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As  populações  que  compõe  uma comunidade  se  distribuem verticalmente  promovendo  a
formação de gradientes ambientais que são ocupados por grupos ecológicos com formas de
vida similares e papéis funcionais semelhantes denominados sinúsias. Objetivou-se avaliar
a  estrutura  populacional  de  espécies  de  diferentes  sinúsias  na  floresta  do  Parque  Natural
Municipal  São  Francisco  de  Assis,  Blumenau,  SC.  Em  370  parcelas  de  10  m  x  10  m,
permanentes  e  contiguas  foram  medidos  todos  os  indivíduos  com  Diâmetro  a  Altura  do
Peito  (DAP)  ≥  3  cm  das  espécies:  Cryptocarya  moschata  Nees  &  C.  Mart  e  Virola
bicuhyba  (Schott  ex  Spreng.)  Warb.  –  representando  a  sinúsia  das  macrofanerófitas;
Euterpe  edulis  Mart.  e  Sloanea  guianensis  (Aubl.)  Benth.  –  mesofanérofitas;
Aparisthmium cordatum Baill. e Rudgea recurva Müll. Arg. – microfanerófitas; Psychotria
nuda  (Cham.  &  Schltdl.)  Wawra  e  Sebastiania  argutidens  Pax  &  K.  Hoffm  –
nanofanerófitas. Os indivíduos de cada espécie foram distribuídos em classes de diâmetro
e para verificar a distribuição espacial aplicou-se o Índice de Dispersão de Morisita (Id). O
número de indivíduos e o valor obtido para o Id para cada espécie foram respectivamente:
C. moschata (62 ind. e Id = 2,02); V. bicuhyba (153 ind. e Id = 1,00); Euterpe edulis (3770
ind. e Id = 1,07); S. guianensis (348 ind. e Id = 1,18); A. cordatum (187 ind. e Id = 4,49);
R. recurva (636 ind. e Id = 1,95); P. nuda (534 ind. e Id = 2,24); S. argutidens (175 ind. e
Id  =  4,5),  denotando  padrão  de  distribuição  regular  apenas  para  V.  bicuhyba  e  tendo  as
demais  espécies  padrão agregado.  Todas as  espécies  estudas  apresentaram maior  número
de indivíduos nas classes diamétricas inferiores caracterizando o padrão de “J” invertido,
sugerindo estabilidade, potencial de regeneração e manutenção das espécies na floresta.
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