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Resumo: O inajazeiro (Maximiliana maripa) é uma palmeira, nativa do estado do Pará, 
possuindo frutos com polpa comestível e amêndoas ricas em óleo vegetal, com 
potencial de utilização nas indústrias alimentícias, cosméticas e mercado de 
biocombustíveis. O presente trabalho teve por objetivo caracterizar a ocorrência de 
inajazeiro no nordeste paraense. As coletas de dados foram realizadas em três 
Municípios, sendo estes: Cametá, São Caetano de Odivelas e Capitão Poço no período 
de 2009 a 2012. As matrizes foram avaliadas considerando o local de coleta, a 
população e as matrizes potenciais do material propagativo em estudo. Os dados foram 
submetidos à análise de estatística descritiva. Os locais de ocorrência de inajazeiro 
nativo apresentaram variação, assim como as populações diferiram nos aspectos 
condição de luz. As matrizes de Cametá foram encontradas em pleno sol, no entanto as 
de São Caetano de Odivelas e Capitão Poço em ambiente sombreado, em todas as 
populações dos três municípios foram registrado a ocorrência em abundância de 
plântulas perto da planta matriz. Sendo sua distribuição de forma mista, existindo outras 
espécies no local. Os locais de ocorrência das matrizes variaram apenas no que diz 
respeito à condição de luz, ocorrendo em locais sombreados e a pleno sol.  
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