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Visando  comparar  as  variações  demográficas  da  espécie  Aspidosperma  polyneuron  em
duas áreas topograficamente distintas no fragmento de floresta estacional semidecídual na
propriedade  privada  Fazenda  Doralice,  Ibiporã,  PR,  Brasil,  levantou-se  a  questão:  num
período  de  três  anos  a  variação  demográfica  da  população  de  A.  polyneuron  é  diferente
entre  a  área  íngreme  e  a  área  de  platô?  Para  responder  a  essa  pergunta  foram  coletados
dados dos indivíduos durante três anos (2007, 2008 e 2009), para as matrizes os indivíduos
foram  divididos  em  classes  de  altura  (>0-0,24m;  0,25-0,49m;  0,50-0,79m;  0,80-0,99m;
1-2,49m; 2,5-<5m; 5-<10m e >20m). A densidade na área de platô nos anos de 2007, 2008
e 2009 foi de 4784, 4681 e 4510 indivíduos.ha-1 e na área íngreme foi 1450, 1434 e 1340
indivíduos.ha-1. O número total de indivíduos nas duas áreas reduziu durante o período de
estudo  em  razão  da  mortalidade,  pois  não  houve  indivíduos  ingressantes  no  período
estudado. Em ambas as áreas a mortalidade foi maior no período 2008-2009, não havendo
morte  de  adultos  reprodutivos.  A  probabilidade  de  recrutamento  de  indivíduos  nas  duas
áreas  foi  similar  e  em  geral  baixa.  Na  área  de  platô  as  taxas  finitas  de  crescimento
populacional  variaram  entre  0,9596  e  0,9858,   indicando  tendência  de  decréscimo
populacional  no  tempo,  enquanto  na  área  de  declive,  variaram  entre  1,0000  e  1,0169,
indicando estabilidade da população no tempo. A análise de elasticidade foi similar entre
as áreas de platô e declive e mostrou que a sobrevivência de indivíduos de A. polyneuron
na mesma classe de altura tem maior influência no valor do  que o recrutamento. O maior
número de indivíduos na área de platô indica maior abundância de microssítios favoráveis
para o recrutamento e estabelecimento dos indivíduos de A. polyneuron nesta área.
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