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Estrutura  de  tamanho  de  populações  vegetais  representa  a  síntese  de  eventos  de
recrutamento, mortalidade e crescimento dos indivíduos ao longo do tempo e é resultado
da ação de fatores bióticos e abióticos. Objetivou-se neste estudo comparar a estrutura de
tamanho  dos  indivíduos  de  cinco  populações  arbóreas  de  diferentes  estratos  florestais
(subosque: Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg., Inga marginata Willd. e Sorocea
bonplandii  (Baill.)  W.C.  Burger,  Lanj.  &  Wess.  Boer.;  dossel/emergente:  Aspidosperma
polyneuron Müll. Arg. e Campomanesia xanthocarpa O. Berg),  entre dois fragmentos de
Floresta Estacional Semidecidual do sul do Brasil  com diferentes estados de conservação.
Foram  delimitadas  60  parcelas  de  10m  x  10m,  sendo  30  no  Parque  Estadual  Mata  São
Francisco (PEMSF), que até a década de 1990 sofreu com retirada de madeira e palmito, e
30 no Parque Estadual Mata dos Godoy com histórico de preservação conhecido. Em cada
área,  indivíduos  das  cinco  espécies  de  todas  as  idades  foram  localizados  nas  parcelas,
identificados  e  tiveram o  diâmetro  a  altura  do  solo  (DAS)  e  altura  total  mensurados,  de
maneira  que  suas  estruturas  de  tamanho  fossem  comparadas.  Foram  elaboradas
distribuições  de  freqüências  de  indivíduos  em  diferentes  classes  de  tamanho  (8  classes)
determinadas  a  partir  da  regra  de  Sturges.  Para  as  comparações  dessas  estruturas
utilizou-se o teste de Kolmogorov- Smirnov. Todas as espécies estudadas com exceção da
Campomanesia xanthocarpa  apresentaram diferenças (p<0,01) nas  estruturas  de tamanho
entre  as  áreas.  Campomanesia  xanthocarpa  apresentou  diferença  (p<0,05)  somente  na
estrutura  de  tamanho  de  DAS.  Apesar  das  diferenças  observadas,  nas  duas  áreas  as
populações possuem indivíduos em todas as classes de tamanho, com exceção de algumas
classes maiores no PEMSF, possivelmente resultado da exploração madeireira ocorrida. A
observação de muitos indivíduos principalmente nas classes menores e intermediárias nas
duas áreas indica que continua ocorrendo o recrutamento, caracterizando a regeneração.
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