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RESUMO - Este estudo foi realizado no cerrado (sensu stricto) da Estaciio Florestal de Expe
rimentaciio de Paraopeba-MO, pertencente ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flores
tal (IBDF). Para 0 levantamento floristico utilizou-se 0 metoda de quadrantes, incluindo-se os 
individuos com diiimetro minima do tronco de 5cm ao nivel do solo. Foram aIocados 25 pontos 
de amostragem em cada uma das 20 areas selecionadas pela homogeneidade fision6mica. A dis
tribuiciio dos diametros dos 2.000 individuos amostrados apresentou-se nao balanceada, indi
cando uma grande representacao (66,55070) na menor ciasse de diametro (5-1Ocm), podendo isto 
ser devido ao restabelecimento das populacoes na area ap6s 0 desmatamento ocorrido em 1952. 
Esta hip6tese sugere que 30 anos seria urn prazo insuficiente para 0 estabelecimento da rotacao 
de corte naquele cerrado. Levantaram-se a situaciio atual e as hip6teses quanto aos provaveis 
problemas enfrentados para 0 estabelecimento de algumas das populacoes que mais se destaca
ram pelo indice do valor de importancia (IVI) e pelo numero minimo de individuos amostrados 
(n=50): Qualea parviflora Mart., Byrsonima crassa Nied., Qualea grandiflora Mart., Eryth
roxylum suberosum St. Hill ., Eugenia dysenterica D.C., Kielmeyera grandiflora (Wawra) Saddi, 
Dimorphandra mol/is Benth., Curatel/a americana L., Terminalia argentea Mart., Annona cras
siflora Mart., Machaerium opacum Vog. Concluiu-se que a atividade de extraciio de minhocu
cus na Estaciio tern contribuido negativamente para 0 estabelecimento de novos individuos na 
area e, para a recuperaciio das populacoes, recomenda-se 0 plantio de mudas produzidas na 
pr6pria EFLEX. Para 0 sucesso de qualquer medida com este objetivo e essencial uma efetiva 
fiscalizacao da area. 

Palavras-chave: dinamka pnpulacinnal. cerrado. distribui<;ao de diiimetros. 

ABSTRACT - This study was carried out in 200ha of the Experimental Forest Station (EFLEX) 
of Paraopeba-MO with the purpose of evaluating the trunk diameter distribution of local "cer-
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rado" vegetation. 1\venty sampling plots were randomly distributed through out the experimen
tal area and the floristic composition was studied using the point-centered-quarter method, in
cluding individuals of at least 5cm diameter at the ground level. 1\venty-five sampling points 
were located in each plot. Diameter distribution of 2,000 individuals was unbalanced, with 66,55070 
of these in the smallest diameter class (5-1Ocm). This could be due to population restablishment 
caused by deforestation that took place in 1952. This suggests that a 30 year rotation period 
might not be long enough for managing "cerrado" vegetation. The situation of populations 
with at least 50 individuals sampled or with highest importance value (IVI) was studied: Qua/ea 
parvijlora Mart., Byrsonima crassa Nied. Qua/ea grandijlora Mart., Erythroxy/um suberosum 
St. Hill ., Eugenia dysenterica D.C., Kie/meyera grandijlora (Wawra) Saddi, Dimorphandra mollis 
Benth., Curatella americana L., 1i!rminalia argentea Mart., Annona crassijlora Mart. and 
Machaerium opacum Vog. Hypothesis were postulated to explain problems that may affect the 
establishment of the species. Observations indicate that digging for earthworms has adversely 
affected the establishment of new individuals. It is recomended that the native seedlings being 
produced at EFLEX could be used to regenerate natural "cerrado"; however effective enforce
ment is needed to guarantee its success. 

Key words: population dynamics, "cerrad o", distribution of diameters. 

Introdu~o 

Nos sistemas temperados as idades das arvores podem ser avaliadas pelo nu
mero de aneis de erescimento (Daubenmire, 1968). Uma outra forma de avalia~ao 
e atraves da medi~ao dos diametros dos troneos (Daubenmire, 1968; Harper, 1977), 
quando se espera que 0 tamanho da eireunfereneia do troneo reflita a idade do 
individuo. Este proeedimento pode ser utilizado nos sistemas tropicais, nos quais 
os aneis de erescimento nao sao bern delimitados. 

Estudando 21 especies florestais na Amazonia, Moraes (1970) ehegou a resul
tados indicativos de que, quando em urn determinado periodo havia aerescimo na 
velocidade de erescimento da cireunfereneia do troneo, isto se verifieava, de urn 
modo geral, em todos os individuos de uma mesma especie. 

Mesmo que existam problemas quanto it avalia~ao da idade atraves da medi~ao 
dos dHimetros das arvores, esta forneee a estrutura de tamanho de uma popula
~ao, que e de grande imporHineia para estudos florestais eoneernentes a predi~oes 
sobre a produ~ao daqueles reeursos naturais. Neste senti do, a idade real das arvo
res nao e urn parametro muito importante (Harper, 1977). 

Considerando uma eomunidade em equilibrio, Daubenmire (1968) ressalta que 
deveria haver uma grande produ~ao de sementes, seguida de germina~ao satisfat6-
ria e, inicialmente, uma alta taxa de mortalidade, que seria deereseente nas idades 
mais avan~adas ate que se eompletasse uma sequencia em que as arvores estariam 
em idade de produ~ao de sementes. Neste easo, esperar-se-ia uma serie eompleta 
de classes de idade para eada uma de suas especies. 

Uma eomunidade com esta distribui~ao de classes de dHimetros ou idade po
deria ser eonsiderada climax, pois apresentaria urn dominio permanente do habi
tat. Por outro Jado, se as classes de diametros se apresentassem interrompidas ou 
truneadas, 0 cicIo de vida da espeeie eonsiderada nao estaria eompletando-se, 0 
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que indicaria urn desequilibrio ocasionado por fatores locais, uma vez que a estru
tura da populaeao e sensivel as condieoes do ambiente (Daubenmire, 1968). 

Os histogramas de freqiiencias nas classes de diametros podem retratar os acon
tecimentos por que passou uma determinada floresta. Assim, podem-se supor as 
perturbaeoes ocorridas como: ataque de insetos, do eneas, abate seletivo, nao esta
belecimento de plantulas, baixo indice de germinaeao etc. 

o presente trabalho tern como objetivo contribuir para 0 conhecimento da 
dinamica populacional da vegetaeao arb6rea de uma area de cerrado, atraves da 
distribuieao dos diametros dos troncos das especies mais representativas, a fim de 
sugerir estrategias que possam ser tomadas para levar aquela comunidade aos me
nores niveis de perturbaeao possiveis. 

Material e metodos 

A Estaeao Florestal de Experimentaeao de Paraopeba-MG (EFLEX) esta si
tuada a 19°20'S e 44°20'W, em altitude que varia dos 734 aos 750m. A area total 
da Estaeao e de aproximadamente 200ha, estando total mente cercada e subdividi
da em 59 talhoes delimitados por aceiros. Destes talhoes, 45 sao cobertos por ve~ 
getaeao de regeneraeao natural de diferentes fisionomias e os restantes estao desti
nados a experimentaeap e outros usos. 

o clima foi caracterizado, segundo os procedimentos recomendados por 
Thornthwaite & Mather (1957), como subtropical umido, com verao chuvoso e es
taeao seca que vai de abril a setembro (Fig. 1). 

Para 0 estudo da vegetaeao empregou-se 0 metodo de quadrantes (Cottam 
& Curtis, 1956), escolhendo-se 17 talhoes com vegetaeao de cerrado (sensu stricto) 
fisionomicamente homogenea, nos quais foram selecionadas 20 areas de estudo. 
Em cada area foram alocados 25 pontos. Todos os individuos que possuiam dia
metro igual ou superior a 5cm ao nivel do solo foram amostrados. 

Foram selecionadas algumas das populaeoes que alcanearam as primeiras po
sic;oes em func;ao do lVI, ca1culado segundo Martins (1979), e em func;ao do nu
mero de individuos amostrados, que foi estipulado em 50 como 0 minimo. Estes 
foram dispostos em classes de diametros com amplitude de 5cm, na forma de histo
gramas, con forme procedimento proposto por Spiegel (1976). 

Para a avaliac;ao da distribuieao dos diametros foicalculado 0 quociente "q", 
proposto por Liocourt (1898) apud Meyer (1952), segundo 0 qual, numa popula
c;ao com distribuic;ao baianceada dos diametros, a reduc;ao do numero de indivi
duos de uma classe para a seguinte deveria ocorrer numa razao constante (quo
ciente "q"). Por outro lado, em florestas com distribuic;ao nao balanceada dos 
diametros, esta redueao seria diretamente proporcional ao aumento dos diametros 
(Leak, 1964). Assim, ~ste quociente foi obtido pela divisao do numero de indivi
duos de uma c1asse pelo D.umero de individuos da classe seguinte. 



110 Silva Junior & Silva 

Resultados e discussiio 

Distribuiriio das jreqiiencias nas classes de dilimetros 

A Fig. 2 mostra que a distribuir;:ao de freqiiencias das classes de diametros 
para os 2.000 individuos nao foi balanceada, sendo os valores "q" iguais a 2,88, 
3,25, 3,88, 3,5, 2,0 e 2,0. 

o maior mimero de individuos nas classes inferiores de diametros pode indi
car que a maio ria das popular;:oes esta em fase inicial de estabelecimento. Por ou
tro lado, em se tratando da vegetar;:ao de cerrado, deve-se considerar que algumas 
das especies apresentam porte menor, por ser esta a sua potencialidade genetica. 

A ausencia de representar;:ao em duas das maiores classes pode significar que 
o ciclo de vida das especies que alcanr;:ariam diametros maiores nao esta 
completando-se. Apesar da possibilidade do abate seletivo dos individuos maio
res, e provavel que os incendios ocorridos em 1960 e 1968 tenham eliminado da 
comunidade os individuos.que ocupariam estas classes. Entretanto, considerando
se tambem urn desmatamento total da area em 1952, presume-se que a maioria 
das popular;:oes nao tenha tido tempo suficiente para alcanr;:ar diametros maiores, 
ou seja, as popular;:oes estariam, ainda, em fase de restabelecimento. Esta hipote
se, aliada it constatar;:ao de que 66,55070 dos individuos amostrados pertencem it 
classe de 4-lOcm de diametro, sugere que para 0 cerrado 30 anos seria urn prazo 
insuficiente para 0 estabelecimento da rotar;:ao de corte. 

A Fig. 3 mostra a distribuir;:ao de freqiiencia das classes de diametros da popu
lar;:ao de Qua/ea parviflora Mart., que contou com 249 individuos amostrados. 

Os quocientes "q" apresentaram valores de 2,18,2,16 e 6,20, que indicam uma 
redur;:ao quase constante do mimero de individuos nas primeiras classes, 0 que sig
nificaria uma distribuir;:ao balanceada. Entretanto, a redur;:ao da terceira para a 
quarta classe foi muito acentuada, indicando urn menor numero de individuos de 
maior porte do que era de se esperar para esta popular;:ao. 

Segundo Heiseke (1976), a madeira de Qua/ea parvif/ora e muito utilizada para 
tabuas, postes e mobilias, 0 que indica a possibilidade de ocorrencia de urn abate 
seletivo, para a utilizar;:ao da madeira produzida por individuos maiores. 

Esta especie apresentou a maior densidade e area basal por hectare entre to
das as outras amostradas (Silva Junior, 1984). Estudando as tipologias florestais 
do cerrado na regiao central de Minas Gerais, Heiseke (1976) afirmou que Q. par
viflora estava representada em todos os tipos de cerrado, com alto grau de abun
dancia, dominancia e volume relativo, observando, ainda, 0 grande poder de com
petir;:ao e 0 potencial de crescimento da especie. 

A Fig. 4 representa a distribuir;:ao dos diametros da popular;:ao de Byrsonima 
crassa Nied., com os 147 individuos amostrados distribuidos em quatro classes de 
diametros. Observa-se que a maioria dos individuos (130) coloca-se na classe de 
5-lOcm e que as classes seguintes apresentam numero de individuos bastante redu
zido. 
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Os quocientes "q" de 9,29,7,0 e 2,0 indicam uma distribui~ao nao balancea
da, devido it concentra~ao de individuos na classe inferior. A hip6tese de que a 
popula~ao esteja em fase inicial de restabelecimento na area parece pouco prova
vel, uma vez que a grande maioria dos individuos floresceu e frutificou durante 
a realiza~ao dos trabalhos de campo, mostrando sua maturidade fisiol6gica. Sup6e
se, desta forma, que estes individuos sejam provenientes de reprodu~ao vegetativa, 
o que lhes proporcionou, mesmo com pequeno porte, a maturidade sexual ou, em 
outra hip6tese, a possibilidade de urn abate excessivo dos individuos de maior por
te. Segundo os mateiros da regiao, esta especie fornece excelente madeira para le
nha de fogao, 0 que refor~a 0 raciocinio anterior. 

Em estudo da distribui~ao dos diametros em uma faixa de cerrado na Fazen
da Agua Limpa (FAL), no Distrito Federal, Felfili & Silva Junior (1986) constata
ram para B. crassa uma distribui~ao com a maioria dos individuos na menor clas
se (6-1Ocm). Ao contrario de Paraopeba, 0 cerrado da FAL nao sofreu qualquer 
desmatamento em grande escala; apenas os incendios tern sido mais freqiientes. 

A popula~ao de Qua/ea grandiflora Mart. contou com 116 individuos distri
buidos em cinco classes sucessivas (Fig. 5). Os quocientes "q" de 2,16, 3,20, 3,33 
e 1,5 indicam que a distribui~ao nao foi balanceada, embora a curva apresente, 
em seu aspecto geral, a forma de urn "J" invertido, previsivel para distribui~oes 
balanceadas. Os valores crescentes dos quocientes indicam que 0 numero de indi
viduos encontrados nas sucessivas classes foi men or que 0 esperado. A redu~ao 
mais acentuada, a partir da segunda ate a quarta classe, indica que provavelmente 
os individuos com maiores diametros foram abatidos, pois, segundo Heiseke (1976), 
a madeira desta especie, assim como a de Q. parviflora, tambem e procurada para 
a utiliza~ao em forma de tabuas, postes e mobilias. 

o fato de a especie ter florescido e frutificado abundantemente na area, jun
tamente com 0 grande numero de individuos de menor porte, sugere 0 seu grande 
potencial para a explora~ao de ambiente. 

A popula~ao de Erythroxy[um suberosum St. Hill. contou com 140 indivi
duos distribuidos em tres classes de diametros (Fig. 6). A grande maioria dos indi
viduos (117) concentrou-se na menor classe de diametro (5-1Ocm). Os quocientes 
"q" foram de 5,6 e 10,5. 

Esta especie obteve 0 terceiro valor para a densidade e 0 setimo valor para 
a area basal, evidenciando 0 grande numero de individuos de pequeno porte. Estes 
floresceram e frutificaram na area, 0 que sugere sua maturidade fisiol6gica. 0 com
portamento da popula~ao de E. suberosum e bastante semelhante ao da popula
~ao de B. crassa, sendo assim levantadas hip6teses semelhantes itquelas sugeridas 
anteriormente, como urn pequeno porte potencial e possibilidade de individuos 
provenientes da reprodu~ao vegetativa. 

Os 110 individuos de Eugenia dysenterica D.C. distribuiram-se em quatro classes 
de dHimetros (Fig. 7). 

Os quocientes "q" de 1,79, 3,09 e 2,75 mostram que a redu~ao do numero 
de individuos foi mais acentuada da segunda para a terceira classe do que desta 



112 Silva Junior & Silva 

para a quarta. Seria necessario, entao, urn maior numero nas classes inferiores pa
ra que a populac;:ao apresentasse uma distribuic;:ao balanceada. 

Esta especie produz frutos saborosos que sao muito procurados pelo homem, 
o que de certa forma reduz as chances de corte dos individuos de maior porte para 
outra utilizac;:ao. Este fato poderia acarretar urn menor numero de sementes para 
o estoque do solo, devido it retirada constante dos frutos, 0 que levaria a uma re
duc;:ao do numero de individuos de menor porte. 

Quanto it regenerac;:ao de E. dysenterica, Rizzini (1979) constatou em observa
c;:6es realizadas em 1967, na Estac;:ao, grande numero de novos individuos estabele
cidos por sementes. Afirma ainda 0 autor que 0 processo de germinac;:ao exige uma 
seqiiencia bern determinada de condic;:6es eco16gicas e que qualquer disturbio na 
area pode limitar a regenerac;:ao por sementes. Neste caso, a atividade dos chama
dos "minhoqueiros" certamente esta interferindo no estabelecimento de novos in
dividuos. 

A Fig. 8 apresenta a distribuic;:ao de freqiiencias nas classes de diametros para 
os 101 individuos da populac;:ao de Kielmeyera grandiflora (Wawra) Saddi, que se 
distribuiram em tres classes de diametros. Os quocientes "q" de 11,5 e 8,0 indicam 
a grande representac;:ao nas menores classes, com 92 individuos. 

Segundo informac;:6es do diretor da Estac;:iio, esta especie, embora nao apre
sente problemas quanto it germinac;:ao, cresce muito lentamente, podendo dai supor
se que nao houve tempo suficiente, ap6s 0 desmatamento de 1952, para que os 
individuos dessa populac;:ao atingissem diametros maio res. 

A Fig. 9 apresenta a ditribuic;:ao dos diametros dos 72 individuos amostrados 
de Dimorphandra mollis Benth., que ficaram distribuidos em tres classes de dia
metros. 

Os quocientes "q" de 1,73 e 1,83 indicam uma distribuic;:ao pr6xima daquela 
que se considera balanceada. A especie floresceu e frutificou abundantemente du
rante os trabalhos de campo, mostrando nao haver problemas quanto it poliniza
<;iio. Foram observadas muitas plantas pequenas, 0 que indica que 0 ciclo de vida 
esta-se completando. Segundo Rizzini (1979), em observa<;6es feitas em Paraope
ba, foram encontradas plantas jovens da especie, estabelecidas atraves de semen
tes, como tambem pela brota<;ii.o de raizes gemiferas, sugerindo dai que ela possui 
urn grande potencial para a explorac;:ao do ambiente local. 

A Fig. 10 apresenta a distribuic;:ao para a populac;:ao de Curatella americana 
L. Foram amostrados 46 individuos, que se distribuiram em seis classes de diame
tros. Os quocientes "q" de 0,6, 1,25, 2,0, 2,0 e 3,0 indicam, considerando-se a 
curva a partir da segunda classe, que parece haver urn pequeno numero de indivi
duos nas classes superiores. 0 mais provavel e que estes tenham sido abatidos. 
Observa-se, ainda, que 0 numero de individuos na classe de 5-1Ocm foi menor que 
o esperado, 0 que sugere que 0 ciclo de vida da especie nao esta completando-se. 
Neste caso, it medida que as arvores das classes superiores morrerem, nao devera 
haver efetivo de individuos da classe inferior para substitui-Ias, 0 que certamente 
provocani uma reduc;:ao acentuada na densidade de C. americana na Estac;:ao. Su-
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poe-se que 0 menor mimero de individuos de pequeno porte da especie seja devido 
a fatores como a redw;:ao da polinizacao, ou a problemas na germinacao, de pre
dacao excessiva de sementes e/ou plantulas ou mesmo pela atividade dos "minho
queiros". 

Segundo Laboriau et al. (1964), foram encontradas, em diferentes localidades 
de Minas Gerais, plantulas de C americana com restos reconheciveis de sementes, 
bern como plantas jovens com sistema radicular autonomo, 0 que indica regenera
cao via sementes. Alem disso, Rizzini (1979) constatou que esta especie apresenta 
plantulas muito frageis e de crescimento muito lento, devendo, por isso, exigir con
dicoes particularmente favoniveis para estabelecerem-se. Rizzini (1971) constatou 
que as sementes de C americana apresentavam-se de 23 a 800/0 brocadas, 0 que 
indica uma alta predacao, podendo ser este urn outro problema enfrentado pela 
especie. 

A populacao de Terminalia argentea Mart. contou com 56 individuos amos
trados, que se distribuiram em seis classes de diametros (Fig. 11). Observou-se a 
ausencia de representacao em quatro classes consecutivas, 0 que sugere uma inter
ferencia prolongada de algum fator ou que a populacao esta-se restabelecendo na 
area. Assim, os individuos maiores, provavelmente, ainda nao alcancaram seus dia
metros maximos, enquanto 0 unico individuo da ultima c1asse seria remanescente 
do desmatamento de 1952. 

Os quocientes "q" foram de 2,57,4,67,3,0 e 1,0 mostrando uma distribuicao 
nao balanceada. A madeira de T. argentea e muito procurada, a nivel regional, 
para 0 fabrico de postes e mobilias (Heiseke, 1976), 0 que poderia justificar a que
da acentuada do numero de individuos nas classes intermediarias. 

A Fig. 12 mostra 0 comportamento da populacao de Annona crassijlora Mart., 
com seus 50 individuos distribuidos em cinco classes de diametros. Os quocientes 
"q" foram de 1,5, 1,75, 1,33 e 6,0. Como se observa, as primeiras classes 
apresentam-se com uma tendencia ao balanceamento, acentuando-se, entretanto, 
a reducao dos individuos da quarta para a quinta c1asse. 

Esta especie, tal como a Eugenia dysenterica, produz gran des frutos, conheci
dos como araticum, que sao constantemente retirados pelo homem, sendo, assim, 
pouco provavel que as grandes arvores tcnham sido abatidas para outra finalida
de. Supoe-se, desta forma, que a populacao de A. crassiflora esteja em fase avan
cada de restabelecimento na area. 

Para a populacao de Machaerium opacum Vog., foram amostrados 56 indivi
duos, que se distribuirarn em quatro classes de diametros (Fig. 13). Os quocientes 
"q" foram calculados em 1,4, 2,86 e 7,0, indicando uma distribuicao nao balan
ceada. 

Constatou-se urna reducao muito acentuada do numero de individuos da ter
ceira para a quarta c1asse, sugerindo urn abate para 0 aproveitamento das arvores 
de maiores dimensoes. 

Como ficou constatado, as populacoes que apresentararn urn pequeno nume
ro de individuos nas classes inferiores de diarnetros rnuito provavelmente sofreram 
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influencia das atividades dos "minhoqueiros", que, utilizando enxadoes, revolvem 
as primeiras camadas do solo em busca dos minhocu~us, cortando, ao mesmo tem
po, as plantulas e individuos jovens, e impedindo, com esta pnhica, a regenera~ao 
natural da vegeta~ao. 

Conclusoes 

Apesar de a EFLEX-Paraopeba estar totalmente cercada, 0 homem como agen
te perturbador do ambiente e urn fato que se constatou, inumeras vezes, durante 
a realiza~ao deste trabalho, principalmente a a~ao dos "minhoqueiros". Esta afir
mativa e provada, ja que, de maneira geral, a distribui~ao dos diametros sugeriu 
algum tipo de perturba~ao que, provavelmente, foi introduzida pel a a~ao humana. 
A importancia dos dados apresentados processa-se mais a nivel de constata~ao da 
condi~ao atual das popula~oes estudadas do que para 0 reconhecimento dos va
rios fatores que pudessem causar os problemas sugeridos, para 0 que seriam ne
cessarios estudos mais detalhados e duradouros. 

Para 0 restabelecimento adequado das popula~oes estudadas e para a vegeta
~ao em geral, aconselhar-se-ia 0 plantio das especies nativas da area, utilizando-se 
as mudas que ja sao produzidas na propria EFLEX-Paraopeba. 

Diante do desmatamento acelerado e incontrolavel que se tern observado na 
regiao de Paraopeba, onde a vegeta~ao e transform ada em carvao para alimentar 
as industrias locais, a EFLEX-Paraopeba muito em breve, certamente, sera a unica 
area de preserva~ao da regiao, constituindo-se em valioso "banco genico" e 0 uni
co representante do que teria sido a flora local. Para tanto, faz-se necessario que 
o desenvolvimento daquela comunidade prossiga com os menores disturbios pos
siveis, 0 que so podera acontecer caso 0 IBDF exer~a uma fiscaliza~ao severa, atra
yes do aumento efetivo da guarda florestal, a fim de coibir energicamente a pene
tra~ao dos "minhoqueiros" e quaisquer outros, cujas atividades possam atentar 
contra 0 patrim6nio biol6gico daquela Esta<;ao. 
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LATITUDE: 192 20' S 

LONGITUDE: 442 20' W 

AL TITUDE : 734 m 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL • • • • •• • • • • • • 20,6 2 
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Figura 1 - Balan~o hid rico climatico representativo de Paraopeba (MG). Dados climati
cos da propria EFLEX. (1959-1962) (THIBAU et al., 1975). 
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Figura 2 - Distribui<;ao de freqiiencia nas classes de diametro para todos os individuos 
amostrados. 
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Figura 3 - DistribuiCiio de freqiiencia nas classes de diametro para os individuos de Qua
lea parvif/ora Mart. 
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Figura 4 - Distribui98.0 de freqiiencia nas classes de diametro para os individuos de Byrso
nima crassa Nied. 
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Figura 5 - Distribui~ao de freqiH~ncia nas classes de diiimetro para os individuos de Qua
lea grandiflora Mart. 
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Figura 6 -Distribui<;ao de freqiit!ncia nas classes de diametro para os individuos de Ery
throxy{um suberosum St. Hill. 
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Figura 7 - Distribui~ii.o de freqiiencia nas classes de diametro para os individuos de Eu
genia dysenterica D.C. 
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Figura 8 - Distribui<yao de freqiH!ncia nas classes de diiimetro para os individuos de Kiel
meyera grandif/ora (Wawra) Saddi. 
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Figura 9 - Distribui<;ao de freqiiencia nas classes de dHimetro para os individuos de Di
morphandra mollis Benth. 
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Figura 10 - Distribui9aO de freqiH:ncia nas classes de diametro para os individuos de Cu
ratella americana L. 
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Figura 11 - Distribui9aO de freqiiencia nas classes de diametro para os individuos de Ter
minalia argentea Mart. 
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Figura 12 - Distribuicao de freqiH:ncia nas classes de diametro para os individuos de An
nona crassiflora Mart. 
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Figura 13 - Distribuicao de freqiiencia nas classes de diametro para os individuos de Ma
chaerium opacum Vog. 


