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Seção: Ecologia Vegetal

ESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE UMA POPULAÇÃO DE Pachira stenopetala Casar. 
(Malvaceae) EM UMA MATA RIPÁRIA DA SERRA DOS MACACOS,TOBIAS BARRETO-SE.
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Enclaves de mata ripária têm despertado interesse de botânicos e ecólogos quanto ao papel funcional de 
populações no ecossistema. O objetivo deste trabalho foi estudar a estrutura e distribuição de uma popula-
ção de Pachira stenopetala Casar (Malvaceae) pertencente a uma comunidade de vegetação montana em 
domínio da Caatinga, Sergipe. Foi realizado um transecto de 1200 m no fundo do vale na Serra dos Maca-
cos (10o52’52’’S e 37o59’12’’W), sendo três parcelas de 4000 m2 distribuídas em 24 subparcelas amostrais. 
As coletas do material botânico foram realizadas durante 12 meses entre novembro de 2009-2010, sendo 
incorporado ao herbário ASE. A estrutura arbórea da comunidade de plantas demonstrou a presença de 93 
espécies distribuídas em 70 gêneros e 38 famílias botânicas, sendo Leguminosae (19), Bromeliaceae (9) 
e Euphorbiaceae (6) as de maior riqueza. Dos 2122 indivíduos avaliados P. stenopetala correspondeu a 79 
indivíduos, com D.A =1,30; D.R =3,68; F.A =28; F.R =4,88; DoA =3611; DoR =6,57 e IVI =15,13. A regressão 
múltipla da distribuição populacional de P. stenopetala em função do CAP apresentou R =0,43 e R2 =0,18; 
p =0,00009 enquanto a relação entre Dist-Arv-Riac ? = – 0,43 para LD e LE do riacho. A distribuição desta 
população em relação à Altura da Copa apresentou R =0,45 e R2 =0,20; p =0,00003 e Dist-Arv-Riac ? = – 
0,45 para LD e LE do riacho. A análise da variação entre altura, CAP e distância do riacho demonstrou forte 
ajustamento da regressão múltipla R =0,928; p =0,00002. No estudo da estrutura arbórea da comunidade 
(1400 indivíduos), a população de P. stenopetala teve uma intercorrelação (Anova) entre Altura da Copa e 
CAP de R =0,72; R2 =0,52; F(9,21)29,92; p =0,00000. A distribuição espacial da população estudada foi 
influenciada pela proximidade do riacho Macacos tendo função ecológica sucessional secundária, fazendo 
parte de uma comunidade clímax e, caracteriza-se como espécie de grande importância Dendroecológica, 
Botânica e de Conservação da Caatinga.
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