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Introdução  

 

O Brasil está incluído no grupo dos paises com altos níveis de 

diversidade biológica ou megadiversidade, uma decorrência dos diferentes biomas e 

ecossistemas que caracterizam o país (Silva, 2002).  A biodiversidade das florestas tropical 

e subtropical constitui-se num dos maiores estoques de genes do planeta, armazenados em 

milhares de espécies de plantas, animais e microrganismos que nela vivem e interagem, 

dentro de sistemas altamente complexos (Mazza et al., 2002).  

Biodiversidade hoje no Brasil – uma das últimas fronteiras 

biológicas do mundo – constitui importante fonte de riqueza. No entanto, seu impacto para 

a garantia do bem-estar e da saúde do povo somente será atingido por meio do 

conhecimento das interações recíprocas dos organismos. Essa meta exige o discernimento 

da linguagem da natureza a fim de que se possa entender, participar e interferir no seu 

funcionamento (Gottlieb et al., 1998). 

Nestes sistemas altamente complexos da biodiversidade, podem 

estar presentes genes de resistência a doenças, adaptações a ambientes adversos, produção 

de substâncias com propriedades medicinais, genes de interesse na agricultura, no setor 

florestal e na farmacologia, importantes para o melhoramento dos produtos já existentes e 

para a síntese de novas moléculas, com benefícios genéticos e econômicos incalculáveis 

(Mazza et al, 2002). Segundo Heck (1996) o desenvolvimento dos valores reais dessa 

biodiversidade tem constituído sério obstáculo para que os tomadores de decisão 

reconheçam a necessidade de introduzir estratégias de conservação e uso dos recursos 

biológicos nos planos nacionais de desenvolvimento. 

Segundo Reis (1996) os ecossistemas tropicais têm sido 

intensamente explorados nas últimas décadas, em especial a Floresta Tropical Atlântica. Já 

Gusson (2003) relata que a redução dos ecossistemas tropicais, determinada pelos 

processos degenerativos resultantes da desordenada atividade humana sob estes ambientes, 

tem causado perdas inestimáveis desses repositórios de diversidade biológica, estando a 

Floresta Atlântica, representante de uma das mais complexas diversidades de espécies e 

altos índices de endemismo, entre os biomas mais ameaçados, restando atualmente cerca de 

apenas 7,3% de sua cobertura original.  
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Esta região, caracterizada por pequenas áreas de remanescentes 

florestais isolados, é determinada pela forte ocupação populacional, abrigando em torno de 

70% da população brasileira, a qual, de formas diversas, interagem com esses ambientes 

desde os primórdios de sua ocupação. Os diferentes graus de interferências nestes 

ambientes, que vão desde a utilização de seus recursos florestais à substituição desses 

complexos sistemas em sítios de produtividade monocultural, aliado ao isolamento dessas 

populações naturais, não representam boas perspectivas para a conservação, visto que a 

perda da diversidade genética e, conseqüente redução da capacidade de adaptação às 

mudanças ambientais, aumenta drasticamente as possibilidades de extinção de inúmeras 

espécies (Gusson, 2003). 

A exploração de florestas nativas tem sido alternativa na 

composição da renda, seguindo, com poucas exceções, modos de extração desprovidos de 

qualquer estratégia de manejo que contemple tanto a necessidade de uso quando da 

continuidade de populações viáveis. Neste contexto, a necessidade de desenvolvimento de 

técnicas de exploração racional das florestas, através de formas de manejo sob regime de 

produção sustentada, é primordial para a conservação dos recursos florestais tropicais, além 

de ser exigência corrente nas atuais legislações ambientais (Gusson, 2003). 

Reis (1996) define manejo sob regime de produção sustentada como 

sendo a exploração florestal com manutenção da biomassa original (estoque ou numero de 

indivíduos existentes) e retirada periódica do aumento de biomassa (incremento no ciclo em 

questão). Dessa forma, o principio do manejo sob regime sustentável traz como vantagem à 

possibilidade de aliar a preservação permanente do ambiente a economicidade exploratória, 

pois permite a obtenção de renda, sem que ocorram impactos ambientais negativos 

expressivamente.  

Portanto, tendo como premissa à idéia de que o manejo sustentável 

das florestas é um fator determinante da conservação da espécie, sua implementação exige 

o conhecimento de aspectos da auto-ecologia da espécie. Desse modo, a estratégia básica é 

a geração de conhecimentos relativos as suas demografias e biologia reprodutiva que 

possibilitem subsidiar a elaboração dessas ações bem como o seu monitoramento no espaço 

e tempo (Reis, 1996; Steenbock, 2002). 

 2



Dentre as diversas espécies exploradas da Mata Atlântica em sua 

maioria não são cultivadas, sendo obtidas por processo de extrativismo, especialmente 

aquelas com aspectos comerciais e medicinais importantes, das quais várias se encontram 

listadas como prioritárias para conservação e manejo sustentável (Scheffer et al., 1999). Na 

1º Reunião Técnica sobre Recursos Genéticos de Plantas Medicinais e Aromáticas – 

Estratégias para Conservação e Manejo Sustentável, realizada em outubro de 2001 em 

Brasília, as espécies arbóreas listadas como prioritárias para conservação e manejo 

sustentável foram: Espinheira santa (Maytenus ilicifolia Mart.), Ipê-roxo (Tabebuia 

heptaphylla (Vell.) Toledo; T. impetiginosa (Mart.) Standley), Pata-de-vaca (Bauhinia 

forticata Link.), Canela (Ocotea odorífera (Vell.) J.G.Rohwer), Guaçatonga (Casearia 

sylvestris SW.), Catuaba (Trichilia catigua e T. elegans), Araucária (Araucária angustifólia 

(Bertol.) Kuntze), Embaúba (Cecropia glaziovi Snethl.; C. peltata Schreb. Ex Miq.), 

Copaíba (Copaifera spp), entre outras (Vieira et al., 2002).  

Diante da necessidade de informações básicas que permitam 

estabelecer programas para conservação e manejo das mais diversas espécies exploradas da 

Floresta Atlântica, vários esforços têm sido feito no sentido de gerar trabalhos/pesquisas 

que possam de alguma forma gerar e agregar produtos que sejam aplicáveis a essa 

demanda.  

Segundo Santos (2002) os estudos de ecologia de populações são 

considerados essenciais para o entendimento dos processos que regulam a dinâmica e a 

estrutura de comunidades naturais, bem como básicos para o estabelecimento de programas 

de manejo e conservação de espécies.  

Diante disto, esta monografia tem como propósito mostrar os 

estudos que vem sendo desenvolvidos na área de ecologia de populações de plantas, 

indicando as questões que vêm sendo abordadas, usando como modelo à espécie Casearia 

sylvestris, de ocorrência da Mata Atlântica, que está listada dentre as espécies prioritárias 

para conservação e manejo sustentável, como estudo de caso.  
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Casearia sylvestris Sw. 

 

A espécie Casearia sylvestris Sw. pertence a família Flacourtiaceae, 

e tem ampla distribuição em muitos estados brasileiros como Amapá, Bahia, Distrito 

Federal, Espírito Santos, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio 

Grande do Sul, entre outras. Além de outros países como Guiana do México às Antilhas, 

Paraguai e Argentina (Almeida et al., 1998; Correa, 1984). No estado de São Paulo, por 

exemplo, Casearia sylvestris tem ampla distribuição sendo encontrada em quase todo o 

estado (Torres, 2002), mesmo nos arredores da capital (Scavone et al., 1979). 

Segundo Almeida et al. (1998) e Ceccatini (1996), confirmado 

posteriormente por Torres & Yamamoto (1996), a espécie tem ocorrência na Mata 

Atlântica, mas também pode ser encontrada no Cerrado.  Além de ocupar diferentes 

ambientes apresenta grande variação morfológica das folhas, ramos e flores (Torres & 

Yamamoto, 1986). 

Provavelmente devido a sua ampla distribuição geográfica, é grande 

o número de citações de denominações vulgares para a espécie (Almeida et al., 1998). 

Popularmente é mais conhecida como guaçatonga ou chá-de-burgue e erva de lagarto, e é  

usada como lenha e também de uso medicinal indicada para várias enfermidades. As folhas, 

a casca e a raiz possuem ação anti-séptica e febrífuga, além da ação cicatrizante, depurativa 

do sangue e no tratamento de sífilis; o chá das folhas é usado no combate à bronquite 

asmática e a casca como antidiarréica, em moléstias hepáticas e também contra picada de 

cobra (Silva, 2003). Ver Anexo I. 

Como a maioria das demais espécies nativas encontradas no Brasil, 

Casearia sylvestris não é cultivada, sendo obtida por processo de extrativismo.  Segundo 

Scheffer et al. (1998) a espécie encontra-se listada entre aquelas com aspecto comercial 

importante, sendo consumida em grande escala seja no mercado brasileiro ou no exterior, e 

é atualmente utilizada como adulterante de Cordia salicifolia, conhecida popularmente 

como porangaba, sendo comercializada com uma suposta ação emagrecedora, aumentando 

desta forma, a ação antrópica sobre a espécie (Silva, 2003).  
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Devido à espécie ser econômica e socialmente importante pelo seu 

uso popular, esta foi na 1º Reunião Técnica sobre Recursos Genéticos de Plantas 

Medicinais e Aromáticas – Estratégias para Conservação e Manejo Sustentável, realizada 

em outubro de 2001 em Brasília, citada como prioritária na lista das espécies a serem 

investigadas, para implantação de futuros planos de conservação e manejo sustentável 

(Vieira et al., 2002). No entanto, as áreas de ocorrência da espécie (mata atlântica e 

cerrado) vem desaparecendo pela ação antrópica, colocando em perigo a sobrevivência de 

espécies nativas desses biomas.  

Portanto, faz-se necessário conhecer o que vem sendo abordado na 

área de ecologia de populações de plantas desta espécie, para que programas de 

conservação e manejo sustentável possam ser propostos e executados, garantindo assim a 

existência dessas populações.  

 

Estudos de Literatura – usando como caso a espécie C. sylvestris 

 

A literatura com relação à fenologia da espécie revela-se bem 

variada. Segundo Torres & Yamamoto (1986) em trabalho sobre a taxonomia de Casearia 

no estado de São Paulo, a espécie C. sylvestris tem sua floração de março a dezembro e 

frutificação de agosto a novembro, enquanto Lorenzi (2000), afirma que o florescimento 

ocorre durante os meses de junho-agosto e amadurecimento dos frutos a partir de setembro 

prolongando-se até meados de novembro. Marquete (2001) em trabalho sobre taxonomia da 

família Flacourtiaceae, relata que a espécie C. sylvestris apresenta botões e flores em julho, 

agosto, setembro e início de frutificação em agosto e outubro. Para Almeida et al. (1998) a 

floração da guaçatonga ocorre de maio a outubro com seu pico em agosto, às vezes mais 

cedo, e a frutificação se dá de julho a outubro. Como se pode notar as poucas informações 

existentes indicam variações na freqüência e intensidade das diferentes fenofases 

reprodutivas.  

Os poucos trabalhos encontrados na literatura envolvendo 

sementes, tratam de aspectos relacionados à obtenção e à germinação. Informações sobre a 

obtenção de sementes são fornecidas apenas por Lorenzi (2000). O autor afirma que um 

quilograma de sementes, colhidas diretamente das árvores quando os frutos iniciam a 
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abertura, contém aproximadamente 84.000 unidades, com baixa germinação. Quanto à 

germinação de sementes, a literatura também se apresenta muito pobre para a espécie. 

Apenas um trabalho foi encontrado, onde o autor relata informações referentes apenas as 

estimativas sobre a porcentagem de germinação, abordando principalmente questões 

relacionadas a respostas de germinação à luz e à temperatura (Rosa & Ferreira, 2001). Para 

produção de mudas através das sementes, Lorenzi (2000) sugere a colocação em canteiros 

semi-sombreados contendo substrato organo-argiloso. A emergência ocorre em 20 a 30 

dias, sendo logo após transplantadas para embalagens individuais e, após 4 meses, as mudas 

podem ser levadas ao local definitivo. Quanto a trabalhos que enfoquem a dispersão de 

sementes nada foi encontrado para a espécie Casearia sylvestris, isto pode ser explicado 

devido ao acompanhamento sobre o destino das sementes pós-dispersão ser difícil. Segundo 

Santos (2002) isso infelizmente se reflete no desconhecimento sobre os efeitos da dispersão 

na estrutura e dinâmica das populações de plantas.  

No levantamento realizado para a espécie Casearia sylvestris, os 

relatos que aparecem com maior freqüência nos estudos de ecologia de populações de 

plantas, são os de estrutura populacional, onde a espécie em sua maioria das vezes é apenas 

citada.  Nestes trabalhos geralmente o objetivo principal e analisar a composição florística e 

estrutural de comunidades arbóreas de diferentes localidades de uma floresta. Esta estrutura 

geralmente é descrita através de amostragem da freqüência desses indivíduos na área 

estudada, e de distribuições de indivíduos em classes de tamanho (altura e diâmetro) 

(Rodrigues et al., 2003; Araújo et al., 2004; Rondon-Neto et al., 2002; Silva et al., 2003; 

Marques, et al., 2003; Silva et al., 2004; Vieira, et al., 2001; Nappo et al., 2000; Fonseca & 

Rodrigues, 2000; Longhi et al., 2000; Liesbsch & Acra, 2002; Cestaro & Soares, 2004).  

Estudos sobre as mudanças espaciais e temporais são necessários 

para que se possa estabelecer diferenças entre o impacto causado pelo homem e os 

processos dinâmicos naturais (Korning & Balslev, 1994a e b). Em todas as florestas há um 

ciclo sucessional iniciado por distúrbios, tenha este ocorrido pela ação do homem ou 

naturalmente. Pode-se, deste modo, considerar uma floresta como um mosaico espacial de 

fases estruturais, sujeita a mudanças através do tempo, como resultado de processos 

dinâmicos (Whitmore, 1989a). Portanto, as comunidades florestais são dinâmicas e as 

mudanças ocorrem continuamente ao longo do tempo, tanto no nível dos indivíduos, quanto 
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no das populações, mesmo que a comunidade como um todo permaneça estável, devido à 

compensação entre crescimento, recrutamento e mortalidade (Felfili, 1995). 

Entretanto, poucos foram os estudos encontrados que 

acompanharam as mudanças na estrutura de uma comunidade ao longo de alguns anos, 

onde mais uma vez a espécie aparece apenas citada. A maioria buscou, como um dos 

principais objetivos, o entendimento da regeneração das espécies arbóreas, através do 

estudo de abundancia, freqüência e altura.   

Amador & Viana (2000) observaram a dinâmica de capoeiras 

baixas na restauração de um fragmento florestal. O estudo buscou descrever a restauração 

de um fragmento florestal de 86 hectares, usando sistemas agroflorestais. A avaliação deu-

se através da densidade e riqueza de espécies arbóreas com altura ≥ 50 cm, recrutadas em 

um ano, dentre elas a espécie Casearia sylvestris. A densidade do recrutamento encontrada 

indicou que o manejo para restauração de fragmentos pode facilitar o recrutamento de 

espécies arbóreas, acelerando a sucessão. Em outro trabalho, Werneck et al. (2000) 

observaram mudanças na florística e estrutura de um fragmento de floresta durante um 

período de 4 anos, com histórico de perturbação. O estudo comparou as mudanças na 

densidade, área basal e abundancia de espécies pioneiras, dentre elas a Casearia sylvestris, 

onde evidenciaram poucas mudanças na composição das espécies, com alterações nos 

valores de densidade e área basal.  

A fim de caracterizar o impacto do reservatório formado após a 

construção da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias/PR, Pezzatto et al. (2003) monitorou as 

modificações ocorridas, no decorrer de 5 anos,  na estrutura da flora arbórea de fragmentos 

florestais ao longo da margem deste reservatório. O estudo comparou as mudanças na 

densidade, área basal e abundancia de espécies pioneiras através dos estádios sucessionais, 

onde citam a espécie Casearia sylvestris como uma das mais importantes do estádio 

sucessional denominado capoeira. Como conclusão geral do trabalho os autores 

evidenciaram que as espécies da classe dimensional de maior porte (DAP > 10 cm) não 

sofreram alterações significativas, as espécies da classe intermediaria (DAP entre 3,8 e 10 

cm) sofreram acréscimo nos valores de densidade e dominância e as espécies da classe 

compreendida pela regeneração natural (DAP < 3,8 e altura > 3 m.) sofreram decréscimo 

em seus valores de densidade e área basal, indicando portanto, problemas em seu 
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desenvolvimento normal, possivelmente devido as alterações ambientais acarretadas pela 

formação do reservatório. 

Em outro trabalho de caracterização de riqueza de espécies, índice 

de diversidade, grupos de densidades, classes diamétricas e área basal em função dos 

estádios sucessionais, onde a espécie Casearia sylvestris também é citada, Siminski et al. 

(2004) relatam que evidenciaram que as características de cada estádio demonstram a 

grande dessemelhança existente entre os estádios sucesssionais, tanto do ponto de vista 

estrutural como ecológico.  

Barreira et al. (2000) realizou um estudo a partir do efeito de 

diferentes intensidades de corte seletivo e o efeito do tempo após a exploração na dinâmica 

da regeneração natural de uma área do cerrado. A espécie Casearia sylvestris aparece 

citada no levantamento realizado no local. Para avaliar este efeito da exploração na 

regeneração natural, foram consideradas as seguintes variáveis: número de indivíduos, 

número de espécies, número de indivíduos mortos, número de indivíduos recrutados e 

média aritmética da altura. Como principais resultados os autores verificaram que: a 

regeneração natural da vegetação arbustivo-arbórea não foi influenciada de maneira 

significativa pelos diferentes níveis de intervenção; a altura, os números de indivíduos e de 

espécies não foram afetados pelo tempo após a exploração da área; a dinâmica do número 

de indivíduos recrutados e indivíduos mortos foi influenciada pelo tempo após a 

exploração; o recrutamento decresceu com o tempo enquanto a mortalidade apresentou 

tendência em aumentar após a exploração. 

Em um outro trabalho da mesma autora, Barreira et al. (2002) foi 

realizado um estudo da estrutura da regeneração natural e da vegetação adulta do município 

de Brasilândia/MG através de parâmetros fitossociológicos quantitativos, a fim de 

contribuir para a definição de métodos silviculturais e de manejo. Os autores relatam que 

existiu uma grande similaridade  (82,6%) entre as espécies contidas no estrato arbustivo-

arbóreo (vegetação adulta, com CAS ≥ 9,5 cm) e o estrato que compreendeu a regeneração 

natural (CAS < 9,5). Os autores relatam ainda que apesar da espécie Casearia sylvestris 

apresentar densidade relativa maior que 1, esta não tem potencial de sofrer intervenções 

quando se esta interessada na produção de madeira. Mas cabe ressaltar que a espécie é 
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potencialmente importante devido suas propriedades medicinais e não madeireira, portanto 

esta conclusão não seria valida se a finalidade fosse a produção de princípios ativos.  

 

Considerações Finais 

 

Muitos dos trabalhos relatos neste levantamento, certamente 

podem nos fornecem pistas fundamentais para a proposição de políticas e planos de 

conservação e manejo. Contudo é inegável a necessidade de obtenção de informações que 

possibilitem a compreensão do comportamento demográfico de populações de plantas e dos 

fatores que determinam esse comportamento, que possa embasar ações mais efetivas neste 

sentido. 

Levando em consideração que a espécie escolhida como modelo 

neste levantamento, como a maioria das demais espécies nativas encontradas no Brasil, esta 

também não é cultivada, sendo obtida por processo de extrativismo e encontra-se listada 

entre aquelas com aspecto comercial importante, uma vez que vem sendo consumida em 

grande escala no mercado brasileiro e no exterior, como adulterante de Cordia salicifolia, 

conhecida popularmente como porangaba, com uma suposta ação emagrecedora, 

aumentando desta forma, a ação antrópica sobre a espécie. Podemos ressaltar, através deste 

levantamento, que os dados existentes sobre a espécie Casearia sylvestris ainda são muito 

escassos, quanto aos estudos de ecologia de populações. Certamente estudos como o 

realizado por Miranda-Melo (2004) onde a autora estudou a estrutura de populações de 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. (Annonaceae) e Roupala montana Aubl. (Proteaceae) em 

quatro fragmentos de cerrado, seriam também válidos para a espécie Casearia cylvestris. 

Pois considerando a importância de se conhecer a forma de 

distribuição dos indivíduos na população, para podermos inferir sobre como e quais fatores 

afetam essa população, pesquisas futuras sobre estudos que envolvam a compreensão de 

processos mais detalhados da biologia ecológica de Casearia sylvestris, como a dinâmica, a 

regeneração e a demografia são prementes/importantes, pois são considerados essenciais 

para o entendimento dos processos que regulam a dinâmica e a estrutura de comunidades 

naturais, bem como básicos para o estabelecimento de programas de manejo e conservação 

de espécies.  
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Anexo I 

 

Família: Flacourtiaceae 

Gênero: Casearia 

Espécie: Casearia sylvestris Sw. 

Denominações vulgares para a espécie: guaçatonga, café-bravo, café-do-diabo, cafezeiro-

do-mato, caroba, caiubim, chá-de-frade, erva-de-bugre, erva-de-lagarto, erva-de-pontada, 

folha-de-carne, fruta-de-saíra, gaibim, guaçatunga, vassatonga, vassatunga, cassatunga, 

língua-de-lagarto, língua-deteiú, língua-de-tiú, petumba, catinguá-verde, marmelada-

vermelha, marmelinho-do-campo, pau-de-lagarto, pioia, pitomba-de-folha-miúda, são-

gonçalinho, sarita, guaçatunga-falsa, marmelada vermelha, marmelinho do campo, mata-

gato, erva-de-macucu, fruta-de-pomba, apiá-acanoçu e paratudo (Almeida et al., 1998; 

Correa, 1984; Absy & Scavone, 1973, Scavone et al., 1979; Klein & Sleumer, 1984; Torres 

& Yamamoto, 1986). 

Propriedades Medicinais: a espécie Casearia sylvestris está inscrita na Farmacopéia 

Brasileira onde consta como parte usada a folha (Scavone, 1979). Porém outros autores 

relatam, além das folhas, também o uso da casca e da raiz (Correa, 1984; Ferreira, 1980; 

Rizzo et al., 1990; Klein & Sleumer, 1984; Borges et al., 1998; Borges et al., 2000; Basile 

et al., 1990; Grahan et al., 2000).  As ações encontradas na literatura para a espécie são: 

anti-séptica, febrífuga, ação cicatrizante, depurativa do sangue, tratamento de sífilis, 

bronquite asmática, antidiarréica, moléstias hepáticas, dores pleuríticas (chamadas 

“pontadas”), reumatismo, eczemas, sarnas, analgésico, abortiva, antiúlcera, antitumoral e 

também contra picada de cobra.      
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