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Attalea  microcarpa  (palha  vermelha)  tem  sua  distribuição  restrita  às  áreas  mais
baixas do gradiente topográfico nas florestas de terra firme da Amazônia central. O
objetivo deste estudo foi determinar se a restrição de A. microcarpa às estas áreas se
deve  a  limitação  de  dispersão  ou  ao  controle  ambiental  na  germinação.  Foram
coletados 360 frutos maduros ao redor de cada uma das 30 parcelas permanentes de
250  x  40  m,  distribuídas  sobre  todo  o  gradiente  topográfico  na  Reserva  Florestal
Adolpho  Ducke.  Foram plantados  12  frutos  em uma sub-parcela  de  1  m2  em cada
parcela.  A germinação foi  monitorada  mensalmente  de  abril/2009  a  abril/2010.  As
variáveis  topográficas  (granulometria  do  solo  e  inclinação  do  terreno)  não  estão
relacionadas  fortemente  com  o  número  de  sementes  germinadas.  O  padrão
encontrado,  embora  fraco,  mostra  uma  maior  germinação  das  sementes  nas  áreas
mais  inclinadas,  sendo  isto  o  inverso  do  padrão  de  distribuição  dos  adultos.  Isto
indica  que  as  sementes  não  são  limitadas  pelo  ambiente  durante  a  germinação  e
sugere que as sementes, de fato, não estão alcançando todas as áreas do gradiente, o
que  se  constitui  limitação  de  dispersão.  Não  é  possível  descartar,  entretanto,  um
controle  ambiental  mais  forte  em  fases  subseqüentes  do  desenvolvimento  das
plântulas  desta  espécie.  Este  é  o  primeiro  passo  na  descoberta  dos  fatores
responsáveis pelo padrão de ocorrência desta espécie e lança interessantes questões
sobre o papel do ambiente e da fauna na distribuição das espécies. A fauna pode ter
um papel bem mais importante na limitação da ocorrência das espécies e este pode
ser um aspecto interessante para futuras investigações. 
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Palavras-chave: Palmeiras, gradientes ambientais, controle ambiental, limitação de
dispersão. 
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