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A estrutura de tamanho de uma população pode demonstrar sua forma de regeneração ao
longo do tempo, tornando-se um estudo de extrema importância para avaliar os potenciais
de perdas e de conservação dos recursos naturais, contribuindo para o estabelecimento de
estratégias de manejo. Muitas populações de plantas apresentam distribuição caracterizada
por  ter  a  maioria  dos  indivíduos  nas  classes  de  menores  tamanhos,  como  conseqüência
muitas vezes da permanência de plântulas nesta classe em um longo período de tempo. O
presente trabalho teve como objetivo comparar a estrutura de tamanho dos indivíduos  de
seis  espécies  arbóreas,  sendo  três  intolerantes  a  sombra,  Astronium  graveolens  Jacq.,
Croton  floribundus  Spreng.,  Gallesia  integrifolia  (Spreng.)  Harms,  e  três  tolerantes  a
sombra,  Chrysophyllum  gonocarpum  (Mart.  &  Eichler  ex  Miq.)  Engl.,  Euterpe  edulis
Mart.,  e  Holocalyx  balansae  Micheli.,  em  dois  fragmentos  de  Floresta  Estaciona
Semidecidual  no  norte  do  Paraná,  sendo  um  fragmento  conservado  sem  histórico  de
perturbação,  o  Parque  Estadual  Mata  dos  Godoy  (PEMG)  e  outro  em  que  houve  corte
seletivo  de  madeira  e  exploração  antrópica,  o  Parque  Estadual  Mata  São  Francisco
(PEMSF).  Foram  demarcadas  30  parcelas  contiguas  de  100  m2  (10  m  x  10  m)  em  cada
fragmento e todos os indivíduos das espécies citadas foram marcados. Mediu-se a altura e
o  diâmetro  a  altura  do  solo  (DAS).  Utilizou-se  o  teste  de  Kolmogorov-Smirnov  para
comparar  as  distribuições  entre  os  fragmentos.  Não  foi  possível  avaliar  as  espécies  C.
floribundus e G. integrifolia uma vez que havia respectivamente três e dois indivíduos no
áreas amostral do PEMG. Observou-se diferença na estrutura de tamanho das espécies. Na
área mais conservada (PEMG) as espécies tolerantes a sombra apresentaram maior número
de indivíduos. Em contrapartida, as intolerantes a sombra apresentaram maior número de
indivíduos no PEMSF.  Apesar  da  diferença  na  estrutura,  as  espécies,  em ambas  as  áreas
amostrais, apresentaram alta representação de indivíduos nas classes de menor tamanho e
poucos  indivíduos  nas  classes  de  maior  tamanho  indicando  potencial  para  manter  ou
aumentar o tamanho da população.
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