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Os  padrões  de  distribuição  de  espécies  podem  ser  determinados  por  fatores
ambientais ou limitação de dispersão. O presente estudo buscou determinar como a
heterogeneidade  ambiental  na  escala  da  paisagem  (e.g.  granulometria  do  solo,
inclinação do terreno e nutrientes do solo) limita a frutificação de nove espécies de
palmeiras. Na Reserva Florestal Adolpho Ducke, 30 parcelas permanentes de 250 x
40 m foram inventariadas e os indivíduos monitorados quanto à presença de frutos
de 05/2009 a 05/2010. Em pelo menos dois indivíduos de cada espécie por parcela
contamos  o  número  de  frutos.  E  em outros  dois  indivíduos  frutos  foram coletados
para testes  de viabilidade.  As variáveis  ambientais  foram coletadas  de  acordo  com
protocolos  padronizados  e  estão  disponíveis  no  site  do  PPBio.  O  número  de
indivíduos  frutificando  e  o  número  médio  de  frutos  produzidos  por  indivíduo  está
relacionado com a  granulometria  do  solo  e  com a  concentração  de  fósforo,  exceto
para  Oenocarpus  bacaba  e  O.  minor.  A  viabilidade  das  sementes  não  esteve
relacionada  com  nenhuma  das  variáveis.  A  frutificação  de  Geonoma  aspidiifolia,
Iriartella  setigera,  Euterpe  precatoria,  O.  bacaba,  O.  minor  e  Attalea  microcarpa
espelham o mesmo padrão da distribuição dos adultos. Entretanto, a frutificação de
O. bacaba e A. attaleoides esteve restrita a uma parte do gradiente de solo ocupado
pelos  indivíduos  adultos,  o  que  indica  que  há  limitação  ambiental  para  o
estabelecimento  de  indivíduos  adultos  funcionais,  mas  que  a  dispersão  cria  um
padrão de distribuição mais amplo. Isto sugere que estas populações se comportam
como metapopulações, havendo fontes nas áreas mais altas e argilosas e sumidouros
nas  vertentes  e  baixios.  Determinar  os  efeitos  dos  vários  gradientes  ambientais  na
ocorrência e na capacidade de produzir frutos pode ajudar na definição de áreas que
abriguem toda variação ambiental necessária para conservar populações viáveis. 
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