
AVALIAÇÃO DA INVASÃO DE Pinus sp. EM UM SETOR DE DUNA DO
PARQUE MUNICIPAL DAS DUNAS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO,

FLORIANÓPOLIS, SC.

Thais Gabriella Reinert da SILVA1,2

Tatiana Ferraz DAVID1,2

Bruna Viviane VAZ1,2

Bianca Vieira PINTO1

Dayse DIAS1

Emily Bruna JUSTINO1

Francis Pereira DIAS1

Natália Cury FERREIRA1

Thais dos Santos VIANNA1

Tânia Tarabini CASTELLANI 3

Plantas exóticas invasoras são atualmente consideradas a segunda maior causa de extinção
de espécies no mundo, ameaçando a biodiversidade graças ao seu poder expansivo. Dentre
as plantas exóticas invasoras, as espécies de Pinus sp. são as mais problemáticas do globo,
por promoverem a contaminação biológica além de seu hábitat de origem, no Hemisfério
Norte. No Município de Florianópolis, SC, a contaminação por Pinus sp. ocorre em várias
unidades de conservação e neste trabalho foi analisada esta invasão num setor de dunas do
Parque  Municipal  das  Dunas  da  Lagoa  da  Conceição.  Teve-se  como  objetivo  avaliar  a
estrutura  populacional  de  Pinus  sp.,  descrevendo  a  distribuição  espacial,  estrutura  de
tamanho e a presença de indivíduos reprodutivos estabelecidos como fontes de sementes.
Para  análise  foram  feitas  49  parcelas  de  4x4m,  dispostas  de  forma  regular  ao  longo  de
cinco  linhas,  distando  2m  entre  si.  Em  cada  parcela  foi  realizada  a  contagem  e
classificação  dos  indivíduos  em  cinco  classes  de  tamanho.  O  padrão  de  distribuição
espacial  foi  calculado  a  partir  da  relação  variância/média.  Amostrou-se  1360  indivíduos
(27.7/parcela),  estimando-se  uma  densidade  de  17347  plantas.  ha-1.  Destas,  98,5%  eram
menores de 50cm, 0,23% estavam ente 50cm e 100cm, 0,23% de 100cm a 200cm, 0,74%
de 200cm a 300cm e 0,30% maiores que 300cm, sendo 0,07% reprodutivos. O padrão de
distribuição  espacial  mostrou-se  agregado  (var/m=64.4),  considerando  todas  as  plantas
amostradas.  A  maioria  (81%)  foi  registrada  nas  parcelas  com  vegetação  aberta,  com
predominância de gramíneas. Infere-se que a alta porcentagem de juvenis é decorrente da
alta capacidade de dispersão das sementes de Pinus sp. e a menor abundância nas classes
de maior tamanho podem refletir riscos de desenvolvimento e competição intra-específica.
A invasão por Pinus sp. no setor de duna estudado é considerada relevante, sendo que as
propostas de manejo devem priorizar a remoção de indivíduos acima de 50cm.
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