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Um dos  primeiros  passos  para  entender  a  dinâmica  de  populações  vegetais  é  conhecer  a
maneira como os indivíduos de uma espécie se distribuem em uma comunidade. Assim, o
objetivo  deste  estudo  foi  verificar  a  distribuição  espacial  das  palmeiras  clonais  de
subosque  Geonoma  elegans  Mart.,  G.  gamiova  Barb.  Rodr.,  G.  pohliana  Mart.  e  G.
schottiana  Mart.,  em  três  zonas  de  vegetação:  Terras  Baixas  (TB,  0-50m),  Submontana
(SB,  50-500m)  e  Montana  (MN,  até  1500m)  na  Serra  do  Mar,  Ubatuba-SP.  Os  estudos
foram conduzidos  em 12  parcelas  permanentes  de  um hectare,  sendo quatro  parcelas  em
cada tipo de vegetação, amostradas em três transectos de 10x100m instalados nas parcelas.
A partir da análise da biometria completa das espécies,  as populações foram estruturadas
em estádios ontogenéticos (plântulas, jovens e adultos). A análise da distribuição espacial
baseou-se  no  número  de  indivíduos  de  cada  estádio  que  ocorreu  em  sub-parcelas  de
10x10m,  em  cada  zona  de  vegetação.  Para  determinar  o  padrão  de  distribuição  das
populações de cada espécie, foi adotado o Índice de Dispersão de Morisita (Id). Geonoma
gamiova ocorreu em todas as zonas de vegetação, enquanto G. pohliana se restringiu a SB
e MN, predominando em ambas o estádio de plântula. Geonoma elegans ocorreu em TB e
SB com maior freqüência de indivíduos adultos e G. schottiana, que foi amostrada apenas
na  MN,  apresentou  maior  número  de  jovens.  O  padrão  de  distribuição  predominante  foi
agregado em todas as classes ontogenéticas nas zonas estudadas. Porém, G. pohliana e G.
schottiana  apresentaram  distribuição  aleatória  para  adultos  na  SB  e  plântulas  na  MN,
respectivamente.  Esse  padrão  diferenciado  de  ambas,  provavelmente,  ocorreu  devido  à
baixa  densidade  no  local  (dois  indivíduos/0,3ha).  Dessa  forma,  pode-se  constatar  que  as
populações de Geonoma encontram-se estruturadas de forma diferente e tendem a formar
agrupamentos como provável conseqüência da forma de reprodução clonal.

Palavras Chave: Índice de Morisita, Arecaceae, Mata Atlântica.
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