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A estrutura da vegetação arbóreo-arbustiva de uma comunidade pode ser explicada por 
meio de vários modelos matemáticos, os quais utilizam diversas variáveis para 
descrever a fitossociologia. Dentre estes parâmetros tem-se a agregação, que se refere 
à distribuição espacial das espécies, e pode ser calculada por diferentes equações. O 
grau de agregamento de uma espécie pode ser considerado nas tomadas de decisões 
relacionadas às suas práticas de proteção, manejo e exploração. As diferentes equações 
para este parâmetro podem apresentar divergências na classificação de uma mesma 
espécie quanto à sua agregação. Assim, objetivou-se, analisar a estabilidade de 
classificação de três modelos matemáticos utilizados no cálculo de agregação das 
espécies de um fragmento de Cerradão em Cáceres-MT. O estudo foi realizado no 
Horto Florestal Prof.ª Michelle Carmelinda Pegorini Bordini, fragmento de 3 ha, 
subdividido em 32 parcelas de dimensões 20X48 m, nas quais foram inventariados os 
indivíduos com diâmetro a 30 cm do solo (DA30) ≥ 5 cm. Foram registrados para cada 
espécie o número: total de indivíduos, de indivíduos em cada parcela, e de parcelas em 
que ocorre. A partir destes valores calculou-se a agregação das espécies pelas equações 
de: MacGuinnes (IGA), Fracker & Brischle (Ki), e de Payandeh (Pi). As espécies foram 
agrupadas em agregadas (Ag), com tendência ao agregamento (TAg) e aleatórias (Al), 
conforme os parâmetros de cada método, A estabilidade da classificação foi verificada 
pela comparação da classe de agregação de cada espécie para cada modelo. A agregação 
média da comunidade para IGA, Ki e Pi foi, respectivamente, 2,43, 5,78 e 4,13, 
demonstrando que para ambos os modelos a vegetação estudada possui padrão 
agregado. A classificação dos três métodos coincidiu em 81,71% das 82 espécies 
levantadas, de modo que 24 espécies mostraram-se Ag, 42 Al e Aspidosperma 
cylindrocarpon Müll.Arg. com TAg. Dentre as que obtiveram classificações diferentes 
14 foram consideradas como Ag por Ki e Pi, e com TAg por IGA, e Zanthoxylum 
riedelianum Engl. foi considerada Ag para Pi e TAg para Ki e IGA. Independentemente 
do método, Vochysia divergens Pohl foi a espécie com maior agregação. Todas as 
espécies com padrão Al apresentaram até três exemplares. Os três modelos 
apresentaram-se adequados, sendo que Ki e Pi apresentaram maior homogeneidade de 
classificação, e por isso mais indicados para este tipo de vegetação. Agradece-se ao 
CNPq pela concessão de Bolsa de TI ao primeiro autor. 


