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Seção: Ecologia Vegetal

INFLUÊNCIA DO SEXO E IDADE NA DETERMINAÇÃO DO PADRÃO ESPACIAL DE Baccharis 
platypoda DC. (Asteraceae).

 
Darliana da Costa FONSECA(1) 
Cristiane Coelho de MOURA(2) 
Márcio Leles Romarco de OLIVEIRA(2) 
Anne Priscila Dias Gonzaga(2) 
Evandro Luiz Mendonça MACHADO(2)

A distribuição espacial de populações vegetais é um parâmetro importante para o entendimento da ecologia 
da espécie e o modo como indivíduos de diferentes fases de desenvolvimento e sexos se distribuem torna-
se fator relevante para o conhecimento de sua história natural, definindo estratégias de conservação para a 
espécie e  bioma a que pertence. O estudo objetivou a avaliação do padrão espacial de populações de Bac-
charis platypoda DC., procurando observar se indivíduos jovens, adultos femininos e masculinos apresen-
tam o mesmo padrão espacial e verificar se há interação entre os indivíduos jovens e adultos. A amostragem 
foi realizada em três áreas próximas ao Córrego do Soberbo, no Campus JK, pertencente à UFVJM onde 
todos os indivíduos da espécie com altura > 30 cm foram mapeados por meio das coordenadas x e y e iden-
tificados quanto ao sexo. O padrão espacial foi determinado pela Função K de Ripley univariada e bivariada 
e as frequências de indivíduos de cada sexo foram verificadas pelo teste de x2. Para verificar diferenças de 
umidade do solo para os indivíduos de ambos os sexo foram realizadas ANOVA e teste t. As populações das 
áreas A1 e A2 apresentaram um padrão espacial agregado, tendendo ao aleatório ou uniforme. A população 
da área A3 apresentou um padrão agregado em escala de 20 m, tornando-se aleatório em escalas maiores. 
Adultos femininos e masculinos apresentaram padrão agregado entre 15 e 20 m, tornando-se aleatório e/ou 
uniforme em escalas maiores; jovens apresentam padrão agregado em todas as áreas. As interações entre 
os indivíduos de ambos os sexos e jovens apresentou independência espacial em relação à distribuição 
espacial. B. platypoda apresentou padrão agregado, tendendo ao aleatório com jovens demonstrando o pa-
drão agregado em escalas diferentes dos adultos; indivíduos femininos e masculinos apresentando padrões 
semelhantes e a independência espacial sendo uma constante entre os indivíduos da população.
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