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A análise populacional de uma determinada espécie vegetal é realizada através do estudo de 
vários parâmetros demográficos, dentre eles, sua estrutura etária. Em uma população, a 
proporção entre os vários grupos etários determina seu estado reprodutivo e indica o que 
poderá ser esperado no futuro. O gênero Jatropha L., pertencente à família Euphorbiaceae é 
constituído aproximadamente por 175 espécies tropicais e subtropicais. Jatropha mutabilis
(Pohl) Baill. é uma espécie, endêmica de Caatinga hiperxerófila, ocorrendo desde o Piauí até a 
Bahia, sendo encontrada em terreno arenoso. Apesar de endêmica e, portanto, prioritária para 
conservação, ainda são escassos os estudos que abordam a ecologia da espécie para este 
ecossistema. Assim, com o objetivo de ampliar o conhecimento acerca da ecologia de J. 
mutabilis, este trabalho se propõe a contribuir para o conhecimento da dinâmica populacional 
da Espécie através da análise da estrutura etária da população, em duas diferentes fisionomias 
de uma área do Parque Nacional do Vale do Catimbau-PE. Para a qualificação da estrutura 
etária, os indivíduos de J. mutabilis foram classificados de acordo com os seguintes critérios: 
(1) Plântulas apresentando apenas cotilédone (PC); (2) Plântulas apresentando cotilédones e 
as primeiras folhas (PCF); (3) Indivíduos jovens, sem cotilédones, com folhas e ramificações 
(IJ); (4) Indivíduos adultos, estéreis ou férteis (ASR/ACR). Todos os indivíduos encontrados 
dentro das unidades amostrais de 30x30m, subdivididas em unidades de estudo de 5x5m, 
foram contabilizados por contagem direta, a altura medida com o auxílio de trena e os seus 
ramos quantificados. Para as análises entre as diferentes proporções das faixas etárias em J. 
mutabilis, foi usado o Teste G. As análises estatísticas foram feitas com o auxílio do 
programa Bioestat® versão 3.0. Dos 2157 indivíduos analisados foi encontrada a seguinte 
distribuição etária: 20,7% (447) plântulas com cotilédone e sem folhas; 43,8% (945) plântulas 
com cotilédone e folha; 9,7% (209) indivíduos jovens apresentando ramificação e 25,8% 
(556) de indivíduos adultos em fase reprodutiva. Houve diferença significativa entre a 
proporção de indivíduos jovens (IJ) e as outras faixas etárias dentro da população estudada. 
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