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Seção: Ecologia Vegetal
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A dinâmica populacional tem a função de estudar o número de indivíduos que compõe uma população, bem 
como os processos ecológicos que ocasionam modificações neste número, e como esses processos são 
influenciados pelos diversos fatores ambientais existentes em uma área geográfica específica. O objetivo 
deste estudo foi avaliar a dinâmica regenerativa do componente lenhoso e herbáceo em um fragmento de 
floresta atlântica. O estudo foi realizado na mata do Jardim Botânico do Recife – JBR, PE. Foram selecio-
nados trechos de mata denominados áreas de clareiras (áreas com presença de clareiras naturais). Foram 
estabelecidas 30 parcelas de 1m2, onde foram amostrados todos os indivíduos herbáceo-subarbustivos e do 
componente lenhoso com altura ? 100 cm. O monitoramento ocorreu mensalmente no período de novembro 
de 2010 a julho de 2011, no qual, foi verificado o nascimento e morte de todos os indivíduos. A dinâmica da 
comunidade regenerante monitorada durante nove meses na mata do JBR demonstrou que a natalidade e a 
mortalidade ocorreram em todos os meses de observação. A natalidade ocorreu com maior expressividade 
nos meses de fevereiro, com 102 nascimentos, março (219) e maio (117). A mortalidade foi maior nos me-
ses de abril (126), maio (125) e junho (86). Os meses que apresentaram maior diferença entre o número de 
nascimentos e mortes foram dezembro e março. De modo geral, verificou-se que a mortalidade foi maior na 
estação chuvosa (maio a julho), principalmente nos primeiros meses onde os totais de chuva foram supe-
riores a 600 mm/mês. Enquanto que a natalidade foi maior no início das primeiras chuvas, notadamente em 
março. Assim, fica evidente que a elevada precipitação foi o fator que aumentou a mortalidade na área de 
mata atlântica estudada e que a transição entre o final da estação seca (outubro a dezembro) e início da es-
tação chuvosa parece ser o período mais favorável à germinação de várias espécies daquela comunidade.      
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