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A  compreensão  dos  mecanismos  envolvidos  na  determinação  da  distribuição  de
espécies  é  essencial  para  a  elaboração  de  planos  de  conservação,  especialmente  no
cenário  atual  de  mudanças  climáticas.  Os  padrões  de  distribuição  de  uma  espécie
podem ser determinados por filtros ambientais ao longo do desenvolvimento, desde
sementes  até  adultos,  ou  podem  ser  simplesmente  resultado  de  uma  dispersão
limitada das sementes. Na Amazônia central, muitas espécies têm distribuições que
seguem  os  gradientes  topográficos,  e  este  padrão  determina  a  estrutura  das
comunidades vegetais. Para entender os determinantes dos padrões de distribuição de
 Helicostylis tomentosa (Moraceae), foram estudadas as distribuições de plântulas e
adultos  desta  espécie  ao  longo  do  gradiente  topográfico,  na  Reserva  Florestal
Adolpho Ducke, Manaus-AM. Foram amostradas 30 parcelas (1 ha cada) da grade de
trilhas  do  Programa  de  Pesquisas  em  Biodiversidade  (PPBio)  que  são  distribuídas
sistematicamente  distando  um quilômetro  uma  da  outra.  Os  indivíduos  adultos  das
parcelas foram mapeados,  etiquetados e  identificados em estudos prévios.  Em cada
parcela  foram  instaladas  15  sub-parcelas  de  1m2  nas  quais  as  plântulas  de  H.
tomentosa  foram  monitoradas  mensalmente  durante  10  meses.  Observamos  uma
tendência  de  acúmulo  de  plântulas  nas  parcelas  dos  baixios,  enquanto  os  adultos,
apesar de uma distribuição ampla por todo o gradiente, apresentam maior abundância
nas  parcelas  de  platô.  Além  disso,  com  o  aumento  da  inclinação  do  terreno  a
abundância  de  plântulas  diminuiu,  mas  não  houve  efeito  sobre  os  adultos.  A
abundância  de  plântulas  nos  baixios  não  é  refletida  na  observada  na  fase  adulta,
sugerindo  filtros  em  estágios  posteriores.  O  fato  de  que  as  sementes  germinam  e
formam plântulas  indica  que  os  filtros  não  são  ambientais,  ao  menos  até  o  estágio
avaliado. A ação de herbívoros e/ou a mudança de demandas fisiológicas no decorrer
das  etapas  de  desenvolvimento  devem  ser  os  filtros  responsáveis  pela  menor
abundância de adultos nestes ambientes mais baixos.
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