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Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. conhecido popularmente como Louro-pardo é uma
espécie nativa da américa do sul, com ocorrência em ampla extensão territorial no Brasil,
indo de regiões tropicais á subtropicais, sendo encontrada ainda na Argentina e Paraguai.
Sua madeira de lei possui grande valor econômico e é considerada excelente,
principalmente por suas características físico-mecânicas e fácil trabalhabilidade. Entre ás
essências florestais nativas brasileiras, foi uma das principais exploradas economicamente,
e está na lista de espécies com perigo de extinção no Estado de São Paulo. A grande
procura e exploração de populações naturais causa a perda de genes e genótipos presentes
nessas populações, e isso pode consequentemente restringir a variabilidade, causando a
erosão genética da espécie, e consequentemente comprometendo sua adaptação ao meio.
Apesar disso, ainda existem muitas populações de Louro-Pardo em diferentes ambientes o
que indica grande variabilidade genética. Alterações direcionais na frequência alélica, além
de poder afetar a produtividade podem ainda alterar a capacidade do Louro-Pardo em
responder às mudanças climáticas e aos demais estresses bióticos e abióticos. Portanto, a
adoção de ferramentas que possibilitem um conhecimento genético e o uso dessa espécie
garantirá a conservação de suas populações naturais, e consequentemente sua evolução.
As características genéticas das populações e os ambientes em que ocorrem essa espécie
são em grande parte desconhecidos. Dessa maneira, nesse estudo, relacionou-se os locais
de ocorrência de louro-pardo às características geográficas e de clima e determinou-se o
padrão natural de distribuição da espécie e o nicho ecológico, permitindo assim desenvolver
estratégias que auxiliem na conservação da espécie.
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