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DISTRIBUICAO ESPACIAL DOS INDIVíDUOS DE ESptCIES ARB6REAS DA
AMAZONIA.
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A distribuição espacial é a forma como os indivíduos es-
tão arranjados entre sí dentro de uma população. A importân-
cia deste tipo de estudo em floresta tropical está relaciona
da a uma melhor interpretação da estrutura genética destas
populações e das inferências em relação a sua ·biologia repro
dutiva. Os estudos de distribuição espacial que possuem cara
ter ecológico-genético têm sido realizados em áreas peque
nas, podendo conduzir a conclusões divergentes de uma realI
dade que pode ser melhor entendida quando estudos são realI
zados em áreas maiores. No presente estudo foi utilizada uma
área de 400 ha de floresta tropical (FLONA-Tapajós), fazen
do-se um inventário a 100% dos indivíduos adultos, ou aque
les com diâmetro maior ou igual a 30 cm. Obteve-se os seguin
tes resultados: A andiroba (Carapa guianensis) e o matá-mata
preto (Eschweilera sp.) apresentam distribuição agrupada nos
400 ha; quando se considera uma área de 40 ha no local do
agrupamento estas apresentam-se dispersas. A castanha do pa
rá (Bertholletia excelsa) possui distribuição dispersa quan
do se considera qualquer tamanho de área. A cupiúba ( Goupia
glabra) apresenta-se agrupada nos 400 ha, porém se se consi
derar a metade da área, poderá ser agrupada ou não de acor
do com o local de amostragem; quando se considera 40 ha no
local do agrupamento a espécie é dispersa. A mandioqueira ás
pera (Qualea paraensis) é agrupada nos 400 ou em 40 ha no
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local do agrupamento; contudo poderia ser considerada
persa de acordo com o local de amostragem. Com estes
tados verifica-se a importância do tamanho da área na
n~çao da distribuição dos indivíduos na população e
melhor entendimento do padrão de dispersão de sementes,
linização e estrutura genética das populações.
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