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RESUMO

MOURA, Amanda P.C. Estrutura populacional de jaboticabeiras no sudoeste do
Paraná. 52 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação
em  Agronomia  (Área  de  Concentração:  Produção  vegetal),  Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017.

Resumo:  No  Paraná,  foram  identificados  14  fragmentos  florestais  de  Floresta
Ombrófila  Mista,  onde  ocorre  a  espécie  Plinia  cauliflora.  A  maioria  dessas
populações  encontra-se  em  áreas  de  reserva  legal  e  sofrem  com  a  colheita
extrativista dos frutos (jaboticabas) e outras ações antrópicas. O presente trabalho
teve  como objetivo  determinar  classes ontogenéticas,  regeneração e  distribuição
espacial em populações de jaboticabeira (Plinia cauliflora) no Sudoeste do Paraná.
Foram determinados os estádios ontogenéticos por meio de amostragem aleatória
(n=50). Foram delimitadas unidades amostrais em seis fragmentos localizados em
quatro  municípios  do  sudoeste  do  Paraná.  Obteve-se  diâmetro,  altura  e
coordenadas cartesianas (x,y).  Os dados foram avaliados por meio de estatística
descritiva.  A  distribuição  espacial  e  a  dependência  espacial  foram  verificadas
através  da  função  O’ring  uni  e  bivariada.  Foram  encontrados  cinco  estádios
ontogenéticos para jaboticabeira: plântulas (h ≤ 0,10 m); juvenis (h >0,10 m até 1,70
m); imaturo (altura >1,70 m até 5 m); virgem (h > 5 m, sem estruturas reprodutivas);
reprodutivos (h > 5 m com estruturas reprodutivas). Os resultados mostram que há
diferença  estrutural  entre  os  remanescentes,  acarretando  no  potencial  de
regeneração das populações.  As populações de Clevelândia,  Pato  Branco I  e  II
apresentaram todas as classes ontogenéticas estabelecidas, um maior número de
indivíduos  nas  classes  que  representam  a  regeneração  (plântulas,  juvenis  e
imaturos)  e  distribuição  de  altura  e  diâmetro  do  tipo  J-invertido.  O  contrário  foi
observado nas outras populações. Esses resultados estão atribuídos, principalmente
ao  histórico  de  uso  das  áreas  e  consequentemente  nas  maiores  chances  de
existência de possíveis animais dispersores. Esse fato poderá aumentar as chances
de  germinação  e  estabelecimento  de  plântulas  de  jaboticabeira.  A  distribuição
espacial variou entre populações, apresentando distribuição aleatória na maioria dos
estádios ontogenéticos, com exceção das populações de Clevelândia e Chopinzinho
II.  Não  houve  dependência  espacial  entre  pares  de  estádios  ontogenéticos  em
nenhuma das populações. Esses resultados podem estar atribuídos à dispersão ou
outros fatores, necessitando de mais estudos. Pode-se concluir que o histórico de
manejo das áreas e a contínua ação antrópica em alguns locais parece ser um dos
principais empecilhos na regeneração de indivíduos de jaboticabeira e consequente
recrutamento em classes de tamanho maiores. 

Palavras-chave: Plinia cauliflora. FOM. Frutas Nativas. Dinâmica de Populações.



ABSTRACT

MOURA, Amanda P.C. Populational structure of jaboticabeiras in southwestern
Paraná. 52 f. Dissertation (Masters in Agronomy) - Graduate Program in Agronomy
(Concentration Area: Crop), Federal University of Technology Paraná. Pato Branco,
2017.

Abstract:  In  the  Brazilian  state  of  Paraná were  identified  14 forest  fragments  of
Mixed Ombrophilous Forest where species  Plinia cauliflora occurs. Most  of  those
populations are in a legal reserve area and suffer from extractive harvesting of fruits
(jaboticabas) and other anthropogenic actions. Our objective with this work was to
determine ontogenetic stages, regeneration and spatial distribution on populations of
jaboticabeira  (Plinia  cauliflora)  in  the  Southwest  of  Paraná.  We  determine  the
ontogenetic stages by random sampling (n=50). We set sample units (70x70m) in six
fragments located in four cities in the southwest of Paraná. On those fragments we
collected  diameter,  height  and  Cartesian  coordinates  (x,  y).  Collected  data  were
evaluated through descriptive statistics. Spatial distribution and spatial dependence
were  verified  through  the  univariate  and  bivariate  O'ring  function.  We found  five
ontogenetic stages for jaboticabeira: seedlings (h ≤ 0.10 m); juveniles (h> 0.10 m to
1.70 m); immature (height> 1.70 m to 5 m); virgin (h> 5 m, without  reproductive
structures); reproductive (h> 5 m with reproductive structures). Results showed that
there  are  structural  differences  between  the  remnants  which  have  on  effect  on
potential  regeneration  of  the  populations.  The  populations  of  Clevelândia,  Pato
Branco  I  and  II  have  all  ontogenetic  classes  established.  They  also,  showed  a
greater  individuals  numbers  of  classes  which  represent  regeneration  (seedlings,
juveniles and immature) as well J-inverted height and diameter distribution. On the
other half  of  populations the opposite situation was noticed.  We attributed these
results basically by the use of areas historically and consequently greater chances of
possible existence dispersing animals which increases chances of germination and
establishment  of  jaboticabeira  seedlings.  Spatial  distribution  varied  between
populations showing a random distribution on most ontogenetic stages exceptionally
for Clevelândia and Chopinzinho II populations. There was no spatial dependence
between  ontogenetic  pairs  of  stages  in  any  population.  These  results  may  be
attributed  to  dispersion  or  other  factors  which  requires  further  studies.  We
accomplished that management history of the areas combined with,  a continuous
anthropic  action  in  some places,  seems to  be  one  of  the  main  obstacles  in  the
regeneration of jaboticabeira individuals and consequent recruitment in larger size
classes.

Keywords: Plinia cauliflora. Mixed Ombrophilous Forest. Brazilian Fruits. Population
Dynamics. 
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1 INTRODUÇÃO

A jaboticabeira  (Plinia  sp.)  é  uma espécie  de  ocorrência  natural  do

Brasil  (MATTOS,  1983).  Na  região  sudoeste  do  Paraná,  foram  identificados  14

fragmentos  florestais  de  Floresta  Ombrófila  Mista,  onde  ocorre  a  espécie  de

jaboticabeira  Plinia cauliflora (Mart.)  Kausel(DANNER et al.,  2010). A maioria das

populações naturais de jaboticabeira do sudoeste do Paraná encontra-se em áreas

de reserva  legal,  normalmente  são fragmentos circundados por  lavouras,  sofrem

com a colheita extrativista dos frutos (jaboticabas) e outras ações antrópicas (ex.

pastejo  de  gado,  roçadas,  corte  de  madeira).  Uma vez  que  não  há  registro  na

literatura de outra região do país com tantas populações naturais de jabuticabeira

ainda existentes e devido a espécie ser endêmica do Brasil,  estudos de ecologia

básica  ainda  inexistentes  são  extremamente  importantes  para  a  definição  de

estratégias de conservação in situ e também ex situ da espécie.

Para  iniciar  e  desenvolver  estratégias  de  manejo  visando  à

conservação  e  uso  da  espécie  é  imprescindível  o  entendimento  biológico  das

mesmas (PALUDO et al., 2011; NAZARENO; REIS, 2014). Uma forma de analisar a

ecologia de populações se dá mediante estudo do padrão de distribuição espacial

das espécies (HAASE, 1995; CONDIT et al. 2000; CAPRETZ et al., 2012). Aliado a

isso,  deve-se  considerar  a  distribuição  espacial  em  diferentes  estágios  de  vida

(SEIDLER; PLOTKIN, 2006; DALMASO et al., 2013; ZHU et al., 2013; MIRANDA et

al. 2016), pois, é uma forma de mensurar a influência da dispersão de sementes na

população (CAUGHLIN et al.,  2014),  sendo um conhecimento indispensável  para

entender o funcionamento da população (HIGUCHI et al. 2015). 

Ações  antrópicas,  em  populações  podem  influenciar  sua  estrutura,

diminuindo o número de indivíduos adultos e consequentemente fornecedores de

sementes.  Além disso,  diminuem o número  de  habitats  e  o  número  de  animais

dispersores efetivos, mudam processos de polinização e consequentemente afetam

a regeneração e o  recrutamento  de indivíduos  para  classes etárias  mais  velhas

(FAHRIG,  2003;  SOUZA-MARTINS,  2004;  LAURENCE;  VASCONCELOS,  2009;

ABREU et al., 2014; GUARINO et al., 2014). 

Apesar desta importância, não há estudos de distribuição espacial e
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regeneração  em  jaboticabeira,  tampouco  do  efeito  antrópico  em  populações  da

espécie. Estudo mais próximo a espécie foi desenvolvido por Gomes et al. (2016),

os  autores  pesquisaram  a  estrutura  demográfica  e  o  padrão  espacial  para  três

espécies da família Myrtaceae:  Campomanesia xanthocarpa,  Myrciaria delicatula e

Myrcianthes gigantea. 

Levando em consideração o que foi  exposto,  o intuito  do Grupo de

Pesquisa em Fruteiras Nativas da UTFPR Câmpus Pato Branco é realizar estudos

sobre  aspectos  da  ecologia  de  jaboticabeiras  (Plinia  cauliflora)  em  populações

(remanescentes  florestais)  no  Sudoeste  do Paraná,  visto  que não  há  relatos  de

estudos  destes  parâmetros  em  outros  locais  do  Brasil,  no  qual  a  espécie  é

endêmica.  Aliado  a  isso,  existe  a  importância  socioeconômica  que  a  espécie

desempenha na região, auxiliando na renda dos produtores e também empregando

famílias  carentes,  pois,  essas  complementam  sua  renda  por  meio  da  colheita

extrativista e venda dos frutos (jaboticabas) nas rodovias regionais. 

O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  determinar  classes

ontogenéticas, regeneração e distribuição espacial em populações de jaboticabeira

(Plinia  cauliflora)  no  Sudoeste  do  Paraná.  Especificamente,  visou-se  elucidar  as

seguintes questões: Existem diferenças na regeneração natural em fragmentos com

históricos  de  manejo  distintos?  Há  recrutamento  de  classes  intermediárias  nas

populações  de  jaboticabeira  no  Sudoeste  do  Paraná?  Quais  são  as  classes

ontogenéticas  que  a  espécie  apresenta?  O  padrão  de  distribuição  espacial  das

plântulas  de  jaboticabeira  é  agregado  e  se  modifica  para  aleatório  nas  classes

ontogenéticas  mais  avançadas?  Há  dependência  espacial  entre  as  classes

ontogenéticas descritas? 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Jaboticabeira

No  Brasil  a  jaboticabeira  (Plinia  sp.)  ocorre  naturalmente  no

Centro/Sul/Sudeste,  principalmente  no  Bioma  Mata  Atlântica.  Também  pode  ser

encontrada  no  Paraguai  e  Argentina.  São  conhecidas  no  total,  nove  espécies,

algumas já classificadas como espécie em extinção. De ocorrência natural no Brasil

temos:  Plinia  trunciflora (O.Berg)  Kausel;  Plinia  cauliflora (Mart.)  Kausel  e  Plinia

jaboticaba (Vell.) Kausel (MATTOS, 1983). É uma espécie da família Myrtaceae e

suas  principais  características  morfológicas  são:  ramos  terminais  glabros,

achatados; folhas adultas glabras, opacas e com base aguda; frutos no formato de

baga globosa,  lisa,  negra,  de 2,2  a 2,8 cm de comprimento  e 2,2 a  2,9 cm de

diâmetro  (LORENZI,  2009).  Os  principais  grupos  polinizadores  são  abelhas  da

família Meliponinae e Halictidae (GRESSLER et al. 2006), destacando-se as abelhas

africanizadas (Apis mellifera) (MALERBO-SOUZA et al., 2004). Os dispersores de

sementes mais  comuns dessa  espécie  são aves  e  macacos (GRESSLER et  al.

2006).  Os  frutos  de  jaboticabeira  (jaboticabas)  apresentam  grande  potencial  de

comercialização, pois são muito apreciados para consumo in natura e também para

fabricação  de  geleia,  bebidas  fermentadas,  vinagre  e  licores.  Além  disso,  a

jaboticaba apresenta alto teor de antocianinas e flavonoides na casca, o que pode

ser  aproveitado  pela  indústria  farmacêutica  e  alimentícia  com  elevado  potencial

como alimento funcional (DANNER et al., 2011a).

2.2 Floresta Ombrófila Mista

A floresta ombrófila mista (FOM) conhecida como mata de araucária,

ocorre  principalmente  no  planalto  meridional  e  a  ocorrência  de  gêneros  como

Drymis,  Podocarpus e da espécie Araucaria angustifolia caracterizam esta floresta.

Em sua formação original, sua área abrangia desde o sul dos estados de São Paulo,

Rio de Janeiro e Minas Gerais e nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande

do Sul (VELOSO et al., 1991). Atualmente, a FOM também pode ser denominada
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como  Floresta  mista  lati-acicufoliada,  a  qual  apresenta  uma  única  espécie

acicufoliada  (Araucaria  angustifolia)  que  representa  mais  de  50%  do  dossel  da

floresta, com altura média de 30 m. O restante das espécies que compõe o estrato

arbóreo  é  latifoliada,  exceto  Podocarpus  lambertii (OLIVEIRA-FILHO,  200;

EISENLOHR; OLIVEIRA-FILHO, 2014). 

No estado do Paraná a FOM era a formação de maior abrangência

territorial, ocupando cerca de 7.387.000 de hectares, o que correspondia a 37% da

superfície  do  estado  (MAACK,  1981).  No  último  inventário  realizado  no  Paraná,

verificou-se  que  fragmentos  florestais  mais  conservados  (estágio  avançado  de

sucessão)  representavam  apenas  0,8%  da  área  original  da  FOM  (CASTELLA;

BRITEZ,  2004).  O intenso desmatamento  para  cultivo  agrícola  e  a  utilização  da

madeira de araucária e de espécies da família Lauraceae no século XX foram os

responsáveis pela redução de área da floresta (GUERRA et al., 2002). 

Uma  maneira  de  incentivar  a  conservação  da  floresta  se  dá  pelo

manejo  sustentável  de  espécies  com potencial  não  madeireiro.  Em áreas  muito

alteradas, como as florestas de araucária no estado do Paraná, essa é uma das

alternativas mais viáveis.  Em áreas de FOM, a riqueza de espécies frutíferas da

família Myrtaceae e espécies com potencial medicinal é muito grande (SANQUETTA

et al., 2010). Além da parte econômica e ambiental, o uso da floresta proporciona o

aumento  do  conhecimento  ecológico  das  espécies  pela  população  e  melhora  a

relação do homem com a natureza, consequentemente, isso aumentará o nível de

conscientização  da  população  no  que  se  refere  à  preservação  das  florestas

(ZUCHIWSCKI et al., 2010).

2.3 Padrão Espacial de Espécies Arbóreas 

Para  traçar  metodologias  que  visem  o  manejo  sustentável  é  muito

importante  ter  como  informação  dados  sobre  a  ecologia  das  populações,  e  o

conhecimento sobre o padrão espacial das espécies é uma das ferramentas mais

utilizadas.  Estudos  deste  âmbito  fornecerão  subsídios  para  entender  as

características  espaciais  e  temporais  e  relacioná-las  a  processos  ecológicos  de

competição, mortalidade, reprodução e dispersão. Isso possibilitará compreender a
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forma de distribuição de determinada população (HAASE, 1995; CAPRETZ et al.,

2012), definir estratégias de recuperação de áreas degradadas (GIEHL et al., 2007),

além de poder relacionar como a espécie utiliza os recursos acessíveis no meio

ambiente (CONDIT et al., 2000). 

Os padrões espaciais possíveis são três: aleatório, agregado ou regular

(MATTEUCI;  COLMA,  1984).  Quando  o  padrão  espacial  resultar  em  aleatório,

indicará  que  qualquer  indivíduo  pode  ocupar  qualquer  ponto  no  espaço,

independentemente  da  posição  do  outro.  Um  padrão  espacial  que  resulta  em

uniforme ou regular indicará tendência do indivíduo em evitar outros indivíduos. E o

padrão agregado indicará que o indivíduo tende a ser atraído a locais específicos,

resultando em indivíduos mais próximos do que o esperado (RIPLEY, 1977).

Normalmente  presume-se  que  o  padrão  espacial  aleatório  pode

resultar  da homogeneidade ambiental  ou  então devido à espécie apresentar  um

comportamento não seletivo. O padrão uniforme pode ser resultado da ocorrência da

espécie em locais com recursos limitados ou com competição intraespecífica e o

padrão agregado poderá ser resultado de dispersão de sementes próximas à planta

matriz  ou  resultado  da  ocorrência  da  espécie  em nichos  ecológicos  específicos

(WIEGAND; MOLONEY, 2014).

O resultado de um padrão espacial ser agregado, regular ou aleatório

depende do histórico de vida da planta e da escala em que o padrão é observado

(GETZIN et al., 2006). Esses padrões ocorrerão devido a fatores de ordem biótica

(fenologia,  síndromes de dispersão, competição,  dinâmica da vegetação),  fatores

históricos  (perturbação  antrópica)  ou  fatores  ambientais  (fertilidade  do  solo,

luminosidade e relevo) (McINTIRE; FARJADO, 2009; ABREU et al., 2014). Fatores

ambientais são frequentemente relacionados como causador de padrões espaciais,

porém,  onde  esses  não  são  limitantes,  fatores  bióticos  definirão  os  padrões

espaciais (GIEHL et al., 2007).

Em  florestas  tropicais  e  subtropicais,  a  maioria  das  populações

apresentam padrões agregados, enquanto que, em florestas de clima temperado o

padrão espacial mais frequente é aleatório. O padrão uniforme é uma forma muito

rara  (ARMESTO  et  al.,  1986).  É  muito  comum encontrar  variação  nos  padrões

espaciais,  conforme  ocorrem  mudanças  nos  estágios  de  vida  das  espécies



16
(PALUDO et al., 2009; ZHANG et al., 2015; MIRANDA et al., 2016). Um exemplo

disso é a espécie  Ocotea odorifera, a qual apresentou um padrão agregado para

indivíduos regenerantes e um padrão aleatório em indivíduos adultos na FLONA de

Irati  –  PR,  mostrando  a  possível  influência  da  competição  entre  os  indivíduos

regenerantes (DALMASO et al., 2013).

Existem várias maneiras de estimar esses padrões, desde a aplicação

estatística de variância entre amostras até a aplicação da geoestatística (PERRY et

al.,  2002).  Com a geoestatística  se  analisará  os padrões espaciais  por  meio de

padrões de pontos, os quais consistem na localização mapeada de determinados

organismos em uma área (WIEGAND et al., 2013). Assume-se então que os objetos

ecológicos  em  estudo  podem  ser  aproximados  por  pontos  e  não  têm  nenhum

tamanho ou forma (WIEGAND; MOLONEY, 2014). Um dos métodos mais utilizado e

recomendado para análise espacial do padrão de pontos é a análise de segunda

ordem, permitindo a dispersão dos pontos como uma função da escala (DALE et al.,

2001).

Dentre as funções de análise de padrão de pontos de segunda ordem,

destacam-se  as  funções  K  de  Ripley  (RIPLEY,  1977)  e  O’ring  (WIEGAND;

MOLONEY,  2004),  sendo  que  ambas  podem  ser  encontradas  na  forma  uni  e

bivariada.  A  função univariada determina os  padrões  espaciais,  enquanto  que a

análise  bivariada  explica  a  relação  de  dependência  entre  a  distribuição  de  dois

grupos distintos, resultando em atração ou repulsão entre os grupos, por exemplo

entre adultos e juvenis (RIPLEY, 1977). 

A  função  L  (K  de  Ripley  modificada),  dada  por  ,

determina  o  padrão  espacial  mediante  círculos  de  raios  centricos  (r)  para  cada

indivíduo  amostrado  e  dentro  desses  raios,  o  número  de  plantas  é  computado

(BESAG, 1977). A função O’ring baseia-se na função L e utiliza anéis de raios em

vez de círculos concêntricos, proporcionando uma avaliação melhor do padrão por

meio  de  escalas.  A  utilização  dos  anéis  ao  invés  dos  círculos  proporciona  o

isolamento de classes de distância específicas, uma vez que a função K de Ripley é

é  cumulativa  e  confunde  efeitos  de  distâncias  maiores  e  menores  (WIEGAND;

MOLONEY, 2014). 

Em análises de distribuição espacial é necessário testar modelos nulos
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para verificação dos padrões (aleatório, agregado ou regular) (SCALON et al., 2012).

Para função univariada,  a  hipótese nula testada é a de Completa  Aleatoriedade

Espacial (CSR) e sua significância é geralmente avaliada por comparação com os

dados observados em envelopes de Monte Carlo (WIEGAND; MOLONEY,  2004).

Essa  hipótese  determina  que  um  número  aleatório  de  indivíduos  siga  uma

distribuição uniforme (LAW et al., 2009). A função bivariada é calculada entre dois

grupos, utilizando a hipótese nula de Completa Independência Espacial e indicará a

independência  entre  os  grupos  testados,  por  simulações  toroidais  (WIEGAND;

MOLONEY, 2004). 

2.4 Estádios Ontogenéticos de Espécies Arbóreas

Como forma  de  auxiliar  na  padronização  em estudos  de  estrutura,

dinâmica e distribuição espacial de populações, é possível realizar a definição de

estádios  ontogenéticos  (SMIRNOVA  et  al.,  2002;  MIRANDA-MELO  et  al.,  2007;

PORTELA et al., 2011). O desenvolvimento de organismos passa por fases que vão

do nascimento a morte, constituindo a idade cronológica. Dentro dessas fases há

mudanças  morfológicas,  anatômicas,  fisiológicas  ou  bioquímicas,  por  isso,  um

indivíduo  não  deve  ser  caracterizado  apenas  pela  sua  idade,  mas também,  por

critérios que consigam indicar o seu status de desenvolvimento (GATSUK et al.,

1980). Portanto, considera-se que há dois processos relacionados a isso: temporais

e espaciais, uma vez que deve-se levar em consideração a idade cronológica da

planta, bem como sucessivas mudanças estruturais (SMIRNOVA et al., 2002). 

Essas mudanças são caracterizadas pela ontogenia, e a partir dela, é

possível criar uma classificação dos indivíduos denominada de “estado etário”, mais

conhecido  como  estádios  ontogenéticos.  Os  estádios  estão  distribuídos  em

diferentes  períodos  ontogenéticos  (latente,  pré-reprodutivo,  reprodutivo  e  pós

reprodutivo)  totalizando dez estádios (GATSUK et al.,  1980).  A partir  de estudos

como  este,  pode-se  tirar  conclusões  mais  precisas  acerca  das  condições  de

populações em seus ambientes naturais e também comparar com mais segurança o

comportamento  de  populações  sob  diferentes  pressões  ambientais  e  antrópicas

(PORTELA et al, 2011). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Classificação de jaboticabeira em Estádios Ontogenéticos

O trabalho foi realizado em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista

(26°26'17" S; 52°19'20" W; 963 m de altitude) localizado no município de Clevelândia

(PR). A classificação climática de acordo com Köppen é do tipo Cfb (subtropical

úmido,  sem  estação  seca,  com  verão  ameno),  apresentando  invernos  severos

(temperatura média inferior a 18 ºC e geadas frequentes) e verão com temperaturas

inferiores  a  22  ºC.  A  precipitação  média  anual  varia  entre  1900  a  2200  mm

(ALVARES et al., 2013).

O  local  de  estudo  é  mantido  como  reserva  legal  da  propriedade,

possuindo área total de 12,3 hectares e 930 jaboticabeiras adultas (DANNER et al.,

2010).  Atualmente,  o  fragmento  é  circundado  por  lavouras  com  culturas  anuais

(trigo, soja e milho). 

Foram amostrados de forma aleatória 50 indivíduos para cada estádio

ontogenético,  os  quais  foram definidos  com base  em Gatsuk  et  al.  (1980)  para

espécies arbóreas. Foram escolhidas para o trabalho as fases ocorrentes no período

pré-reprodutivo (plântula, juvenil, imaturo e virgem) e reprodutivo. Neste estudo, não

foram amostrados os períodos latentes (semente) e pós-reprodução (sub senil  e

senil), devido a não estarem presentes na amostragem a campo. Foram definidos

cinco estádios ontogenéticos: plântulas, juvenis, imaturos, virgens e reprodutivos. 

Foram coletadas medidas quantitativas e qualitativas importantes para

auxiliar  na  diferenciação  dos  estádios  ontogenéticos.  As  medidas  quantitativas

foram: altura, circunferência a altura do peito, diâmetro do colo, número de ramos,

altura de inserção dos primeiros ramos e área de copa.  As medidas qualitativas

foram: coloração das folhas, início da descamação do caule, presença de gemas

floríferas  e  mortalidade de ramos.  As  medidas  de diâmetro  do  colo,  número  de

ramos e altura foram analisadas por meio de estatística descritiva (média ± erro

padrão da média), pois foram as principais variáveis para a definição dos estádios

ontogenéticos.  O  intervalo  de  altura  entre  as  classes  ontogenéticas  foi  definido

previamente, mediante uma pré-amostragem na população. 
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3.2 Distribuição Espacial e Regeneração de jaboticabeiras no Sudoeste do Paraná

O estudo foi realizado em seis fragmentos de Floresta Ombrófila Mista,

localizados  em  quatro  municípios  da  região  sudoeste  do  Paraná:  Chopinzinho,

Clevelândia, Coronel Vivida e Pato Branco (Figura 1). 

Os  remanescentes  foram escolhidos conforme informações  contidas

em  Danner  et  al.  (2010)  e  foram  coletadas  e  observadas  informações  para  a

caracterização  e  diferenciação  dos  locais,  principalmente  segundo  histórico  de

manejo (Quadro 1). Para caracterizar os locais conforme o histórico de manejo foi

aplicado  um  questionário  semiestruturado  composto  por  42  questões  aos

proprietários. Antes de iniciar a entrevista, os entrevistados eram informados sobre o

objetivo  da  pesquisa  e  assinavam o  Termo de  Consentimento  Livre  Esclarecido

(TCLE).  Este  questionário  foi  submetido  e  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  em

Pesquisa da UTFPR, em julho de 2014. 

Figura 1 – Localização dos remanescentes estudados em quatro municípios do sudoeste do Paraná.
UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 
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Para a coleta dos dados das jaboticabeiras em todos os fragmentos foi

demarcada uma unidade amostral (U.A), parcela, de 70x70 m, subdividida em 49

subparcelas  de  10x10  m.  Dentro  de  cada  U.A,  procurou-se  identificar  todos  os

indivíduos de jaboticabeira (Plinia cauliflora), os quais foram numerados, localizados

por  coordenadas  cartesianas  (x,  y)  e  mensurados  por  altura  e  diâmetro.  Os

indivíduos  de  jaboticabeira  amostrados  foram  divididos  em  cinco  classes

ontogenéticas: 1) plântulas (indivíduos com altura ≤ 0,10 m); 2) juvenis (indivíduos

com altura > 0,10 e ≤ 1,70 m); 3) imaturos (indivíduos com altura >1,70 m e ≥ 5,0 m);

4) virgens (indivíduos com altura > 5 m, sem presença de estruturas reprodutivas); 5)

reprodutivos (indivíduos com altura > 5 m, com presença de estruturas reprodutivas).

Quadro 1 – Locais, coordenadas geográficas, elevação (m), área do fragmento (ha), número total de
jaboticabeiras  (P.  cauliflora)  adultas  e  características/histórico  de  manejo  de  seis
remanescentes florestais localizado na região sudoeste do Paraná. UTFPR, Pato Branco,
2017.

Local (área
do frag-
mento)

Coordenadas ge-
ográficas N° adultos Características/Histórico de manejo

Clevelândia
(12,3 ha)

26°27'7,2" S;
52°15'36,2" W

(1005 m) 70

Área circundada por lavoura. Área submetida
à corte madeireiro até 30 anos atrás. Realiza-

ção de roçadas e presença de gado até 10
anos atrás. Presença de possíveis disperso-

res (quati, jacú, cutia). Colheita anual de jabo-
ticaba.

Pato Branco
I (2,8 ha)

26°06'34,4" S;
52°38'28,9" W (713

m) 130

Área circundada por lavoura. Realização de
roçadas na época da colheita. Há gado no lo-

cal atualmente. Colheita anual de frutos.

Pato Branco
II (78,3 ha)

26°7'21,1"S;
52°39'23,2"W (698

m) 55

Área submetida à corte madeireiro até 1970.
Conservada após 1970, sem roçadas, sem

presença de gado. Presença de possíveis dis-
persores (cutia, quati e jacú). Colheita anual

de jaboticaba.

Chopinzinho
I (23,5 ha)

25°52'35,6" S;
52°36'28,4" W (859

m) 1400*

Área circundada por lavouras. Área explorada
desde a chegada da família. Área de pasta-
gem para o gado atualmente. Colheita anual

de jaboticaba. 

Chopinzinho
II (23,5 ha)

25°52'39,1" S;
52°36'49,1" W (841

m) 1400*

Área circundada por lavoura. Sem ligação
com a área I. Presença de gado. Possíveis

dispersores (quati). Colheita anual de jaboti-
caba.

Coronel Vi-
vida (4,9 ha)

25°59,1'19,5" S;
52°42'4,4" W (553

m) 320
Área circundada por lavoura. Colheita anual

de jaboticaba.
* Número de indivíduos adultos considerando a soma das duas áreas. 

Foi  calculado  o  número  total  de  indivíduos,  densidade  absoluta  de
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indivíduos (ind/ha-1) e média de altura e diâmetro para cada local em cada classe

ontogenética. Após isso, foi calculada a distribuição de frequência para diâmetro em

cada local estudado. Essa distribuição é representada por gráficos de histograma e

serve  para  verificar  se  a  população  segue  o  padrão  de  distribuição  J-invertido

(LEAK, 1965). Complementar ao histograma foi calculado o coeficiente de assimetria

por meio da fórmula corrigida:  (JOANES; GILL, 1998); o intervalo de

confiança a 95% de probabilidade (IC95%): , em que SES é o

erro  padrão  (standard  error)  do  coeficiente  de  assimetria,  calculado  por:

. (BULMER, 1979) e a significância de G1 pelo teste proposto

por Cramer (1997): .

A avaliação da distribuição espacial de cada estádio ontogenético em

cada  local  foi  realizada  por  meio  da  função  O’ring  univariada  (WIEGAND;

MOLONEY,  2004).  O  anel  empregado  para  o  cálculo  do  K  foi  de  1  metro  e  a

distância máxima empregada foi  de 35 m (correspondente à metade do lado da

parcela).  Para testar  a  completa aleatoriedade espacial,  realizou-se o cálculo do

intervalo  de  confiança  mediante  999  simulações  de  Monte  Carlo.  Também  foi

examinada a associação espacial entre as classes ontogenéticas de cada local, com

o uso da função O’ring bivariada (WIEGAND; MOLONEY, 2004). Para a análise da

distribuição  espacial  e  independência  espacial,  não  foram  utilizados  todos  os

estádios ontogenéticos amostrados,  aqueles que possuíam número de indivíduos

menor que cinco não foram analisados. Para o teste da completa independência

espacial,  realizou-se  o  cálculo  do  intervalo  de  confiança  com  999  simulações

toroidais. Para testes com 95% de confiança, 500 simulações são suficientes para a

construção  dos  intervalos  de  confiança,  entretanto,  quanto  maior  o  número  de

simulações  melhor  o  valor  p  estimado  (BAROT  et  al.,  1999).  Os  índices  de

distribuição  espacial  foram calculados  pelo  programa  computacional  ‘Programita’

(WIEGAND; MOLONEY, 2014).
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4 RESULTADOS 

4.1 Estádios Ontogenéticos da jaboticabeira

As plântulas de jaboticabeira caracterizam-se por indivíduos com até

0,10 m, com poucas ramificações (0 a 4) e ausência de escamação do caule. Os

juvenis  caracterizam-se  por  jaboticabeiras  com altura  >0,10  m até  1,70  m,  com

elevado número de ramos (2 a 86) e escamação do caule (Figura 2, Tabela 1). 

Figura 2 – Estágios ontogenéticos de jaboticabeiras. A. Plântula. B. Juvenil. C. Imaturo. D. Virgem. E.
Reprodutivo. F. Início de gemas floríferas. UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017.

Para  classificação  do  estádio  imaturo  levou-se  em  consideração  a

possibilidade de medição do CAP, altura (>1,70 m até 5,0 m) e presença de caule
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escamando  em  100%  dos  indivíduos.  O  estádio  virgem  das  jaboticabeiras são

indivíduos com altura maior que 5,0 m, entretanto, ainda não apresentam estruturas

reprodutivas. Os indivíduos reprodutivos são jaboticabeiras com altura maior que 5,0

metros e contendo estruturas reprodutivas, ou seja, são capazes de produzir flores e

frutos (Figura 2; Tabela 1). 

Tabela 1 – Análise descritiva das variáveis diâmetro, número de ramos e altura de uma população de
jaboticabeira (P. cauliflora) em diferentes classes ontogenéticas. UTFPR, Câmpus Pato
Branco, 2017.

 Diâmetro Número de ramos Altura (m)
Estádios On-
togenéticos Mín. Máx. Média Mín. Máx. Média Mín. Máx. Média

Plântula* 0,07 4,7 1,3±0,1 0,0 4,0 1,3±0,2 0,04 0,1 0,08±0,0

Juvenil* 1,0 22,4 4,1±0,5 2,0 86,0 10,4±2,3 0,1 1,6 0,3±0,04

Imaturo** 4,0 22,2 10,9±0,6 0,0 0,0 0,0 1,8 5,0 3,5±0,2

Virgem** 9,6 43,5 23,7±1,1 0,0 0,0 0,0 5,0 11,0 6,9±0,2

Reprodutivo** 25,8 131,0 68,7±3,2 0,0 0,0 0,0 7,0 15,5 10,8±0,3
*valores  de  diâmetro  do  colo  (mm);  **valores  de  circunferência  a  altura  do  peito  -  CAP  (cm);
Mín.=mínimo; Máx.= máximo; Média mais ou menos erro padrão da média; n= 50. 

4.2 Distribuição Espacial e Regeneração

Dentre  os  locais  de  estudo,  Clevelândia  e  Pato  Branco  I  foram os

únicos  que  apresentaram  indivíduos  em  todos  os  cinco  estádios  ontogenéticos

descritos acima. Pato Branco II, mesmo não apresentando o estádio plântula, possui

as classes intermediárias (juvenil, imaturo e virgem), além dos adultos. O restante

dos  locais  (Coronel  Vivida,  Chopinzinho  I  e  II)  não  apresentam  classes

intermediárias suficientes para compor a estrutura da população e garantir sucesso

na regeneração da espécie (Tabela 2). 

O número de indivíduos de cada estádio ontogenético variou entre os

locais  de  estudo.  Em  Chopinzinho  I  e  II  e  Coronel  Vivida  o  maior  número  de

indivíduos foi  encontrado no estádio reprodutivo, enquanto que em Clevelândia e

Pato Branco I e II o maior número de indivíduos foi encontrado no estádio juvenil. 

Com relação à Chopinzinho II e Pato Branco I, nota-se uma densidade

de  indivíduos  muito  próxima  (87,7  e  93,8  respectivamente),  mas,  a  estrutura

populacional dos locais é totalmente diferente. Chopinzinho II possui apenas uma

classe que representa a regeneração (juvenil) e com baixa densidade de indivíduos
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(55,1),  enquanto  que  em  Pato  Branco  I  há  presença  de  todos  os  estádios

ontogenéticos, com o segundo maior número de indivíduos entre os locais. 

Tabela 2 – Densidade absoluta (ind/ha) de jaboticabeiras (P. cauliflora) em cada local de estudo de
acordo com os estádios ontogenéticos: plântula, juvenil, imaturo, virgem e reprodutivo.
UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017.

Locais de estudo

Densidade absoluta (ind/ha)

Classes ontogenéticas

Plântula Juvenil Imaturo Virgem Reprodutivo

Chopinzinho I 0,0 0,0 4,1 0,0 130,6

Chopinzinho II 0,0 55,1 0,0 0,0 87,7

Clevelândia 24,5 448,9 163,3 16,3 63,3

Coronel Vivida 2,0 14,3 0,0 0,0 183,7

Pato Branco I 6,1 110,2 20,4 20,4 93,8

Pato Branco II 0,0 59,2 20,4 16,3 10,2
Média ± erro padrão da

média 5,43±3,9 114,6±68,6 34,7±26,0 8,8±3,9 94,8±24,1

A média de altura do estádio ontogenético plântula se manteve muito

próxima entre os locais de estudo, enquanto que para a média do diâmetro do colo

obteve-se diferença. Para classe juvenil a média diferiu entre os locais tanto para

altura quanto para diâmetro do colo. As populações de Clevelândia e Pato Branco I

e II  se assemelham nos valores médios das variáveis altura e diâmetro do colo,

enquanto que Chopinzinho II e Coronel Vivida apresentam valores similares para as

variáveis. Outro fator importante observado é que, nas populações de Clevelândia,

Pato  Branco  I  e  II,  os  valores  máximos  de  altura  para  a  classe  juvenil  foram

próximos ao critério de inclusão estabelecido para o estádio imaturo (altura > 1,70

m).  Esse  dado  pode  ser  mais  um  indício  para  determinar  as  populações  com

potencial  de  regeneração,  demonstrando  que  há  mais  desenvolvimento  dos

indivíduos  e  consequentemente  proporcionando  inclusão  em  outras  classes  de

tamanho (recrutamento). O mesmo não foi observado em Chopinzinho II e Coronel

Vivida, pois, os valores máximos de altura na classe juvenil foram muito inferiores

aos outros locais estudados (Tabela 3). 

O estádio ontogenético imaturo apresentou diferenças nas médias de

altura e DAP entre as populações, sendo que, Pato Branco II apresentou os maiores

valores.  Neste  caso,  todos  os  locais  apresentaram  indivíduos  com  alturas  que

demonstram a  provável  inclusão no próximo estádio  (virgem -  altura  >  5m sem
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estrutura reprodutiva). O estádio ontogenético virgem também apresentou diferenças

no tamanho das variáveis entre as populações. Clevelândia apresentou as menores

médias, enquanto que Pato Branco I apresentou as maiores médias. 

Tabela 3  –  Análise descritiva  das variáveis  altura  e  diâmetro  do colo  (dc)  de jaboticabeiras  (P.
cauliflora) nos locais de estudos em diferentes estádios ontogenéticos. UTFPR, Câmpus
Pato Branco, 2017.

Locais de estudo

Altura (m)

Estádios ontogenéticos

Plântula Juvenil
n Med Min Max n Med Min Max

Chopinzinho I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Chopinzinho II 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,3±0,0 0,1 0,8

Clevelândia 12,0 0,09±0,0 0,08 0,1 220,0 0,5±0,0 0,1 1,7

Coronel Vivida 1,0 0,1±0,0 0,0 0,1 7,0 0,2±0,1 0,1 0,4

Pato Branco I 3,0 0,09±0,0 0,08 0,1 54,0 10,4±0,1 0,1 1,6

Pato Branco II 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,5±0,1 0,1 1,6

Locais de estudo

DC (mm)

Estádios ontogenético

Plântula Juvenil
n Med Min Max n Med Min Max

Chopinzinho I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Chopinzinho II 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 3,8±0,4 1,5 10,3

Clevelândia 12,0 1,7±0,2 0,5 2,4 220,0 6,6±0,4 0,9 27,9

Coronel Vivida 1,0 1,1±0,0 0,0 1,1 7,0 3,1±0,8 1,3 7,4

Pato Branco I 3,0 1,9±0,2 1,6 2,3 54,0 8,2±0,8 1,7 36,0

Pato Branco II 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 6,3±0,8 1,0 16,56
Med= média mais  ou menos erro  padrão da média;  Min= mínimo;  Max=máximo;  n= número de
indivíduos. 

No estádio reprodutivo, a população com a menor média de altura e

diâmetro  é Clevelândia,  enquanto  a  que apresentou as maiores  médias  para as

variáveis foi Coronel Vivida. Pato Branco I e II apresentaram uma média de altura

similar,  porém,  diferiram  no  CAP,  o  que  pode  ser  um  indicativo  de  indivíduos

estiolados em Pato Branco II (Tabela 4). A diferença de tamanho dos estádios que

compõe a parte adulta das populações (virgem e reprodutivo) em Clevelândia com

relação às outras populações é muito grande, a qual apresenta valores menores de

DAP e altura (Tabela 4). Isso pode ser um indicativo de alguma restrição ambiental

ao crescimento da espécie, provavelmente a diferença de clima e maior altitude. 
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Tabela 4 – Análise descritiva das variáveis altura e diâmetro a altura do peito (DAP) de jaboticabeiras

(P.  cauliflora)  nos  locais  de  estudo  em  diferentes  estádios  ontogenéticos.  UTFPR,
Câmpus Pato Branco, 2016.

Locais de es-
tudo

Altura (m)

Estádios ontogenéticos

Imaturo Virgem Reprodutivo
n Med Min Max n Med Min Max n Med Min Max

Chopinzinho I 2,0 2,1±0,3 1,8 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 14,9±0,4 7,0 22,0

Chopinzinho II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 13,7±0,4 7,6 20,0

Clevelândia 80,0 3,2±0,1 1,8 5,0 80,0 5,9±0,1 5,3 6,3 31,0 8,5±0,3 6,5 13,0

Coronel Vivida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 16,3±0,3 9,0 21,5

Pato Branco I 10,0 2,4±0,2 1,7 4,0 10,0 7,5±0,2 6,0 9,0 46,0 12,3±0,3 7,0 15,5

Pato Branco II 10,0 3,6±0,4 1,8 5,0 10,0 6,3±0,2 6,0 7,0 5,0 12,7±0,6 10,5 14,0

Locais de es-
tudo

DAP (cm)

Estádios ontogenéticos

Imaturo Virgem Reprodutivo
n Med Min Max n Med Min Max N Med Min Max

Chopinzinho I 2,0 3,1±0,4 2,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 46,5±1,5 22,9 82,7

Chopinzinho II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 39,6±1,5 17,2 56,1

Clevelândia 80,0 2,2±0,2 0,3 8,4 80,0 5,5±0,2 3,0 7,9 31,0 15,1±1,3 5,4 31,4

Coronel Vivida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 40,0±1,4 12,4 94,2

Pato Branco I 10,0 2,3±0,5 0,7 5,7 10,0 13,7±1,7 6,4 35,0 46,0 34,5±1,2 14,3 47,4

Pato Branco II 10,0 4,6±0,4 2,3 5,8 10,0 7,4±0,6 4,7 10,3 5,0 23,8±5,6 2,7 36,1
Med= média mais  ou menos erro  padrão da média;  Min=mínimo;  Max=  máximo;  n= número de
indivíduos. 

A distribuição em classes de altura para as populações de jaboticabeira

mostrou diferentes padrões (Figura 3). Em Chopinzinho I e Coronel Vivida, há maior

concentração de indivíduos nas maiores classes de tamanho (nestes casos, altura >

que 10 m), além da evidente falta de indivíduos entre os grupos de menor altura. A

população de Chopinzinho II apresentou maior concentração de indivíduos na classe

de  menor  tamanho  (0  a  0,80  m),  entretanto,  fica  evidente  nesta  população,  a

ausência de tamanhos intermediários. 

O  valor  do  coeficiente  de  assimetria  (G1)  para  a  população  de

Chopinzinho I foi de -0,72 (IC(95%) = -1,01 a -0,44) e o valor do coeficiente ZG1 foi

de -2,44. Em Coronel Vivida, o valor G1 foi de -1,64 (IC(95%) = -1,88 a 1,4) e o valor

de ZG1 foi de – 6,79. Em ambos os casos os valores demonstram que os dados são

enviesados a esquerda ou negativamente enviesados, não seguindo a distribuição

normal. Para a população de Chopinzinho II G1 foi de -0,24 (IC(95%) = -0,52 a -

0,04) e ZG1 -0,84, isso demonstra que a população é aproximadamente simétrica. 



27

Figura 3 –  Histograma para a altura (m) de jaboticabeira (P. cauliflora) em cada local de estudo.
UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017.

Chopinzinho I Chopinzinho II

Clevelândia Coronel Vivida

Pato Branco I Pato Branco II
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Com relação às  populações de Clevelândia,  Pato  Branco I  e  II,  há

maior  concentração  de  indivíduos  nas  menores  classes  de  altura  e  um  menor

número de indivíduos nas maiores classes de altura,  neste caso,  as populações

seguem o padrão J-invertido. Para a população de Clevelândia o valor de G1 foi de

1,87 (IC(95%) = 1,40 a 1,88). O valor de ZG1 foi 14,46, valor alto e significativo. Para

a população de Pato Branco I o valor de G1 foi de 0,44 (IC(95%) = 0,23 a 0,65) e o

valor ZG1 foi 2,08. A população de Pato Branco II o valor de G1 foi de 1,48 (IC(95%)

= 1,17 a 1,79) e o valor ZG1 foi 4,71. Neste caso, as três populações supracitadas

são enviesadas à direita  e positivamente,  demonstrando que as populações não

seguem distribuição normal. 

Encontrou-se diferenças na distribuição em classes de diâmetro para

as populações de jaboticabeira (Figura 4). Em Chopinzinho I e Coronel Vivida, há

maior concentração de indivíduos na classe de tamanho 36 a 48 cm, não seguindo

um padrão  de  distribuição  J  invertido.  As  populações  de  Chopinzinho  II  e  Pato

Branco  II  apresentaram  maior  concentração  de  indivíduos  na  classe  de  menor

tamanho, entretanto, houve ausência de indivíduos em algumas classes. 

O  valor  do  coeficiente  de  assimetria  (G1)  para  a  população  de

Chopinzinho I foi de -1,03 (IC(95%) = -0,95 a -1,11) e o valor do coeficiente ZG1 foi

de 12,9. Em Chopinzinho II, o valor G1 foi de -1,10 (IC(95%) = -0,5 a -1,7) e o valor

de ZG1 foi de – 3,69. Em ambos os casos os valores sugerem que as populações

não seguem distribuição normal. Para a população de Coronel Vivida o valor de G1

foi  0,41 (IC(95%) = 0,07 a 0,24) e ZG1 1,72,  demonstrando que a população é

aproximadamente simétrica. 

Com relação às  populações de Clevelândia,  Pato  Branco I  e  II,  há

maior concentração de indivíduos nas menores classes de diâmetro e um menor

número de indivíduos nas maiores classes de altura,  neste caso,  as populações

seguem o padrão J-invertido. Para a população de Clevelândia o valor de G1 foi de

1,00 (IC(95%) = -0,70 a 1,26) e o valor de ZG1 foi 7,69. Para a população de Pato

Branco I o valor de G1 foi de 1,03 (IC(95%) = -0,59 a 1,47) e o valor ZG1 foi 4,68. A

população de Pato Branco II o valor de G1 foi de 7,4 (IC(95%) = 6,74 a 8,06) e o

valor ZG1 foi 22,42. Neste caso, as três populações supracitadas são enviesadas à

direita e positivamente, não seguindo distribuição normal. 
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Figura 4 – Histograma para a diâmetro (cm) de jaboticabeira (P. cauliflora) em cada local de estudo.
UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017.

Chopinzinho II

Clevelândia Coronel Vivida

Chopinzinho I

Pato Branco I Pato Branco II
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Houve  diferença  na  distribuição  espacial  dos  indivíduos  entre  os

estádios  ontogenéticos  (plântula,  juvenil,  imaturos,  virgens  e  reprodutivos).  É

possível observar que os indivíduos reprodutivos nas populações de Chopinzinho II

e Clevelândia apresentaram distribuição aleatória (Figura 5). 

Na  população  de  Clevelândia,  o  estádio  plântula  apresentou

distribuição aleatória e em Coronel Vivida, foi observado que o único estádio que

representa a regeneração (juvenil) também apresentou distribuição aleatória (Figura

5). 

A distribuição aleatória  encontrada para as populações supracitadas

ocorre  devido  os  valores  estimados  estarem  dentro  do  intervalo  de  confiança

construído por meio de simulações de Monte Carlo. 

A maioria dos estádios que representam a regeneração apresentaram

distribuição  agregada  nas  populações  de  Chopinzinho  II  (juvenis)  e  Clevelândia

(juvenis  e  imaturo),  com  exceção  do  estádio  plântula  já  citado.  A  distribuição

agregada  é  caracteriza  devido  os  valores  estimados  se  encontrarem acima dos

intervalos de confiança construídos (Figura 5).

A  agregação  em  Chopinzinho  II  ocorreu  em  16  m  para  indivíduos

adultos  e  até  aproximadamente  8  m  de  distância  para  indivíduos  juvenis.  Em

Clevelândia a agregação variou conforme o estádio ontogenético,  aumentando a

agregação do estádio juvenil  (agregação até aproximadamente 2 m) até imaturo

(agregação até 8 m) e virgem (agregação até aproximadamente 10 m) (Figura 5).

Com relação ao estádio juvenil da população de Clevelândia, nota-se

que a agregação ocorreu dos 10 aos 12 metros novamente (Figura 5). 

Nas populações Coronel Vivida (estádio reprodutivo), Pato Branco I e

Pato Branco II nenhum dos estádios ontogenéticos apresentou grau de agregação,

sendo  todos  eles  distribuídos  de  forma  aleatória,  pois  os  valores  estimados

apresenta-se dentro dos limites do intervalo de confiança (Figura 6). 

A análise da independência espacial demonstrou que em nenhuma das

populações  estudadas  houve  associação  espacial  entre  os  pares  de  estádios

ontogenéticos estudados, uma vez que, os valores se encontram dentro dos limites

do intervalo de confiança (Figuras 7, 8, 9 e 10). 
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Figura 5 – Padrão de distribuição espacial de P. cauliflora em estádios ontogenéticos em diferentes
remanescentes  e  representação  da  distribuição  dos  indivíduos  de  acordo  com
coordenadas cartesianas (x,y). UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017.

Reprodutivo – Chopinzinho I Juvenil – Chopinzinho II Reprodutivo – Chopinzinho 
II

Plântula – Clevelândia Juvenil – Clevelândia Imaturo– Clevelândia

Virgem– Clevelândia Reprodutivo– Clevelândia Juvenil– Coronel Vivida
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Figura 6 – Padrão de distribuição espacial de P. cauliflora em estádios ontogenéticos em diferentes
remanescentes  e  representação  da  distribuição  dos  indivíduos  de  acordo  com
coordenadas cartesianas (x,y). UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017.

Reprodutivo – Coronel Vivida Juvenil – Pato Branco I Imaturo – Pato Branco I

Virgem – Pato Branco I Reprodutivo – Pato Branco I Juvenil – Pato Branco II

Imaturo – Pato Branco II Virgem – Pato Branco II Reprodutivo – Pato Branco II
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Figura  7  –  Independência  espacial  de  P.  cauliflora entre  pares  de  estádios  ontogenéticos  em
diferentes remanescentes e representação da distribuição dos indivíduos de acordo com
coordenadas cartesianas (x,y). UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 
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Figura  8  –  Independência  espacial  de  P.  cauliflora entre  pares  de  estádios  ontogenéticos  em
Clevelândia e representação da distribuição dos indivíduos de acordo com coordenadas
cartesianas (x,y). UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 
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Figura 9 –  Independência espacial de  P. cauliflora entre pares de estádios ontogenéticos em Pato
Branco I  e representação da distribuição dos indivíduos de acordo com coordenadas
cartesianas (x,y). UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 
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Figura 10 – Independência espacial de P. cauliflora entre pares de estádios ontogenéticos em Pato
Branco II  e representação da distribuição dos indivíduos de acordo com coordenadas
cartesianas (x,y). UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017.
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5 DISCUSSÃO

Na  literatura  consultada,  não  existem  estudos  sobre  a  estrutura

populacional  de  jaboticabeiras  (Plinia  cauliflora)  e  sua  regeneração  em  áreas

naturais. Os resultados mostram que é possível classificar a espécie em diferentes

estádios ontogenéticos. Esta classificação ocorreu por meio de uma adaptação da

escala proposta por Gatsuk et al. (1980), devido as diferenças entre a jaboticabeira e

a espécie estuda pelos autores.

Além  disso,  demonstram  que  existem  diferenças  estruturais  nas

populações e que há interferência no processo de recrutamento de indivíduos para

classes  ontogenéticas  intermediárias  em  três  das  seis  populações  estudadas,

provavelmente, devido a ação antrópica que ainda existem nesses locais. Em todas

as populações o estádio ontogenético reprodutivo apresentou distribuição aleatória,

enquanto  que,  os  outros  estádios  apresentaram  diferenças  entre  os  locais  de

estudo. Não foi relatada dependência espacial entre os estádios ontogenéticos das

populações. Por meio desses resultados foi possível obter uma caracterização geral

da estrutura populacional de cada remanescente estudado. 

Não  foi  possível  identificar  se  as  plântulas  de  jaboticabeira  ainda

utilizam reservas nutricionais das sementes, conceito de Gatsuk et al. (1980) para

plântulas.  Portanto,  a  utilização  de  outros  parâmetros  para  classificação  foi

essencial.  É possível  notar que o número de ramos, a altura e a escamação do

caule foram as principais variáveis para diferenciar os estádios plântulas e juvenis. A

média de ramos do estádio plântula é muito inferior ao estádio juvenil (Tabela 2) e a

escamação não ocorreu em indivíduos classificados com plântulas. 

A diferenciação entre os estádios juvenis e imaturas se deu pela altura

e a possibilidade de medição do CAP, uma vez que, plantas maiores que 1,70 m, há

a  possibilidade  de  medição  da  variável.  E  a  diferenciação  entre  virgens  e

reprodutivas  se  deu  pela  presença ou  ausência  de  estruturas  reprodutivas.  Isso

porque,  as  estruturas  morfológicas  que  as  plantas  desses  dois  últimos  estádios

apresentam são muito semelhantes. É possível notar por meio dos valores máximos

e mínimos tanto para a variável CAP como para a variável altura que existem um

intervalo onde os valores se intercalam (Tabela 1).
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A definição dos estádios ontogenéticos baseia-se nas classes criadas

por Gatsuk et al.  (1980).  Os autores utilizaram para a espécie arbórea  Fraxinus

excelsior características quantitativas e qualitativas, porém, é muito importante que

haja o aparecimento de estruturas que não existiam antes,  para que as classes

possam ser separadas. No texto o autor classifica os estádios ontogenéticos em

quatro  grupos:  latente  -semente;  pré-reprodutivo  -  plântulas,  juvenis,  imaturos  e

virgens; reprodutivo - jovem, maduro e velho; pós-reprodutivos – subsenil e senil.

Em jaboticabeiras não foi possível determinar todos esses estádios, sendo utilizados

os grupos pré-reprodutivo e reprodutivo, este último sem subdivisões, uma vez que,

não foram encontradas diferenças estruturais suficientes para estas separações. 

É comum ocorrer adaptações na utilização dos estágios ontogenéticos

para  cada  espécie,  pois,  muitas  apresentam  grandes  variações  morfológicas

(PORTELLA et al., 2011). Para a espécie Psychotria tenuinervis, foram identificados

apenas quatro estádios:  plântulas,  juvenis,  imaturos  e adultos (fase vegetativa  e

reprodutiva) (ROSSETO et al., 2013), enquanto que, para a palmeira Attalea humilis,

os estádios definidos foram cinco: plântulas, juvenis, imaturos, virgem e reprodutivos

(SOUZA et al., 2000), os mesmos definidos no presente estudo. 

Na literatura é possível  encontrar trabalhos que definem os estádios

ontogenéticos de algumas formas de plantas, como palmeiras (SOUZA et al., 2000;

MIRANDA-MELO et al.,  2007; BERNARCCI et al.,  2008; PORTELA et al.,  2011),

arbustos (ROSSETO et al., 2013) e árvores (SILVEIRA et al., 2012). Porém, ainda é

notável a escassez de estudos com este objetivo e para jaboticabeiras não foram

encontrados relatos. 

Com relação à estrutura populacional, fica evidente a diferença entre

as populações. Clevelândia, Pato Branco I e II, apresentam praticamente todas as

classes  ontogenéticas,  um  maior  número  de  indivíduos  na  regeneração,  e  um

padrão de distribuição de altura do tipo J-invertido, o que não ocorreu nos outros

locais. Os fatores ecológicos que afetam o recrutamento de novas plântulas pode

ser explicada pela insuficiência de frutos/sementes (limitação de fonte) ou qualidade

de dispersão (limitação de dispersão) (JORDANO et al., 2006), competição, ataque

por  inimigos  naturais  e  requisitos  ambientais  específicos  para  crescimento  e

sobrevivência (CLARK; CLARK, 1987; GRAU, 2000; BECKMAN; ROGERS, 2013). 
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A presença de animais frugívoros de grande porte é importante, pois,

esses possuem a capacidade de dispersar  sementes a longas distâncias,  o que

aumenta a possibilidade de desenvolvimento da espécie (JORDANO et al., 2006),

diminuindo  a  taxa  de  predação  por  herbívoros  em  plântulas  (JANZEL,  1970;

JANZEL,  1980)  e  a  competição  por  recursos  entre  as  plântulas  (COLUSSI;

PRESTES,  2011).  Ainda  não  existem  relatos  de  dispersores  efetivos  da

jaboticabeira,  mas  em  Myrciaria  trunciflora as  aves  atuam  como  agentes

dispersores, mas com baixa eficiência, pois a maioria consome os frutos diretamente

no  tronco  (COLUSSI;  PRESTES,  2011).  Também  há  registro  de  consumo  de

jaboticaba  pelo  cachorro-do-mato  ou  graxaim  (Dusicyon  thous),  pois  foram

encontradas sementes nas fezes, as quais não apresentaram germinação (MOTTA-

JUNIOR et al., 1994). 

A  presença  de  possíveis  animais  consumidores  de  jaboticabas  em

Clevelândia e Pato Branco I e (Quadro 1) provavelmente são os principais aspectos

que favoreceram a regeneração nestes locais. O maior grau de conservação auxilia

na presença de possíveis animais consumidores dos frutos da espécie, os quais são

fundamentais  para  a  germinação  da  espécie,  auxiliando  na  retirada  da  polpa  e

aumentando a chance de estabelecimento. Nos locais de estudo não foram feitos

estudos  sobre  os  animais  dispersores  da  espécie,  apenas  relatos  de  possíveis

consumidores. Em uma população de  Bertholletia excelsa, com aproximadamente

93% de frutos colhidos, densidades razoáveis de plantas juvenis foram encontradas.

Dos  frutos  deixados,  muitos  foram  consumidos  por  cutias  (Dasyprocta spp.),

principais dispersores da espécie (ZUIDEMA; BOOT, 2002).

Nos  locais  com  o  menor  número  de  indivíduos  reprodutivos

(Clevelândia e Pato Branco II), obteve-se o maior número de indivíduos nos estádios

ontogenéticos que representam a regeneração. Em Chopinzinho I  e II  e Coronel

Vivida,  temos  um  grande  número  de  indivíduos  reprodutivos  (fornecedores  de

sementes),  entretanto,  um baixo  número de plantas  que compõe a regeneração

(Tabela  2).  Esperava-se  que,  em  locais  com  maior  número  de  indivíduos

reprodutivos houvesse maior número de indivíduos regenerantes devido ao maior

número de sementes produzidas. Neste caso podemos inferir que a ação antrópica

pode ser o fator principal, o que influenciaria na dispersão das sementes e no grau
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de extrativismo dos frutos. Em todos os casos, necessita-se de mais estudos para

confirmação  dessas  hipóteses.  Sabe-se  que  o  estabelecimento  de  mudas  e

consequentemente  a regeneração de adultos pode ser  extremamente sensível  a

pequenas mudanças na produção de sementes e nas taxas de mortalidade entre

mudas. Além disso, o extrativismo poderá aumentar a taxa de predação sobre os

frutos remanescentes, o que também diminuirá o número de indivíduos ao longo das

gerações (HALL; BAWA, 1993). 

Nas populações que possuem além da colheita de jaboticabas, outra

atividade antrópica (nos três casos, presença de bovinos), existem duas situações:

1º. Chopinzinho I e II: não apresenta todas as classes ontogenéticas e baixo número

de  regenerantes;  Pato  Branco  I:  presença  de  todas  as  classes  ontogenéticas  e

número  considerável  de  indivíduos  regenerantes.  É  evidente  que  o  pastejo  por

bovinos em área natural afeta a estrutura populacional das espécies. Populações de

Butia eriospatha são severamente afetas por pastoreio: em locais alterados, foram

identificados apenas dois estágios ontogenéticos: adulto e plântulas; no local onde

não  havia  pastoreio  foram  detectados  seis  estágios:  plântulas,  infantil,  juvenis,

imatura, reprodutivas e adultos. Isso ocorre principalmente pela herbivoria causada

pelo  gado (NAZARENO;  REIS,  2014).  Outro  ponto  pode estar  na  degradação e

compactação  do  solo,  afetando  diretamente  a  germinação  de  sementes  e  o

desenvolvimento de plântulas. A diferença estrutural entre essas populações pode

ser explicada pela intensidade de pastejo. Em populações de Araucaria angustifolia,

a intensidade de pastejo influenciou a densidade de indivíduos nos três primeiros

estágios de vida (plântulas, infantil e jovem), os quais foram encontrados em maior

número nos locais com menor intensidade de pastejo (SAMPAIO; GUARINO, 2007). 

Mediante  a  relação  entre  presença  ou  ausência  de  cada  estádio

ontogenético proposto neste estudo e a densidade de indivíduos, podemos separar

os locais em dois grupos: Grupo I (Chopinzinho I e II e Coronel Vivida) – locais com

baixo potencial de regeneração; Grupo II (Clevelândia, Pato Branco I e II) – locais

com  potencial  de  regeneração.  Isso  porque,  nos  locais  com  potencial  de

regeneração,  temos  o  recrutamento  de  novos  indivíduos  entre  os  estádios

ontogenéticos  propostos.  O  recrutamento  é  o  ingresso  de  indivíduos  em  uma

determinada população, e normalmente é quantificada por indivíduos que alcançam
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um limite de tamanho. Esse processo pode ser influenciado pelo estabelecimento,

crescimento  e  mortalidade  dos  indivíduos  (LEXEROD;  EID,  2005).  Em  áreas

naturais  manejadas,  o  estudo  do  ingresso  de  indivíduos  (regeneração  e

recrutamento) é um dado essencial para trabalho em longo prazo e para prever a

produção da população (ROSSI et al., 2007). 

É importante levar em consideração as características das sementes

de jaboticabeira para o entendimento da regeneração da espécie. As sementes são

recalcitrantes,  perdendo  totalmente  a  viabilidade  com  umidade  abaixo  de  30%

(VALIO; FERREIRA, 1992), indicativo de que a espécie se regenera por meio de

banco de plântulas (PAMMENTER; BERJAK, 2000). Além disso, a viabilidade das

sementes em atmosfera natural é de no máximo cinco dias (DANNER et al., 2011b).

Com a retirada da polpa, ocorre um aumento expressivo na taxa de germinação de

sementes de jaboticabeira (ROSSA et al., 2010). Estes fatores juntos mostram que a

germinação e consequente formação de plântulas em um ambiente natural (floresta)

podem ser facilitadas por meio do consumo e dispersão das sementes. A dispersão

promoveria  a  retirada  da  polpa,  a  provável  deposição  em  local  adequado  para

germinação e evitaria a exposição da semente em ambiente natural por muitos dias,

auxiliando na formação do banco de plântulas. 

A  função  O’ring  univariada,  mostrou  que  a  maioria  das  populações

apresentou distribuição aleatória nos diferentes estádios ontogenéticos. Esperava-se

um padrão agregado nas menores classes de tamanho, o que ocorreu apenas nas

populações de Clevelândia e Chopinzinho II,  a uma distância pequena (2 e 8 m

respectivamente). Padrões agregados podem ser reflexos do tipo de dispersão das

sementes (barocoria ou zoocoria) (SEIDLER; PLOTKIN, 2006; ABREU et al., 2014),

da  capacidade  de  dispersão  ou  de  fatores  como  disponibilidade  de  recursos  e

condições  microclimáticas  (CAPRETZ et  al.,  2012).  Em alguns  locais  de  estudo

(Quadro  1),  há  relatos  da ocorrência  de  cutias,  serelepes e quatis,  os  quais  se

alimentam dos frutos e podem ser dispersores. O comportamento destes animais

consiste  em estocar  as  sementes  próximas à  planta  matriz,  contribuindo para  a

agregação das plântulas (OLMOS et al., 1997). Além da zoocoria, a jaboticabeira

também  é  dispersa  por  meio  da  barocoria.  Comumente,  encontram-se  padrões

agregados  em  classes  menores  e  padrões  aleatórios  em  classes  maiores
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(CAPRETZ et  al.,  2012).  Em Clevelândia,  os estádios intermediários (imaturos e

virgens),  também  apresentaram  agregação,  o  que  pode  ser  reflexo  da  falta  de

competição entre indivíduos ou ausência de predação de plântulas, contrariando o

modelo de mortalidade proposto por Janzel & Connell (STERNER et al., 1986). 

Um padrão  aleatório  representa  a  chance  de  todos  os  organismos

ocuparem qualquer ponto no espaço (SILVA et al., 2009). O que deve ser levado em

consideração  é  o  baixo  número  de  indivíduos  de  algumas  populações,

principalmente  nos  estádios  ontogenéticos  que  representam  a  regeneração

(plântulas, juvenis e imaturos). Este fator dificulta a geração de um padrão por meio

da estatística O’Ring. 

A análise de dependência espacial mostrou que não há relação entre

os estádios ontogenéticos nas populações estudadas, o que significa que ocorrem

de forma independente.  Padrões de dependência espacial  podem ser  explicados

pela  preferência  da  espécie  por  um nicho  específico,  por  exemplo,  associações

negativas (repulsão), mostram a procura por habitats diferentes, que proporcionarão

um  melhor  desenvolvimento  do  indivíduo  (ZHANG  et  al.,  2010).  Neste  caso,  a

espécie não necessita de um nicho específico. 

Acredita-se que os resultados encontrados são oriundos de três fatores

principais: histórico de manejo das áreas; falta de dispersores devido à antropização

dos locais; semente recalcitrante. Os resultados encontrados mostram um panorama

da  situação  dos  remanescentes  e  os  possíveis  causadores  desses  fatores,

entretanto,  mais  estudos  deverão  ser  realizados,  principalmente,  o  que  tange  a

quantificação da produção e exploração dos frutos e a quantificação da intensidade

de pastejo nos locais.



43
6 CONCLUSÕES

A ação  antrópica  existente  em Chopinzinho  I  e  II  e  Coronel  Vivida

parece  ser  um  dos  principais  empecilhos  na  regeneração  de  indivíduos  de

jaboticabeira e consequente recrutamento em classes de tamanho maiores.

A  espécie  pode  ser  classificada  em  cinco  estádios  ontogenéticos:

plântula, juvenil, imaturo, virgem e adulto. 

A distribuição da maioria dos indivíduos se mostrou aleatória.

Não houve dependência espacial entre pares de classes ontogenéticas

estudadas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  estrutura  populacional  e  a  distribuição  espacial  são  ferramentas

muito úteis, pois, nos dão um diagnóstico da situação de determinada espécie ou

comunidade.  Podemos  inferir  sobre  quais  são  as  melhores  metodologias  de

conservação ou definir estratégias que visem à conservação por meio do uso dos

produtos que a floresta pode nos oferecer. No caso das jaboticabeiras, é nítida a

importância econômica e social que a espécie exerce na região sudoeste do Paraná.

Portanto,  ações  que  englobem  a  comercialização  e  a  conservação  devem  ser

traçadas em conjunto. 

Os  resultados  desse  trabalho  levantaram  hipóteses  e  com  isso  a

possibilidade de novos  estudos para  afirmar  com mais  precisão os  mecanismos

responsáveis pelos resultados. Estudos estão sendo planejados pelo Grupo UTF-

Nativas, tais como: estudo da dinâmica populacional de jaboticabeira, estudos da

fenologia em diferentes condições climáticas e estudos para determinação da idade

das populações. Acreditamos que esses resultados, aliados a estudos paralelos de

fluxo gênico e comercialização dos frutos, podem nos guiar a uma metodologia de

conservação aliada ao uso das populações. 

De uma maneira geral,  a  dispersão por  animais é muito  importante

para o estabelecimento de jaboticabeiras. Seria muito importante a conservação dos

remanescentes para atração desses animais, bem como, a formação de corredores

ecológicos. Entretanto, essa pode ser uma realidade distante para nossa região, a

qual,  os  remanescentes  se  encontram  em  maioria  isolados  e  circundados  por

lavouras ou criação de gados. Nos locais com menor regeneração e falta de classes

intermediárias  entre  juvenis  e  adultos,  sugere-se  um  plantio  de  enriquecimento.

Neste caso, a coleta de frutos e formação de muda em viveiro e posterior plantio,

poderia ser uma opção mais rápida de intervenção visando à conservação. 
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