaliados e representam a 

população de estudo. Indivíduos com altura inferior a 0,1 m não foram 

avaliados devido sua elevada ocorrência e por tornarem o estudo inviável. 

Os indivíduos da espécie foram identificados e mensurados quanto a sua 

altura, diâmetro altura do peito (DAP, indivíduos maiores que 1,5 m) e 

mapeados utilizando coordenadas cartesianas (x e y em metros). O status 

(sobrevivência e mortalidade), incremento (DAP e altura), ingresso e 

densidade de indivíduos foram avaliados anualmente de 2013 a 2016. 

A população foi estratificada em quatro classes demográficas: 1) 

Plântulas (PL), indivíduos com altura ≥ 0,1 m e ≤ 0,5 m); 2) Jovens (JV), 

indivíduos com altura > 0,5 m e ≤ 1,5 m); 3) Imaturos (IM), indivíduo > 

1.5 m e sem presença de estrutura reprodutiva); e 4) Reprodutivos (RP), 

indivíduos masculinos e femininos com altura > 1,5 m e presença de 

estrutura reprodutiva. Os indivíduos das classes PL e JV foram avaliados 

na parcela menor de 2,72 ha (Figura 1, Área de Estudo, B) e os indivíduos 

das classes IM e RP foram avaliados na parcela maior de nove hectares 

(Figura 1, Área de Estudo, A). 

 

4.2.1 Estrutura e dinâmica populacional 

 

O número total de indivíduos e densidade de indivíduos por hectare 

foram calculados para cada classe anualmente. A média das alturas e 

diâmetro altura do peito (DAP) foram calculadas utilizando as avaliações 

entre os anos 2013-2016; e o incremento corrente anual em altura e DAP 

foi realizado utilizando os indivíduos que sobreviveram de 2013 a 2016 

(quatro anos). Os intervalos de confiança do incremento corrente anual 

foram calculados pelo teste t. 

A taxa de crescimento populacional foi estimada utilizando 

modelo matricial populacional (MMP) proposto por Lefkovitch (1965). 

MMP permite classificar uma população por estádios morfológicos 

(descontínuos) ou de tamanhos (contínuos) e admite que um indivíduo de 
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determinada classe pode morrer, crescer e reproduzir, além de 

permanecer no mesmo estádio a cada intervalo de tempo, a partir das taxas 

vitais básicas de crescimento, sobrevivência e reprodução da população 

(Caswell 1989). Para a construção das matrizes anuais, seguimos a 

estratificação em quatro classes demográficas apresentadas anteriormente 

(Plântulas, Jovens, Imaturos e Reprodutivos). 

A probabilidade permanência dos indivíduos na mesma classe (S); 

transição para classe sucessiva (G) e taxa de mortalidade (D) foram 

estimadas utilizando os dados demográficos coletados nos inventários de 

2013 a 2016, seguindo os critérios de classificação para cada classe 

demográfica. A taxa de mortalidade (D) para cada classe foi estimada 

seguindo:  

 

(1) D = 1 - S - G 

 

A partir dessas informações, foram construídas três matrizes de 

transição (2013-2014; 2014-2015; 2015-2016). Indiretamente a taxa de 

fecundidade foi estimada com base no número de indivíduos encontrados 

na classe PL, dividido pelo número de indivíduos RP e multiplicado pela 

probabilidade de permanência do indivíduo na mesma classe em cada ano 

avaliado (Caswell 1989). 

A taxa de crescimento populacional foi estimada a partir da taxa 

de crescimento finito da população (λ), tendo como base o valor 

dominante da matriz. O intervalo de confiança (95% de probabilidade) foi 

construído para estimar λ utilizando o método do percentil com 

reamostragem bootstrap. O método do percentil foi calculado 

selecionando indivíduos aleatoriamente a partir das probabilidades S, D e 

G com frequência fixada para cada classe (Maloney 2011). Todas as 

análises foram realizadas aplicando algoritmos no software R (R Core 

Team 2015), utilizando o pacote “popbio” (Stubben & Milligan 2007). 

 

4.2.2 Padrão e independência espacial 

 

O padrão espacial foi estimado para todos os anos (2013 a 2016), 

para todas as classes demográficas (PL, JV, IM e RP) e para todos os 

indivíduos Ingressantes e Mortos (2014 a 2016), por meio da Função K 

Univariada (Ripley 1977). Para efeito de cálculo, o raio (h) utilizado para 

se obter o K(h) foi de um metro, com distância máxima de 150 m para as 

classes IM e RP; e com distância máxima de 80 m para as classes JV e 

PL, indivíduos Ingressantes e Mortos. Os valores obtidos de K(h) foram 
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transformados por meio da função L(h) para facilitar a interpretação e 

visualização dos dados, seguindo a equação:  

 

(2) L(h) = ((K/π)1/2-h 

 

Os desvios em relação à Completa Aleatoriedade Espacial (CAE) 

foram testados a partir de 1000 simulações de Monte Carlo, resultando 

em envelopes de confiança de 95%. 
A independência espacial foi estimada pela Função K Bivariada 

(Ripley 1977, Barot et al. 1999). A Completa Independência Espacial 

(CIE) foi calculada entre as classes PL vs RP e PL vs Femininos para 

todos os anos de avaliação (2013 a 2016). A CIE também foi calculada 

entre os Mortos vs PL e Mortos vs Femininos para os anos de 2014 a 2016. 

Os desvios em relação à CIE foram testados por meio de 1000 simulações 

de eventos completamente aleatórios, resultando em envelopes de 

confiança de 95%.  

As Funções K Univariada e K Bivariada foram realizadas 

aplicando algoritmos no software R (R Core Team 2015), utilizando os 

pacotes “splancs” e “spatstat”(Rowlingson & Diggle 1993, Baddeley & 

Turner 2005).   

 

4.2.3 Cobertura de dossel 

 

A cobertura do dossel foi estimada com densiômetro esférico 

convexo (Lemon 1956). As classes PL e JV foram avaliadas na parcela 

menor (272 sub parcelas 10 x 10 m). A classe IM foi avaliada na parcela 

maior (900 sub parcelas de 10 x 10 m). Em ambas as sub parcelas, foram 

realizadas quadro medidas de cobertura do dossel (Norte, Sul, Leste e 

Oeste). A soma das quatro medidas de cobertura foi multiplicada por 1,04 

e dividida por quatro (Lemmon 1956) e o valor médio representou a 

cobertura do dossel em cada sub parcela. Os valores de cobertura de 

dossel foram transformados pela função arco-seno para eliminar valores 

iguais a zero. A correlação entre a cobertura do dossel e o número de 

indivíduos nas classes PL, JV e IM ao longo dos anos (2013 a 2016) foi 

estimada pela correlação de Spearman, utilizando o software R (R Core 

Team 2015). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Estrutura e dinâmica populacional 

 

Após quatro anos de acompanhamento foram encontrados e 

avaliados um total de 3598 indivíduos distintos de P. lambertii na área de 

estudo, incluindo aqueles indivíduos que morreram e já não fazem mais 

parte de nenhuma coorte atualmente. 

A população apresentou declínio em número de indivíduos a partir 

do aumento do incremento em altura e DAP, apresentando distribuição de 

indivíduos similar a um J invertido (Figura 2). A densidade anual total de 

indivíduos foi de 699 ind.ha-1 (2013), 840 ind.ha-1 (2014), 907 ind.ha-1 

(2015) e 959 ind.ha-1 (2016). As classes PL e JV apresentaram aumento 

na densidade de indivíduos ao longo dos anos (PL = 467 ind.ha-1 em 2013 

para 620 ind.ha-1 em 2016; JV = 153 ind.ha-1 em 2013 para 257 ind.ha-1 

em 2016). As classes IM e RP apresentaram baixa variação na densidade 

de indivíduos, podendo ser considerada constante ao longo dos anos (IM 

= ~47 ind.ha-1 e RP = ~35 ind.ha-1; Figura 2). 

 

 
Figura 2: Densidade de indivíduos de Podocarpus lambertii em suas respectivas 

classes demográficas ao longo dos anos. As classes Plântulas (PL) e Jovens (JV) foram 

avaliadas em uma parcela de 2,72 ha (2013 - 2016); as classes Imaturos (IM) e 

Reprodutivos (RP) foram avaliados em uma parcela de nove hectares (2013 - 2016). 

 

Considerando os quatros anos de acompanhamento, a altura média 

da classe PL foi de 0,25 m (2013 = 0,24 m; 2014 = 0,25 m; 2015 = 0,25 

m; 2016 = 0,24 m; Figura 3A). A altura média da classe JV foi de 0,82 m 

(2013 = 0,85 m; 2014 = 0,81 m; 2015 = 0,80 m; 2016 = 0,81 m; Figura 

3B). Para a classe IM a altura média foi de 4 m (2013 = 4,19 m; 2014 = 

3,99 m; 2015 = 3,94 m; 2016 = 3,90 m; Figura 3C). A classe RP 
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apresentou altura média de 7,6 m (2013 = 7,65 m; 2014 = 7,66 m; 2015 = 

7,66 m; 2016 = 7,64 m; Figura 3D). Considerando separadamente os 

indivíduos masculinos e femininos na classe Reprodutivos, a altura média 

foi respectivamente de 7,8 m e 7,5 m. 

O incremento corrente anual em altura para a classe PL foi de 0,02 

m.a-1 (IC = ± 0,0004; 95%; n = 728) e para a classe JV foi de 0,06 m.a-1 

(IC = ± 0,0011; 95%, n = 623). 

 

 

 
Figura 3: Distribuição em classes de altura para os indivíduos de Podocarpus 

lambertii nas classes Plântulas (A), Jovens (B), Imaturos (C) e Reprodutivos (D) para 

os anos de avaliação de 2013 a 2016. 

 

Considerando os quatros anos de acompanhamento, o DAP médio 

da classe IM foi de 4,5 cm (2013 = 4,76 cm; 2014 = 4,32 ,m; 2015 = 4,3 

cm; 2016 = 4,6 cm; Figura 4A) e para classe RP foi de 15.2 cm (2013 = 
15,1 cm; 2014 = 15 cm; 2015 = 15,1 cm; 2016 = 15,8 cm; Figura 4B). Na 

classe RP, os indivíduos Masculinos apresentaram média de DAP 

significativamente menor do que os Femininos (♂ 14,3 cm e nm = 177; 

♀ 16,5 cm e nm = 140; t = 2,44). A razão sexual média (proporção 



77 

 

masculinos.femininos) foi de 1,26, não diferindo significativamente do 

esperado 1:1 (177:140; χ2 = 2,2; p > 0,05). 
O incremento corrente anual em DAP para a classe IM foi 0,14 

cm.a-1 (IC: ± 0,0064; 95%; n = 362) e para classe RP foi de 0,22 cm.a-1 

(IC: ± 0,0096; 95%; n = 314). 

 

 
Figura 4: Distribuição em classes de DAP para os indivíduos de Podocarpus 

lambertii nas classes Imaturos (A) e Reprodutivos (B) para os anos de avaliação de 

2013 a 2016. 

 

O ingresso/recrutamento de indivíduos foi variável ao longo dos 

anos. Na primeira coorte (2013-2014) ingressaram na população 491 

indivíduos (180,1 ind.ha-1), na segunda coorte (2014-2015) ingressaram 

338 indivíduos (124,3 ind.ha-1) e por fim, na terceira coorte (2015-2016) 

370 indivíduos (136 ind.ha-1). Para todos os eventos de ingresso, grande 

parte dos indivíduos estiveram concentrados entre as classes de altura de 

0,1 – 0,2 m (Figura 5A). A mortalidade também foi variável ao longo dos 

anos e concentrada na classe PL e entre as classes de altura de 0,1 – 0,5 

(Figura 5B). 
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Figura 5: Distribuição em classes de altura para os indivíduos ingressantes (A) de P. 

lambertii em uma área de 2,72 ha para os anos de 2014 a 2016. Distribuição em classes 

de altura para os indivíduos mortos (B) de P. lambertii com altura < 1,5 m em uma 

área de 2,72 ha para os anos de 2014 a 2016. 

 

A dinâmica populacional de P. lambertii está sumarizada na Figura 

6. A permanência de indivíduos na mesma classe (S) aumentou da classe 

PL para a classe RP. Em termos médios, 83,7% (81,6 – 87,4%) dos 

indivíduos da classe PL permaneceram na mesma classe, 94% (92 – 

95,1%) na classe JV, 97,3% (95,9 – 99,2%) na classe IM e 99,5% (99 - 

100%) na classe RP. 

A transição para classes sucessivas (G) foi maior entre as menores 

classes demográficas. Em termos médios, entre PL e JV a transição de 

indivíduos foi de 7,2%, entre JV e IM foi de 4% e entre IM e RP foi de 

0,6%. As taxas de mortalidade (D) foram maiores nas menores classes 

demográficas, concentrada na classe PL (9,1%) e nas menores alturas (0,1 

– 0,2 m). As classes seguintes apresentaram D de JV (2%), IM (2%) e RP 

(0,5%). 

A taxa de fecundidade foi de 1,206 (RP para PL) e 0,047 (RP para 

JV). A população apresentou taxa de crescimento (λ) de 1,025, positiva e 

significativamente maior que um (IC: 1,005 < λ < 1,038; 95%). 

 

 

Figura 6: Dinâmica populacional de Podocarpus lambertii. Círculos com linha 

contínua representam as classes demográficas (Plântulas = PL; Jovens = JV; Imaturos 

= IM e Reprodutivos = RP); círculos com linha pontilhada representam a permanência 

de indivíduos na mesma classe (S); linha contínua horizontal representa a transição 

para classes sucessivas (G) e linha pontilhada superior representa a taxa de 

fecundidade dos indivíduos da classe RP. 

 
5.2 Padrão e dependência espacial 

  

Os desvios em relação à Completa Aleatoriedade Espacial (CAE) 

para a população de P. lambertii estudada entre os anos de 2013 a 2016 
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resultaram em um padrão agregado para todas as classes demográficas. 

Contudo, os picos de intensidade na função L(h) que determinam a 

distância de agregação foram distintos entre as classes demográficas. A 

classe PL apresentou maior intensidade de agregação a uma distância 

aproximada de 40 m, a classe JV de 38 m, a classe IM de 97 m e a classe 

RP de 65 m (Figura 7). 

 

 

 

 

 
Figura 7: Análise do padrão espacial pela função K Univariada para a população de 

P. lambertii nas classes PL, JV, IM e RP entre os anos de 2013 a 2016. As linhas 

pontilhadas representam os intervalos de confiança construídos com 1000 simulações 

de Completa Aleatoriedade Espacial. 
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Os indivíduos ingressantes e mortos dos anos 2014, 2015 e 2016 

também apresentaram padrão espacial agregado, com picos de agregação 

a distâncias aproximadas de 40 m, 42 m e 43 m respectivamente (Figura 

8).  

 

 
Figura 8: Análise do padrão espacial pela função K Univariada para a população de 

P. lambertii para os indivíduos Ingressantes e Mortos entre os anos de 2014 a 2016. 

As linhas pontilhadas representam os intervalos de confiança construídos com 1000 

simulações de Completa Aleatoriedade Espacial. 

 

Os desvios em relação à Completa Independência Espacial (CIE) 

resultaram em um padrão de independência espacial entre a classe 

Plântulas vs Reprodutivas e Plântulas vs Femininas para todos os anos 

avaliados de 2013 a 2016 (Figura 9). 
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Figura 9: Análise da independência espacial dos indivíduos de P. lambertii da classe 

PL vs RP e PL vs Femininas e para os anos de 2013 a 2016 pela função K bivariada 

de Ripley. Linhas pontilhadas representam os intervalos de confiança construídos com 

1000 simulações de Completa Independência Espacial. 

 

 A CIE para os indivíduos Mortos vs PL, resultaram em um padrão 

predominante de independência espacial. Entretanto, para o ano de 2014 

foi observado dois pontos de dependência espacial, o primeiro entre 0 e 5 

m e o segundo entre 25 e 47 m. Em 2015 foi observado dependência 

espacial a uma distância aproximada entre 0 a 4 m. Para o ano de 2016 

não foi observado dependência espacial (Figura 10). A CIE para os 

indivíduos Mortos vs Femininos, resultaram em um padrão de 

independência espacial para todos os anos avaliados (Figura 10). 

 

 

 
Figura 10: Análise da independência espacial dos indivíduos Mortos vs PL e Mortos 

vs Femininas de P. lambertii para os anos de 2014 a 2016 pela função K bivariada de 

Ripley. Linhas pontilhadas representam os intervalos de confiança construídos com 

1000 simulações de Completa Independência Espacial. 
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5.3 Cobertura de dossel 

 

As correlações entre cobertura de dossel e o número de indivíduos 

presentes nas classes PL, JV e IM foram positivas e significativas para 

todos os anos avaliados (Figura 11). 

 

 
Figura 11: Correlação de Spearman entre cobertura de dossel e número de indivíduos 

das classes PL, JV e IM entre os anos de 2013 a 2016. 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Ingresso, mortalidade e crescimento populacional 

 

A área de estudo sofreu exploração madeireira em meados de 1970 

e atualmente conta com a presença de gado e roçada nas áreas de campo 

aberto, atividades que podem deixar lacunas na população. No entanto, a 

população apresentou distribuição diamétrica semelhante a um “J” 

invertido, padrão típico de populações auto regenerativas (Scolforo et al. 

1998). Manfredi (2014) estudando populações de P. lambertii em três 

áreas de campo, Bom Jardim da Serra, Lages e São José do Cerrito, 

também encontrou distribuição diamétrica semelhante a um “J” invertido. 

A autora ressalta que nos três locais o número de indivíduos regenerantes 

(DAP ≤ 5 cm) representou 83 a 89% da população total e que mais de 

95% dos indivíduos estavam presentes em classes diamétricas inferiores 

a 0,2 m. Zimmer et al. (2010) estudaram os efeitos de diferentes espécies 

pioneiras sobre a colonização de P. lambertii em área de restauração e 

também observaram a presença da espécie em todas as classes de 

tamanho, sugerindo que a espécie apresenta capacidade de colonizar 

naturalmente áreas em estágios iniciais de restauração. 

A densidade total e o ingresso de indivíduos nesse estudo, mesmo 

inferior ao observado por Manfredi (2014), podem ser considerados 

elevados. Possivelmente, a metodologia utilizada pela autora de avaliar 

os indivíduos da espécie menores que 0,1 m de altura, justifique as 

diferenças observadas entre os estudos. Manfredi (2014) encontrou 

densidades totais que variaram de 1737 a 3596 ind.ha-1 e número de 

ingressantes entre 12 e 764 ind.ha-1. Em remanescentes de floresta 

contínua da Floresta Ombrófila Mista a densidade total de indivíduos de 

P. lambertii é consideravelmente menor, na ordem de 7,3 ind.ha-1 para 

adultos e 6,8 ind.ha-1 para plântulas (Meyer et al. 2009). Espécies 

congêneres como P. falcatus (Tesfaye et al. 2002), P. drouyniaunus 

(Chalwell & Ladd 2005) e P. totara (Miller & Wells 2003), apresentam 

densidades de indivíduos inferiores a observada nesse estudo. De forma 

geral, para A. angustifolia, a densidade e o ingresso de indivíduos são 

inferiores a observada nesse estudo, tanto em área de campo (79 ind.ha-1 

ingressantes, Paludo 2013) como em área de floresta contínua (11 a 24,5 

ind.ha-1 ingressantes, Paludo et al. 2011, Paludo et al. 2016). 

Alguns fatores podem estar diretamente relacionados a densidade 

e o ingresso de indivíduos em uma população, como a produção e 

dispersão de sementes. O consumo de sementes por humanos (Reis et al. 
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2014, Adan et al. 2016, Reis et al. 2018), pela fauna (Veira & Iob 2009) 

e a sua alternância de produção (Mantovani et al. 2004) podem limitar a 

densidade e o ingresso de indivíduos em uma população, assim como 

ocorre para A. angustifolia. No entanto, apesar desses fatores não serem 

conhecidos para P. lambertii, as altas densidades e o ingresso anual de 

novos indivíduos, sugerem indiretamente que a espécie apresenta alta 

produção de sementes. 

A dispersão de sementes de P. lambertii é pouco conhecida, sabe-

se apenas que ela é preferencialmente ornitocórica (Kuniyoshi 1983), 

contudo, as aves que a realizam não são conhecidas. Nesse sentido, é 

possível conjeturar que o grande número de indivíduos presentes nas 

classes PL e JV, em parte seja reflexo da falta de dispersores especialistas 

para a espécie. Aves frugívoras generalistas estão mais adaptadas ao 

processamento e manipulação do que a dispersão em si (Jordano & 

Schupp 2000) e podem diminuir a predação das sementes. Além disso, 

apesar da atratividade do epimácio para fauna, ele é pequeno (Garcia et 

al. 2006) e pode apresentar um baixo retorno energético para as aves 

dispersoras. 

A dispersão por barocoria para P. lambertii também deve ser 

levada em consideração, apesar de não haver relatos na literatura sobre 

esta síndrome de dispersão para a espécie. O epimácio e a semente da 

espécie são pequenos (Garcia et al. 2006) e quando maduros, são 

altamente sensíveis ao toque, desprendem-se facilmente e naturalmente 

caem sob a copa da árvore matriz. Como não são conhecidas as espécies 

responsáveis pela dispersão secundária do P. lambertii (potenciais 

dispersores e predadores), grande parte das sementes dispostas no solo 

tem grande probabilidade de germinar e se tornar plântulas. Ainda, 

considerando que na área de estudo a presença de araucária é abundante 

e suas sementes são altamente nutritivas (Leite 2007), possíveis 

dispersores e predadores secundários (ex.: roedores) podem investir na 

dispersão e predação das sementes de araucária, deixando de lado as 

sementes de P. lambertii. 
Além da grande densidade e ingresso de indivíduos, a população 

apresentou baixas taxas de mortalidade, que decresceram da classe PL 

(9,1%) até a classe RP (0,5%) e estiveram concentradas em até 0,5 m de 

altura, sugerindo que este pode ser um ponto crucial para a sobrevivência 

da espécie. Segundo Huchtings (1997) a maior mortalidade de indivíduos 

nas menores classes (altura de DAP) é um padrão esperado e bem 

estabelecido para plantas. Manfredi (2014) encontrou taxa de mortalidade 

de 23,7% em uma população de P. lambertii e atribuiu essa mortalidade 
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a resistência de compactação do solo devido a presença do gado. Na área 

de estudo, mesmo havendo a presença do gado, ela predominantemente 

ocorre nas áreas de campo aberto, onde não foram observados indivíduos 

de P. lambertii. 

Nesse sentido, outros possíveis fatores podem estar relacionados 

com a mortalidade dos indivíduos da espécie, como: 

(1) Herbivoria: ao longo das avaliações, indivíduos da classe PL 

foram encontrados com frequência sem folhas e gema apical, 

apresentando sinais claros de consumo por lagartas. Espécies de 

lagartas do gênero Epithecia sp. e a espécie Cyclophora annularis 

se alimentam das folhas de P. lambertii causando perda foliar de 

até 20% nos indivíduos adultos (Costa & Boscardin 2014). A 

mortalidade de indivíduos por herbivoria também foi sugerida para 

A. angustifolia devido a remoção dos cotilédones e gema apical 

(Paludo et al. 2011). 

(2) Presença de doenças causadas por fungos: todos os indivíduos 

da espécie, incluso os mortos, ocorreram nos capões onde a 

umidade é maior comparado com as áreas de campo aberto do 

presente estudo. Encontramos indivíduos da classe PL 

completamente secos e sem folhas, e indivíduos da classe RP 

necrosados e com galhos completamente secos, com sintomas 

característicos de doenças acometidas por fungos. Segundo Hersh 

et al. (2012) a umidade do solo pode potencialmente alterar a 

natureza da interação entre plantas e fungos de neutra para 

detrimental, causando a morte dos indivíduos. Neto (1979) relata 

que a espécie de fungo Corynelia brasiliensis infecta plântulas e 

adultos de P. lambertii, produz necrose em acículas no sentido 

longitudinal e muitas vezes leva a morte apical da acícula ou de 

toda ela. Em casos graves de incidência, pode causar a queda 

prematura da mesma e acometer aproximadamente 10% da 

espécie. Corrêa et al. (2012) relatam que vários fungos infectam as 

plântulas de A. angustifolia nas fases iniciais de desenvolvimento 

principalmente nas épocas chuvosas, e muitas vezes podem causar 

impacto negativo na sobrevivência das mesmas.  

(3) Queda de folhas do dossel: encontramos indivíduos da classe 

PL mortos sob as folhas secas de araucária (grimpas). Juntamente 

com P. lambertii, a araucária ocorre em abundância no local de 

estudo e segundo Backes et al. (2005) 60% das folhas secas 

produzidas na Floresta Ombrófila Mista são oriundas da araucária. 

A queda das grimpas pode muitas vezes matar as plântulas tanto 
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da própria espécie como de outras espécies, sendo possível que 

essa seja uma das causas geradoras de mortalidade no presente 

estudo. 

(4) Competição: a mortalidade dependente da presença das 

Plântulas sugere a existência de competição intraespecífica 

(Janzen 1970), que pode estar ocorrendo pelo fato das plântulas 

estarem presentes somente sob os capões e em grande parte sob a 

copa da planta mãe. Essa competição pode acontecer porque os 

indivíduos da mesma espécie podem explorar os mesmos recursos, 

e quanto maior o grau de similaridade entre os indivíduos, maior o 

efeito da competição (Johansson & Keddy 1991).  

Além dos fatores já mencionados, cabe ressaltar que a mortalidade 

também pode ser um reflexo das características da própria espécie, 

principalmente na fase de estabelecimento de plântulas, considerada uma 

das mais críticas do ciclo de vida de uma planta (Haig & Westoby 1991). 

A duração e as reservas nutritivas das sementes (Houter & Steege 2000) 

e a plasticidade das plântulas em maximizar a captação de recursos 

disponíveis (Fetene & Feleke 2001), podem favorecer a germinação e 

estabelecimento, como também a mortalidade da espécie. Esses pontos 

são importantes e devem ser estudados, uma vez que a maior mortalidade 

dos indivíduos de P. lambertii ocorreu até 0,5 m de altura (Figura 5). 

Apesar da mortalidade estar concentrada nas menores classes, se 

consideramos como sobrevivência (S + G), a taxa média observada foi 

elevada (PL = 90,9%, JV = 98%, IM = 97,9%, RP = 99,5%). Segundo 

Manfredi (2014) a maior sobrevivência de indivíduos de P. lambertii está 

associada a declividades superiores a 7,8% (sobrevivência de 62,94% dos 

indivíduos), a presença de matéria orgânica no solo inferior a 6,65% 

(61,08%) e a resistência a penetração do solo < 1060,43 kgf.cm-2 

(76,98%). Apesar de não avaliadas, as características apontadas por 

Manfredi (2014) podem ser encontradas na nossa área de estudo, 

especialmente nos capões. Ayma-Romay (2016) estudando a 

sobrevivência e o crescimento de plântulas de Podocarpus glomeratus em 

reflorestamento e em diferentes altitudes, observou taxas de 

sobrevivência de 0 a 23%, sendo diretamente influenciada pela altitude. 

Paludo (2013) estudando A. angustifolia encontrou taxas de 

sobrevivência de 21,1% para plântulas e 56,5% para juvenis. Valente et 

al. (2010) também estudando a araucária, observaram taxas de 

sobrevivência entre 43,6% e 64,3%. 

O incremento em altura (PL = 0,02 m.a-1; JV = 0,05 m.a-1) e DAP 

(IM = 0,14 cm.a-1; RP = IC: ± 0,22 cm.a-1) foram baixos e semelhantes ao 
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observados para A. angustifolia (J1 = 0,04 m.a-1em altura; J2 = 0,095 cm. 

a-1, IM = 0,11 cm. a-1, RP = 0,42 cm. a-1 em diâmetro, Paludo et al. 2016). 

Milani (2010) e Milani et al. (2013) estudaram o crescimento em diâmetro 

de P. lambertii e observaram que ele é inicialmente lento e dependente do 

sítio em que a população se encontra. O crescimento lento (altura e 

diâmetro) ajuda em partes a compreender as altas taxas de permanência 

dos indivíduos nas classes demográficas. Além disso, a alta produção de 

sementes da espécie e a baixa mortalidade não devem ser 

desconsideradas. 

As taxas de sobrevivência, mortalidade, ingresso, transição de 

classe e reprodução, mesmo variando ao longo dos anos, possibilitaram o 

crescimento da população (λ = 1,025). Outras coníferas, como A. 

laubenfelsii (λ: 1,013 a 1,184; Rigg et al. 2010) e A. muelleri (λ: 1,002; 

Enright et al. 2014) também apresentaram crescimento populacional ao 

longo do tempo, devido ao rápido crescimento e alto recrutamento de 

plântulas. Por outro lado, A. angustifolia (λ: 0,997; Paludo et al. 2016) 

apresentou tendência de declínio populacional, devido ao baixo 

recrutamento e transição entre classes, insuficientes para repor as taxas de 

mortalidade. Os fatores anteriormente propostos para explicar a alta 

densidade, o ingresso de indivíduos e a baixa mortalidade estão 

diretamente relacionados ao crescimento populacional da espécie na área 

de estudo. Cabe ressaltar ainda, que fatores abióticos, como umidade, 

temperatura, duração e intensidade luminosa e fertilidade do solo, são 

fundamentais na dinâmica populacional de espécies de plantas, e nesse 

estudo, podem estar diretamente relacionados com a presença de P. 

lambertii nos capões. 

 

6.2 Importância dos capões para a espécie 

 

Os campos no sul do Brasil podem ser considerados heterogêneos 

e distintos uns dos outros, especialmente pela presença dos mosaicos de 

floresta (capões) e áreas abertas de campo, que podem promover 

condições distintas de micro-habitat para as plantas (Valls et al. 2009). As 

áreas de campo aberto têm sido moldadas por interferências humanas 

(fogo e criação de gado) em distintos níveis de intensidade e nem sempre 

geram benefícios para os campos (Nabinger et al. 2000, Overback et al. 

2009). A exemplo disso, o pastejo excessivo, a compactação do solo e a 

competição interespecífica com espécies de gramíneas exóticas, podem 

dificultar a germinação e o estabelecimento de plântulas (Nabinger et al. 

2000, Sampaio & Guarino 2007). No presente estudo, a presença do gado 
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e as roçadas em parte da área aberta de campo, podem explicar 

parcialmente a ausência de indivíduos da espécie nesses locais. Por outro 

lado, na ausência desses eventos, também não foram observados 

indivíduos da espécie.  

Os capões podem proporcionar condições, como luminosidade, 

umidade e características de solo favoráveis para a germinação, 

desenvolvimento e estabelecimento da espécie, que não são encontradas 

nas áreas de campo aberto. Rizzini (1979) e Mattos (1994) relatam que os 

capões normalmente estão associados a locais úmidos. Reitz et al. (1983) 

descrevem que P. lambertii se desenvolve em solos férteis e/ou pobres, 

rasos e rochosos.  Longhi et al. (2010) mencionam que a espécie prefere 

locais pouco pedregosos, pouco inclinados, relativamente úmidos, com 

alta frequência de indivíduos e sub-bosque adensado. Manfredi (2014) 

relata que a espécie prefere locais com declividade superior a 7,8%, solos 

profundos (> 24 cm), úmidos e com melhor drenagem nas encostas e que 

possuam teor de matéria orgânica inferior a 6,65%. Todas essas 

características refletem bem os capões da nossa área de estudo e estão 

diretamente relacionadas com a dinâmica e estrutura espacial da 

população. 

Todas as classes demográficas ao longo dos anos avaliados 

apresentaram padrão espacial agregado. Os processos de dispersão da 

espécie (ornitocoria e barocoria), o sistema reprodutivo (dioicia), a 

densidade populacional e os processos associados a mortalidade, 

influenciam diretamente na formação do padrão espacial (Janzen 1970, 

Connell 1978, Bleher et al. 2002, Nathan & Casagrandi 2004). Além 

disso, as condições fornecidas pelos capões, principalmente de umidade, 

luminosidade e características do solo, atuam como processos pós-

dispersão, possivelmente influenciando positivamente a agregação da 

espécie. Tais condições reforçam a importância dos capões para a espécie, 

uma vez que no presente estudo, não foi observada dependência espacial 

entre as plântulas com os indivíduos reprodutivos e femininos. Os padrões 

agregados de distribuição predominam em espécies tropicais (Hubbell 

1979, Condit 2000, Capretz 2004) e em indivíduos das menores classes 

(Souza et al. 2008, Paludo et al. 2009, Montagna et al. 2018). 

Os capões da área de estudo são dominados pela presença de P. 

lambertii e A. angustifolia, e grande parte dos indivíduos dessas espécies 

são adultos e proporcionam condições de luminosidade distintas 

comparadas as áreas abertas de campo. A capacidade de tolerar ou não o 

sombreamento não é um consenso para a espécie (Fontoura et al. 2006, 

Chiamolera et al. 2010). Galvão (1986) define a espécie como heliófita 
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na fase juvenil, entretanto pode ser encontrada em condições de baixa 

luminosidade. Longhi et al. (2010) definem a espécie como tolerante ao 

sombreamento. Fagundes (2010) sugere que P. lambertii se enquadra 

como uma planta de sombra, por apresentar uma menor razão clorofila 

a/clorofila b e maior massa foliar por área. No presente estudo, a cobertura 

de dossel e o número de indivíduos presentes nas classes PL, JV e IM 

apresentaram correlações positivas e significativas, sugerindo que a 

espécie tolera o sombreamento, pelo menos, nas menores classes 

demográficas. 

Nesse sentido, as classes PL e JV podem apresentar adaptações 

fisiológicas e morfológicas que permitem uma melhor absorção da 

luminosidade e da capacidade de manutenção de recursos quando 

sombreadas, possibilitando o desenvolvimento da espécie. Essas 

adaptações são suportadas pelo maior crescimento (incremento) em altura 

nessas classes. Comportamento semelhante foi observado para A. 

angustifolia (Franco & Dillenburg 2007, Paludo et al. 2016). Ainda, a 

luminosidade sob os capões comparada as áreas abertas de campo, pode 

ser de melhor qualidade e intensidade, favorecendo positivamente a 

velocidade de germinação de P. lambertii, assim como ocorre para da 

Araucariaceae Wollemia nobilis (Offord & Meagher, 2001). 

A presença de umidade é uma das características dos capões 

(Rizzini 1979, Mattos 1994) e pode ser benéfica para as sementes, 

podendo acelerar e uniformizar o processo de germinação (Taiz & Zeiger 

2009). As sementes de P. lambertii são ortodoxas e podem permanecer 

viáveis após serem desidratadas a um nível crítico de 5,7% (Garcia & 

Nogueira 2008). Contudo, estudos têm demonstrado que nos estágios 

iniciais de germinação, as sementes ortodoxas perdem tolerância a 

dessecação, mas quando reidratadas, mantém duas funções fisiológicas 

por meio das membranas celulares, substâncias de reserva e estrutura das 

macromoléculas (Faria et al. 2005, Guimarães et al. 2011). Nesse sentido, 

a umidade proporcionada pelos capões também pode influenciar 

positivamente a germinação das sementes de P. lambertii, assim como 

ocorre com a luminosidade, e além disso, pode promover a manutenção 

dos indivíduos presentes nas menores classes de altura e DAP. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto dos mosaicos de floresta-campo, a população de P. 
lambertii apresentou taxa de crescimento positiva, alta taxa de ingresso, 

baixa mortalidade, padrão espacial agregado e todos os indivíduos da 

espécie ocorreram sob os capões. O ponto crítico para a sobrevivência da 

espécie ocorreu nas menores classes de altura (até 0,5 m) onde se 

concentrou a maior taxa de mortalidade. Mesmo assim, a sobrevivência 

em todas as classes demográficas foi elevada e somada ao demais fatores, 

permitem que a população cresça ao longo do tempo. A espécie pode ser 

considerada tolerante ao sombreamento e apresenta características menos 

evidentes de ser uma espécie pioneira, se comparado com A. angustifolia 

na mesma área de estudo. Ainda, pode ser considerada uma espécie 

característica de mosaicos de floresta-campo. Os capões são 

extremamente importantes para a dinâmica populacional da espécie, por 

promoverem condições de micro-habitat específicas, como luminosidade 

e umidade do solo. Tais condições aliadas as características intrínsecas da 

espécie (produção de sementes, dispersão e polinização) favorecem o 

ingresso, crescimento, permanência e conservação da espécie nesse 

ambiente. Contudo, P. lambertii é uma espécie longeva e o 

monitoramento contínuo da população é um ponto chave para aprofundar 

o conhecimento sobre seus aspectos populacionais. Além disso, a espécie 

é pouco estudada de forma geral, pouco se sabe sobre sua dispersão, 

agentes dispersores, biologia reprodutiva e sistema reprodutivo, ou 

mesmo sobre a influência de fatores como declividade, profundidade de 

solo e presença do fogo sobre a espécie. Aliado a este, novos estudos 

permitirão planejar e executar estratégias efetivas para conservação da 

espécie e da paisagem na qual ela se insere.  
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8 MATERIAL SUPLEMENTAR 

 

Material suplementar 1: Distribuição espacial das classes demográficas 

ao longo dos anos. Ordem superior - inferior: Plântulas (esquerda para 

direita 2013 a 2016), Jovens, Imaturos e Reprodutivos. 
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Material suplementar 2: Distribuição espacial dos indivíduos ingressantes 

e mortos ao longo dos anos. Ordem superior – inferior: Ingressantes 

(esquerda para direita 2014 a 2016) e Mortos. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISE FILOGEOGRÁFICA DE Podocarpus 

lambertii KLOTZCH EX ENDL., PODOCARPACEAE. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Biomas de ocorrência da espécie 

 

Podocarpus lambertii ocorre em três biomas brasileiros, o Pampa, 

a Mata Atlântica e a Caatinga.  

O bioma Pampa ocorre no Uruguai, na Argentina e no Brasil. No 

Brasil, este bioma também é conhecido como Campos Sulinos (Pillar & 

Lange 2015) e ocorre somente no estado do Rio Grande do Sul, onde 

ocupa aproximadamente 63% do território. A vegetação desse bioma é 

marcada pela presença de extensas planícies, campos, matas ciliares, 

capões e matas de encosta, que abrangem cerca de 176.500 km² do 

território brasileiro (Suertegaray & Pires da Silva 2009). O relevo é 

levemente ondulado, não ultrapassando 220 m de altitude, onde se 

destacam os tabuleiros e as coxilhas. Geologicamente o bioma apresenta 

os basaltos da Formação Serra Geral, os arenitos eólicos da Formação 

Botucatu e o Guará, de origem flúvio-lacustre (Ab’Saber 1963, CPRM 

2008). O verão apresenta curtos períodos de seca e as precipitações anuais 

variam de 1300 a 2000 mm entre o sul e a borda leste do bioma, sendo 

bem distribuídas ao longo do ano (Overbeck et al. 2015). 

O bioma Pampa abriga uma grande biodiversidade florística, são 

conhecidas cerca de 3000 espécies de plantas superiores (Boldrini et al. 

2015). A biodiversidade faunística é exuberante, com diversas espécies 

endêmicas e ameaçadas (ver anfíbios, Iop et al. 2015; répteis, Verrastro 

& Borges-Martins 2015, aves, Fontana & Bencke 2015; mamíferos, Luza 

et al. 2015). Entretanto, a rápida introdução e expansão das monoculturas 

e das pastagens tem acelerado a degradação das paisagens naturais neste 

bioma, restando atualmente apenas 36% (~63.200 km²) da sua área de 

extensão original (MMA 2016). Além disso, considerando apenas as 

unidades de conservação no âmbito do SNUC, o bioma Pampa apresenta 

a menor representatividade em áreas naturais protegidas por unidades de 

conservação, sendo 0,3% (~578 km²) em áreas de Proteção Integral e 

2,4% (~4.223 km²) em áreas de Uso Sustentável (MMA 2016). 

O bioma Mata Atlântica é considerado um hotspot de 

biodiversidade, devido ao endemismo e diversidade de espécies, contudo, 

também se insere entre os biomas mais ameaçados do planeta (Myers et 

al. 2000). A Mata Atlântica é uma das maiores florestas tropicais das 
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Américas, ocupa 15 estados brasileiros, cobre uma área aproximada de 

150 milhões de hectares, com uma amplitude geográfica da ordem de 29 

graus (Ribeiro 2010). O regime pluviométrico anual do bioma é variável 

entre a costa (~4000 mm) e o interior (~1000 mm), o que favorece a 

diversidade e o endemismo de espécies (Câmara 2005). O bioma abriga 

aproximadamente 20000 espécies de plantas, 688 espécies de aves, 261 

espécies de mamíferos, 200 espécies de répteis e 280 espécies de anfíbios, 

que podem representar até oito por cento das espécies do planeta (Myers 

et al. 2000, Silva & Casteleti 2005).  

Além da grande biodiversidade, o bioma Mata Atlântica abriga 

mais de 100 milhões de habitantes, concentrados principalmente nos 

centros urbanos (90%) e cerca de 2/3 da economia industrial do país, o 

que representa 70% do produto interno bruto (Pinto et al. 2012, Marinelli 

et al. 2013). Devido ao acelerado processo de urbanização e expansão da 

agricultura nas últimas décadas, as áreas de vegetação natural do bioma 

foram drasticamente reduzidas, restando menos de 16% da cobertura 

vegetal original (Ribeiro et al. 2009). Ainda, os remanescentes da 

vegetação da Mata Atlântica estão altamente fragmentados, em geral são 

menores que 50 ha (Ribeiro et al. 2009), estão isolados entre si e são 

compostos por florestas secundárias em estágio inicial ou intermediário 

de regeneração (Metzger et la. 2009, Ribeiro et al. 2009). Atualmente, o 

bioma é considerado um dos três hotspots mais vulneráveis as mudanças 

climáticas (Bellard et al. 2014).   

A Caatinga por sua vez ocupa aproximadamente 826.411 km² do 

território nacional e se estende por 10 estados brasileiros (IBGE 2004, 

MMA 2016). O clima é sua característica principal e que define sua 

biodiversidade. O bioma está rodeado por regiões tropicais com chuvas 

abundantes, porém, apresenta clima árido e semiárido (Peel et al. 2007). 

A precipitação média anual varia de 240 a 1500 mm, mas grande parte do 

bioma (região central) recebe menos que 500 mm de chuva anualmente 

(Prado 2003). A maior parte dessa precipitação (até 70%) está 

concentrada em curtos períodos (meses) e é irregular entre os anos, o que 

resulta em severas secas periodicamente (Chiang & Koutavas 2004). O 

revelo abrange três unidades, as áreas costeiras com altitude até 100 m, o 

Complexo Cristalino, que abrange áreas aplainadas entre 300 e 500 m, e 

as chapadas e serras com altitude superior a 900 m (Araújo et al. 2005). 

A paisagem é dominada por uma vegetação arbustiva, espinhosa e 

ramificada (Coimbra-Filho & Câmara 1996). Durante a seca, grande parte 

das espécies arbóreas perdem as folhas e exibem troncos esbranquiçados 

e brilhantes (Prado 2003). A caatinga arbustiva ocorre somente nos brejos 
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de altitude (florestas úmidas) localizados nas chapadas e serras com maior 

altitude (acima de 500 m) e que recebem até 1200 mm de chuva (Prado 

2003). A biodiversidade do bioma se equipara a outras florestas secas do 

mundo (Leal et al. 2003) e o nível de endemismo varia entre táxons, sendo 

de três porcento em aves (Silva et al. 2003) e 57% em peixes (Rosa et al. 

2003).  

Atualmente o bioma Caatinga representa um mosaico de áreas em 

distintos estágios de regeneração (Sampaio 2010), com grande parte da 

vegetação nativa em estágio de sucessão secundário (Pereira Filho & 

Bakke 2010). Aproximadamente 51,7% do bioma já foi alterado por ações 

antrópicas (pastagens e agricultura) e as áreas remanescentes estão 

altamente fragmentadas (Castelletti et al. 2004). O bioma apresenta 282 

áreas prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição dos 

benefícios, que somadas aportam 36% da sua área (Rosa 2008). 

Considerando apenas as unidades de conservação no âmbito do SNUC, a 

Caatinga apresenta a segunda menor representatividade em áreas naturais 

protegidas por unidades de conservação, sendo 1,2% (~10.457 km²) em 

áreas de Proteção Integral e 6,3% (~52.846 km²) em áreas de Uso 

Sustentável (MMA 2016). 

 

1.2 Análises filogeográficas em plantas 

 

O termo Filogeografia proposto por Avise et al. (1987) apresenta 

caráter multidisciplinar, utiliza ferramentas da sistemática filogenética, 

genética de populações, demografia, paleontologia, geologia e 

biogeografia para compreender os padrões de distribuição da 

biodiversidade (Avise 2000, Turchetto-Zolet et al. 2010). A Filogeografia 

trouxe um novo foco para os estudos que tratavam dos princípios e 

processos determinantes na distribuição geográfica de linhagens 

genealógicas, permitindo compreender como a diversidade genética e a 

distribuição dentro, entre, no espaço e no tempo das espécies se 

relacionam (Avise 2000, Avise 2009). De forma geral, essas relações 

permitem identificar padrões filogeográficos, que podem ser 

descontínuos ou contínuos dependendo da convergência ou não entre 

divergência genética e da distribuição/localização das espécies (Avise et 

al. 1987, Figura 1). 

Padrões filogeográficos descontínuos apresentam 

descontinuidades genéticas (barreiras), onde a divergência genética entre 

as linhagens ocorre por meio de diversos passos mutacionais. Essas 

linhagens podem estar separadas (Grupo I) ou coocorrem 



112 

 

geograficamente (Grupo II). Por outro lado, padrões filogeográficos 

contínuos apresentam maior ou menor divergência genética em função do 

fluxo gênico que a espécie apresenta, mesmo na ocorrência de barreiras 

geográficas. As linhagens nesse caso podem estar separadas devido ao 

fluxo gênico limitado (Grupo III), apresentarem elevado fluxo gênico e 

interconexões populacionais (Grupo IV) ou apresentarem fluxo gênico 

restrito e dispersão restrita (Grupo IV). 

 

 
Figura 1: Representação dos padrões filogeográficos propostos por Avise et al. 

(1987). Grupos I e II seguem divergência genética descontínua e Grupos III, IV e V 

seguem divergência genética contínua. As letras indicam diferentes populações. 

 

As análises filogeográficas avançaram após as abordagens iniciais 

realizadas por Avise et al. (1987). Os estudos filogeográficos passaram a 

empregar marcadores moleculares com diferentes taxas de mutação e 

herdabilidade, características importantes para avaliar relações 

filogenéticas e o padrão evolutivo de espécies (Wolfe et al. 1987, Petit et 

al. 2003). Entre os marcadores moleculares mais utilizados, estão o DNA 

mitocondrial (mtDNA), o DNA cloroplastidial (cpDNA), os 

microssatélites cloroplastidiais (cpSSR) e os microssatélites nucleares 

(ncSSR) (Beheregaray 2008, Morris & Shaw 2017). 

O mtDNA apresenta características desejáveis para estudos 

filogeográficos, como a ausência de recombinação gênica e rearranjos 

genéticos, baixa taxa de mutação e herança uniparental (Bock 2007), 

sendo muito utilizado em estudos com animais (Zink et al. 2006). Nas 

plantas, o mtDNA é compacto, denso, conservado e pouco informativo 

quando comparado ao cpDNA (Dambrostka & Qiu 2004). Além disso, o 

polimorfismo do mtDNA nas regiões codificantes é baixo e não apresenta 

elementos genéticos polimórficos, como os pseudogenes, introns e 

espaçadores intergênicos (Avise 2006). 
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O cpDNA também não permite a ocorrência de recombinação 

gênica e rearranjos genéticos (Palmer 1985, 1987, Gillam 1994), contudo, 

apresenta elementos genéticos não codificantes e polimórficos, e regiões 

repetidas (cpSSR), que possibilitam inferir sobre questões filogeográficas 

e padrões evolutivos (Avise 1994, Shaw et al. 2005). Além disso, o 

cpDNA apresenta taxa de substituição de nucleotídeos três vezes maior 

que o mtDNA, na ordem de 1 x 10-9 a 3 x 10-9 por sítio por ano (Wolfe et 

al. 1987). O cpDNA apresenta herança uniparental, predominantemente 

materna nas angiospermas (Birky 2008) e variável nas gimnospermas 

(Wang & Ran 2014). Nas coníferas das famílias Araucariaceae, 

Cupressaceae s.l. e Podocarpaceae, o cpDNA apresenta herança paterna 

(Mogensen 1996, Jansen & Ruhlman 2012) e possibilita inferir sobre o 

fluxo gênico via pólen (Jaramillo-Correa et al. 2006, Du et al. 2009). 

Devido a presença de regiões repetidas no genoma cloroplastidial, 

o uso de marcadores cpSSR em estudos filogeográficos e filogenéticos 

tem aumentado, especialmente após os trabalhos iniciais de Powell et al. 

(1995 a,b) e com advento do sequenciamento de nova geração (Egan et 

al. 2012, Lexer et al. 2013, Zimmer & Wen 2015, Morris & Shaw 2017). 

Os cpSSR são repetições em tandem de mononucleotídos localizados em 

regiões não codificantes do cloroplasto e apresentam taxa de mutação 

superior ao cpDNA (3,2 x 10-5 a 7,9 x 10-5; Provan et al. 1999). Por 

acessarem níveis maiores e mais sensíveis de polimorfismo (Provan et a. 

2001), os cpSSRs podem ser utilizados para examinar a estrutura e 

variação entre e dentro de populações, solucionar problemas entre 

linhagens basais, inferir sobre táxons relacionados, avaliar a contribuição 

relativa entre semente vs fluxo de pólen, indicar gargalos genéticos 

históricos, efeito fundador e deriva genética, entre outros (Marshall et al. 

2002, Diekmann et al. 2012, Tóth et al. 2017, Rodríguez-Correa et al. 

2018).  

Os microssatélites nucleares (ncSSR) também apresentam alto 

grau de polimorfismo de comprimento (Charlesworth et al. 1994), são 

codominantes, informativos (Kalia et al. 2011) e apresentam taxas de 

mutação superiores ao cpSSR, na ordem de 5 x 10-3 a 5 x 10-5 (Estoup & 

Angers 1998). Seu uso em estudos filogeográficos tem crescido nos 

últimos anos, tanto individualmente como associado a marcadores 

cloroplastidiais (cpDNA ou cpSSR, Morris & Shaw 2018). Contudo, a 

utilização de ncSSR em estudos filogeográficos deve ser cautelosa, 

devido aos processos geradores de mutação (ex.: erros durante 

recombinação, crossing-over desigual e polymerase slippage durante a 

replicação ou reparo do DNA) e a homoplasia (Estoup et al. 2002). Além 



114 

 

disso, devido a necessidade de um maior tamanho efetivo populacional 

(Ne) comparado aos marcadores cpDNA e cpSSR (haploides) é esperado 

que a estruturação filogeográfica seja menos evidente em ncSSR 

comparado aos marcadores cloroplastidiais (Hare 2001).  

Além da utilização de distintos marcadores moleculares, os 

estudos filogeográficos passaram a utilizar diferentes ferramentas 

estatísticas e abordagens integrativas (Knowles & Maddison 2002, 

Knowles 2009, Templeton 2009, Colevatti et al. 2015). As primeiras 

análises filogeográficas inferiam de forma qualitativa sobre a genealogia 

de uma espécie e sua distribuição geográfica (Avise et al. 1979, 1987). 

Era possível estimar o fluxo gênico ou tempo de divergência a partir de 

padrões geográficos (Slatkin & Maddison 1989), inferir diferenças 

genéticas (Nei & Li 1979) e conhecer padrões históricos. 

Um dos primeiros métodos estatísticos em estudos filogeográficos 

foi a análise filogeográfica de clados aninhados (NCPA, Templeton et al. 

1995). O método incorpora os erros da estimativa dos haplótipos e 

tamanho amostral (devido ao número de indivíduos e localidades, 

Templeton et al. 1992, Templeton & Sing 1993, Templeton et al. 1995) e 

permite testar a associação entre padrões genealógicos e geográficos, 

inferindo diretamente sobre a história demográfica de uma espécie ou 

linhagem (Templeton 1998). Contudo, para um único loco, o método deve 

ser utilizado e interpretado com cautela (Knowles & Maddison 2002).  

Posteriormente, as análises filogeográficas passaram a empregar 

modelos baseados na teoria da coalescência (Kingman 1982), considerar 

a estocasticidade e testar hipóteses conjuntas entre genealogia e 

demografia histórica (Knowles et al. 1999, Knowles 2000, Hare 2001, 

Knowles & Maddison 2002). Essas análises possibilitam estimar 

parâmetros filogeográficos, dentre eles o tamanho populacional histórico, 

crescimento e declínio populacional, tempos de divergência e taxas de 

migração a partir de eventos coalescentes estocásticos (Wakeley 2007). 

Ainda, sob o olhar da teoria da coalescência, os modelos podem ser 

construídos para testar hipóteses por meio da estatística bayesiana ou 

estatística de probabilidade/verossimilhança (Kuhner 2006, Hey & 

Nielsen 2007). Contudo, esses modelos podem ser complexos no contexto 

filogeográfico (Hickerson et al. 2010). 

Assim, a Computação Bayesiana Aproximada (ABC) passou a ser 

utilizada como uma ferramenta flexível para avaliar modelos evolutivos 

e padrões de diversidade genética por meio de probabilidades (Beaumont 

et al. 2002, Fagundes et al. 2007). Os métodos ABC têm sido utilizados 

na filogeografia comparativa, fazendo uso de modelos hierárquicos 
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bayesianos (Hickerson et al. 2006). Esses modelos permitem incorporar 

as variações mutacionais (diferentes locos) e as variabilidades dos 

parâmetros demográficos (Excoffier et al. 2005). Dessa forma, é possível 

estimar o grau de congruência nos tempos de divergência ou tamanho 

efetivo populacional, e diferenciar eventos de vicariância e eventos de 

dispersão (Hickerson & Meyer 2008). 

Recentemente, a filogeografia tem integrado metodologias de 

outras disciplinas, como da palinologia, paleoclimatologia, geologia, 

ecologia e genômica (Brunsfeld et al. 2001, Tribsch & Schonswetter 

2003, Bigg et al. 2008, McCormack et al. 2008, Carnaval et al. 2009, 

Knowles 2009). A modelagem de nicho ecológico (ENM) faz parte desse 

contexto, e por se propor a entender como o clima, geografia e interações 

ecológicas determinam, interagem e evoluem em uma 

espécie/comunidade (Hickerson et al. 2010), tem ganhado espaço nesse 

cenário (Morris & Shaw 2017). 

 

1.3 Modelagem de nicho ecológico (ENM) 

 

A modelagem de nicho ecológico pode ser considerada uma fonte 

de dados independente e integrativa (Alvaro-Serrano & Knowles 2014) e 

quando integrada a estudos filogeográficos, possibilita compreender e 

moldar os processos de estruturação da variação genética e as trajetórias 

evolutivas de espécies e populações (Knowles 2009, Chan et al. 201, 

Alvaro-Serrano & Knowles 2014). Isso se deve, em grande parte, pela 

base conceitual por trás da ENM (teoria de nicho ecológico) e pelo fato 

dos fatores climáticos e físicos afetarem a distribuição das espécies, 

podendo ser identificados em diferentes intensidades, escalas evolutivas 

e em distintos períodos de tempo, o que possibilita realizar inferências 

demográficas históricas (teoria da coalescência) (Pearson & Dawson 

2003, Soberón & Peterson 2005, Carstens & Richards 2007). Dessa 

forma, entender a teoria de nicho ecológico é fundamental para 

estabelecer conexões entre ENM e a filogeografia.  

O termo nicho ecológico foi incialmente proposto por Grinnell 

(1917), que o definiu como sendo a distribuição final de uma espécie 

regulada pelo conjunto de características ambientais toleradas/necessárias 

para sua sobrevivência. Tais características ambientais não interativas 

(cenopoéticas/abióticas) são relevantes ecologicamente e 

geograficamente para uma espécie em ampla escala (Jackson & Overpeck 

2000, Austin 2002, Peterson 2003). 
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Posteriormente, Elton (1927) definiu nicho ecológico como sendo 

a funcionalidade que uma espécie desempenha dentro de uma 

comunidade e sua relação com as outras espécies (dinâmica recurso-

consumidor), estabelecendo assim uma visão biótica e em escalas mais 

restritas (locais). A partir das definições propostas por Grinnell (abiótico, 

ampla escala) e Elton (biótico, escala restrita), Hutchinson (1957) definiu 

nicho ecológico como sendo um espaço n-dimensional ou hipervolume, 

onde as variáveis abióticas e bióticas (dimensões) delimitam as condições 

e o ambiente para uma espécie sobreviver. Hutchinson (1978) diferenciou 

ainda nicho fundamental e nicho realizado. O nicho fundamental (Figura 

2) de uma espécie é máximo quando não há restrições ou limitações 

bióticas; e o nicho realizado (Figura 2) é uma parte do nicho fundamental 

restrito ou limitado por influências bióticas. 

Contudo, nenhum dos conceitos considera as questões temporais e 

espaciais do nicho, bem como a capacidade de dispersão das espécies no 

espaço e no tempo (Sobral-Souza 2016). Dessa forma, Jackson & 

Overpeck (2000) propuseram a inclusão da dinâmica temporal e espacial 

(dispersão) das condições ambientais ao conceito proposto por 

Hutchinson, e denominaram de nicho potencial (Figura 2). O nicho 

potencial se refere a porções do nicho fundamental que se tornam 

existentes para as espécies, devido as alterações das condições ambientais 

em diferentes períodos de tempo. Assim, o nicho ecológico de uma 

espécie considera o nicho fundamental, nicho realizado e nicho potencial, 

além da capacidade de dispersão, que define seu nicho ocupado (Figura 

2). 

Nessa perspectiva, os nichos teóricos podem ser compreendidos 

pelo diagrama Biótico-Abiótico-Mobilidade (BAM, Figura 2), que 

descreve as interações entre os fatores determinantes na distribuição de 

uma espécie e sua dinâmica no tempo (Soberón & Peterson 2005, Soberón 

2007, Soberón & Nakamura 2009). A relação entre os espaços geográfico 

e ambiental, permite modelar a distribuição geográfica de espécies, como 

resposta as mudanças ambientais ao longo do tempo (Soberon & 

Nakamura 2009, Lima-Ribeiro & Diniz-Filho 2013). Ainda, possibilita 

gerar um mapa de adequabilidade ambiental que descreve o nicho de uma 

espécie (Thuiller 2003). Para tal, a ENM requer informações sobre as 

espécies (dados de ocorrência), variáveis preditoras (variáveis 

ambientais) e métodos analíticos, que possibilitem relacionar 

adequadamente as informações da espécie aos preditores (Colwell & 

Rangel 2009, Lima-Ribeiro & Diniz-Filho 2013).  
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Figura 2: Representação do diagrama BAM que apresenta os fatores que afetam a 

distribuição geográfica e temporal de uma espécie. G: área de estudo ou espaço 

geográfico de interesse; A: conjunto de características ambientais necessárias para 

sobrevivência de uma espécie, nicho fundamental; B: variáveis bióticas que podem 

ou não restringir o espaço de ocorrência de uma espécie; M: movimento/dispersão de 

uma espécie; A’ e B’: representam a alteração no tempo das áreas favoráveis à 

ocorrência de uma espécie; interseção A’ e B’: regiões inacessíveis para uma espécie. 

Adaptado de Soberón & Peterson 2005, Lima-Ribeiro & Diniz-Filho 2013. 

 

Um mapa de adequabilidade reflete, a partir das necessidades 

ecológica de uma espécie, os locais que são mais ou menos adequados 

para sua sobrevivência (Elith & Leathwick 2009, Franklin 2009). Pode 

ainda indicar a distribuição potencial de uma espécie (nicho fundamental) 

ou a distribuição realizada, dependendo do método utilizado (Lima-

Ribeiro & Diniz-Filho 2013). Os métodos em ENM compõem dois 

grupos que diferem entre si metodologicamente: os modelos mecanísticos 

e os modelos correlativos (ver Guissan & Zimmermann 2000, Guisan et 

al. 2002). Serão abordados aqui apenas os modelos correlativos. 

Os modelos correlativos são utilizados em estudos filogeográficos 

(Collevatti et al. 2009, Quiroga et al. 2012, Ulker et al. 2017), assumem 

que a distribuição geográfica de uma espécie reflete suas necessidades 

ambientais (Soberón & Nakamura 2009, Peterson et al. 2011), permitem 

identificar regiões com características ambientais semelhantes às que a 

espécie ocorre (Franklin 2009) e também realizar simulações temporais, 

a partir de Modelos Circulares Oceano-Atmosfera (AOGCMs). 

Operacionalmente os modelos correlativos utilizam dados de 
presença/ausência, apenas presença e presença/background para 

modelagem de nicho de uma espécie (Franklin 2009, Peterson et al. 2011, 

Sobral-Souza 2016). Serão abordados aqui os métodos que utilizam dados 

de presença e presença/background. 
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Os métodos que utilizam apenas dados de presença, modelam o 

nicho fundamental (Soberón 2010), definindo as condições necessárias 

para uma espécie sobreviver a partir da sobreposição dos pontos de 

ocorrência (presença) com as variáveis ambientais (Sobral-Souza 2016). 

A exemplo disso, os algoritmos de envelope bioclimáticos utilizados pelo 

Bioclim (Nix 1986) e os algoritmos de distância (Domain, Carpenter et 

al. 1993; Mahalanobis, Farber & Kadmon 2003) utilizam apenas dados 

de presença.  

Os métodos que utilizam dados de presença/background modelam 

um nicho intermediário entre o nicho realizado e o nicho potencial de uma 

espécie (Jimenéz-Valverde et al. 2008). Essas inferências são realizadas 

comparando os dados de ocorrência (presença), e suas respectivas 

condições ambientais disponíveis na extensão de estudo (background) 

(Peterson et al. 2011, Sobral-Souza 2016). Dentre os algoritmos que 

utilizam essa abordagem estão, o de máxima entropia (MaxEnt, Philips et 

al. 2006) e de aprendizado de máquina (SVM, Tax & Duin 2004) (ver 

mais detalhes em Lima-Ribeiro & Diniz-Filho 2013 e no item 4.4.3 deste 

capítulo). Assim, como a distribuição potencial de uma espécie, depende 

dos dados utilizados, das variáveis preditoras (ex.: variáveis ambientais) 

e dos métodos analíticos (ex.: diferentes algoritmos), reduzir os erros e 

incertezas nas predições é fundamental.  

Nesse sentido, a avaliação dos modelos possibilita predizer se a 

distribuição potencial de uma espécie é melhor do que uma gerada ao 

acaso (Fielding & Bell 1997). Esta avaliação depende do critério utilizado 

para definir o valor de adequabilidade que restringe a distribuição 

geográfica modelada (threshold; ver Liu et al. 2005, Nezén & Araújo 

2011, Lima-Ribeiro & Diniz-Filho 2013) e da utilização de dados de 

treinamento e dados de teste (Fielding & Bell 1997). Além disso, como é 

possível combinar diversos AOGCMs e algoritmos, e que estes 

individualmente predizem diferentes áreas de distribuição potencial para 

uma espécie (Diniz-Filho et al. 2009), a técnica de ensemble pode gerar 

predições mais robustas e fiéis a realidade (Araújo & New 2007). 

Segundo Araújo et al. (2005) predições individuais robustas e confiáveis 

geram melhores predições combinadas, consequentemente mais fiéis a 

real distribuição de uma espécie.  

 

1.4 Integração da Filogeografia e ENM 

 

A modelagem de nicho ecológico (ENM) vem sendo amplamente 

utilizada em análises filogeográficas (Knowles 2009, Álvaro-Serrano & 
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Knowles 2014). Diversos estudos têm empregado ambas metodologias 

para estimar a distribuição potencial das espécies para o passado, presente 

e futuro (Peterson et al. 2011, Svenning et al. 2011), para identificar locais 

potenciais de ocorrência de espécies no passado (Morgan et al. 2011), 

para caracterizar preferências e tolerâncias ambientais de espécies 

(Wooten et al. 2010), para avaliar a adaptação a condições locais entre 

espécies e/ou populações (Banta et al. 2012), avaliar hipóteses 

biogeográficas alternativas relacionadas as mudanças climáticas 

(Edwards et al. 2012), testar se a divergência de nicho ecológico é 

congruente a divergência de espécies (Kalkvik et al. 2012), gerar e testar 

hipóteses filogeográficas (Collevatti et al. 2009, 2012), verificar a 

diferenciação de nichos e distribuição de linhagens (McCormack et al. 

2010, Kalkvik et al. 2012, Peres et al. 2017), indicar áreas de estabilidade 

ao longo do tempo (Carnaval et al. 2009), relacionar padrões de 

distribuição genética com áreas de expansão (Brunes et al. 2015) e utilizar 

ambas as metodologias associadas a dados históricos (ecológicos, 

palinológicos) para verificar, por exemplo, processos de dispersão, 

expansão e rotas migratórias (Lauterjung et al. 2018). 

Apesar das diferentes possibilidades de integração entre ENM e a 

filogeografia, as aplicações apresentam vantagens e limitações (Álvaro-

Serrano & Knowles 2014). Para cada aplicação, é fundamental conhecer 

os pressupostos e as limitações, para evitar interpretações tendenciosas 

(Warren 2012). A exemplo disso, umas das aplicações mais comuns da 

ENM em estudos filogeográficos, é a interpretação de padrões de 

diversidade genética baseados na concordância entre divergência genética 

e projeções de distribuição de uma espécie (ex.: Moussalli et al. 2009). 

Nesse caso, por serem análises qualitativas, corroborativas, que podem 

ser geradas separadamente e especialmente dependentes da paisagem, 

dinâmica histórica de uma espécie ou de fatores não capturados pelos 

modelos (ex.: interações bióticas) as interpretações podem ser 

tendenciosas (Zellmer & Knowles 2009, Wagner & Fortin 2013, Wisz et 

al. 2013). Na diferenciação de nichos, as interpretações devem ser 

cautelosas pelo fato existirem diversas maneiras de examinar a possível 

divergência de linhagens a partir se seus nichos ecológicos (Peterson et 

al. 2011), a modelagem pode não capturar todas as informações relevantes 

para definir o nicho de uma espécie (Soberón & Peterson 2005, Warren 

2012) ou os nichos podem ser determinados a partir de diferentes 

backgrounds e variáveis utilizadas nas análises (McCormack et al. 2010).  

Na determinação de áreas de estabilidade (ex.: Carnaval et al. 

2009) a atenção deve estar voltada a utilização de diferentes algoritmos 
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(Araújo & New 2007), resolução temporal dos dados climáticos (Brown 

& Knowles 2012), diferentes cenários (Graham et al. 2010) e na utilização 

de dados para projetar a distribuição de uma espécie (ex.: dados treino, 

Álvaro-Serrano & Knowles 2014). Nesse contexto, os pressupostos, 

limitações e interpretações devem ser aplicados as demais possibilidades 

de uso da ENM e filogeografia, como para geração de hipóteses, 

predições de distribuição futura de espécies, identificação de efeitos 

causados pela paisagem e na incorporação de outros dados (ex.: 

palinologia) (Álvaro-Serrano & Knowles 2014). 

Diante desse contexto, nesse estudo, procurou-se integrar análises 

filogeográficas e de ENM para compreender o cenário evolutivo da 

espécie Podocarpus lambertii. Assim, foram determinados eventos e 

áreas de expansão populacional, áreas de refúgio e áreas prioritárias para 

conservação, avaliou-se ainda alterações na distribuição potencial da 

espécie em diferentes cenários e associações de expansões populacionais 

recentes (geradas por análise genética) com dados de ENM (mais detalhes 

ver itens 2 e 3 desse documento). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Estabelecer um cenário filogeográfico para P. lambertii em sua 

extensão de ocorrência, integrando filogeografia estatística (marcadores 

cloroplastidiais - cpDNA) e análises de paleomodelagem (Modelagem de 

Nicho Ecológico), a fim de inferir como as mudanças climáticas do 

passado influenciaram a distribuição geográfica e a estrutura genética da 

espécie. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar a diversidade haplotípica (Hd) e nucleotídeos 

(π) de populações de P. lambertii; 
b) Identificar possíveis eventos de expansão ou gargalos 

populacionais; 

c) Estimar a divergência genética (Fst) entre populações e 

verificar a existência de associação com as distâncias 

geográficas; 

d) Identificar a formação de possíveis grupos genéticos 

populacionais (k) e barreiras históricas ao fluxo gênico; 

e) Estabelecer uma rede de haplótipos para o conjunto de 

populações de P. lambertii visando identificar o haplótipo 

ancestral e regiões prioritárias para conservação da espécie;  

f) Identificar as variáveis bioclimáticas que melhor explicam 

a distribuição potencial de P. lambertii;  

g) Estimar a distribuição potencial de P. lambertii para os 

cenários do passado e do presente; 

h) Identificar áreas estáveis, com perda ou ganho de 

adequabilidade para a espécie ao longo do tempo; 

i) Correlacionar informações genéticas e macroecológicas da 

espécie para estabelecer seu cenário filogeográfico, visando 

identificar regiões prioritárias para conservação da espécie. 
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3 HIPÓTESES DE TRABALHO 

 

Considerando a extensão atual de ocorrência de Podocarpus 
lambertii e as alterações climáticas entre o passado e o presente, as 

hipóteses deste capítulo são: 

a) A espécie apresentará padrão filogeográfico contínuo e a 

divergência genética entre as populações ocorrerá em função 

do fluxo gênico que a espécie apresenta; 

b) Existe estrutura genética correlacionada com as distâncias 

geográficas das populações de P. lambertii; 

c) As alterações na distribuição potencial da espécie refletem as 

alterações climáticas entre o passado (LGM e HOL) e o 

presente (Presente); 

d) Diferenças de adequabilidade positivas (G > 0) entre os 

cenários do passado e presente estão correlacionadas com 

expansões populacionais recentes (Fs de Fu). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Áreas de estudo e amostragem 

 

As populações de P. lambertii utilizadas para coleta de material 

vegetal (acículas) foram selecionadas a partir de informações na 

literatura, levantamento em herbários e conhecimento pessoal. A 

amostragem abrangeu propriedades particulares e Unidades de 

Conservação (UCs) dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia (Figura 3). A autorização para 

coleta do material vegetal foi concedida pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) mediante a autorização 

número 53706 (ver Material Suplementar 1 para mais detalhes). 

 

 
Figura 3: Extensão de ocorrência registrada para populações de P. lambertii 

(vermelho) nos biomas Pampa, Mata Atlântica e Caatinga. Populações amostradas da 

espécie para estudo genético (preto). Populações amostradas e populações na área de 

ocorrência (vermelho) integram o conjunto de 105 pontos de ocorrência da espécie 

utilizados para a modelagem de nicho ecológico. 

 

O material vegetal de 25 populações da espécie foi coletado entre 

os anos de 2016 e 2017 (Tabela 1). Em cada população foram coletadas 

acículas de pelo menos 15 indivíduos reprodutivos (masculinos ou 
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femininos), espaçados entre si no mínimo 50 m, para evitar possível 

estruturação familiar. Todos os indivíduos da espécie foram 

georeferenciados com auxílio de GPS (Global Position System). As 

amostras foram devidamente armazenadas em caixas térmicas no 

momento da coleta e posteriormente acondicionadas em freezer a -20° C 

no Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal 

(LFDGV). A população de Piatã (PIA) localizada no estado da Bahia, foi 

gentilmente cedida pelo pesquisador Tiago Esposito (Universidade 

Federal de Pernambuco). 

 
Tabela 1: Localidade das populações de Podocarpus lambertii amostradas. 

Longitude e Latitude em graus decimais. 

Estado Município/Localidade População Longitude Latitude 

RS 

Cambará do Sul/Parque 

Nacional Aparados da 

Serra 

APS -50.081892 -29.158566 

RS Bom Jesus BJ -50.283316 -28.943715 

SC Bom Jardim da Serra BJS -49.671581 -28.330345 

PR Balsa Nova BN -49.660002 -25.600592 

SC Bela Vista do Toldo BVT -50.460239 -26.261340 

RS Cambará do Sul CAB -50.041228 -28.905409 

SC Caçador CAC -50.987729 -28.821625 

PR Campina Grande do Sul CGS -49.051793 -25.313775 

SP Campos do Jordão CJ -45.498970 -22.692742 

SC Lages/Coxilha Rica CO -50.509011 -28.212737 

PR Campo do Tenente CT -49.740277 -25.968984 

SC Curitibanos CU -50.601141 -27.201926 

PR Irati IRA -50.513101 -25.541834 

RS Jaquirana JAQ -50.401076 -28.910931 

RS Muitos Capões MC -51.141482 -28.346674 

MG Monte Verde MV -46.041329 -22.870781 

SC Painel PA -50.136085 -27.904647 

MG 

Aiuruoca/Parque 

Estadual Serra do 

Papagaio 

PESP -44.723784 -22.136829 

BA Piatã PIA -41.878888 -13.043611 
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PR Rincão RIC -49.133790 -25.807810 

SC São Cristóvão do Sul SC -50.396639 -27.273962 

SC São Joaquim SJ -49.798293 -28.345353 

SC São José do Cerrito SJC -50.570442 -27.639957 

PR São José dos Pinhais SJP -49.136309 -25.616255 

SC Urupema UR -49.926744 -27.895489 

 

4.2 Obtenção dos dados genéticos 

 

4.2.1 Extração de DNA 

 

A extração de DNA total do material vegetal de cada população foi 

realizada com base no protocolo proposto por Doyle & Doyle (1990) com 

adaptações específicas para a espécie. As amostras foram quantificadas 

em espectrofotômetro NanoDrop 1000® (Thermo Scientific), gel de 

agarose 1,5% e padronizadas a concentração final de 10 ng/μl. A extração 

de DNA foi realizada para os 15 indivíduos de cada população, contudo, 

para os procedimentos posteriores foram selecionadas 12 amostras de 

cada população que apresentaram maior pureza e quantidade de DNA 

total.  

 

4.2.2 Seleção e desenvolvimento dos iniciadores cloroplastidiais 

(cpDNA) 

 

Para estabelecer os protocolos de amplificação dos fragmentos, a 

seleção dos iniciadores cpDNA foi realizada a partir de uma varredura 

inicial com dez indivíduos de duas populações geograficamente distantes. 

Foram testados cinco iniciadores cpDNA considerados universais 

desenvolvidos por Demesure et al. (1995) (Tabela 2). Adicionalmente, 

com base no genoma cloroplastidial do P. lambertii (Vieira et al. 2014), 

foram desenhados iniciadores cpDNA específicos para a espécie, a partir 

de regiões que teoricamente apresentariam maior polimorfismo. Foram 

desenhados, sintetizados e testados quatro iniciadores para a espécie 

(Tabela 2, locos2). A partir de ambos os resultados, foram selecionados 

entre todos os locos testados, aqueles que apresentaram melhor nitidez 

das bandas em gel de agarose 1,5% e maior polimorfismo (Tabela 2, 

locos3). 
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Tabela 2: Pares de iniciadores cpDNA desenvolvidos, testados e selecionados para 

amplificação de DNA de P. lambertii. F = iniciador forward, R = iniciador reverse, 

TA: temperatura de anelamento testada em °C, TE: tamanho esperado em pares de 

base, ¹ iniciadores desenvolvidos por Demesure et al. (1995), ² iniciadores específicos 

da espécie, ³ iniciadores selecionados. 

Iniciadores Sequência 5' - 3' TA  TE 

¹K1K2 
trnK1 GGGTTGCCCGGGACTCGAAC 

53,5 - 
trnK2 CAACGGTAGAGTACTCGGCTTTTA 

¹DT 
trnD ACCAATTGAACTACAATCCC 

52 1400 
trnT CTACCACTGAGTTAAAAGGG 

¹CS 
psbC GGTCGTGACCAAGAAACCAC 

58 1500 
trnS GGTTCGAATCCCTCTCTCTC 

¹AS 
psbA  ACTTCTGGTTCCGGCGAACGAA 

58 - 
trnS AACCACTCGGCCATCTCTCCTA 

¹³SfM 
trnS  GAGAGAGAGGGATTCGAACC  

63 1700 
trnfM CATAACCTTGAGGTCACGGG 

²³HA 
trnH ATTCACAATCCACTGCCTTA 

58 880 
psbA TCTGGTTCACTGCTCTAGGT 

²AK 
psbA GGGTAGGAATCATCAAAACA 

58 941 
trnK GATTCATTCGCAGAGAGAAC 

²³pL 
atpE TCGGGAAGATTTTCGTATAG 

60 995 
rbcL AAGGTCTAAGGGATAAGCTACA 

²I16 
trnI  CGCTCTACCGCTGAGCTA 

58 854 
rrn16 GCTAGTAATCGCCGGTCA 

 

4.2.3 Amplificação e purificação dos fragmentos cpDNA 

 

Os iniciadores selecionados: trnH-psbA (HA), atpE-rbcL (pL) e 

trnS-trnfM (SfM) foram amplificados pela técnica de Polimerase Chain 
Reaction (PCR). Os componentes e as concentrações utilizadas para 

amplificação dos iniciadores na reação de PCR foram: 0,2 mg/ml de 

Bovine Serum Albumin (BSA); 1X PCR Buffer; 2,0 mM de MgCl2; 0,3 

mM de dNTPs; 0,2 μM do iniciador forward (F); 0,2 μM do iniciador 
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reverse (R); 1 unidade de Taq DNA polimerase platinum (Invitrogen TM) 

e 10 ng/ul de DNA, para um volume final de 20 μl. 

As etapas de ciclagem para a amplificação dos iniciadores cpDNA 

estão dispostos na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Condições de ciclagem utilizadas para amplificação via PCR dos 

iniciadores cpDNA. T = temperatura em graus Celsius, TA = temperatura de 

anelamento específica do iniciador, s = segundos. 

Etapas da PCR T (°C) 
Número de 

Ciclos 

Tempo (s) 

HA  pL SfM 

Desnaturação Inicial 94 1 180 180 180 

Desnaturação 94 

30 

30 30 30 

Anelamento TA 30 30 30 

Extensão 72 138 138 138 

Extensão Final 72 1 900 900 900 

 

Os produtos da PCR (fragmentos) foram purificados com 

polietilenoglicol (PEG) para retirada de iniciadores forward, reverse e 

dNTPs não incorporados durante as amplificações. Para cada reação, 

foram adicionados 20 μl de PEG 800 20% contendo cloreto de sódio 2,5 

M. As reações foram agitadas (Vortex®), incubadas por 30 min em estufa 

a 37ºC e centrifugadas em temperatura ambiente durante 15 min a 13000 

rpm (15115 g). O sobrenadante foi removido e adicionado 100 μl de 

etanol 100% (4ºC) para a lavagem do pellet. Esse processo foi repetido 

mais duas vezes, porém utilizando etanol 80%. Após as lavagens, o pellet 

foi levado à estufa a 37°C para secagem e posterior ressuspensão (durante 

30 min a 37ºC) em 15,0 μl de água ultrapura. O produto de PCR 

purificado foi quantificado em gel de agarose 1,5%, corado com GelRed 

(Biotium®) e comparado com um padrão de bandas de marcador 1 kb 

DNA ladder (New England Biolabs®). 

 

4.2.4 Reações de sequenciamento, purificação pós-reação e 

sequenciamento 

 
As reações de sequenciamento foram realizadas pela técnica de 

PCR com kit de sequenciamento BigDye® Terminator v 3.1 (Applied 

Biosystems) para um volume final de 20 ul. Foi utilizado: 3,2 μM dos 

iniciadores forward e reverse separadamente, 1 μl de Ready Reaction 
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Premix, 4 μl de Tampão de sequenciamento (BDT), água ultrapura e 

aproximadamente 40 ng do produto amplificado e purificado após a PEG. 

As etapas de ciclagem seguiram o protocolo do BigDye® Terminator 

(ABI Prism BigDye 2002). O produto das reações de sequenciamento foi 

purificado para retirada de dNTPs, utilizando EDTA 125 mM, acetado de 

amônio 7.5 M e etanol 100%, tendo como base o manual do BigDye® 

Terminator (ABI Prism BigDye 2002). Após purificadas, o 

sequenciamento das amostras foi realizado em sequenciador ABI 3500xl 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems®). 

 

4.2.5 Alinhamento e montagem das sequências 

 

Os eletroferogramas gerados a partir do sequenciamento dos 

indivíduos foram analisados (qualidade) e exportados em formato fsta no 

programa SeqScanner 2. Cada indivíduo apresentou uma sequência 

forward e reverse. Para cada loco, a sequência de cada indivíduo gerada 

pelo iniciador reverse foi transformada em reverse-complement pelo 

programa MEGA 7 (Kumar et al. 2016). As sequências geradas pelos 

iniciadores forward e reverse-complement de cada indivíduo foram 

alinhadas a partir da sua área de sobreposição e transformadas em uma 

única sequência no programa MEGA7 (Kumar et al. 2016). As sequências 

de cada loco e para todas as populações foram agrupadas para serem 

analisadas conjuntamente.  

 
4.3 Análise dos dados genéticos 

 

4.3.1 Diversidade haplotípica (Hd) e nucleotídica (π) 

 

Os haplótipos foram identificados para cada loco e para a 

combinação dos três locos com auxílio do programa DnaSP v 5 (Librado 

& Rozas 2009). Foram estimados os índices de riqueza haplotípica (Hr), 

diversidade haplotípica (Hd, Nei 1987) e diversidade nucleotídica (π, Nei 

1987). A diversidade de nucleotídeos a nível populacional e total foi 

corrigida de acordo com o modelo evolucional de Kimura 2P, com auxílio 

do programa Arlequin v 3.5 (Excoffier & Lischer 2010). 

 

4.3.2 Testes de neutralidade 

 

Para determinar possíveis eventos de expansão ou gargalos 

populacionais foram utilizados os testes de neutralidade D de Tajima 
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(Tajima 1989) e Fs de Fu (Fu 1997). O teste D de Tajima tem como 

pressuposto o modelo de sítios infinitos sem recombinação (Kimura 

1969). O teste assume que em um mesmo sítio a probabilidade de ocorrer 

duas mutações é pequena, é apropriado para sequências curtas de DNA e 

apresenta maior rigor para testar gargalos populacionais (Ramírez-

Soriano et al. 2008). O teste Fs de Fu também segue o pressuposto do 

modelo de sítios infinitos, entretanto, considera fatores temporais das 

mutações (antigas e recentes) que geram sítios polimórficos, sendo mais 

indicado para testar expansões recentes (Ramírez-Soriano et al. 2008). 

Ambos os testes foram realizados no programa Arlequin v 3.5.2.2 

(Excoffier & Lischer 2010). 

 

4.3.3 Divergência genética, identificação de grupos populacionais  

 

A estimativa de divergência genética (Fst) entre as populações foi 

calculada seguindo o estimador proposto por Weir & Cockerham (1984), 

utilizando Análise Molecular da Variância (AMOVA) com auxílio do 

programa Arlequin v 3.5.2.2 (Excoffier & Lischer 2010). O Fst também 

foi calculado para todas as combinações de populações par-a-par. 

Para verificar a existência de associação entre as distâncias 

geográficas (D) e divergência genética, foi utilizado o teste de Mantel 

(1967). As distâncias utilizadas foram transformadas pela equação: ln (D) 

~ [Fst / (1- Fst)]) de acordo com Rousset (1997) e foi utilizado o 

coeficiente de correlação de momentos de Pearson (Sokal & Rohlf 1995). 

A análise foi realizada com auxílio do programa R (R Development Core 

Team 2015). 

A formação de grupos populacionais (k) espacialmente e 

geneticamente distintos foi testada a partir da Análise Bayesiana, 

utilizando a análise de mistura de estrutura genética e espacial com k 

variando de 1 a 25. A estimativa foi realizada com auxílio do programa 

BAPS v 6.0 (Corander et al. 2008). A partir da formação de distintos 

grupos, das coordenadas geográficas e da divergência genética (Fst) entre 

as populações, foi utilizado o programa Barrier v 2.2 para verificar a 

existência de barreiras históricas ao fluxo gênico entre as populações 

(Manni et al. 2004). 

 

4.3.4 Rede de haplótipos 

 

A rede de haplótipos foi construída pelo método Median-Joining 

MJ (Bandelt et al. 1999) com a utilização do programa PopART (Leigh 
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& Bryant 2015). A rede de haplótipos permite descrever uma relação 

evolutiva entre os haplótipos e definir o haplótipo ancestral. 

 

4.4 Modelagem de nicho ecológico 

 

4.4.1 Seleção dos pontos de ocorrência 

 

Os pontos de ocorrência utilizados para gerar os modelos de nicho 

ecológico e a distribuição potencial da espécie nos biomas de ocorrência 

Pampa, Mata Atlântica e Caatinga, foram selecionados a partir do banco 

de dados disponível no speciesLink e dos pontos amostrados para estudo 

genético.  

A partir dos registros encontrados e aceitos para a espécie no 

speciesLink (847 registros), foi realizada uma triagem para diminuir a 

probabilidade de erro amostral. No processo de triagem foram 

eliminados: registros sem a presença de coordenadas geográficas 

(longitude e/ou latitude); registros com coordenadas geográficas 

duplicadas; registros alocados em áreas urbanas; registros presentes na 

mesma localidade e muito próximos entre si; e registros com coordenadas 

geográficas não validadas. Após o processo de triagem, os pontos 

selecionados foram comparados com os pontos utilizados para a 

modelagem da distribuição potencial da espécie disponível no 

speciesLink/Biogeo (Richit 2015).  

 

4.4.2 Escolha das variáveis bioclimáticas 

 

Foram utilizadas previamente 22 variáveis bioclimáticas 

disponíveis em WorldClim Global Climate Data 

(www.worldclim.org/version2) e AmbData (www.dpi.inpe.br/Ambdata) 

para gerar os modelos de nicho ecológico e a distribuição potencial da 

espécie (Tabela 4). 

Dentre as 22 variáveis bioclimáticas disponíveis, foram escolhidas 

por meio de análise fatorial aquelas que reduziram a dimensionalidade 

dos dados e colinearidade entre os preditores. A análise fatorial permite a 

seleção das variáveis originais independentes entre si (preserva 

significado biológico) e estabelece critérios para representar a variância 

original dos dados.  

Para verificar a importância e a contribuição de cada uma das 

variáveis bioclimáticas selecionadas foi utilizado o programa Maxent 

(Phillips et al. 2006). Para tal, foram usados os 105 pontos de ocorrência 
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da espécie. Destes pontos, 25% foram utilizados para teste, foram 

realizadas 10 replicatas e 500 interações entre os pontos, utilizando como 

background os biomas de ocorrência da espécie (Pampa, Mata Atlântica 

e Caatinga). 

As variáveis bioclimáticas selecionadas apresentaram resolução 

espacial de 30 segundos (1 km2) e foram utilizadas para construção dos 

cenários do presente (Presente) e passado (HOL: ~6 kAP e LGM: ~21000 

kAP). Foram utilizados dois Modelos Circulares Oceano-Atmosfera 

(AOGCMs): o CCSM4 e o MIROC-ESM. Como background foi 

utilizado os biomas de ocorrência da espécie. A escolha das variáveis 

bioclimáticas foi realizada com auxílio do programa R (R Development 

Core Team 2015) utilizando os pacotes “RStoolbox” (Lautner et al. 

2018), “raster” (Hijmans 2016), “rgdal” (Bivand et al. 2017) e “psych” 

(Revelle 2018). 

 
Tabela 4: Variáveis bioclimáticas utilizadas para a construção dos cenários. 

Variáveis bioclimáticas 

alt Altitude (m) 

prec Precipitação (mm) 

wind Velocidade do vento (m.s-1) 

bio01 Temperatura média anual 

bio02 Variação diurna média de temperatura (média mensal - Tmax-Tmin) 

bio03 Isotermalidade ((bio02/bio07)*(100)) 

bio04 Sazonalidade de temperatura (desvio padrão*100) 

bio05 Temperatura máxima do mês mais quente 

bio06 Temperatura mínima do mês mais frio 

bio07 Amplitude térmica anual (bio05-bio06) 

bio08 Temperatura média do trimestre mais úmido 

bio09 Temperatura média do trimestre mais seco 

bio10 Temperatura média do trimestre mais quente 

bio11 Temperatura média do trimestre mais frio 

bio12 Precipitação anual 

bio13 Precipitação do mês mais chuvoso 

bio14 Precipitação do mês mais seco 

bio15 Sazonalidade da precipitação (coef. de variação) 

bio16 Precipitação do trimestre mais chuvoso 
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bio17 Precipitação do trimestre mais seco 

bio18 Precipitação do trimestre mais quente 

bio19 Precipitação do trimestre mais frio 

 
4.4.3 Algoritmos de modelagem 

 

Diversos algoritmos podem ser utilizados para modelar a 

distribuição potencial de espécies, por apresentarem distintas tolerâncias 

e condições para suas predições. O uso combinado de algoritmos pode 

reduzir a influência de erros e aumentar a confiabilidade do modelo final 

(Barry & Elith 2006, Diniz-Filho et al. 2009). Dessa forma, a distribuição 

potencial da espécie foi realizada a partir de cinco algoritmos distintos: 

a) Algoritmo de envelope: 1) Bioclim (Nix 1986), calcula um 

valor de adequabilidade local comparando os valores 

(amplitude) das variáveis ambientais com a distribuição da 

espécie (“dados treino” - adequabilidade é máxima na mediana 

50%). Predição contínua, de zero a um. 

b) Algoritmos de distância: 2) Domain (Carpenter et al. 1993), 

estima a distância de Gower entre cada região da área de estudo 

(grid) e o ponto de ocorrência da espécie mais próximo, dessa 

forma, não considera um único centroide climático ótimo; e 3) 

Mahalanobis (Farber & Kadmon 2003), está baseado em 

análise multivariada, média e covariância entre variáveis 

ambientais e ocorrência da espécie. Assume um único centroide 

climático ótimo para a espécie, dessa forma, estima a 

adequabilidade controlando possíveis colinearidades e 

interações entre as variáveis ambientais. Ambas as distâncias 

apresentam predição contínua. 

c) Algoritmos de aprendizado de máquina: 4) Support Vector 

Machine – SVM (Tax & Duin 2004) e 5) Maximum Entropy – 

MaxEnt (Phillips & Dudik 2008) são algoritmos baseados em 

presença-background da espécie. Ambos os algoritmos 

utilizam condição ambiental dos dados de presença e as 

condições da área de estudo (background). Reconhecem 

padrões a partir omissões (predição de ausência em local de 
ocorrência da espécie) e comissões (predição de ocorrência em 

local de ocorrência conhecida) e estabelecem um nicho 

intermediário da espécie. Ambas as distâncias apresentam 

predição contínua. 
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Todos os algoritmos foram rodados com auxílio do programa R (R 

Development Core Team 2015) utilizando o pacote “dismo” (Hijmans et 

al. 2017), com exceção do algoritmo SVM, onde foi utilizado a função 

específica ksvm do pacote “kernlab” (Karatzoglou et al. 2004). 

 

4.4.4 Avaliação dos modelos 

 

O conjunto de dados inicial com 105 pontos de ocorrência da 

espécie foi aleatoriamente dividido em dois subgrupos: treino com 75% 

dos pontos, e teste com 25% dos pontos. Além da aleatorização dos 

pontos de ocorrência (treino e teste), para cada algoritmo (Bioclim, 

Domain, Mahalanobis, Maxent e SVM) e AOGCM (CCSM e MIROC), 

foram realizadas mais 10 aleatorizações por meio de bootstrap, para 

diminuir a correlação entre os dados. Foram gerados no total 150 mapas 

para cada AOGCM (10 aleatorizações x 5 algoritmos x 3 cenários).  

Utilizamos como threshold a maximização dos acertos em 1 

(presenças corretas/total de presenças = a/a+c) e maximização dos 

acertos em 0 (ausências corretas/total de ausências = d/b+d). A avaliação 

dos modelos foi realizada a partir da estimativa de TSS (True Skill 

Statistic; máxima especificidade + sensibilidade - 1). Os valores de TSS 

variam de -1 a 1, sendo que valores negativos ou próximos de 0 indicam 

que os modelos não são estatisticamente diferentes dos modelos gerados 

aleatoriamente; e valores próximos de 1 indicam que os modelos tiveram 

ótimo ajuste. Contudo, para afeito de avaliação, assume-se que valores 

acima de 0,5 são considerados adequados para predizer a distribuição 

potencial de espécies (Allouche et al. 2006). 

Após a avaliação, os 150 mapas de adequabilidade de cada 

AOGCM foram transformados em mapas de frequência pela técnica de 

ensamble (Araújo & New 2007). A técnica de ensamble realiza duas 

concatenações; a primeira entre os modelos (réplicas) de cada algoritmo; 

e a segunda dentro de cada AOGCM. Dessa forma, para cada algoritmo 

(Bioclim, Domain, Mahalanobis, Maxent e SVM) e para cada cenário 

(Presente, HOL, LGM) é gerado um único mapa onde os valores de 

adequabilidade variam de 0 a 1 e representam a frequência com que cada 

célula (1 km2) foi predita como adequada. 

A avaliação dos modelos foi realizada com auxílio do programa R 

(R Development Core Team 2015) utilizando os pacotes “raster” 
(Hijmans 2016), “dismo” (Hijmans et al. 2015), “kernlab” (Karatzoglou 

et al. 2004), “gam” (Hastie 2018) e “randomForest” (Liaw & Wiener 
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2002). Os pacotes “raster”, “rgdal” e “pacman” (Rinker & Kurkiewicz 

2017) foram utilizados na técnica de ensemble.  

 

4.4.5 Diferenças de adequabilidade entre cenários do presente e do 

passado 

 

Para determinar a diferença de adequabilidade entre os cenários do 

passado (LGM e HOL) e do presente (Presente), foram utilizados os 

mapas gerados pela técnica de ensemble. Para cada AOGCM (CCSM e 

MIROC) foram gerados três mapas (21 kAP – 6 kAP, 21 kAP – Presente 

e 6 kAP – Presente). A diferença nos valores de adequabilidade em cada 

célula de 1 km² no mapa demonstram em quais cenários temporais da 

distribuição potencial da espécie as áreas que podem ser consideradas 

estáveis (E = 0), apresentarem perda de adequabilidade (P < 0), ou 

apresentarem ganho de adequabilidade (G > 0).  

Posteriormente, para cada AOGCM e para os três cenários 

temporais utilizados (21 kAP – 6 kAP, 21 kAP – Presente e 6 kAP – 

Presente), foram extraídos os valores da diferença de adequabilidade das 

25 populações utilizadas no estudo genético. Para cada população e em 

cada cenário, foram correlacionados os valores de adequabilidade e Fs de 

Fu (Fu 1997) afim de testar a hipótese de que áreas com G > 0 estão 

correlacionados com valores negativos de Fs de Fu (sugerem expansão 

populacional). O teste Fs de Fu é adequado para tal preposição por 

considerar fatores temporais das mutações (antigas e recentes) e por ser 

apropriado para testar expansões populacionais recentes (Ramírez-

Soriano et al. 2008). Para verificar a associação entre as duas variáveis 

foi utilizado o coeficiente de correlação de momentos de Pearson (Sokal 

& Rohlf 1995). A análise foi realizada com auxílio do programa R (R 

Development Core Team 2015). 

 



137 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Diversidade genética e testes de neutralidade 

 

Os três locos cpDNA utilizados para estimar a diversidade genética 

da espécie foram polimórficos. Os locos HA e pL desenhados com base 

no genoma cloroplastidial da espécie, apresentaram estimativas de Hr, Hd 

e π superiores ao loco universal SfM (Tabela 5). 

 
Tabela 5: Índices gerais de diversidade estimados para P. lambertii. Os índices de 

diversidade foram estimados para cada loco e para o conjunto dos locos. Valores 

significativos p < 0,05 em negrito. 

Parâmetros analisados 
Locos 

Conjunto 
HA pL SfM 

n amostral 296 296 291 286 

pb analisados 751 884 924 2559 

Sítios Polimórficos 7 9 6 22 

Número de Haplótipos (Hr) 8 15 7 33 

Diversidade haplotípica (Hd) 0,178 0,613 0,069 0,676 

Diversidade nucleotídica (π*10⁴) 2,44 12,00 0,76 4,80 

D de Tajima -1,693 -0,570 -1,799 -1,708 

Fs de Fu -9,311 -7,085 -12,597 -34,787 

 

Para o conjunto de locos, o haplótipo H01 apresentou a maior 

frequência de ocorrência (159 indivíduos; 55,6%), seguido dos haplótipos 

H03 (28 indivíduos; 9,8%) e H02 (25 indivíduos; 8,7%). Os demais 

haplótipos apresentaram frequência de ocorrência menor que 5% e podem 

ser considerados raros. O número de haplótipos variou de dois, nas 

populações CO e RIC, a sete haplótipos na população BJS. Com exceção 

da população PIA, todas as demais populações apresentaram o haplótipo 

H01, e grande parte delas apresentaram também o haplótipo H02 e/ou 

H03 (Figura 4, Material Suplementar 2). 

Os três locos apresentaram mutações do tipo: transição, 
transversão, deleção e/ou inserção. O loco HA apresentou duas 

transversões (A-T e G-T), quatro transições (3: C-T e 1: G-T), três 

inserções (- G) e uma deleção (G -). O loco pL apresentou cinco 

transversões (2: T-G e 3: C-A), cinco transições (1: T-C e 4: A-G), 29 

inserções (- C) e quatro deleções (C -). O loco SfM apresentou três 
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transversões (2: G-C e 1: C-A), quatro transições (2: T-C e 2: C-T) e uma 

inserção (- T). 

Em termos populacionais, o número de indivíduos avaliados por 

população variou de cinco a 12, devido à baixa qualidade das sequências 

forward e/ou reverse. A população de Piatã (PIA) apresentou o menor 

número de indivíduos avaliados, por apresentar qualidade insatisfatória 

do DNA extraído. As acículas dos indivíduos dessa população foram 

acondicionadas secas (desidratadas) e para a espécie, este processo 

aumenta a contaminação do DNA por polifenóis.  

 
Figura 4: Localização geográfica das 25 populações de P. lambertii avaliadas e seus 

respectivos haplótipos. Ordem dos biomas sentido sul-norte: Pampa, Mata Atlântica 

e Caatinga. 

 
A diversidade haplotípica (Hd) para o conjunto das populações foi 

0,676 (p < 0,05) (Tabela 6). Os menores valores de Hd foram observados 

nas populações CO e MC, e os maiores valores nas populações SJC e CU. 

A diversidade nucleotídica (π) para o conjunto das populações foi de 4,8 
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x 10-4. Os menores valores de π foram observados nas populações CO, CJ 

e APS, e os maiores valores nas populações SJC e CU. 

Para o conjunto de populações, ambos os testes de neutralidade, D 

de Tajima (-1,708) e Fs de Fu (-34,787; p < 0,05) apresentaram valores 

negativos, sugerindo expansão populacional recente. Considerando 

individualmente as populações, valores positivos para D de Tajima foram 

observados nas populações BVT, CU, PESP e RIC, todas as demais 

populações apresentaram valores negativos. As populações CAC e JAQ 

apresentaram valores negativos e significativos para D de Tajima. Para Fs 

de Fu, valores positivos foram observados para MC, MV, RIC e SC, e as 

demais populações apresentaram valores negativos. As populações BJS, 

CAC, SJP e UR apresentaram valores negativos e significativos para Fs 

de Fu. 

 
Tabela 6: Índices de diversidade para o conjunto de populações e para cada população 

de P. lambertii. n = número de indivíduos avaliados, Hr = número de haplótipos, Hd 

= diversidade haplotípica, π = diversidade nucleotídica (*10-4), FS = FS de Fu (1997), 

D = D de Tajima (1989). Valores significativos p < 0,05 em negrito. 

Populações n Hr Hd π*10⁴ D Fs 

APS 12 H01, H02, H03 0,439 1,84 -0,850 -0,724 

BJ 12 H01, H03, H04, H05 0,561 3,55 -1,103 -0,822 

BJS 12 
H01, H03, H06, 

H07, H08, H09, H10 
0,773 5,39 -1,167 -3,820 

BN 11 
H01, H08, H11, 

H12, H13 
0,618 4,83 -1,570 -1,535 

BVT 12 H01, H03, H07, H14 0,742 4,68 0,672 -0,234 

CAB 11 H01, H03, H15, H16 0,673 3,41 -0,506 -1,026 

CAC 12 H01, H03, H16, H17 0,454 1,95 -1,630 -2,124 

CGS 11 
H01, H02, H13, 

H16, H18 
0,818 5,83 -0,485 -1,084 

CJ 12 H01, H03, H19 0,439 1,84 -0,850 -0,724 

CO 12 H01, H08 0,167 0,65 -1,140 -0,476 

CT 11 
H01, H02, H07, 

H13, H20 
0,782 4,98 -0,975 -1,464 

CU 12 
H01, H02, H03, 

H06, H11 
0,833 6,81 0,193 -0,546 

IRA 12 H01, H03, H08, H12 0,561 3,14 -1,385 -1,087 

JAQ 12 
H01, H03, H19, 

H21, H22, H23 
0,758 6,28 -1,572 -1,924 



140 

 

MC 11 H01, H23, H24 0,345 5,83 -0,485 1,435 

MV 12 H01, H03, H06 0,621 3,44 -0,378 0,428 

PA 12 
H01, H02, H06, 

H11, H24, H25 
0,682 6,70 -1,023 -1,748 

PESP 10 H01, H03, H26 0,644 2,87 0,120 -0,100 

PIA 5 H27, H28, H29 0,700 3,13 -0,972 -0,829 

RIC 12 H01, H02 0,485 1,90 1,066 1,003 

SC 12 H01, H06, H11, H13 0,561 5,39 -0,616 0,073 

SJ 12 H01, H02, H30, H31 0,561 3,14 -1,385 -1,087 

SJC 12 
H01, H02, H03, 

H11, H24, H32 
0,848 8,00 -0,460 -1,271 

SJP 12 
H01, H02, H16, 

H18, H19 
0,757 4,09 -0,741 -1,786 

UR 12 
H01, H04, H08, 

H19, H33 
0,667 3,67 -1,023 -2,059 

Total 286 33 0,676 4,80 -1,708 -34,787 

 

5.2 Divergência genética e identificação de grupos 

 

A Análise Molecular da Variância (AMOVA) detectou para o 

conjunto de populações divergência genética positiva e significativa (Fst 

= 0,1385; p < 0,01), indicando estruturação entre as populações. 

Aproximadamente 13,9% da variação estimada ocorre entre as 

populações e 86,1% ocorre dentro das populações (Tabela 7).  

 
Tabela 7: Análise Molecular da Variância (AMOVA) para o conjunto de 

populações estudadas de P. lambertii. GL = graus de liberdade, SQ = Soma 

dos quadrados, CV = componentes de variação. 

Fonte de Variação GL SQ CV % Variação 

Entre populações 24 36,21 0,08547 Va 13,85 

Dentro de populações 261 138,73 0,53154 Vb 86,15 

Total 285 170,94 0,617  

Fst  = 0,1385 (p < 0,01) 

 A partir da significativa estruturação entre populações, a análise 

Bayesiana da estrutura genética identificou a formação de dois grupos 
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distintos (k = 2), sendo: (i) Grupo Sul (24 populações): APS, BJ, BJS, 

BN, BVT, CAB, CAC, CGS, CJ, CO, CT, CU, IRA, JAQ, MC, MC, MV, 

PA, PESP, RIC, SC, SJ, SJC, SJP, UR; e (ii) Grupo Norte (uma 

população): PIA (Figura 5).  

 

 
Figura 5: Grupos populacionais propostos pela análise Bayesiana (k = 2) a partir da 

divergência genética entre as populações de P. lambertii. Azul: identificação de 

barreira a partir da divergência genética entre as populações. Ordem dos biomas 

sentido sul-norte: Pampa, Mata Atlântica e Caatinga. 

 

A partir da separação dos grupos proposta pela análise Bayesiana, 

a AMOVA detectou uma variação entre grupos de 64,58%, variação entre 

populações dentro dos grupos de 2,92% e dentro das populações de 

32,51% (Tabela 8). 
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Tabela 8: Análise Molecular da Variância (AMOVA) para o conjunto de populações 

estudadas subdivididas em dois grupos. GL = graus de liberdade, SQ = Soma dos 

quadrados, CV = componentes de variação. 

Fonte de Variação GL SQ CV % Variação 

Entre grupos 1 11,15  1,05586 Va 64,58 

Entre populações 

dentro dos grupos 
23 25,06 0,04766 Vb 2,92 

Dentro de populações 261 138,73 0,53154 Vc 32,51 

Total 285 174.94 1.635   

Fst  = 0,6749 (p <  0,01), Fsc = 0,0823 (p < 0,01) e Fct = 0,6458 (p < 0,05)  

 

A partir do teste de Mantel (1967), a correlação entre as distâncias 

geográficas (ln D) e distâncias genéticas (Fst / (1- Fst)) entre as populações 

estudas foi positiva e significativa (r = 0,524; p < 0,01) (Material 

Suplementar 3 e 4). 
 

5.3 Rede de haplótipos 

 

O haplótipo H01 pode ser considerado o ancestral para o conjunto 

das populações de P. lambertii, por estar presente em quase todas as 

populações (exceto na população de PIA), ter maior frequência de 

ocorrência e provavelmente ser o mais antigo. O haplótipos H02 e H03, 

originários do H01 também apresentaram frequência de ocorrência 

superior aos demais haplótipos, podendo ser considerados haplótipos 

antigos. Os haplótipos presentes nas extremidades da rede e derivados dos 

haplótipos mais antigos, são raros e mais recentes, devido a sua 

frequência de ocorrência. Todos os haplótipos foram formados por um 

passo mutacional (Figura 6). 

Os haplótipos H05 (BJ), H15 (CAB), H21 (JAQ), H22 (JAQ) e 

H23 (JAQ e MC) ocorreram exclusivamente em populações do Rio 

Grande do Sul. Os haplótipos H09 (BJS), H10 (BJS), H14 (BVT), H17 

(CAC), H25 (PA), H30 (SJ), H31 (SJ), H32 (SJC) e H33 (UR) ocorreram 

exclusivamente em populações de Santa Catarina. Os haplótipos H12 

(BN, IRA), H18 (SJP) e H20 (CT) ocorreram exclusivamente em 

populações do Paraná. O haplótipo H26 (PESP) ocorreu exclusivamente 

em Minas Gerais e os haplótipos H27, H28 e H29 em PIA na Bahia. 



143 

 

 
Figura 6: Rede de haplótipos construída com base na análise de três locos cpDNA e 

25 populações de P. lambertii distribuídas em sua área de ocorrência. Os círculos 

representam os haplótipos e seu tamanho é proporcional a sua frequência de 

ocorrência. As subdivisões em cada haplótipo representa o número de populações que 

compartilham o mesmo haplótipo. Linha contínua: ligação entre haplótipos e passo 

mutacional. Cores indicam os diferentes estados e suas respectivas populações. Rede 

de haplótipos construída pelo método de Median-Joining.  

 

5.4 Pontos de ocorrência, variáveis bioclimáticas e algoritmos 

utilizados para Modelagem de Nicho Ecológico 

 

Foram utilizados no total 105 pontos de ocorrência de P. lambertii 
distribuídos em toda sua extensão de ocorrência. Desse total, 80 pontos 

foram selecionados do banco de dados speciesLink e 25 pontos 

selecionados do estudo genético.  
Dentre as 22 variáveis bioclimáticas, foram selecionadas sete para 

gerar os modelos de distribuição potencial da espécie: Altitude (Alt), 

Velocidade do vento (Wind), Amplitude térmica anual (bio 07), 

Temperatura média do trimestre mais quente (bio 10), Precipitação do 
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mês mais seco (bio 14), Precipitação do trimestre mais chuvoso (bio 16) 

e Precipitação do trimestre mais quente (bio 18). Com exceção do LGM 

(MIROC), a variável bioclimática bio 10 apresentou maior ganho e gerou 

mais informações quando utilizada isoladamente das demais, podendo ser 

considerada a mais importante dentre o conjunto das variáveis utilizadas. 

Posteriormente, as variáveis bioclimáticas mais importantes foram Alt e 

bio 14 (Tabela 9, Material Suplementar 5).  

 
Tabela 9: Valores médios e contribuição de cada variável bioclimática utilizada para 

modelar a distribuição potencial de P. lambertii em cada modelo climático e para os 

cenários do passado (HOL e LGM) e presente (Presente). Ct = contribuição em 

porcentagem, Vel. = velocidade do vento. 

Variáveis 

bioclimáticas 

CCSM 

LGM HOL  Presente 

Média Ct Média Ct Média Ct 

Altitude (m) 1067,77 17,13 1067,88 33,19 1043,07 16,60 

bio 07 (ºC) 20,78 0,62 18,86 3,22 18,83 1,73 

bio 10 (ºC) 16,17 73,57 18,47 51,20 19,65 70,82 

bio14 (mm) 70,32 5,61 73,40 7,93 79,57 8,40 

bio16 (mm) 555,04 1,57 535,22 3,18 541,89 0,72 

bio18 (mm) 510,22 0,09 473,45 0,43 521,66 0,23 

Vel. vento (m.s-1) 0,75 1,41 0,75 0,85 0,74 1,49 

Variáveis 

bioclimáticas 

MIROC 

LGM HOL  Presente 

Média Ct Média Ct Média Ct 

Altitude (m) 1041,72 45,23 1055,13 34,93 1054,98 13,83 

bio 07 (ºC) 21,75 4,61 18,65 2,53 18,89 1,53 

bio 10 (ºC) 17,31 25,99 18,65 45,61 19,55 75,77 

bio14 (mm) 80,77 19,32 80,87 11,98 80,63 6,62 

bio16 (mm) 565,56 2,46 528,63 2,72 546,96 0,79 

bio18 (mm) 523,79 0,21 481,35 0,98 527,00 0,33 

Vel. vento (m.s-1) 0,75 2,19 0,74 1,24 0,75 1,12 

 

Os algoritmos utilizados geraram distintas distribuições potenciais 

para a espécie devido a sua natureza preditiva (Material Suplementar 6 e 

7). Com exceção do algoritmo Bioclim, os demais algoritmos utilizados 
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para modelar a distribuição potencial da espécie diferiram de modelos 

gerados ao acaso (valor próximo de 0) e podem ser considerados 

confiáveis por apresentarem valores de TSS superiores a 0,5 (Tabela 10). 

A técnica de ensemble se mostrou adequada e confiável em gerar a 

distribuição potencial de P. lambertii para os cenários do presente 

(Presente) e passado (HOL e LGM). 
 

Tabela 10: Valores médios de TSS dos cinco algoritmos utilizados para modelar a 

distribuição potencial de P. lambertii em cada modelo climático e nos cenários do 

passado (HOL e LGM) e presente (Presente). d.p = desvio padrão, * valores médios 

de TSS gerados partir dos 150 mapas obtidos (10 aleatorizações x 5 algoritmos x 3 

cenários). 

Algoritmo 
CCSM MIROC 

TSS* d.p TSS* d.p 

Bioclim 0,561 0,124 0,506 0,057 

Domain (Gower) 0,677 0,096 0,607 0,074 

Mahalanobis 0,734 0,082 0,723 0,072 

Maxent 0,811 0,056 0,823 0,058 

SVM 0,808 0,065 0,807 0,065 

 

5.5 Distribuição potencial da espécie 
 

A distribuição potencial da espécie para o LGM (Figura 7 e 8) 

indica áreas climaticamente adequadas distintas das áreas de ocorrência 

atual da espécie, especialmente aquelas com intermediária a baixa 

probabilidade de ocorrência (azul claro a amarelo). Essas áreas sugerem 

a distribuição potencial da espécie no extremo sul do Rio Grande do Sul, 

no sul do Mato Grosso, oeste e noroeste do Paraná, noroeste e sudeste de 

São Paulo e sudeste de Minas Gerais, além das áreas litorâneas do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e parte da Bahia. 

As áreas climaticamente adequadas com maior probabilidade de 

ocorrência (laranja a vermelho) estão semelhantemente localizadas nas 

áreas de maior altitude e de menor temperatura. Essas áreas abrangem 

especialmente as regiões de Campo e Serra Geral do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina, planalto catarinense e paranaense, sul da Serra da 

Mantiqueira e regiões elevadas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo e Bahia. As regiões norte e nordeste de Minas Gerais, congruentes 

com a divisão dos biomas Mata Atlântica e Caatinga, apresentam 

disjunção de áreas climaticamente adequadas para a espécie. 
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Para o HOL (Figura 6 e 7), de forma geral, as áreas climaticamente 

adequadas para a espécie sofreram retração, especialmente aquelas 

preditas anteriormente no LGM como intermediárias e baixa 

probabilidade de ocorrência. Contudo, as áreas climaticamente adequadas 

com maior probabilidade de ocorrência expandiram e permaneceram nas 

regiões de maior altitude e menor temperatura. Especialmente para o 

CCSM, as áreas climaticamente adequadas para a espécie entre os biomas 

Mata Atlântica e Caatinga apresentaram redução da probabilidade de 

ocorrência. 

Para o Presente (Figura 6 e 7), as áreas climaticamente adequadas 

para a espécie novamente sofreram retração. Essa retração fica 

evidenciada no extremo sul do Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso, 

sudeste de São Paulo, áreas litorâneas e na divisão dos biomas Mata 

Atlântica e Caatinga, reforçando a atual ocorrência disjunta da espécie. 

Novamente, as áreas climaticamente adequadas com maior probabilidade 

de ocorrência foram preditas nas regiões de Campo e Serra Geral do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, planalto catarinense e paranaense, sul da 

Serra da Mantiqueira e regiões elevadas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Bahia. 

 

 
Figura 7: Distribuição potencial da espécie para os cenários do passado (LGM e 

HOL) e presente (Presente) realizada para o modelo climático CCSM utilizando a 

técnica de ensemble. Ordem dos biomas sentido sul-norte: Pampa, Mata Atlântica e 

caatinga. Ordem dos cenários sentido esquerda-direita: LGM, HOL, Presente. 
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Figura 8: Distribuição potencial da espécie para os cenários do passado (LGM e 

HOL) e presente (Presente) realizada para o modelo climático MIROC utilizando a 

técnica de ensemble. Ordem dos biomas sentido sul-norte: Pampa, Mata Atlântica e 

Caatinga. Ordem dos cenários sentido esquerda-direita: LGM, HOL, Presente. 

 

5.6 Diferenças de adequabilidade 

 

Os modelos climáticos CCSM e MIROC apresentaram diferenças 

de adequabilidade para todos os cenários analisados (Figuras 9 e 10). 

Considerando os cenários LGM (~21 kAP) e HOL (~6 kAP) para 

ambos os modelos climáticos, as áreas que apresentaram ganho de 

adequabilidade (G > 0) estão localizadas nas regiões da Serra Geral do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, leste e nordeste do Paraná (planalto 

paranaense), leste de São Paulo e extremo sul de Minas Gerais, próximo 

à divisa com Rio de Janeiro (Serra da Mantiqueira) e leste de Minas 

Gerais. Essas áreas são congruentes com a distribuição potencial da 

espécie no LGM e HOL. Ambos os modelos climáticos também 

apresentaram G > 0 para áreas localizadas extremo sul do Rio do Grande 

do Sul, contudo, essas áreas foram anteriormente preditas com baixa 

distribuição potencial da espécie. Para o bioma Caatinga, os modelos 

climáticos apresentaram, de forma geral, áreas climaticamente estáveis (E 

= 0), porém, também preditas com baixa distribuição potencial da espécie. 

A correlação entre a diferença de adequabilidade (21 kAP - 6 kAP) e os 

valores de Fs de Fu foi negativa para CCSM (r = -0,141; p = 0,492) e 

positiva para MIROC (r = 0,05; p = 0,787), em ambos os casos não 

significativas. 
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Considerando os cenários LGM (~21 kAP) e Presente para ambos 

os modelos climáticos, as áreas que apresentaram G > 0 foram 

semelhantes e aumentaram no sentido oeste das áreas de Campo e Serra 

do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e no planalto paranaense. Para 

CCSM, cabe ressaltar o G > 0 nas áreas de maior altitude do sul da 

Caatinga, onde está localizada a população PIA. De forma geral, o bioma 

Caatinga apresentou áreas climaticamente estáveis (E = 0) e as áreas com 

perda de adequabilidade (P < 0) ficaram evidentes nas regiões sul do Mato 

Grosso, norte e noroeste do Paraná e oeste de São Paulo. A correlação 

entre a diferença de adequabilidade (21 kAP – Presente) e os valores de 

Fs de Fu foi negativa para CCSM (r = -0,198; p = 0,333) e positiva para 

MIROC (r = 0,06; p = 0,761), em ambos os casos não significativas. 

Para os cenários HOL (~6 kAP) e Presente, as áreas que 

apresentaram G > 0 foram semelhantes entre os modelos climáticos e 

entre os cenários anteriores (21 kAP - 6 kAP e 21 kAP - Presente). Cabe 

destacar em ambos os modelos climáticos, a região sul do bioma Caatinga 

(G > 0) e o norte do bioma Mata Atlântica (áreas: E = 0 e P < 0), 

evidenciado a atual ocorrência disjunta da espécie. As correlações foram, 

negativa para CCSM (r = -0,041; p = 0,844) e positiva para MIROC (r = 

0,160; p = 0,938), em ambos os casos não significativas. 

 

Figura 9: Diferença de adequabilidade para os cenários do passado (LGM e HOL) e 

presente (Presente) realizada a partir dos mapas de distribuição potencial da espécie. 

Modelo climático CCSM. Populações de P. lambertii utilizadas no estudo genético 

(25 populações). Ganho de adequabilidade (G > 0), áreas climaticamente estáveis (E 

= 0), perda de adequabilidade (P < 0). Ordem dos biomas sentido sul-norte: Pampa, 
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Mata Atlântica e Caatinga. Ordem dos cenários sentido esquerda-direita: 21 kAP – 6 

kAP, 21 kAP – Presente, 6 kAP - Presente. 

 

 
Figura 10: Diferença de adequabilidade para os cenários do passado (LGM e HOL) 

e presente (Presente) realizada a partir dos mapas de distribuição potencial da espécie. 

Modelo climático MIROC. Populações de P. lambertii utilizadas no estudo genético 

(25 populações). Ganho de adequabilidade (G > 0), áreas climaticamente estáveis (E 

= 0), perda de adequabilidade (P < 0). Ordem dos biomas sentido sul-norte: Pampa, 

Mata Atlântica e Caatinga. Ordem dos cenários sentido esquerda-direita: 21 kAP – 6 

kAP, 21 kAP – Presente, 6 kAP - Presente. 
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6 DISCUSSÃO  

 

6.1 Cenário filogeográfico da espécie 

 

Os iniciadores HA e pL desenhados com base no genoma 

cloroplastidial da espécie apresentaram índices de diversidade 

visualmente superiores ao iniciador SfM (Tabela 5). Tal resultado era 

esperado devido a especificidade dos mesmos e pelo fato do SfM ser 

considerado um iniciador universal. Os iniciadores universais apresentam 

capacidade de hibridizar e amplificar em diversas espécies de plantas 

terrestres (Innis et al. 1990), porém, geralmente são menos polimórficos 

quando comparado aos iniciadores cpSSR e ncSSR. Klabunde (2012) 

estudou populações de A. angustifolia em toda sua extensão de ocorrência 

e entre os locos utilizados (DT, CS e SfM) o SfM capturou o menor 

número de haplótipos (quatro). Por outro lado, Lauterjung et al. (2018) 

também estudaram populações de A. angustifolia e o iniciador SfM 

capturou o maior número de haplótipos (nove). A diferença entre os 

estudos citados pode ser atribuída a metodologia utilizada, a qual inclui 

diferentes espécies (P. lambertii e A. angustifolia), áreas amostrais, 

número de populações e número de indivíduos por população avaliados.  

Nesse estudo, todos os iniciadores utilizados apresentaram 

mutações do tipo inserção-deleção (indels). Contudo, os indels ocorreram 

com maior frequência em uma região microssatélite (Cn) do loco pL 

(Material Suplementar 2). O loco pL foi desenhado na região intergênica 

dos genes atpE e rbcL, onde já havia sido reportada a ocorrência de um 

iniciador microssatélite cloroplastidial cpSSR (Vieira et al. 2014). Os 

mesmos autores sugerem que regiões com presença de marcadores cpSSR 

são interessantes para estudos filogeográficos e populacionais devido a 

possibilidade de gerar maior polimorfismo. Provan et al. (1999) 

mencionam que marcadores cpSSR apresentam taxa de mutação superior 

ao cpDNA e permitem acessar níveis maiores e mais sensíveis de 

polimorfismo (Provan et a. 2001, Vieira et al. 2014). Dessa forma, os 

maiores valores observados nos índices de diversidade para o loco pL 

(sítios polimórficos, Hr, Hd e π) comparado aos locos HA e SfM, refletem 

o maior polimorfismo gerado pela presença dos indels. Níveis maiores de 

polimorfismo permitem examinar a estrutura entre e dentro de 
populações, avaliar a contribuição do fluxo via pólen ou semente, 

diferenciar linhagens basais, indicar gargalos genéticos, efeito fundador e 

deriva genética (Diekmann et al. 2012, Tóth et al. 2017, Rodríguez-

Correa et al. 2018).  
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Conjuntamente, as estimativas de Hd (0,676) e π (4,8 x 10-4) do 

presente estudo são similares quando comparadas com as espécies 

congêneres P. parlatorei (Hd = 0,598 e π = 2,4 x 10-4, Quiroga et al. 2012) 

e P. matudae (ht = 0,811, Ornelas et al. 2010). Quando comparado com 

A. angustifolia, os valores foram inferiores (Hd = 0,828 e π = 6,8 x 10-4) 

ao estudo de Klabunde (2012) e superiores (Hd = 0,167 e π = 6,1 x 10-5) 

ao estudo de Lauterjung et al. (2018). Outros estudos com espécies 

arbóreas relatam que espécies do gênero Pinus apresentam Hd entre 0,120 

e 0,692 (ver Sinclair et al. 1999, Liu et al. 2014, Zinck & Rajora 2016, 

Yang et al. 2016), espécies do gênero Tsunga apresentam Hd entre 0,663 

e 0,880 (Cun & Wang 2015) e a espécie Quercus aquifolioides apresenta 

Hd = 0,890 (Du et al. 2017). 

De forma geral, as populações desse estudo apresentaram 

haplótipos em comum e foram igualmente diversas em toda a extensão de 

ocorrência da espécie. Contudo, apresentaram divergência genética 

significativa (Tabela 7) e correlacionada com as distâncias geográficas, o 

que possibilitou separar o conjunto de populações de P. lambertii em dois 

importantes grupos (Figura 5). A divergência genética desse estudo foi 

similar a observada para P. parlatorei (ϕPT = 0,10), porém os autores não 

mencionam a formação de grupos populacionais (Quiroga et al. 2012). 

Para P. matudae a divergência genética observada foi superior a reportada 

nesse estudo, elevada (Nst = 0,83) e correlacionada com as distâncias 

geográficas (r = 0,27, p = 0,0104), sugerindo mais de uma região de 

refúgio para a espécie (Ornelas et al. 2010). Valores elevados de 

divergência genética e mais de uma região de refúgio também foram 

reportadas para espécies do gênero Araucaria (Kablunde 2012, Marchelli 

et al. 2010, Gaudeul et al. 2014), Aibes (Cinget et al. 2016), Tsuga (Cun 

& Wang 2015), Quercus (Petit et al. 2003) e Picea (Gugerli et al. 2001). 

Nesse estudo, dentre os grupos formados para P. lambertii, o grupo 

sul é composto por todas as populações inseridas no bioma Mata 

Atlântica, entre Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, as quais 

compartilharam o haplótipo ancestral H01 do conjunto populacional. 

Grande parte dessas populações compartilharam também os haplótipos 

H02 e H03 (Figura 6), apresentaram maior riqueza haplotípica, haplótipos 

raros e expansão populacional recente (Fs negativo, Tabela 6). O grupo 

norte é composto exclusivamente pela população PIA que ocorre no 

bioma Caatinga e apresentou os haplótipos exclusivos H27, H28 e H29. 

Tais resultados corroboram em partes com a hipótese “a” e sugerem uma 

distribuição historicamente ampla e moldada pelo fluxo gênico que a 

espécie apresenta. Contudo, a distribuição da espécie é descontínua, 
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evidenciada pela associação entre as distâncias genéticas e geográficas (r 

= 0,524; p < 0,01), pela identificação de uma barreira genética entre os 

grupos populacionais (Figura 4), pela presença de haplótipos específicos 

nos grupos formados e pela distribuição potencial da espécie no passado 

e no presente (Figura 7 e 8).  

Grande parte das populações inseridas no grupo sul estão 

localizadas nos Campos, Serra Geral do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina e nas áreas do planalto catarinense e paranaense. No LGM essas 

regiões eram dominadas por vegetação campestre, matas de galeria ou 

pequenos refúgios florestais (Behling & Lichte 1997, Behling 2001, 

Behling et al. 2009). Nesse período, a espécie apresentou distribuição 

ampla e contínua, preferencialmente em áreas de maior altitude e menor 

temperatura (Tabela 9, Figura 7 e 8). Resultados similares a partir de 

análises filogeográficas e ENM foram observados para populações de P. 
parlatorei localizadas na Argentina e Bolívia, as quais apresentaram fluxo 

gênico contínuo durante períodos frios do Pleistoceno e início do 

Holoceno (Quiroga et al. 2012).  

 Ainda no grupo sul, a região dos Campos e Serra Geral do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina vem sendo reportada como uma 

importante área de refúgio para A. angustifolia (Behling et al. 2004, 

Barros et al. 2015; Lauterjung 2018). A araucária é uma espécie chave 

nessa região e apresenta características ecológicas (diocia, anemófila, 

longeva) e ocorrência semelhantes ao P. lambertii. Nesse estudo, essa 

região é representada pelas populações PA, UR, BJS, SJ, CAB, APS, 

JAQ, BJ, CO, MC e SJC, das quais, apenas SJC não apresentou 

indivíduos de P. lambertii coocorrendo com A. angustifolia (Material 

Suplementar 1). Todas essas populações apresentaram o haplótipo 

ancestral H01 em grande frequência de ocorrência e haplótipos 

secundários em baixa frequência. Segundo Avise (2009) haplótipos em 

baixa frequência de ocorrência, derivados de haplótipos mais antigos e 

gerados por um passo mutacional são indícios de populações que 

sofreram expansões recentes e a partir de um único lugar.   

 Nessa região a expansão da floresta com Araucária se iniciou de 

forma marcante no HOL Médio e Superior (~4300 anos AP) quando as 

condições climáticas passaram a ser mais quentes e úmidas e permitiram 

a formação de uma rede de florestas de galeria (Behling et al. 2004, 

Nogués-Bravo et al. 2008, Behling et al. 2009). Simultaneamente nesse 

período as áreas climaticamente adequadas para P. lambertii sofreram 

retração (em termos de área), especialmente aquelas anteriormente 

preditas com menor probabilidade de ocorrência no LGM. Contudo, nas 
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áreas de maior altitude e menor temperatura a espécie apresentou 

expansão populacional, representada pela maior probabilidade de 

ocorrência. Nesse período, as florestas de galeria incluíam indivíduos de 

Podocarpus e registros polínicos do gênero foram reportados associados 

ao desenvolvimento das florestas nebulares e a expansão da floresta com 

Araucária (Ledru et al. 2007). Comportamento semelhante foi observado 

para a espécie P. nubigena que nos períodos mais quentes do HOL se 

expandiu para áreas mais frias e atualmente é encontrada em áreas 

elevadas da Patagônia (Villagrán 2001, Quiroga & Premoli 2009). 

Assim, é presumível que a região de Campos e Serra Geral do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina tenha sido um refúgio para P. lambertii 
no LGM. Possivelmente, quando as condições climáticas eram frias e 

secas (~21 kAP) a espécie passou por um evento gargalo, reduziu seu 

tamanho populacional e permaneceu restrita em áreas climaticamente 

adequadas. A partir dessas áreas, provavelmente entre 3000 a 50 AP 

(Behling et al. 2004, Ledru et al. 2007) e influenciada pela melhoria das 

condições climáticas, pela expansão recente e acelerada da araucária 

(Behling 1995, 1997; Noelli 2000; Behling et al. 2004; Iriarte e Behling 

2007; Bitencourt & Krauspenhar 2006; Reis et al. 2014; Barros et al. 

2015; Lauterjung 2018) e pelo fato da araucária ser uma espécie 

facilitadora (Duarte et al. 2006, Korndörfer et al. 2014), a expansão do P. 
lambertii foi intensificada. Podocarpus lambertii passou a ocorrer em 

áreas mais restritas, claramente caracterizadas por apresentarem maior 

altitude, estarem localizadas em locais mais frios e possivelmente mais 

úmidos. 

A expansão recente e a partir de um único lugar se fortalecem pela 

presença de haplótipos em baixa frequência formados por apenas um 

passo mutacional e pela correlação entre a diferença de adequabilidade e 

os valores de Fs das populações estudadas (Figuras 9 e 10). Apesar das 

correlações não serem significativas, as áreas que apresentaram ganho de 

adequabilidade convergem com as áreas preditas como climaticamente 

adequadas para ocorrência da espécie. Cabe ressaltar que a não 

significância entre as correlações pode estar relacionada a metodologia 

utilizada. As populações avaliadas apresentaram área de coleta variando 

entre três a 65 ha e as variáveis bioclimáticas utilizadas apresentaram 

resolução de 1 km² (uma célula = 100 ha). Possivelmente, as correlações 

seriam significativas se as áreas de coletas fossem maiores ou a resolução 

das variáveis bioclimáticas menores.  

Essa possível área de refúgio representa um conjunto de 

populações (PA, UR, BJS, SJ, CAB, APS, JAQ, BJ, CO, MC e SJC) 
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importantes para a conservação e manutenção da diversidade genética da 

espécie. Dentre essas populações, apenas APS está inserida em uma 

Unidade Conservação (Parque Nacional Aparados da Serra). As demais 

populações estão presentes em remanescentes florestais de propriedades 

particulares, o que de certa forma as tornam mais susceptíveis a conversão 

para outros usos. Contudo, com exceção de SJC, todas as populações 

estão inseridas em áreas de importância biológica extremamente e/ou 

muito alta, necessitando de ações prioritárias de conservação (Material 

Suplementar 8, MMA 2018). A população PESP localizada em Minas 

Gerais também pode ser considerada uma área importante para 

conservação da espécie, por apresentar a ocorrência exclusiva do 

haplótipo H26 (Tabela 6 e Figura 6). PESP está inserida no Parque 

Estadual da Serra do Papagaio, que representa uma importante área 

remanescente do bioma Mata Atlântica e campos de altitude, e 

possivelmente, um dos limites norte de ocorrência de A. angustifolia. 

PESP faz parte do complexo da Serra da Mantiqueira, considerada uma 

área de importância biológica extremamente alta e prioritária para 

conservação (Material Suplementar 8, MMA 2018). 

Apesar de atualmente não haver registros de ocorrência de P. 

lambertii na região noroeste da Mata Atlântica (terras baixas), áreas 

climaticamente adequadas para ocorrência da espécie foram registradas 

nessa região durante o LGM (Figura 7 e 8). Evolutivamente essa é uma 

informação importante para a espécie, já que essa região é uma das três 

possíveis rotas de conexão entre a Mata Atlântica e a Amazônia durante 

o LGM (Sobral-Souza et al. 2015). Além disso, registros polínicos do 

gênero foram reportados no estado de Mato Grosso do Sul (Parolin et al. 

2006) e na Amazônia (Behling 1996). 

O grupo norte, formado exclusivamente pela população PIA 

representa outra importante área para conservação e manutenção da 

diversidade genética da espécie. PIA está inserida entre a Serra do 

Barbado e o Parque Estadual Morro do Chapéu, áreas que fazem parte do 

Complexo da Chapada Diamantina e apresentam registros de ocorrência 

natural de P. lambertii. O Complexo da Chapada Diamantina apresenta 

revelo, altitude e tipos de solo únicos (Velloso et al. 2002), com áreas de 

importância biológica extremamente alta e prioritárias para conservação 

(Anexo 8, MMA 2018). 

O Parque Estadual Morro do Chapéu representa o limite norte de 

ocorrência de P. lambertii (Carvalho 2004, Cardim 2012). A espécie 

ocorre em uma área restrita no Morro da Antena (aproximadamente 1200 

m de altitude) entre corredores formados por afloramentos rochosos com 
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cerca de 4 a 6 metros de altura (Cardim 2012). Segundo Cardim (2012) 

os indivíduos da espécie que ocorrem nesse local apresentam crescimento 

lento (incremento médio anual 0.08 cm), pequeno porte (DAP e altura) e 

se beneficiam do sombreamento e umidade proporcionados pelos 

afloramentos rochosos. A vegetação do local é caracterizada pela 

presença de campos rupestres e brejos de altitude, onde ocorre a caatinga 

arbustiva (Prado 2003). Segundo Ab’Sáber (1957, 1977, 2003) a origem 

biogeográfica dos brejos de altitude remonta das variações climáticas 

ocorridas no Plioceno superior e Pleistoceno. Essas evidências são 

corroboradas pela distribuição potencial do P. lambertii no bioma 

Caatinga durante o LGM, a qual ocorreu somente nos locais de maior 

altitude e menor temperatura (Figura 7 e 8). 

Além da presença de vegetação arbustiva, os brejos apresentam 

maior umidade e afinidade florística com espécies presentes na Mata 

Atlântica e Amazônia (Prado 2003, Tabarelli & Santos 2004). Leal et al. 

(2005) relatam a ocorrência de mais de 30 brejos na Caatinga 

considerados refúgios florestais, com afinidade florística com a 

Amazônia e a Mata Atlântica (Tabarelli & Santos 2004). Esse conjunto 

de caraterísticas (altitude, umidade, táxons compartilhados) 

indiretamente sugerem que a região do Complexo da Chapada 

Diamantina pode representar a rota norte de ligação entre a Mata 

Atlântica e Amazônia (~10.990 a 10.540 AP, De Oliveira et al. 1999, 

Batalha-Filho et al. 2013, Sobral-Souza et al. 2015). Além disso, 

considerando a definição mais ampla da Mata Atlântica, o complexo está 

localizado próximo ao refúgio da Bahia que apresenta áreas 

historicamente estáveis, que podem possibilitar a permanência de 

espécies no local por longo período (ver Figura 3 de Carnaval & Moritz 

2008, Carnaval et al. 2009).  

Diante desse contexto, a população PIA que apresentou haplótipos 

exclusivos, provavelmente derivados do haplótipo H03 (Figura 6) e 

recentemente formados (considerando as taxas de mutações em regiões 

cpSSR, Material Suplementar 2) representa parte de uma segunda área de 

refúgio para a espécie, que engloba ainda a Serra do Barbado e o Parque 

Estadual Morro do Chapéu, localizados no Complexo da Chapada 

Diamantina. Os resultados sugerem que esse refúgio é mais recente 

(comparado ao refúgio do grupo sul) e moldado pelo fluxo gênico restrito 

entre as populações da espécie. Contudo, cabe ressaltar que a avaliação 

de outras populações da espécie no bioma Caatinga podem reforçar essa 

tendência. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse foi o primeiro estudo que utilizou marcadores cloroplastidiais 

e modelagem de nicho ecológico para compreender o cenário 

filogeográfico de P. lambertii. As metodologias utilizadas para estimar, 

descrever e compreender os aspectos genéticos e de modelagem de nicho 

ecológico para a espécie foram adequadas, e quando integradas, deram 

robustez e confiabilidade ao conhecimento gerado.  

Os locos utilizados foram polimórficos e possibilitaram identificar 

elevada riqueza haplotípica (Hr = 33), e haplótipos raros e recentes. Parte 

desses resultados refletem a presença dos indels no loco pL e demonstram 

a importância de utilizar iniciadores com taxas mutacionais distintas. O 

conjunto populacional apresentou haplótipos em comum, especialmente 

o haplótipo ancestral H01, e foram igualmente diversas em toda a 

extensão de ocorrência da espécie. Contudo, apesar de ampla, a 

distribuição da espécie foi descontínua entre os biomas Mata Atlântica e 

Caatinga. Essa descontinuidade foi evidenciada pela divergência genética 

significativa e correlacionada com as distâncias geográficas (r = 0,524; p 

< 0,01), pela presença de uma barreira genética entre os grupos 

populacionais formados (k = 2), pela distribuição potencial da espécie no 

passado e no presente (Figura 6 e 7) e pela correlação entre a diferença de 

adequabilidade e os valores de Fs das populações estudadas.  

No cenário filogeográfico, os resultados convergem para formação 

de dois grupos populacionais, onde as maiores probabilidades de 

ocorrência da espécie desde o LGM até o Presente estão nas áreas mais 

frias e elevadas (bio 10 e altitude). O grupo sul localizado exclusivamente 

no bioma Mata Atlântica apresenta em todas as populações o haplótipo 

H01, distribuição ampla e contínua, moldada pelo fluxo gênico da 

espécie. As populações PA, UR, BJS, SJ, CAB, APS, JAQ, BJ, CO, MC 

e SJC localizadas na região de Campos e Serra Geral do Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina representam uma área de refúgio para espécie. O 

refúgio provavelmente foi formado no LGM, a partir do qual, a espécie 

se expandiu recentemente entre ~3000 a 50 AP. O grupo norte ocorre no 

bioma Caatinga e foi exclusivamente formado pela população PIA. A 

população faz parte do Complexo da Chapada Diamantina que forma uma 

segunda área de refúgio para a espécie. Possivelmente esse refúgio é mais 

recente comparado ao refúgio do grupo sul.  

Considerando os índices genéticos e a intensidade dos processos 

antrópicos atuais, todas as populações são importantes para conservação 

da espécie. Contudo, especialmente aquelas que fazem parte das áreas de 
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refúgio merecem atenção especial. As áreas de refúgio compreendem 

biomas, características florestais e edafoclimáticas distintas e 

representam locais de importância biológica extremamente alta. São áreas 

prioritárias para conservação e que associadas ao conhecimento da 

dinâmica populacional da espécie, possibilitam integrar a conservação do 

P. lambertii e a paisagem que ela se insere. A continuidade e integração 

de novas metodologias e estudos com a espécie são fundamentais e 

podem fornecer ainda mais subsídios para conservação da espécie. 
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8 MATERIAL SUPLEMENTAR 

 
Material suplementar 1: Informações adicionais sobre as populações de P. lambertii 

utilizadas no estudo genético. 

 

 
APS: Parque Nacional Aparados da Serra, Rio Grande do Sul; Área de coleta 

estimada: 10 ha; Altitude: 929 m; Características: indivíduos de grande porte, média 

regeneração natural, presença de indivíduos grandes de A. angustifolia. 

 

 
BN: Bom Jesus, Rio Grande do Sul; Área de coleta estimada: 12,4 ha; Altitude: 1023 

m; Características: indivíduos de pequeno porte, pouca regeneração natural, próximo 

ao rio, ausência de A. angustifolia. 
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BJS: Bom Jardim da Serra, Santa Catarina; Área de coleta estimada: 8,5 ha; Altitude: 

1198 m; Características: indivíduos de grande porte, abundante regeneração natural, 

próximo ao rio, poucos indivíduos de A. angustifolia 

 

 
BN: Balsa Nova, Rio Grande do Sul; Área de coleta estimada: 13,9 ha; Altitude: 881 

m; Características: indivíduos de médio e grande porte, média regeneração natural, 

subosque pouco adensado, próximo ao rio, presença de indivíduos grandes de A. 

angustifolia. 
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BN: Bela Vista do Toldo, Santa Catarina; Área de coleta estimada: 27,2 ha; Altitude: 

797 m; Características: indivíduos de médio e grande porte, abundante regeneração 

natural, subosque pouco adensado com acesso do gado em algumas áreas, presença 

de poucos indivíduos de A. angustifolia. 

 

 
CAC: Caçador, Santa Catarina; Área de coleta estimada: 21,4 ha; Altitude: 935 m; 

Características: indivíduos de médio e grande porte, pouca a média regeneração 

natural, subosque pouco adensado, presença de indivíduos grandes de A. angustifolia.  
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CAB: Cambará do Sul, Rio Grande do Sul; Área de coleta estimada: 65 ha; Altitude: 

1077 m; Características: indivíduos de médio e grande porte, abundante regeneração 

natural, subosque adensado em partes da área, presença de poucos indivíduos de A. 

angustifolia. 

 

 
CGS: Campina Grande do Sul, Paraná; Área de coleta estimada: 2,88 ha; Altitude: 

926 m; Características: indivíduos de grande porte, ausência de regeneração natural, 

área aberta e bastante alterada, presença de gado, presença de poucos indivíduos de 

A. angustifolia de pequeno porte. 
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CJ: Campos do Jordão, São Paulo; Área de coleta estimada: 39 ha; Altitude: 1549 m; 

Características: indivíduos de grande porte, abundante regeneração natural, próximo 

ao rio, presença de indivíduos grandes de A. angustifolia. 

 

 
CO: Lages, Coxilha Rica, Santa Catarina; Área de coleta estimada: 13,7 ha; Altitude: 

882 m; Características: indivíduos de médio e grande porte, média regeneração 

natural, área de campo, próximo ao rio, subosque pouco adensado, presença de poucos 

indivíduos de A. angustifolia. 
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CT: Campo do Tenente, Paraná; Área de coleta estimada: 19 ha; Altitude: 807 m; 

Características: indivíduos de médio porte, pouca regeneração natural, subosque 

pouco adensado, presença do gado em partes da área, presença de A. angustifolia. 

 

 
CU: Curitibanos, Santa Catarina; Área de coleta estimada: 35 ha; Altitude: 875 m; 

Características: indivíduos de médio e grande porte, média regeneração natural, 

presença de rio, subosque médio adensamento, presença do gado em partes da área, 

presença de indivíduos grandes de A. angustifolia e Butia eriospatha. 
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IRA: Irati, Paraná; Área de coleta estimada: 11,2 ha; Altitude: 821 m; Características: 

indivíduos de médio porte, pouca regeneração natural, subosque pouco adensado, 

presença de rio, poucos indivíduos de A. angustifolia. 

 

 
JAQ: Jaquirana, Rio Grande do Sul; Área de coleta estimada: 20 ha; Altitude: 819 m; 

Características: indivíduos de médio porte, média regeneração natural, subosque 

quase ausente, presença de gado, área bem alterada, ausência de A. angustifolia. 
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MC: Muitos Capões, Rio Grande do Sul; Área de coleta estimada: 14,4 ha; Altitude: 

836 m; Características: indivíduos de médio e grande porte, pouca regeneração 

natural, subosque pouco adensado, presença de pequeno rio, presença de gado em 

partes da área, presença de indivíduos grandes de A. angustifolia. 

 

 
MV: Monte Verde, Minas Gerais; Área de coleta estimada: 21,86 ha; Altitude: 1560 

m; Características: indivíduos de médio a grande porte, média regeneração natural, 

indivíduos coletados em pequenas áreas na cidade, presença de indivíduos grandes de 

A. angustifolia. 
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PA: Painel, Santa Catarina; Área de coleta estimada: 18 ha; Altitude: 1125 m; 

Características: indivíduos de médio e grande porte, média regeneração natural, 

presença de umidade (banhados), subosque adensado em partes da área e ausente em 

outras (acesso do gado), presença de indivíduos grandes de A. angustifolia. 

 

 
PESP: Aiuruoca, Parque Estadual da Serra do Papagaio, Minas Gerais; Área de coleta 

estimada: 25,1 ha; Altitude: 1642 m; Características: indivíduos de médio e grande 

porte, abundante regeneração natural, presença de rio, subosque adensado, refúgio 

bem delimitado com a presença conjunta e abundante de A. angustifolia 
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PIA: Piatã, Bahia; Área de coleta estimada: 60,1 ha; Altitude: 1700 m; 

Características: área elevada com presença da espécie, regeneração natural e subosque 

desconhecido, ausência de A. angustifolia. 

 

 
RIC: Rincão, Paraná; Área de coleta estimada: 9,6 ha; Altitude: 928 m; 

Características: indivíduos de médio e grande porte, pouco a média regeneração 

natural, subosque adensado, presença de indivíduos grandes de A. angustifolia. 
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SC: São Cristóvão do Sul, Santa Catarina; Área de coleta estimada: 24,5 ha; Altitude: 

1057 m; Características: indivíduos de médio porte, média regeneração natural, áreas 

com subosque adensado e presença de A. angustifolia e áreas abertas, presença de 

gado, maior quantidade de regenerantes e presença de umidade (banhados) 

 

 
SJ: São Joaquim, Santa Catarina; Área de coleta estimada: 20,1 ha; Altitude: 1212 m; 

Características: indivíduos de grande porte, média regeneração natural, presença de 

umidade, presença de gado e presença de indivíduos de A. angustifolia. 
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SJC: São José do Cerrito, Santa Catarina; Área de coleta estimada: 32,8 ha; Altitude: 

1072 m; Características: indivíduos de pequeno a médio porte, pouca regeneração 

natural, presença de umidade, área alterada (plantio de Pinus), ausência de A. 

angustifolia. 

 

 
SJP: São José dos Pinhais, Paraná; Área de coleta estimada: 5,19 ha; Altitude: 911 

m; Características: indivíduos de médio porte, pouca regeneração natural, presença de 

gado em partes da área, presença indivíduos de A. angustifolia. 
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UR: Urupema, Santa Catarina; Área de coleta estimada: 40,4 ha; Altitude: 1296 m; 

Características: indivíduos de médio e grande porte, média regeneração natural, 

subosque pouco adensado, áreas abertas e umidade em partes das áreas amostradas, 

presença de indivíduos de A. angustifolia. 
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Material suplementar 2: Conjunto de haplótipos encontrados em 286 indivíduos de 

P. lambertii distribuídos entre as 25 populações analisadas. Para cada loco utilizado, 

encontram-se os sítios de mutação. 
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Material suplementar 3: Fst par-a-par para o conjunto de 25 populações de P. lambertii 

para os três locos utilizados nesse estudo. Valores em negrito apresentaram 

significância estatística (p < 0.05). 
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Material suplementar 4: Distância geográfica (km) par-a-par para o conjunto de 25 

populações de P. lambertii.  
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Material suplementar 5: Variáveis bioclimaticas utilizadas para a modelagem de 

nicho ecológico de P. lambertii. 
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Material suplementar 6: Variação da distribuição potencial de P. lambertii para os 

diferentes algoritmos e cenários utilizados para o modelo climático CCSM. 
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Material suplementar 7: Variação da distribuição potencial de P. lambertii para os 

diferentes algoritmos e cenários utilizados para o modelo climático MIROC. 
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Material suplementar 8: Distribuição das áreas prioritárias para conservação nos 

biomas Mata Atlâmtica e Caatinga de acordo com sua importância biológica segundo 

o Ministério do Meio Ambiente (2018). 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSÕES: IMPLICAÇÕES PARA 

CONSERVAÇÃO DE Podocarpus lambertii KLOTZCH EX ENDL. 

 

1 CONSERVAÇÃO DE Podocarpus lambertii 

 

O conhecimento compilado no Capítulo I e os resultados gerados pelos 

Capítulos II e III permitem realizar importantes inferências a respeito da 

conservação in situ de P. lambertii. 
Podocarpus lambertii pertence à família Podocarpaceae, considerada 

a segunda maior dentre as coníferas (Farjon & Filer 2013), e ao gênero 

Podocarpus, considerado o mais adaptado, dinâmico e com maior número de 

espécies da família (Farjon & Filer 2013, Quiroga et al. 2016). A família e o 

gênero apresentam registros fósseis importantes que permitem conhecer seu 

cenário evolutivo e por isso são alvos de estudos em diferentes áreas (ex.: 

filogeografia, biogeografia, palinologia, antropologia e ecologia) (Mill 2003). 

No Brasil só ocorrem quatro espécies endêmicas do gênero Podocarpus, as 

quais habitam regiões e formações florestais distintas (Ledru et al. 2007, 

Souza et al. 2013). Entre essas espécies está P. lambertii, que ocorre 

preferencialmente em locais mais frios e elevados dos biomas Pampa, Mata 

Atlântica e Caatinga. O bioma Pampa ocorre somente no Rio Grande do Sul, 

ocupa aproximadamente 63% do território desse estado e apresenta grande 

biodiversidade florística e faunística (Suertegaray & Pires da Silva 2009, 

Boldrini et al. 2015). O bioma Mata Atlântica é considerado um hotspot de 

biodiversidade, devido ao endemismo e diversidade de espécies, e configura 

entre os biomas mais ameaçados do planeta (Myers et al. 2000). O bioma 

Caatinga apresenta clima árido e semiárido, dominado por uma vegetação 

arbustiva, espinhosa e ramificada (Prado 2003, Peel et al. 2007). A vegetação 

arbustiva ocorre nos brejos de altitude e o bioma apresenta endemismo de 

espécies para diversos táxons (Prado 2003). 

Apesar das peculiaridades de cada bioma, todos, sem exceção, vem 

sendo alterados por processos antrópicos em diferentes escalas. Nas últimas 

décadas, a rápida introdução e expansão das monoculturas e das pastagens, o 

processo acelerado de urbanização e os desmatamentos irregulares tem 

acelerado a degradação das paisagens naturais, tornando-as reduzidas e 

fragmentadas. Nesse cenário, diversas espécies da fauna e flora estão 

ameaçadas. Podocarpus lambertii faz parte desse contexto, é uma espécie 

ameaçada e ocorre em fragmentos florestais encontrados nesses biomas. Por 

si só esses argumentos são suficientes para exemplificar a necessidade de 

conservação do P. lambertii e da paisagem onde ele se insere. No entanto, a 

partir de estudos já realizados e dos resultados desse trabalho é possível 
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vislumbrar ações para conservação da espécie em toda sua extensão de 

ocorrência ou em menor escala, como nos mosaicos de floresta-campo. 

Os mosaicos de floresta-campo ocorrem nos domínios da Floresta com 

Araucária e Campos. Aproximadamente 63% das áreas naturais dos campos 

foram perdidas (Longhi-Wagner 2003). Os remanescentes estão 

fragmentados e sob ameaça devido a conversão de uso do solo (Pillar & Vélez 

2010). Além disso, a conservação dos campos tem sido negligenciada e 

subestimada em Unidades de Conservação (Pillar & Vélez 2010, Overbeck et 

al. 2007, 2009, 2015, 2016). O mesmo ocorre para a Floresta com Araucária, 

que também é conhecida como Floresta Ombrófila Mista (FOM). A FOM em 

Santa Catarina perdeu aproximadamente 76% de suas áreas de vegetação 

natural e está altamente fragmentada, com 81% dos fragmentos 

remanescentes apresentando menos de 50 ha e compostos por espécies em 

estágio inicial e/ou secundário de sucessão (Vibrans et al. 2012). 

Consequentemente, as populações das espécies presentes nesses 

remanescentes tiveram redução do tamanho populacional (número de 

indivíduos), o qual influencia diretamente na redução da variabilidade 

genética e leva a perda da capacidade adaptativa e declínio populacional 

(Templeton et al. 1990). Dessa forma, o estudo da estrutura e da variabilidade 

genética permitem compreender como elas estão organizadas e distribuídas 

entre e dentro de populações naturais (Reis et al. 2012). 

Podocarpus lambertii é umas das espécies que ocorre na FOM e que 

foi estuda pelo Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina (IFFSC), o 

qual buscou conhecer a distribuição da diversidade genética de espécies 

arbóreas ameaçadas ou em potencial de ameaça. Reis et al. (2012) relatam 

nesse estudo que as populações de P. lambertii apresentaram baixa 

diversidade genética, altos índices de fixação, elevada divergência genética e 

presença de alelos raros. Esses resultados refletem a situação preocupante e a 

necessidade de ações de conservação urgentes para a espécie. Bernardi (2015) 

estudou uma população da espécie em um mosaico de floresta-campo e 

novamente encontrou baixa diversidade genética, índices de fixação 

significativos e positivos e estrutura espacial interna significativa até 43 m. 

Montagna et al. (2017) dando continuidade ao trabalho de Reis et al. (2012) 

incluíram na amostragem indivíduos regenerantes de seis populações de P. 
lambertii e evidenciaram redução no índice de fixação e divergência genética. 

Os autores sugerem que a espécie apresenta mecanismos de polinização e 

dispersão que podem reduzir o excesso de homozigotos e cruzamento entre 

aparentados em gerações futuras. 

Assim, integrando o conhecimento já gerado para a espécie e os 

resultados do Capítulo II, é possível promover estratégias de conservação que 
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podem ser empregadas especialmente nos mosaicos de floresta-campo. No 

presente trabalho, a população estudada apresentou taxa de crescimento 

positiva, alta taxa de ingresso, baixa mortalidade, padrão agregado e todos os 

indivíduos da espécie ocorreram sob os capões. A presença dos capões é uma 

característica dos mosaicos de floresta-campo e promovem condições de 

micro-habitat específicas (luminosidade e umidade), favorecendo o 

crescimento, ingresso e a conservação da espécie. Dessa forma, ações 

pontuais para conservação in situ da espécie nesse cenário podem ser 

levantadas:  

a) As áreas de campo aberto dos mosaicos de floresta-campo em 

grande parte são utilizadas pelos proprietários para pecuária 

extensiva (criação de gado), como uma fonte geradora de renda. 

Segundo Manfredi (2014) a alta concentração de animais sob os 

capões pode impedir a germinação de sementes, provocar a quebra 

de indivíduos menores, causar mortalidade e impedir o 

recrutamento de P. lambertii. No presente estudo, a presença do 

gado e as roçadas nas áreas abertas de campo, podem explicar 

parcialmente a ausência de indivíduos da espécie nesses locais. Por 

outro lado, na ausência desses eventos, também não foram 

observados indivíduos da espécie. Assim, é provável que a 

mortalidade da espécie seja reflexo de processos como herbivoria, 

presença de doenças, queda de folhas do dossel, competição e das 

próprias características da espécie. Além disso reforça a 

importância dos micro-habitats (luminosidade e umidade) 

fornecidos pela presença dos capões (ver item 6.1 e 6.2 do Capítulo 

II). Dessa forma é possível conciliar as atividades para fins 

pecuários nas áreas abertas de campo (manutenção da renda) e 

manter os capões livres da presença dos animais, visando a 

conservação in situ das populações da espécie; 

b) A manutenção dos capões possibilita ainda a conservação de 

outras espécies importantes, como A. angustifolia. Além de ser 

considerada uma espécie nucleadora e que beneficia espécies que 

ocorrem associadas (ex.: P. lambertii), a araucária apresenta 

sementes com alto valor econômico e que podem gerar renda aos 

proprietários. Como pelo menos no momento P. lambertii não 

apresenta apelo econômico, essa é uma alternativa para 

conservação dos capões, e consequentemente, do P. lambertii e de 

outras espécies inseridas nesse contexto; 

c) O alto número de indivíduos ingressantes na população e a baixa 

taxa de mortalidade, permitem avaliar a possibilidade de manejo 
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dos indivíduos sob os capões, com uma forma de manter a 

dinâmica e aumentar o tamanho efetivo populacional, 

proporcionando a conservação pelo uso e in situ da espécie. Nesse 

sentido, cabe ressaltar que estudos específicos devem ser 

realizados para tornar efetiva essa possibilidade; 

d) A presença elevada de indivíduos ingressantes e plântulas na área 

de estudo refletem em grande parte a produção e dispersão de 

sementes da espécie. Sendo assim, é possível pensar na coleta 

dessas sementes para conservação da diversidade genética. A 

coleta deve considerar uma distância mínima de 43 m entre 

matrizes, visando reduzir as chances de parentesco (considerando 

condições semelhantes a área de estudo), e aportar o maior número 

possível de indivíduos, tendo em vista a baixa diversidade genética 

observada nas populações da espécie (Reis et al. 2012, Bernardi 

2015). As sementes podem ser utilizadas para produção de mudas, 

as quais podem ser implantadas para aumentar o tamanho efetivo 

populacional. O plantio pode ser realizado em locais próximos as 

áreas de coleta, em Áreas de Preservação Permanente, em áreas de 

restauração e também em Unidades de Conservação. A espécie 

apresenta características interessantes para esse propósito, como a 

polinização pelo vento e por pequenos insetos, além de estruturas 

atrativas para dispersão por aves, que podem tornar viável essa 

possibilidade; 

e) A madeira de P. lambertii pode ser utilizada para diversos fins, 

como celulose, papel, lenha, marcenaria entre outros (Lorenzi 

1992, Carvalho 2004). Contudo, segundo Corvello (1983) a 

espécie tem valor comprovado para plantios florestais. A madeira 

da espécie apresenta características físico-mecânicas de qualidade, 

e dependendo do uso final, é semelhante a araucária (Maixner & 

Ferreira 1976). O plantio da espécie como uma monocultura para 

fins madeireiros poderia ser investigado e estudado, como uma 

forma de reduzir o plantio de monoculturas florestais com espécies 

exóticas e como uma nova alternativa de renda. 

Os resultados do Capítulo III demonstraram que as populações de P. 
lambertii apresentaram haplótipos em comum e foram igualmente diversas 

em toda a extensão de ocorrência da espécie. No entanto, as populações 

apresentaram divergência genética significativa, correlacionada com as 

distâncias geográficas, possibilitando separar o conjunto de populações de P. 

lambertii em dois grupos. O grupo sul ocorre no bioma Mata Atlântica e 

contempla 24 populações da espécie, e o grupo norte ocorre no bioma 
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Caatinga e contempla apenas uma população. A separação do conjunto 

populacional em dois grupos é reforçada pela identificação de uma barreira 

genética e pela distribuição potencial da espécie no passado e no presente. Em 

ambos os grupos formados, a ocorrência dos indivíduos da espécie esteve 

associada a locais frios e elevados, o que demonstra a importância desses 

locais para a espécie. 

O grupo sul apresentou distribuição ampla, contínua e todas as 

populações apresentaram o haplótipo ancestral H01. As populações PA, UR, 

BJS, SJ, CAB, APS, JAQ, BJ, CO, MC e SJC apresentaram ainda haplótipos 

exclusivos e fazem parte da região dos Campos e Serra Geral do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina, considerada nesse estudo uma área de refúgio para a 

espécie no LGM. Possivelmente a partir desse refúgio, a espécie se expandiu 

com maior intensidade, influenciada pela melhoria das condições climáticas 

e pela expansão da A. angustifolia. Apesar de todas as populações serem 

importantes para a conservação da espécie, como discutido anteriormente, 

aquelas inseridas na área de refúgio também estão presentes em áreas com 

importância biológica extremamente e/ou muito alta e necessitam de ações 

prioritárias de conservação (MMA 2018). Nesse sentido, como essas 

populações estão inseridas em áreas com paisagem similar aos mosaicos de 

floresta-campo, as ações pontuais para conservação in situ da espécie também 

podem ser empregadas para essas populações. Ainda no grupo sul, a 

população PESP representa uma importante área remanescente do bioma 

Mata Atlântica e campos de altitude, e por estar inserida em uma área de 

conservação, as ações devem estar voltadas para manutenção e aumento do 

tamanho efetivo populacional, além da preservação da fauna que é 

extremamente importante para a espécie. 

O grupo norte formado pela população PIA representa outra importante 

área para conservação e manutenção da diversidade genética da espécie. A 

população apresentou haplótipos exclusivos, provavelmente derivados do 

haplótipo H03, está inserida em um brejo de altitude e localiza-se entre a Serra 

do Barbado e o Parque Estadual Morro do Chapéu, áreas com registros de 

ocorrência de P. lambertii. Esse conjunto de regiões fazem parte do Complexo 

da Chapada Diamantina, considerada nesse estudo como um segundo refúgio 

para a espécie. Provavelmente esse refúgio é mais recente que o formado pelas 

populações do grupo sul, moldado pelo fluxo gênico restrito entre as 

populações da espécie e também contempla áreas de importância biológica 

extremamente alta e prioritárias para conservação (MMA 2018). O refúgio 

formado pelo Complexo da Chapada Diamantina apresenta características de 

relevo, clima, vegetação distintos do refúgio formado na região dos Campos 

e Serra Geral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por esse motivo as ações 
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pontuais anteriormente citadas podem não ser efetivas nesse contexto. Assim, 

é importante de que estudos ecológicos e genéticos sejam realizados com as 

populações de P. lambertii que ocorrem no bioma Caatinga, para que ações 

de conservação in situ da espécie possam ser ainda mais eficazes. Contudo, 

apesar desse desconhecimento, o bioma Caatinga apresenta um cenário de 

antropização, alteração e fragmentação da sua vegetação natural semelhante 

ao bioma Mata Atlântica. Assim, um primeiro passo a ser dado para 

conservação da espécie seria a manutenção da diversidade genética existente 

e o aumento do tamanho efetivo populacional.  

Além das estratégias de conservação já mencionadas, é importante a 

investigação de estratégicas de conservação ex situ para a espécie, e dentro do 

possível, que estas estejam associadas a conservação in situ. Quando 

trabalhadas em conjunto, ambas as estratégias podem aumentar a efetividade 

da conservação da espécie.  
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2 PERSPECTIVAS 

 

A conservação de uma espécie ou paisagem está diretamente 

relacionada com a escala de tempo em que a conservação é pensada 

(Frankel 1982), na continuidade desse processo como um suporte para 

gerações futuras, do compromisso para esse fim e da busca pelo 

conhecimento (espécie e/ou paisagem) para gerar ações efetivas para 

conservação, seja ela in situ, ex situ ou pelo uso. 

Para P. lambertii a continuidade e a implantação de novos estudos 

que abordem a dinâmica populacional da espécie são fundamentais. A 

continuidade permite dar ainda mais robustez ao conhecimento já gerado, 

e os novos estudos podem ser difundidos, por exemplo, no bioma 

Caatinga, em Unidades de Conservação ou em áreas mais conservadas. 

Adicionalmente, a espécie carece de estudos sobre biologia reprodutiva, 

agentes polinizadores e dispersores, interação com a fauna e usos. Do 

ponto de vista genético, é possível realizar estudos sobre o sistema 

reprodutivo, diversidade e estrutura genética da espécie com marcadores 

nucleares ou mesmo identificar áreas para coleta de sementes com base 

nos descritores genéticos. Por fim, estudos com base na modelagem de 

nicho ecológico podem ser realizados para inferir sobre a distribuição 

futura da espécie, modelar a distribuição de espécies congêneres ou em 

função de uma espécie, como por exemplo A. angustifolia ou gerar novas 

hipóteses sobre áreas de expansão-retração, áreas de refúgio e demografia 

histórica.  
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