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As palmeiras  constituem uma grande  família  botânica  que  se  distribui  principalmente  na
região tropical. Sua distribuição espacial muitas vezes relaciona-se com padrões edáficos e
topográficos  em ambientes  florestais.  Este  trabalho  foi  desenvolvido  em uma  floresta  de
terra firme distante 80 Km de Manaus – AM e caracterizada por um relevo com variação
altitudinal com cerca de 100 m, que determina um gradiente topográfico entre os habitats
de  baixio,  vertente  e  platô.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  determinar  a  estrutura  das
populações  das  espécies  Oenocarpus  bacaba  Mart.,  O.  bataua  Mart.  e  O.  minor  Mart.
(Arecaceae)  ao  longo  do  gradiente  topográfico  na  Amazônia  Central.  Foram  marcadas  e
medidas  8801  plantas  das  três  espécies  em  72  parcelas  de  5X50m,  distribuidas
sistematicamente  nos  habitats  de  baixio,  vertente  e  platô.  Foi  feita  a  caracterização
morfológica  de  todas  as  fases  de  desenvolvimento  e  foram  determinados  cinco  estádios
ontogenéticos  para  cada  espécie  (plântula,  infante,  juvenil,  adulto  imaturo  e  adulto
reprodutivo). As características morfológicas de cada espécie não diferem entre os habitats
baixio,  vertente e platô,  mas a estrutura  das  populações  das  três  espécies  difere  ao longo
deste gradiente. Plântulas das três espécies, embora em abundâncias diferentes, ocorrem ao
longo de todo gradiente, mas há limitações do estabelecimento nos estádios subseqüentes
em  determinados  habitats.  Juvenis  e  adultos  de  O.  bacaba  e  O.  minor  ocorrem  nas
vertentes  e  platôs,  enquanto  que  adultos  de  O.  bataua  ocorrem  somente  nas  áreas  de
baixio.  Embora  as  sementes  das  três  espécies  germinem  em  todos  os  habitats,  o
estabelecimento  em  fases  posteriores  do  ciclo  de  vida  parece  ser  limitado  por  fatores
extrínsecos  e/ou  intrínsecos  das  espécies,  indicando  que  os  requerimentos  das  espécies,
mesmo  aparentadas,  podem  variar.  Além  disso,  dependendo  da  espécie,  a  limitação  no
estabelecimento  pode  ocorrer  em  estádios  diferentes  do  ciclo  de  vida,  pois  os
requerimentos de cada espécie variam com o desenvolvimento ontogenético.
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