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A estrutura das populações de plantas pode ser afetada por diversas variáveis, incluindo a
topografia,  e  são  importantes,  entre  outros,  para  o  conhecimento  da  estrutura  da
comunidade  vegetal.  O  presente  estudo  teve  como  objetivo  conhecer  a  estrutura  de
tamanho de uma população da espécie arbórea Aspidosperma polyneuron em uma área de
platô  e  uma  área  de  declive  acentuado.  O  experimento  foi  realizado  no  fragmento  de
floresta  estacional  semidecídual  localizado  na  propriedade  privada  Fazenda  Doralice,
Ibiporã,  PR,  Brasil,  às  margens  do  Rio  Tibagi.  Durante  os  anos  de  2007,  2008  e  2009
foram coletados dados de altura e diâmetro à altura do solo com auxílio de fita métrica e
paquímetro.  Os indivíduos de A. polyneuron  foram distribuídos em oito  classes  de altura
(>0-0,24m; 0,25-0,49m; 0,50-0,79m;  0,80-0,99m;  1-2,49m;  2,5-<5m;  5-<10m e  >20m)  e
sete  classes  de  diâmetro  (>0-0,24cm;  0,25-0,49cm;  0,50-0,99cm;  1-2,49cm;  2,5-5cm;
5-20cm e >20cm). A estrutura de tamanho de A. polyneuron foi comparada entre as áreas
de platô  e  de declive através de distribuições  de freqüências  de indivíduos  em diferentes
classes de tamanho, que também permitiram analisar a estabilidade da estrutura no tempo.
Tanto para as comparações dessas estruturas entre as áreas quanto no tempo, foi realizado
o  teste  de  KOLMOGOROV-SMIRNOV.  Na  área  de  platô  as  estruturas  de  tamanho  em
altura  e  diâmetro  diferiram  entre  os  anos  de  estudo,  ao  passo  que  na  área  de  declive  só
houve diferença na estrutura de diâmetro. As estruturas de tamanho em altura e diâmetro
diferiram  entre  as  áreas  de  platô  e  declive  em  todos  os  anos  de  amostragem.  A
predominância de indivíduos jovens foi comum às duas áreas. Os processos de mortalidade
e recrutamento foram mais intensos nas primeiras classes de tamanho, o que possivelmente
causou a instabilidade da estrutura de tamanho no tempo e espaço.
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