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Seção: Ecologia Vegetal

REGENERAÇÃO NATURAL DE Drymis brasiliensis Miers (Winteraceae) EM FRAGMENTO 
DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA ALTOMONTANA NO MUNÍCIPIO DE URUPEMA-SC
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Drymis brasiliensis Miers (Winteraceae) é comumente encontrada nas formações florestais pertencentes 
ao domínio Mata atlântica, esse bioma está presente na lista das Florestas Tropicais mais ameaçadas do 
planeta. O conhecimento da capacidade de regeneração destas florestas está diretamente relacionado com 
estudos que avaliam o ingresso de novos indivíduos nas comunidades florestais, para possibilitar a manu-
tenção da estrutura demográfica das populações naturais. Este estudo teve como objetivo analisar a rege-
neração natural de Drymis brasiliensis em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista Altomontana (Fazenda 
das Nascentes de propriedade da Klabin S/A) em Urupema-SC. Foram avaliadas 12 parcelas de 100m2 dis-
postas sistematicamente no fragmento estudado. A avaliação foi realizada em dois momentos, Maio de 2011 
e em Fevereiro de 2012, nas quais todos os indivíduos presentes nas parcelas, que apresentavam altura 
inferior a 1,50m, foram mapeados e mensurados quanto ao diâmetro altura do colo e altura total. Ao todo 
foram amostrados 319 indivíduos regenerantes de D. brasiliensis. A densidade encontrada para a espécie 
neste ambiente foi de 2.658 indivíduos por hectare na primeira avaliação (ano de 2011). Os dados obtidos 
na segunda avaliação (ano de 2012) indicaram uma taxa de mortalidade de 24,76%. A densidade absoluta 
foi de 2.000 indivíduos por hectare e foi verificado ingresso de 15 novos indivíduos regenerantes na popula-
ção no período de estudo. O estudo demonstrou um padrão normal de recrutamento quando comparado ao 
comportamento encontrado em florestas naturais, no entanto, para compreender os aspectos da dinâmica 
desta espécie é necessário um acompanhamento de longo prazo.
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