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Seção: Ecologia Vegetal

MORTALIDADE DEPENDENTE DE DENSIDADE EM CAMPOS RUPESTRES NA SERRA 
NEGRA (RIO PRETO, MG).
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Afloramentos rochosos e solos rasos em ambientes de altitude estão submetidos a condições abióticas 
extremas que podem condicionar o estabelecimento de formações vegetais abertas e de baixa densidade 
de indivíduos lenhosos. A ocorrência de indivíduos lenhosos mortos em pé pode ser um indicador de es-
tresse em uma determinada comunidade. Este estudo teve por objetivo analisar os padrões estruturais de 
indivíduos lenhosos mortos em pé em campos rupestres sobre solos quartzíticos na Serra Negra, Rio Preto, 
MG. Foram alocadas oito parcelas de 20m x 50m, em manchas de campo rupestre ao longo da paisagem, 
onde foram medidos todos os indivíduos lenhosos, vivos e mortos em pé, com diâmetro a 30cm do solo 
(DAB) maior ou igual a 3cm. Foram analisadas: a proporção de indivíduos mortos em pé em relação ao total 
de indivíduos na comunidade; sua distribuição diamétrica a partir de histogramas com intervalos de 3 cm; 
e a sua relação com a densidade de indivíduos vivos, através de correlações (Spearman). Ao todo foram 
amostrados 2387 indivíduos, sendo 297 indivíduos mortos, correspondendo a 12,4% do total. A distribuição 
de diâmetros na forma de J-reverso indicou maior mortalidade de indivíduos mais jovens. A densidade de 
indivíduos mortos em pé apresentou forte correlação positiva com a densidade de indivíduos vivos (r = 0,87, 
P < 0,01). As análises mostraram uma alta porcentagem de indivíduos mortos em pé, com valores próximos 
aos encontrados em florestas tropicais secundárias altamente dinâmicas. A grande concentração de indiví-
duos mortos mais jovens e a forte relação entre mortos e vivos aparece como um indicativo da competição 
por recursos. Mesmo neste ambiente aberto, onde a luz não é um fator limitante, é nítida a ocorrência de 
mortalidade dependente de densidade. Futuras análises serão necessárias para elucidar quais as variáveis 
(bióticas ou ambientais) condicionam tais padrões de dependência de densidade.
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