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Com  o  crescimento  das  cidades,  as  poucas  manchas  de  vegetação  restante,  ficam
cercadas  por  espaços  urbanos,  sujeitas  a  grandes  pressões  e  alteradas  pela  ação
antrópica.  O  Parque  Zoobotânico  de  Macapá  está  localizado  na  Rodovia  Juscelino
Kubitshek entre os municípios de Macapá e Santana, estado do Amapá; é uma área
preservada de mata que circunda áreas alagadas, localmente chamadas de Ressacas.
Com  o  propósito  de  verificar  o  estado  de  conservação  da  população  de  Dypterix
odorata  (Aubl.)  Willd  (Cumaru)  fez-se  uma  amostra  de  coortes  de  plântulas  desta
espécie,  localizadas  sob,   assim  como,  fora  de  suas  copas.  Foram  estudadas  5
árvores,  sendo  utilizadas  4  parcelas  por  árvore,  totalizando  20  parcelas  de  20m2,
foram medidas nas plântulas a circunferência ao nível do solo e a altura e número de
folhas  de  todos  os  indivíduos  até  3m  de  altura.  Foram  calculadas  a  densidade,  a
distribuição  diamétrica  e  o  número  médio  de  folhas.  Foram  contabilizados  199
indivíduos com uma densidade média de 0,5 ind/m2, o maior possui 2,62m e o menor
11cm, quanto à distribuição do diâmetro ao nível do solo, o menor valor foi de 1mm
e o  maior  de  25mm.  A  distribuição  em altura  segue  o  J  invertido,  com  indivíduos
suficientes para a manutenção da população. Os resultados indicam que a população
de  jovens  de  cumaru  no  Parque  Zoobotânico  de  Macapá  ainda  não  foi  seriamente
afetada pela ação antrópica. 
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