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A  exploração  da  Mata  Atlântica  contribuiu  de  forma  importante  tanto  para  a  economia
brasileira quanto para a economia catarinense, com relação ao processo de acumulação na
sociedade  capitalista.  A  indústria  madeireira  movimentou  a  economia  do  Alto  Vale  do
Itajaí - SC em detrimento da destruição da floresta. A Ocotea odorifera,  conhecida como
canela  sassafrás,  sofreu  intensa  exploração  entre  as  décadas  de  1940  à  1970  para  a  
extração  do  óleo  de  sassafrás  (safrol).  Este  processo  extrativista  gerou  um  declínio
populacional  levando  a  espécie  a  integrar  a  lista  de  espécies  em  eminente  risco  de
extinção.  Acredita-se  que  na  região  existam  poucos  remanescentes  da  espécie  com
potencial  reprodutivo,  capazes  de  garantir  uma  variabilidade  genética  mínima  que
possibilite  sua  perpetuação.  A  partir  desta  perspectiva  foi  realizado  um  trabalho  de
identificação de indivíduos através de imagens fotográficas, medição de DAP acima de 1
cm e georeferenciamento. Esta identificação não procurou a totalidade da população, mas a
caracterização  da  estrutura  populacional  de  cinco  remanescentes  de  Ocotea  odorifera
distribuídos  nos  municípios  de  Laurentino  e  Rio  do  Sul/SC.  O  trabalho  possibilitou  a
identificação de 282 plantas de O. odorifera, porém, somente 07 indivíduos considerados
adultos  (DAP≥30  cm).  A  estrutura  populacional  nas  áreas  estudadas  apontam  para  uma
marcante  redução  populacional  e  pela  elevada  presença  de  plantas  de  DAP≤30  cm  (275
espécimes).  Na  área  mais  preservada  foi  encontrado  o  maior  DAP (46,18  cm).  O  menor
DAP  verificado  foi  2,86  cm.  Estas  populações  são  consideradas  como  sendo  de
regeneração  natural,  via  brotação  de  cepos,  raízes  e  parecem  evidenciar  a  estrutura
populacional  em  “J”  invertido,  portanto  uma  população  jovem.  Os  aspectos  levantados
sugerem  uma  rápida  ação  de  conservação  da  espécie,  pois,  do  contrário,  há  grandes
possibilidades de perda da variabilidade genética gerando sérios impactos ecológicos.
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