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Lychnophora ericoides Mart., conhecida popularmente como arnica, é um arbusto 
endêmico do Brasil e alvo de extrativismo pelo uso medicinal de seus ramos. Embora 
populações de L. ericoides Mart. sejam alvo de intenso extrativismo, possuírem 
pequenas populações e exigirem habitat específicos, ainda são raros os estudos 
demográficos de suas populações. Uma população remanescente de L. ericoides Mart. 
alvo de extrativismo situada em uma área de campo rupestre no Distrito Federal foi 
avaliada durante quatro intervalos demográficos (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 e 
2013-2014) para avaliação de sua dinâmica populacional. Para todos os indivíduos 
foram tomadas as medidas dos parâmetros altura e diâmetro do caule no nível do solo 
(DAS). A sobrevivência das plantas foi monitorada nos anos posteriores. Foram 
estruturadas quatro matrizes quadráticas anuais (A1, A2, A3 e A4) baseadas em 
estágios de vida. Cada matriz At foi utilizada para calcular o autovalor dominante, ou 
a taxa de crescimento populacional assintótico, (λ). A probabilidade de extinção 
também foi estimada. Os resultados de dinâmica populacional de L. ericoides Mart. 
indicaram que a taxa de crescimento assintótico estocástico foi λ<1, sendo λ=0,7014 e 
IC95%= (0,6935 a 0,7094). As análises de elasticidade indicaram que a sobrevivência 
com permanência no mesmo estágio de indivíduos adultos reprodutivos e sub-adultos 
(28 a 78%) contribuiu mais para os resultados da taxa de crescimento populacional.  
A probabilidade de 100% de ocorrência de extinção da população foi projetada para 
aproximadamente 15 anos. A extração dos ramos e de indivíduos inteiros deve ser a 
principal causa para as tendências de extinção da população, além da ocorrência de 
queimadas frequentes. As tendências de declínio populacional e de extinção de uma 
das poucas populações de arnica da região configuram uma situação não tão incomum 
de exploração além dos limites da sustentabilidade de recursos naturais finitos. Os 
dados apresentados aqui também consistem em um esforço de monitoramento para a 
espécie, sendo uma base para a realização de futuras comparações relacionadas com o 
crescimento individual e demográfico da população frente aos diversos impactos os 
quais ela esteja sujeita (ICMBio, Embrapa-Cenargen/FAPDF). 
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