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 Florestas aluviais são ambientes de elevada relevância ambiental, pois exercem importante 

função na proteção dos recursos hídricos e na manutenção do fluxo gênico de espécies em escala 

de paisagem. Por isto, estudos que permitam uma maior compreensão sobre a ecologia deste tipo 

de ecossistema florestal são fundamentais, pois podem servir para o subsídio de estratégias de 

conservação e recuperação dessas florestas. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar as taxas demográficas das espécies arbóreas em um remanescente de Floresta Ombrófila 

Mista Aluvial no município de Lages, Santa Catarina. Para a execução do trabalho, foi 

selecionada uma floresta aluvial, nas margens do Rio Caveiras, com altitude aproximada de 1.000 

m acima do nível do mar e nas coordenadas geográficas 27°50'S e 50°13"O. Nesta área, o 

componente arbóreo foi avaliado nos anos de 2013 e 2017, em 48 parcelas (10 x 20 m) 

permanentes distribuídas de forma estratificada-sistemática no remanescente. No primeiro 

inventário, todos os indivíduos arbóreos (diâmetro na altura do peito – DAP  5 cm) tiveram a 

identidade botânica determinada e o DAP mensurado. No segundo inventário, os sobreviventes 

foram remedidos e os mortos e recrutas (aqueles que atingiram o DAP de 5 cm), quantificados. 

Com os dados obtidos, foram determinadas as taxas demográficas de mortalidade, recrutamento, 

ganho e perda em área basal, rotatividade e mudança líquida para toda a comunidade e para cada 

população de espécies arbóreas. No período de quatro anos (2013-2017), houve redução na 

riqueza de 5,9%, passando de 68 para 64 espécies. As taxas de mortalidade e recrutamento foram, 

respectivamente, de 2,69%.ano-1 e 1,81%.ano-1, o que representou uma redução de 1.518 ( 

14,06) para 1.464 ( 13,07) ind.ha-1. As taxas de ganho e perda em área basal foram, 

respectivamente, de 2,82%.ano-1 e 2,53%.ano-1, o que representou uma mudança de 31,66 ( 

0,27)  para 32,04 ( 0,30) m2.ha-1. Assim, as mudanças líquidas em número de indivíduos e em 
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área basal foram, respectivamente, de apenas -0,9 e 0,3%.ano-1. Apesar dos baixos valores de 

mudança líquida para o período avaliado, as taxas de rotatividade foram relativamente altas (2,25 

e 2,68%.ano-1, para o número de indivíduos e a área basal, respectivamente). Dentre as cinco 

espécies mais abundantes no primeiro inventário, com exceção de Nectandra megapotamica 

(Spreng.) Mez, que permaneceu com a mesma quantidade de indivíduos, toda as demais 

apresentaram mudança líquida negativa em abundância (Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. 

Sm. & Downs: -2,45%.ano-1; Eugenia uniflora L.: -0,48%.ano-1; Allophylus edulis (A.St.-Hil., 

Cambess. & A. Juss.) Radlk.: -0,18%.ano-1; Calyptranthes concinna DC.: -0,87%.ano-1). Para a 

área basal, N. megapotamica (3,05%.ano-1), A. edulis (0,06%.ano-1) e C. concinna (2,32%.ano-1) 

apresentaram mudança líquida positiva; e S. commersoniana (-0,83%.ano-1) e E. uniflora (-

1,64%.ano-1), negativa. Conclui-se que a dinâmica em curto prazo (2013-2017) da floresta aluvial 

foi caracterizada por poucas mudanças estruturais. Dentre as espécies mais abundantes, S. 

commersoniana e E. uniflora se destacaram por estarem em fase de desestruturação, com redução 

em número de indivíduos e em área basal. Por outro, lado N. megapotamica se destacou pelo 

maior ganho em área basal, associado à manutenção do número de indivíduos. Esses resultados 

indicam que, ao longo do tempo, pode haver substituição florístico-estrutural na floresta no 

futuro, com a redução do número de indivíduos de S. commersoniana e E. uniflora, porém, 

também pode ser uma flutuação populacional comum em florestas naturais. Somente com a 

observação durante um período maior de tempo são possíveis inferências mais seguras sobre os 

padrões populacionais encontrados, assim como sobre as mudanças na comunidade. As espécies 

de maior abundância na área estudada, por suas elevadas representatividades, são indicadas para a 

restauração de florestas aluviais na região, especialmente N. megapotamica, que apresentou 

elevado crescimento, o que a qualifica como uma espécie potencial para programas de 

restauração ecológica. 


