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As populações de espécies arbóreas variam sua abundancia ao longo do tempo e
 espaço, o que pode ser regulado por fatores ambientais. Neste sentido o objetivo
 deste trabalho foi verificar a influencia de diferentes habitats na dinâmica de
 Copaifera langsdorffii em um fragmento florestal localizado no município de
 Iutinga, MG, sendo o primeiro transecto alocado no interior do fragmento e o
 segundo na margem de um córrego. Copaifera langsdorffii foi a espécie mais
 abundante nos inventários realizados em 2000 e 2005, através de parcelas
 permanentes de 20 x 20m, onde foram amostrados indivíduos com DAP ≥ 5cm.
 As análises foram realizadas utilizando dados relacionados com o número de
 indivíduos, área basal e distribuição diamétrica. Não houve diferença significativa
 entre a dinâmica ocorrida na população de Copaifera langsdorffii nos dois
 ambientes. A população ripária apresentou taxa de mortalidade 1,0 % ano-1 e
 uma taxa de recrutamento nula, pela ausência de indivíduos recrutados no
 período de estudo, resultando em uma taxa de mudança líquida negativa (-0,99%
 ano-1). A população do interior apresentou uma taxa de mortalidade de 0,7% e
 uma taxa de recrutamento de 0,7% ano-1, o que resultou em uma taxa de
 mudança líquida nula. A taxa de perda da área basal é a mesma para os dois
 ambientes, 1,5% ano-1. A taxa de mudança foi positiva para os dois ambientes,
 sendo maior para o ambiente de interior (2,2) em relação ao ambiente ripário
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 (1,7%ano-1). Uma das causas desta variação é a maior taxa de ganho da área
 basal (4,6) do que no ambiente ripário (3,1% ano-1). Os resultados indicam que a
 população de Copaífera langsdorffii apresentou relativa estabilidade durante o
 tempo de estudo, com baixa mortalidade e baixo recrutamento, além de uma
 distribuição homogênea ao longo do fragmento. Apesar de não demonstrar uma
 preferência significativa relacionada à proximidade do curso d'água, houve uma
 tendência a um melhor desenvolvimento no ambientes de interior.
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