
 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições 

na Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

1 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

ESTRUTURA POPULACIONAL E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE Theobroma 

speciosum Willd.ex Spreng NA FLORESTA NACIONAL DO TAPIRAPÉ-

AQUIRI 

 

Gleysla Gonçalves de Carvalho Fernandes1 

Luana do Carmi Oliveira Ferreira 2 

Amanda Nadielle Barros Isoton 3 

Álisson Rangel Albuquerque4 

André Luís Macedo Viera  5 

 
1 Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Pará, Brasil 

 

Resumo: A estrutura das espécies permite analisar como cada espécie se distribui e 

identifica problemas nessa distribuição espacial auxiliando a conservação dos 

indivíduos estudados, assim o objetivo desse trabalho e analisar a estrutura populacional 

e caracterizar a distribuição espacial da espécie Theobroma speciosum através da 

instalação de cinco parcelas permanentes instaladas sistematicamente com um tamanho 

de 50 cm x 50 cm (0,25 ha cada) onde os indivíduos foram identificados por classes de 

tamanho, as árvores com DAP ≥ 10 cm juntamente com arvoretas 5,0 ≤ DAP < 10,0 e 

varas com 2,5 cm ≤ DAP < 5,0 cm foram plaqueadas  e identificadas. Para o 

processamento dos dados utilizou-se o software Monitoramento de Floresta tropicais 

(MFT) que processou a distribuição espacial da Theobroma speciosum pelo índice de 

agregação de Mcguines. Os resultados encontraram 40 indivíduos identificados de T. 

speciosum, com frequência de 83,3%, tendo distribuição majoritariamente em árvores 

encontrando apenas na quinta parcela como arvoreta (20,0 ind.hectare-1), a espécie 

demonstrou ter tendência ao agrupamento em árvores e agrupada nas classes inferiores. 

A estrutura da mesma ainda se mostrou limitada pela dificuldade de estabelecimento 

regenerativo onde e preciso de mais recursos ambientais para sua germinação, 

demonstrando a sensibilidade de crescimento. 
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POPULATIONAL STRUCTURE AND SPACE DISTRIBUTION OF Theobroma 

speciosum Willd.ex Spreng IN TAPIRAPÉ-AQUIRI NATIONAL FOREST 

 

Abstract: The structure of the species allows to analyze how each one is distributed and 

to identify problems in this spatial distribution helping the conservation of the studied 

individuals, thus the objective of this work is to analyze the population structure and to 

characterize the spatial distribution of the species Theobroma speciosum through the 

installation of five permanent plots installed. systematically with a size of 50 cm x 50 

cm (0.25 ha each) where individuals were identified by size classes, trees with DBH ≥ 

10 cm along smal trees 5.0 ≤ DBH <10.0 and sticks with 2 , 5 cm ≤ DBH <5.0 cm were 

plated and identified. For data processing we used the software Tropical Forest 

Monitoring (MFT) that processed the spatial distribution of Theobroma speciosum by 

Mcguines aggregation index. The results found 40 identified individuals of T. 

speciosum, with a frequency of 83.3%, distributed mostly in trees and found only in the 

fifth parcel as a tree (20.0 ind.hectare-1). trees and grouped into the lower classes. Its 

structure was also limited by the difficulty of regenerative establishment where more 

environmental resources are needed for its germination, demonstrating the sensitivity of 

growth. 

Keywords: regeneration, size classes, environmental resources. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Floresta Nacional do Tapirapé- aquiri é uma unidade de conservação que e 

constituída por uma grande diversidade de espécies por fazer parte do extenso bioma 

amazônico que possui o maior reservatório natural da diversidade vegetal do planeta, 

sendo cada local com diferentes ambientes florestais e contingentes florísticos 

(ROLIM et al., 2006; PERREIRA et al., 2010). 

A identificação das estruturas das espécies vegetais torna-se de suma 

importância para entender áreas com grande diversidade e seus processos ecológicos 

que atuam na distribuição das plantas na natureza, contribuindo para manter essa alta 

diversidade biológica e outras interações subsidiando ações conservacionista e o uso 

múltiplo sustentável (LEGENDRE; FORTIN, 1989). 

O Padrão de distribuição espacial de uma espécie ou de populações e 

fundamental para a compreensão do sistema florístico. De acordo com Silva et al., 

(2009), há um crescente interesse em estudar padrões espaciais no âmbito florestal no 

pressuposto de que, para entender as espécies deve-se quantificar as características 

espaciais e temporais relacionando-as a processos subjacentes como, crescimento, 

competição e reprodução. 
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Uma maneira de analisar todo padrão espacial e caracterizando a vegetação 

(AGUIAR et al.,2017) pois permite a análise geral da espécie e os fatores que estão 

compondo cada classe, bióticos, abióticos ou outros. A espécie Theobroma speciosum 

e popularmente conhecida como cacauí e tem uma característica de germinar somente 

em lugares sombreados, limitando sua distribuição. Assim, o objetivo deste trabalho 

foi analisar a estrutura populacional e caracterizar o padrão de distribuição espacial da 

espécie T. speciosum. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo 

O presente estudo foi conduzido na Floresta Nacional do Tapirapé- Aquiri 

(FLONATA) no município de Marabá-PA em uma área denominada de Rio Cinzento 

com 100 hectares. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Awi, 

tropical chuvoso com seca de inverno, com precipitações anuais entre 2.000 e 2.400 mm 

e temperatura mensal sempre acima de 18º C (IBAMA, 2006). A FLONATA abrange a 

tipologia de Floresta Ombrófila Aberta e resquícios de Floresta Ombrófila Densa 

(Rolim et al., 2006).  

  

2.2 Coleta e processamento dos dados 

Os dados coletados são oriundos de parcelas permanentes que foram instaladas 

de forma sistemática em uma área natural com distancias que variam de 50 a 500 metros 

seguindo a metodologia de Silva et al., (2005). Foram instaladas e medidas 5 parcelas 

de 0,25 ha cada (50m x 50m) em que cada parcela foi subdivida em 25 subparcelas de 

10 m x 10 m, essa subdivisão ocorreu para facilitar a localização dos indivíduos perante 

a identificação (Silva et al., 2005).  

Nas subparcelas todas as árvores de Theobroma speciosum com DAP ≥ 10 cm 

juntamente com arvoretas 5,0 ≤ DAP < 10,0 e varas com 2,5 cm ≤ DAP < 5,0 cm foram 

plaqueadas com plaquetas de alumínio. As identificações foram feitas com auxílio de 

profissionais que atuam como identificadores botânicos ligados a Floresta Nacional de 

Carajás e cedidos para FLONA do Tapirapé-Aquiri.  
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Para o processamento dos dados foi utilizado o software MFT (Monitoramento 

de Florestas Tropicais), com qual se realizou os cálculos dos padrões espaciais 

utilizando-se o Índice de Grau de Agregação (IGA), desenvolvido por McGinnes 

(1934). O cálculo de IGA possibilitou o estabelecimento de três parâmetros de 

distribuição, sendo eles: desagrupado, com valores menores que 1,0; tendendo a 

agregação, com valores entre 1,0 e 1,5; e agrupado com valores maiores que 1,5.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram amostrados 40 indivíduos de Theobroma speciosum nas cinco parcelas 

permanentes com um total de 15,20% de abundância absoluta na área e frequência de 

83,3%. Os valores de número de indivíduos por hectare (ind.hectare-1) por parcela de 

cada classe de tamanho encontra-se na tabela 1. 

Tabela 1. Valores de indivíduo por hectare para cada classe de tamanho e parcela 
permanente identificada 

Classes de 

tamanho 

 

 

P1 

 

P2 P3 P4 P5 

N/ha N/ha N/ha N/ha N/ha 

Árvore              16.0 8,0 28,0 4,0 12,0 

Arvoreta 
Varas 

- 
  - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

20,0 
- 

Legenda: P1=parcela permanente 1; P2= parcela permanente 2; P3=parcela permanente 

3; P4= parcela permanente 4; P5= Parcela permanente 5; N/ha= individuo por hectare 

 

A Espécie não apresentou indivíduos em arvoreta nas quatro parcelas analisadas, 

em ressalva a quinta parcela (20,0 ind.hectare-1). E não apresentou indivíduos em varas 

em nenhuma das cinco parcelas permanentes. A abundância da espécie ficou restrita em 

árvores, com pouca regeneração.   

Segundo Silva et al., (2013) a distribuição da espécie não apresenta a 

característica distribuição do restante das árvores amazônicas, o que pode ser explicado 

pelos fatores bióticos e abióticos que dificultam a regeneração. Ainda de acordo com 

Silva et al., (2013) o fato da espécie T. speciosum não ter apresentado uma distribuição 

comum, pode estar associado a uma baixa taxa de reprodução e possivelmente ao fato 

das condições ambientais estarem interferindo nas plântulas, resultando que a 

mortalidade supere o crescimento. 
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Varella et al., (2018) também identificou baixa taxa de regeneração na qual 

associou ao isolamento reprodutivo por ser uma espécie alógama e apresentar barreiras 

físicas que causam a autoincompatibilidade.  

A distribuição espacial da mesma foi tendendo a agregação (1,30). A 

distribuição dessa espécie em diversos trabalhos foi avaliada como agrupada ou 

tendendo a agrupar-se (SOUSA et al.,2001; ARAUJO, 2004; SILVA et al., 2013; 

VARELLA et al.,2018). Indicando uma dificuldade de reprodução da T. speciosum em 

distribuir-se em outros locais.  

Esse resultado demonstra que como árvores as parcelas forneceram 

microambientes favoráveis ao estabelecimento desses indivíduos, ao padrão de 

dispersão das sementes e da probabilidade de sobrevivência (ARAUJO, 2004). Ou seja, 

os fatores abióticos, como disponibilidade de água, intensidade de luz e bióticos, como 

ação de predadores ou patógenos e a dispersão de sementes supriram a necessidade de 

estabelecimento da mesma (BLEHER; BÖHNINGGAESE, 2001).  

A distribuição nas classes inferiores ficou restrita as arvoretas, única classe que 

apresentou resultado, com distribuição agrupada, mais um fator para confirmação das 

formas de reprodução e presença de distúrbios que limitam sua distribuição esse mesmo 

fator também foi evidenciado por Perry e Dixon (2002).  

 

4. CONCLUSÕES 

 

A estrutura da Theobroma speciosum e restrita ao crescimento em árvores tendo 

nenhum, ou poucos, regenerantes evidenciando a limitação da espécie em estabelecer 

regeneração na floresta. O padrão de distribuição demonstrou que a espécie tende a 

agrupar-se em árvores ou manter-se agrupada em arvoretas essa relação demonstra a 

dificuldade de dispersão de sementes ressaltando o isolamento reprodutivo da mesma. 
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