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Seção: Ecologia Vegetal

DEMOGRAFIA E PADRÃO ESPACIAL DE UMA POPULAÇÃO NATURAL DE Ilex 
paraguariensis A. ST. HIL. (AQUIFOLIACEAE) EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA 
OMBRÓFILA MISTA ALTOMONTANA - URUPEMA, SC.
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Ilex paraguariensis A. St. Hil., conhecida popularmente como erva-mate é uma espécie arbórea nativa do 
Sul do Brasil e característica de sub-bosque da Floresta Ombrófila Mista. A estrutura demográfica e o padrão 
espacial dentro da floresta é um aspecto relevante a ser conhecido para o manejo florestal. Este estudo ob-
jetivou caracterizar aspectos demográficos de uma população natural de Ilex paraguariensis A. St. Hil., em 
um fragmento de Floresta Ombrófila Mista no estado de Santa Catarina, comparando áreas com presença 
e ausência de gado bovino, visando gerar informações que possam auxiliar nas estratégias de conservação 
da espécie in situ. A coleta de dados foi realizada em seis unidades amostrais de 50 x 100 m subdivididas em 
300 subunidades de 10 x 10 m, sendo três unidades amostrais instaladas em cada área. Na área 1 (presen-
ça de gado) as amostras foram avaliadas uma única vez enquanto que na área 2 (ausência de gado) em dois 
momentos. Para avaliação demográfica analisou-se a densidade, distribuição de frequência dos indivíduos 
em quatro classes de altura e distribuição diamétrica de indivíduos. O padrão espacial foi analisado através 
da Função K-univariada de Ripley. A frequência dos indivíduos nas áreas amostradas demostrou padrão ten-
dendo a J-invertido, como esperado e comportamento predominantemente agregado. Os resultados ainda 
sugerem que a presença do gado altera a densidade de indivíduos de I. paraguariensis. O remanescente 
avaliado apresenta grande potencial para a conservação in situ de I. paraguariensis, o qual pode ser um 
importante fornecedor de material reprodutivo para reposição de populações. Além disso, indica que áreas 
semelhantes podem ser potencialmente utilizadas para manejo desta espécie.
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