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SOCIABILIDADE ENTRE AS ESPÉCIES COMERCIAIS OCORRENTES 
NA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS 

José do Carmo lves Lopes1 , João Olegário Pfreira 
de Carvalho , José Natalino Macedf Silva e 

Haroldo Bastcs da Costa 

Trata-se de um estudo executado em doze parcelas 
(comunidades) de 50 m x lo m cada uma, a fim de se conhe 
cer a sociabilidade entre 18 espécies de valor comercial 
ocorrentes em uma área de 36 ha na Floresta Nacional do 
Tapajós, município de Santarém - PA. 

Calculou-se a abundância, freqüência e dominância 
para as árvores a partir de 5 cm de DAP (Diâmetro à Altu 
ra do Feito). 

O método utilizado para a determinação da sociabi 
lidade foi através do índice de Jaccard, o qual é baseado 
na relação entre a presença de um número de espécies co 
muns às •duas áreas e o total de espécies, expressando o 
valor em percentagem. Os resultados obtidos forneceram as 
seguintes indicaçées: as parcelas foram consideradas não 
uniforme, por apresentarem grandes variações entre si, ser 
do as maiores verificadas nas parcelas 3 e 5 com índices 
iguais a zero, quando comparadas com as demais; os maio 
res índices encontrados foram de 67% para a parcela 8 em 
comparação a 12 e 40% para a parcela 1 em comparação a 4; 
as espécies Carapa guianensis Aubl. (andiroba), Astrcniiin 
gracile Engl. (aroeira) e Bertholletia excelsa Ducke (cas 
tanha-do-pará), foram as que revelaram as melhores asso 
ciações com as outras espécies da comunidade; as espécies 
Caryccar glabnwni (Aubl.) Pers. (piquiarana) e Diplotropis 
purparca (Rich) Amsh var. Coriaceae Amsh. (sucupira-pre) 
cresceram sem afinidade com as outras espécies; os maio 
res índices de associação obtidos foram para Calophylltn 

brasiliense Camb. (jacareúba) com Aniba sp (louro-amare 

1 EMBRAPA-CPATU. Caixa Postal 48. CEP 66000. Belém, PA, 
Brasil. 
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lo) e Hyizenaea parvifolia Huber (jutai-mirim) com Cano 

cai' villostn (Aubi.) Pers (piquiá); a abundância encon 
trada foi de 68 árvores por hctare, apresentando uma do 
minância absoluta de 8,7261 m por hectare; e a Caraça 
guianensis Aubi. (andiroba) foi a espécie que apresentou 
a maior abundância e freqUência, além de ser a - espécie 
que mostrou melhor sociabilidade nas comunidades estuda 
das. 
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