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Seção: Ecologia Vegetal

ECOLOGIA DE Podocarpus lambertii KLOTZSCH EX ENDL. (PODOCARPACEAE) EM BORDA 
NATURAL E BORDA PROVOCADA PELO DESMATAMENTO DE ÁREAS CILIARES DA PCH 
JOÃO BORGES
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Atualmente tem-se verificado crescente implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) no Planalto 
Serrano Catarinense, possibilitada pelo relevo e abundância de água local. Para tanto há supressão das 
matas ciliares originais, que são ocupadas por remanescentes florestais não ciliares. As influências da inun-
dação e luz incidente, especialmente na interface área de alagamento/mata ciliar serão avaliadas ao longo 
do tempo. Sendo assim, objetivou-se avaliar populações de Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl., em seis 
parcelas permanentes de 50x10m, subdivididas em cinco subparcelas de 10x10m. As parcelas foram  aloca-
das em dois fragmentos florestais componentes da nova mata ciliar do rio Caveiras, após o alagamento da 
PCH João Borges, totalizando uma área amostral de 3000m2. Cada parcela permanente abriga ambientes 
homogêneos de luz e umidade, diferenciados em ambientes de borda natural, interior e borda provocada. 
Em cada parcela registrou-se o número de indivíduos regenerantes, sua altura e diâmetro à altura do colo. 
Através do dendrograma de variáveis verificaram-se diferenças entre os ambientes amostrados dentro de 
cada parcela, de modo que na parcela 1 o ambiente borda natural é distinto dos demais, enquanto, na parce-
la 2, o ambiente borda provocada é distinto. Nestes ambientes, houve aumento gradual de regenerantes no 
sentido borda provocada para borda natural. Nos mesmos, o maior número de indivíduos foi observado nas 
classes iniciais de altura e diâmetro à altura do colo. Contudo, na parcela 1, verificou-se que a frequência de 
regenerantes ao longo das classes nos três ambientes seguiu o padrão de J invertido, não contemplado na 
segunda parcela. Provavelmente a regeneração foi afetada pela alteração ambiental, decorrente do desma-
tamento e inundação, devido ao novo gradiente de luz e umidade.
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