
AUTO-ECOLOGIA DE Geonoma gamiova Barb. Rodr. (Arecaceae) EM MATA
OMBRÓFILA DENSA MONTANA (PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO, SP)

                                                                                                           Tatiana de Souza
NEVES¹
                                                                                                                        Leila Cunha de
MOURA¹
                                                                                                                                           Angel
LEAL¹

O trabalho  em questão  foi  realizado  no  núcleo  São  Miguel  Arcanjo  do  Parque  Estadual  Carlos
Botelho  (SP),  com  uma  área  de  37.794  ha,  ocupado  em  grande  parte  por  Floresta  Ombrófila
Densa. Geonoma gamiova Barb. Rodr. (Arecaceae) produz frutos ao longo de todo o ano, sendo
um importante  recurso para muitas  espécies  da  fauna,  principalmente  aves  de  pequeno e  médio
porte,  com  ocorrência  frequente  no  sub-bosque.  Possui,  aproximadamente,  80  espécies
distribuídas  nos  Neotrópicos.  Definiram-se  como  hipóteses  que  existia  uma  relação  entre  a
densidade de G. gamiova e variações estruturais na escala de habitat (fundo de vale x encosta) e
que  o  clone  de  G.  gamiova  mostraria  um comportamento  diferenciado  em  resposta  a  variações
edáficas  e  microclimáticas  que  caracterizavam  os  microssítios.  Distribuiu-se  por  habitat  30
parcelas  de  5  x  20m,  ao  longo de  três  trilhas,  com cerca  de  1  km cada,  onde  se  quantificou  os
indivíduos de G. gamiova em três  estágios  de desenvolvimento.  Foram marcados 42 indivíduos
de para avaliação do seu crescimento vegetativo e sua ecologia reprodutiva, avaliando-se também
a estrutura dos microssítios em que esses indivíduos encontravam-se. G. gamiova apresentou uma
distribuição  de  tamanho  populacional  em forma  de  J  invertido,  sendo  a  segunda  palmeira  mais
abundante  na  área  estudada.  Considerando-se  a  primeira  hipótese,  não  houve  variação  na
densidade de G. gamiova em função de mudanças estruturais na escala de hábitat (encosta e fundo
de  vale),  observada  através  de  uma análise  de  covariância  e  correlação  de  Spearman,  tendo  em
vista os parâmetros estruturais analisados no interior das parcelas: nº de árvores de dossel, número
de  árvores  no  sub-bosque,  número  de  fetos  arborescentes,  nº  de  indivíduos  de  Euterpe  edulis,
número  de  árvores  mortas,  % de  cobertura  do  solo  por  marantáceas,  % de  cobertura  de  dossel,
declividade.  Quanto  à  segunda  hipótese,  observou-se  através  da  análise  de  regressão  linear
múltipla e correlação de Spearman que, o comportamento do clone de G. gamiova não mudou em
função de variações nas  condições  edáficas  locais  (umidade e  teor  de matéria  orgânica do  solo;
quantidade  e  profundidade  de  serrapilheira),  bem  como  em  relação  à  luminosidade  local  e  a
cobertura de dossel.

Palavras – chave: Geonoma gamiova, estrutura de população, clone, Mata Atlântica.
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