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Resumo  

 

 Este trabalho teve como objetivo caracterizar morfologicamente indivíduos da 

palmeira clonal Geonoma elegans que ocorrem em sete localidades situadas ao longo da costa 

de Ubatuba – SP, na Floresta Ombrófila Densa Atlântica. Procurou-se verificar como se 

apresentam as variações ao nível macromorfológico por meio de comparações dos caracteres 

vegetativos e reprodutivos de indivíduos adultos. Foram feitas tentativas de caracterizar 

cariologicamente a espécie, bem como as populações estudadas. As localidades estudadas 

foram: Horto do IAC (IAC), Capricórnio (CAP), Promirim (PRO), Ubatumirim (UBA), 

Picinguaba (PIC), Cubatã (CUB) e Camburi (CAM), seguindo o sentido sul – norte da 

rodovia BR 101 de Ubatuba - SP. Os caracteres vegetativos medidos corresponderam ao 

comprimento e diâmetro do caule, número de nós e de folhas. Nas folhas mais novas foram 

medidas o número de segmentações, o comprimento dos segmentos e a distância entre os 

segmentos, comprimento e largura da lâmina foliar, comprimento da ráquis e do pecíolo e a 

angulação das nervuras. Foi medido o comprimento dos órgãos reprodutivos (ráquis floral e 

pedúnculo). Foram feitas análises estatísticas. Os estudos cromossômicos foram realizados no 

Laboratório de Biossistemática do Depto. de Botânica/IB/UNICAMP. Foi realizada uma 

análise dos estômatos das populações CAP e PIC quanto à densidade e tamanho. Os 

resultados da análise macromorfológica mostraram que a característica que mais difere entre 

as populações é a segmentação foliar, que variou de folhas com 3 segmentos nas populações 

do sul (IAC, CAP, PRO e UBA) a folhas praticamente sem segmentação ou bífidas nas 

populações mais ao norte (PIC, CUB e CAM). A angulação das nervuras também é um 

caractere que difere entre as populações apresentando uma menor angulação nas populações 

do sul a uma maior angulação nas populações do norte. Foi encontrado número de 

cromossomos 2n=ca.30 para a espécie G. elegans. Os resultados da análise estomática 

mostram uma maior densidade e um maior tamanho estomático para a população CAP em 



 

   

relação à população PIC indicando que uma investigação cariológica pode ser promissora 

para investigar a existência de poliploidia ou mesmo de citótipos. Pôde-se concluir, da análise 

morfológica e das correlações (PCA e CA), que ocorreu a formação de dois grupos, 

distinguindo populações do sul IAC, CAP, PRO e UBA, das localizadas ao norte PIC, CUB e 

CAM.  Estes resultados indicam que a espécie G. elegans é complexa morfologicamente e 

que um aprofundamento e ampliação das análises poderiam corroborar para distinção de 

variedades.  

 

Palavras-chave: Mata Atlântica; Arecaceae; Morfologia; Cromossomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Morphological and cromossomical analysis of populations of clonal palm 

Geonoma elegans Mart., in different altitudes, in Núcleo Picinguaba, in the 

Serra do Mar State Park – SP 

 

Abstract 

 

The aim of this study was to morphologically characterize individuals of the clonal 

palm Geonoma elegans which can be found in seven different localities along the coast of 

Ubatuba, SP, in the Atlantic Ombrophylous Dense Forest. The purpose was to verify how 

macromorphological variations occurred by means of comparing the vegetative and 

reproductive characters of adult individuals. Attempts were made in order to characterize 

cariologically the species, as well as the analyzed populations. The locations studied were: 

Horto do IAC (IAC), Capricórnio (CAP), Promirim (PRO), Ubatumirim (UBA), Picinguaba 

(PIC), Cubatã (CUB) e Camburi (CAM), from South towards North, of BR 101 highway in 

Ubatuba – SP. The vegetative characters measured corresponded to stem length and diameter, 

number of nodes and leaves. The leaf divisions, the length of segments and the distance 

between the segments, blade length and width, rachis and petiole length and vein angle were 

measured on the youngest leaves. Also the length of reproductive characters (floral rachis and 

peduncle) was measured. A Statistical analysis was performed. The chromosome studies were 

performed at the Laboratory of Biossistematic of the Department of Botany /IB/UNICAMP. 

An analysis of the stomate of the CAP and PIC populations was performed as to density and 

size. The results of the macromorphological analysis showed that the most differential 

characteristic among the population is the foliar segmentation, which ranged from leaves 

containing 3 segments in the southern populations  (IAC, CAP, PRO and UBA) to leaves 

practically without segmentation or bifids in the populations closer to the North (PIC, CUB 

and CAM).The veins angle is also a character which differs among the populations presenting 

a smaller angle in the population of the South to a larger angle in the population of the North. 

The number 2n=ca.30 of chromosomes was found to the species G. elegans. The results of the 

stomatic analysis show a larger density and stomatic size to the CAP population in relation to 

the PIC population indicating that a cariological investigation can be promising in order to 

investigate the existence of polyploidy or even cytotypes. From the morphological and the 

correlations PCA and CA) it was concluded the formation of two groups, being IAC, CAP, 

PRO e UBA populations of the South and PIC, CUB and CAM populations of the North. 



 

   

These results indicate that the species G. elegans is morphologically complex and that a 

deeper and broader analysis could corroborate to the distinction of varieties. 

 

Key words: Atlantic Forest; Arecaceae; Morphology, Chromosomes. 
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Figura 1: Localização das áreas estudadas. 1 - IAC, 2 - CAP, 3 – PRO, 4 – UBA, 5 – PIC, 6 - 

CUB e 7 – CAM. Ubatuba, Estado de São Paulo, Brasil.  
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Figura 2: Localização das áreas estudadas em Ubatuba – SP, 1 - IAC, 2 - CAP, 3 – PRO, 4 – 

UBA, 5 – PIC, 6 - CUB e 7 - CAM (Imagem obtida do Google Earth, acessado em 13/10/2009).  
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Figura 3: Indivíduos da espécie de palmeira Geonoma elegans, mostrando sua formação em 

touceiras, no sub-bosque da Mata Atlântica Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba-SP. 
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Figura 4: Órgão reprodutivo da palmeira Geonoma elegans, A - Inflorescência com flores B - 

Infrutescência com frutos maduros, Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba-SP. 
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Figura 5: Indivíduo adulto de Geonoma elegans A – Medida do comprimento (a1) do caule, 

(a2) da coroa e (a3)comprimento total do caule, B – Diâmetro (b1) abaixo da coroa foliar, (b2) à 

altura do colo.  
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Figura 6: Folhas de Geonoma elegans. A – Folha com 2 segmentações do lado esquerdo e 3 

segmentações do lado direito, B – Folha bífida, mostrando medida de comprimento (b1) e 

largura da lâmina (b2). 
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Figura 7: Folhas de Geonoma elegans. A - Folha com 3 segmentos mostrando medida de 

comprimento da ráquis (a1) e comprimento do pecíolo (a2), B – Folha mostrando medida do 

ângulo das nervuras no 1° segmento (b1) e no 2° segmento (b2). 
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Figura 8: Folhas de Geonoma elegans. A - Folha com 3 segmentos mostrando medida do 

comprimento do 1° segmento (a1), do 2° segmento (a2) e do 3° segmento, B – Folha com 3 

segmentos mostrando medida da distância entre o 1° e o 2° segmento (b1) e entre o 2° e o 3° 

segmento (b2). 
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Figura 9: Infrutescência de Geonoma elegans com frutos verdes, mostrando medida de 

comprimento do pedúnculo (a1), da ráquis floral (a2) e o comprimento total do órgão 

reprodutivo (a3). 
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Figura 10: Esquema de um estômato, com indicação das posições utilizadas para medição de 

comprimento e de largura (Oliveira el al., 2004). 
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Figura 11: Médias e erro padrão: A - comprimento da coroa foliar (cm) e B - comprimento do 

caule do solo até a coroa foliar (cm) dos indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em 

Ubatuba-SP: Horto do IAC (IAC), Capricórnio (CAP), Promirim (PRO), Ubatumirim (UBA), 

Picinguaba (PIC), Trilha do Cubatã (CUB) e Camburi (CAM). 
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Figura 12: Médias e erro padrão: A - comprimento total do caule (cm) e B - número de nós dos 

indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 

6).  
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Figura 13: Médias e erro padrão do número de folhas dos indivíduos de Geonoma elegans em 

sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  
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Figura 14: Médias e erro padrão: A - diâmetro do caule à altura do colo (cm) e B - diâmetro do 

caule à altura do peito (cm) dos indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em 

Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  
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Figura 15: Folhas de indivíduos de G. elegans das populações A - IAC, B - CAP, C - 

PRO, D - UBA, E - PIC, F - CUB, G - CAM.  
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Figura 16: Médias e erro padrão: A – segmentações do lado esquerdo das folhas e B – 

segmentações do lado direito das folhas dos indivíduos de Geonoma elegans em sete 

localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  
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Figura 17: Médias e erro padrão: A - comprimento da lâmina foliar (cm) e B - largura da 

lâmina foliar (cm) dos indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP 

(siglas iguais as da figura 6).  
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Figura 18: Médias e erro padrão: A - comprimento da ráquis foliar (cm) e B - comprimento do 

pecíolo (cm) dos indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas 

iguais as da figura 6).  
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Figura 19: Médias e erro padrão: A - ângulo das nervuras no primeiro segmento das folhas (°) e 

B - ângulo das nervuras no segundo segmento das folhas (°) dos indivíduos de Geonoma 

elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  
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Figura 20: Médias e erro padrão: A - comprimento do primeiro segmento das folhas (cm) e B - 

distância (cm) entre o primeiro e o segundo segmento das folhas dos indivíduos de Geonoma 

elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  
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Figura 21: Médias e erro padrão: A - comprimento do segundo segmento das folhas (cm) e B - 

comprimento do terceiro segmento das folhas (cm) dos indivíduos de Geonoma elegans em sete 

localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  
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Figura 22: Médias e erro padrão: A - ângulo das nervuras no terceiro segmento das folhas (°) e 

B - distância (cm) entre o segundo e o terceiro segmento das folhas dos indivíduos de Geonoma 

elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  
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Figura 23: Médias e erro padrão: A - comprimento da ráquis floral (cm) e B - comprimento do 

pedúnculo da inflorescência (cm) dos indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em 

Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  
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Figura 24: Médias e erro padrão do comprimento total do órgão reprodutivo (cm) dos 

indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 

6).  
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Figura 25: Análise do componente principal (PCA) de 70 indivíduos de Geonoma elegans 

representando as sete localidades (legenda) com base em 12 caracteres vegetativos listados na 

tabela 12. 
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Figura 26: Dendrograma da Análise de grupo (CA) para os sete locais estudados com base nas 

16 variáveis morfológicas vegetativas e 3 reprodutivas. Complete Linkage Euclidean distances.  
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Figura 27: Cromossomos mitóticos de Geonoma elegans (2n = ca.30). Barra = 50µm. 45 

Figura 28: Densidade estomática de indivíduos de Geonoma elegans das populações de CAP e 

PIC. Diferença significativa segundo Teste Mann-Whitney (U=3085; p < 0.0001). 
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Figura 29: Diferença significativa segundo Teste Mann-Whitney A - comprimento dos 

estômatos (µm) (U= 11046; p< 0.0001) e B - largura dos estômatos (µm) (U= 12808; p=0,0009) 

de indivíduos de Geonoma elegans das populações CAP e PIC.  
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Figura 30: Impressão estomática na epiderme abaxial da folha da palmeira Geonoma elegans 

das populações (A e a1) CAP e (B e b1) PIC. Barra = 100 µm (A e B) Barra = 50µm (a1 e b1). 
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Tabela 2: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni a posteriori para 
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Tabela 3: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

comprimento total do caule e número de nós de indivíduos de Geonoma elegans em sete 

localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2). 
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Tabela 4: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

diâmetro do caule à altura do colo e diâmetro do caule à altura do peito de indivíduos de 

Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2). 
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Tabela 5: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

número de segmentações do lado esquerdo das folhas e número de segmentações do lado direito 

das folhas de indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais 

as da Tabela 2). 
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Tabela 6: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

comprimento da lâmina foliar e largura da lâmina foliar de indivíduos de Geonoma elegans em 

sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2). 
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Tabela 7: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

comprimento da ráquis foliar e comprimento do pecíolo de indivíduos de Geonoma elegans em 

sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2). 
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Tabela 8: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

ângulo das nervuras no primeiro segmento das folhas e ângulo das nervuras no segundo 

segmento das folhas de indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP 

(siglas iguais as da Tabela 2). 
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Tabela 9: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

comprimento do primeiro segmento das folhas e a distância entre o primeiro e o segundo 

segmento das folhas de indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP 

(siglas iguais as da Tabela 2). 
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Tabela 10: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

comprimento da ráquis floral e comprimento do pedúnculo da inflorescência de indivíduos de 

Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2). 
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Tabela 11: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

comprimento total do órgão reprodutivo de indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades 

em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2). 
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Tabela 12: Resultados da análise de componentes principais de 12 caracteres vegetativos de 70 

indivíduos de Geonoma elegans, representando as sete localidades estudadas em Ubatuba-SP. 

Estão listadas as cargas das variáveis morfológicas individuais sobre os dois componentes. Estes 

dois componentes explicaram 67% da variação total do conjunto de dados.                 
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Tabela 14: Coeficiente de similaridade de acordo com Distância Euclediana para as sete áreas 

estudadas em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2).  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

CAM – Camburi, Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba – SP. 

CAP – Fazenda Capricórnio, Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba – SP. 

CUB – Trilha do Cubatã, Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba – SP. 

IAC – Horto do IAC, Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba – SP. 

PRO – Promirim, Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba – SP. 

PIC – Picinguaba, Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba – SP. 

UBA – Ubatumirim, Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba – SP. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 As palmeiras constituem um grupo de plantas lenhosas ou herbáceas das 

Monocotiledôneas, da ordem Arecales, família Arecaceae (Palmae), representadas por cerca 

de 2600 espécies reunidas em mais de 240 gêneros. Estão entre as plantas mais antigas do 

planeta. Apresentam desenvolvimento individualizado, caracterizado quanto à forma e 

aspecto (Lorenzi et al., 2004). 

 O gênero Geonoma, um dos maiores e mais diversos no Neotrópico, tem preferência 

por vegetação florestal ombrófila, ocorrendo desde o nível do mar até 3000m de altitude 

(Borchsenius, 1999) e ocasionalmente em vegetação aberta. No Brasil, espécies deste gênero 

de palmeiras são comumente encontradas no sub-bosque das florestas Amazônica e Atlântica 

(Lorenzi et al., 2004).  

 Segundo Borchsenius (1999), este gênero apresenta um grande número de espécies 

que são altamente variáveis quanto à forma e podem até formar espécies complexas. Devido à 

variação morfológica, nas primeiras classificações botânicas algumas espécies foram 

reconhecidas como espécies distintas, enquanto a tendência atual é reconhecê-las apenas no 

grau de variedade. 

 Foi realizado um estudo, pelo mesmo autor, sobre a variação morfológica entre 

populações pertencentes a quatro diferentes variedades de Geonoma cuneata, no Equador 

Ocidental, que crescem misturadas na mesma floresta. Estas variedades foram analisadas em 

relação à variação de doze caracteres vegetativos e cinco caracteres da inflorescência. Os 

resultados apresentados mostraram diferenças significativas entre as quatro populações quanto 

a estes caracteres morfológicos.  

 O conhecimento taxonômico sobre palmeiras, apesar de ainda ser imperfeito, é de 

alguma forma melhor do que o da sua ecologia e fisiologia; estas são melhor posicionadas 

como um grupo bastante isolado de monocotiledôneas, com várias especializações estruturais.  

O relato de que as palmeiras são relativamente bem conhecidas taxonomicamente é talvez 

surpreendente, em vista da dificuldade em coletá-las e estudá-las, e do número pequeno de 

sistematas que as investigou. Trabalhos de campo e análises morfológicas mais intensas 

continuam a revelar mais gêneros e sem dúvida refinam a classificação das palmeiras, e, 

concomitante a isso, houve uma redução de um grande número de nomes antigos para 

sinônimos (Tomlinson, 1990).   

 Conforme Alves & Demattê (1987), existe uma grande dificuldade quanto à 

nomenclatura das palmeiras; desde as mais antigas classificações revisadas foram sugeridas 
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diversas modificações. Muitas vezes um mesmo material é descrito por diferentes autores com 

nomes distintos. Alguns deles são ainda reclassificados pelo mesmo autor, causando grandes 

dificuldades aos demais pesquisadores do assunto. 

 Enquanto Henderson et al. (1995), por exemplo, no seu guia de campo das palmeiras 

das Américas, incluíram a espécie Geonoma elegans em Geonoma pauciflora Mart., Lorenzi 

et al. (2004) classificaram estas duas espécies como sendo espécies distintas. No próprio livro 

de Lozenzi et al. (2004) é possível notar, nas fotografias, diferenças macromorfológicas. 

Geonoma elegans apresenta inflorescências espiciformes enquanto G. pauciflora tem 

inflorescências ramificadas (nunca espiciformes). 

 Na sistemática, um dos problemas mais comum entre duas populações com 

características morfológicas bastante semelhantes é a distinção da procedência genética, isto 

é, se pertencem à mesma espécie. Para tanto, diversos estudos com palmeiras fizeram uso de 

técnicas de biologia molecular e mesmo de caracterização cariológica (Sawazaki, 1995). 

 Ballvé (1988) desenvolveu um conjunto de metodologias de eletroforese em gel de 

amido aplicáveis à análise de isoenzimas em palmeiras do gênero Euterpe Gaerth.. Conte 

(2004) também realizou um estudo utilizando marcadores genéticos alozímicos e 

microssatélites para analisar as conseqüências genéticas de populações de Euterpe edulis 

Mart. submetidas à ação antrópica e comparar a informação genética gerada pelos 

marcadores. 

 As isoenzimas, além de atuarem como marcadores de características nas novas 

variedades, também atuam na caracterização e distinção de plantas híbridas ou na 

caracterização da duplicação genética, incluindo poliploidia (Sawazaki, 1995). 

A característica mais ampla utilizada em citogenética é o número de cromossomos 

(Guerra, 2000), que pode auxiliar no entendimento de variações genéticas envolvidas na 

evolução de um grupo, como também na delimitação taxonômica de espécies quando 

acrescentadas à outras características citológicas (Pedrosa et al., 1999). 

 Os cromossomos ocorrem dentro do núcleo da célula de um determinado organismo 

em um número definido.  Podem ser contados durante as divisões mitóticas das células 

somáticas onde os cromossomos são transmitidos para o núcleo das células filhas sem 

modificação do número ou formato.  Tais números de cromossomos são indicados como 

números 2n.  Em organismos de reprodução sexuada, os gametas parentais são originados a 

partir de meioses originando núcleos haplóides com o número de cromossomo n. A fertilidade 

dos gametas depende de uma meiose regular, ou seja, de uma separação correta dos 

cromossomos durante a divisão celular. Assim, o número de cromossomos e sua estrutura são 
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caracteres conservadores e praticamente específicos de espécies e/ou gêneros. Desse modo, 

uma grande variação da estrutura do cromossomo ou do seu número sugere que a planta não 

pertence à mesma comunidade reprodutiva (Röser, 1999).    

 A disploidia é um mecanismo de variação do número de cromossomos (Biondo el al., 

2005) e, como salienta Röser (1999), é a característica mais impressionante na diferenciação 

de genomas das palmeiras diplóides. As causas desta variação não são conhecidas em 

detalhes, mas a variação provavelmente relaciona-se ao DNA de seqüência moderadamente 

repetido, mais do que ao DNA altamente repetitivo. 

 Segundo Röser (1999), relatórios das variações dos números de cromossomos intra-

específicos em palmeiras devem ser tratados com reserva.  Especialmente na literatura mais 

antiga, cromossomos eram contados de seções do tecido onde o cromossomo poderia 

facilmente passar despercebido.  Os trabalhos atuais usam esmagamento de tecidos 

previamente amaciados, o que mantém a integridade das células e do núcleo muito melhor. 

De acordo com Biondo et al. (2005), muitas espécies de Leguminosae  ainda não tiveram seus 

números cromossômicos determinados.   

 O número de cromossomos nas palmeiras varia de 13 a 18 (Moore & Uhl, 1982), e 

essa seqüência de números consecutivos é chamada de série diplóide. As contagens de 

cromossomos são citadas como números gaméticos (haplóide), sem levar em consideração se 

as contagens atuais vieram de células haplóides ou diplóides. Na série diplóide o grupo mais 

primitivo ou ancestral possui número básico de cromossomo igual a n=18, e não há número 

de cromossomos mais baixos do que n=13 em palmeiras (Uhl & Dransfield,1987).  A maioria 

das palmeiras da sub-família Coryphoideae,  que é considerada por  Uhl & Dransfield (1987) 

como sendo o grupo mais primitivo,  tem número de cromossomos igual a n=18.   

 Por sua vez, Röser (1999) alerta que, quando a obra “Genera Palmarum” foi publicada 

em 1987 por Uhl e Dransfield, o conhecimento cariológico sobre essa família de plantas se 

referia quase exclusivamente ao número de cromossomos. Pouco se sabia sobre a morfologia 

dos cromossomos, quase nada se sabia sobre a distribuição de diferentes tipos de DNA nos 

cromossomos e nada se sabia sobre tamanhos absolutos dos genomas. Ele ainda cita que esta 

situação tem sido consideravelmente melhorada. Por exemplo, até 1999 a informação sobre a 

quantia de DNA nuclear estava disponível para mais de 50 dos aproximadamente 190 gêneros 

de palmeiras, cobrindo todas as sub-famílias e a maioria das tribos.    

 Emery et al. (1994) estudaram, ao longo de um gradiente altitudinal, sete populações 

da herbácea clonal Stellaria longipes Goldie (Caryophyllaceae) e puderam diferenciar 

genética e morfologicamente as formas alpina e de pradaria. Foram feitas análises 
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eletroforéticas de oito sistemas de enzimas que revelaram dois grupos: populações de 

elevação alta e populações de elevação baixa. Estas análises com isoenzimas foram usadas 

para determinar a possível diferenciação genética entre as populações. Entretanto, a maioria 

das variações observadas era causada pela plasticidade fenotípica. Desse modo, tanto as 

isoenzimas como a morfologia ao longo do gradiente de elevação mostraram que o conjunto 

das duas populações era diferente, com alguma intermediação morfológica. A diferenciação 

entre as populações era resultado da combinação de fatores genéticos e da interação das 

plantas com o ambiente (plasticidade fenotípica). 

 A palmeira da espécie clonal G. elegans, encontrada comumente no sub-bosque na 

Mata Atlântica em Ubatuba, São Paulo, apresenta variações macromorfológicas facilmente 

notadas em suas folhas, quando se comparam populações de diferentes localidades. Estas 

variações podem também ser devidas a uma diferenciação genética ou ainda à plasticidade 

fenotípica, decorrente de uma interação da espécie com o ambiente.  

 

1.1  Objetivos 

 O objetivo deste estudo foi caracterizar morfologicamente indivíduos de G. elegans 

que ocorrem em sete localidades situadas ao longo da costa de Ubatuba – SP, na Floresta 

Ombrófila Densa Atlântica. Procurou-se verificar como se apresentam as variações ao nível 

macromorfológico por meio de comparações dos caracteres vegetativos e reprodutivos de 

indivíduos adultos. Foram feitas tentativas de caracterizar cariologicamente a espécie, bem 

como as populações estudadas.    
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  Arecaceae 

 As palmeiras são plantas monocotiledôneas da família Arecaceae (Palmae). Seus 

vestígios remontam a mais de 120 milhões de anos.  Apresentam desenvolvimento 

individualizado, caracterizado quanto à forma e aspecto. Suas raízes são cilíndricas, 

distribuídas subterraneamente, do tipo “cabeleira” ou “fasciculada”, no qual não se distingue 

uma raiz principal, sendo todas semelhantes. Os caules das palmeiras têm o nome especial de 

estipe ou estípete. Estas podem ter um único caule, simples, solitário, ou vários (múltiplos), 

formando uma touceira. O caule poderá ser subterrâneo, tornando-as aparentemente acaules. 

As palmeiras possuem uma grande diversidade de folhas quanto ao tamanho, forma e divisão. 

As flores são pouco atraentes por serem muito pequenas, geralmente desprovidas de colorido 

vistoso. Os frutos são muito variáveis no tipo, cor, tamanho e forma e são geralmente 

preenchidos por uma única semente dura e densa (Lorenzi et al., 2004). 

São plantas típicas dos trópicos, mas se encontram espalhadas nos mais diferentes 

habitats, mostrando adaptações específicas a cada meio. Parecem desenvolver-se melhor nas 

florestas quentes e úmidas e nas ilhas (Alves & Demattê, 1987). 

Um atributo característico do gênero Geonoma, e provavelmente a principal razão para 

a grande discrepância com respeito ao número de espécies, é a tendência de muitas espécies 

de ser altamente variável ou formar “espécies complexas”. Formas diferentes podem ocupar 

áreas geográficas diferentes, ou podem ocorrer juntas, com aparência e comportamento de 

espécies distintas (Borchsenius, 1999). 

 Lima & Soares (2003) analisaram características morfológicas, fenológicas e 

ecológicas de espécies de palmeiras encontradas na Reserva Biológica de Duas Bocas, no 

município de Cariacica – ES. A espécie G. elegans foi descrita por eles como sendo uma 

palmeira cespitosa com 5 a 25 caules por touceira, a planta adulta variando de 1 a 2,5m de 

altura. As folhas, com 70cm de comprimento, variam de 7 a 23 por caule e são regularmente 

pinadas. As pinas são largas, multinérveas e aproximadamente opostas. As inflorescências são 

interfoliares e espiciformes. O fruto é verde quando jovem e roxo-escuro quando maduro, 

com 1,2 x 1cm. A floração ocorre nos meses de junho e de setembro a março e os frutos 

amadurecem no período de dezembro a abril. 

 Na área estudada, ainda segundo o mesmo autor, G. elegans prefere ambientes de 

solos úmidos a pouco úmidos e arenosos. A planta adulta e jovem ocorre sob sombra, em 

relevo pouco inclinado a plano, até 700m de altitude. É nítida a sua preferência por locais não 
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muito inclinados, úmidos e sombreados. Além de aparecerem muitos indivíduos em 

ambientes nestas condições, o número de caules por touceira também aumenta. 

 Algumas palmeiras são difíceis de serem estudadas por serem grandes e/ou espinhosas 

e não se ajustarem ao objetivo principal dos coletores gerais – coletar tantos espécimes quanto 

possível. Consequentemente, há relativamente poucas coleções de palmeiras em herbários, e 

as que existem são frequentemente fragmentadas ou incompletas, uma vez que os coletores 

rotineiramente cortam fora a base da inflorescência, tornando impossível ver as variáveis 

importantes do comprimento do pedúnculo e número de brácteas ou o tipo da inserção. As 

folhas são muitas vezes dobradas e apertadas de tal forma que fica impossível marcar 

variáveis como número, ângulos, comprimentos e larguras de folíolos. Geralmente, quanto 

maior o tamanho da palmeira, mais incompleto o espécime, e uma das conseqüências disso é a 

falta de dados (Henderson, 2006).  

 

2.2  Morfologia e Morfometria 

 Estudos da morfometria tradicional das palmeiras usam dados morfológicos e 

anatômicos voltados para o tamanho e variáveis de forma, tirados de espécimes de herbário. 

Menos freqüentemente os dados são obtidos diretamente de plantas vivas (Henderson, 2006). 

 Várias espécies de palmeiras são ainda pouco conhecidas. Foram feitas diversas 

propostas para tentar agrupá-las e há grande confusão de nomenclatura, com espécies 

descritas com nomes diferentes por vários autores, muitas delas sendo, inclusive, 

reclassificadas pelo mesmo autor que as descreveu inicialmente (Alves & Demattê, 1987). 

O estudo de Borchsenius (1999) foi um ponto de virada na sistemática de palmeira, 

porque foi o primeiro a aplicar métodos morfométricos livres da influência da sistemática 

numérica. Borchsenius (1999) estudou a variação morfológica dentro da espécie G. cuneata. 

Foram medidas 12 variáveis quantitativas de troncos e folhas de 105 plantas vivas individuais 

no Equador ocidental. Neste local foram encontradas quatro diferentes variedades de G. 

cuneata.  Usando dados da morfometria procedeu análise de PCA (Análise do Componente 

Principal) e DA (Análise Discriminante) e pôde separar a espécie em quatro variedades 

claramente.  De acordo com Henderson (2006) este estudo foi importante na sistemática das 

palmeiras por causa do uso apropriado da metodologia e resultados conclusivos.  

Roncal et al. (2007) estudaram a espécie G. macrostachys em quatro localidades 

geograficamente distantes de florestas úmidas tropicais do Peru, com o objetivo de verificar 

se existia uma correlação entre a distância genética e a distância geográfica. Foi verificado 

que a localização geográfica desempenha o papel principal na estrutura genética  
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de G. macrostachys. Indivíduos dentro de cada variedade, var. macrostachys e var. acaulis, 

diferem em tamanho e morfologia da folha, tornando seus limites taxonômicos difíceis de 

serem estabelecidos. Dentro de cada localidade, as duas variedades de G. macrostachys foram 

diferenciadas morfologicamente. 

Outro estudo que teve como objetivo investigar possíveis relações entre a morfologia, 

estrutura genética e a distribuição geográfica em palmeiras foi o de Kjaer et al. (2004), que 

trabalhou com a espécie Metroxylon sagu em sete diferentes localidades de Papua Nova 

Guiné. O mesmo estudo concluiu que a variação nos caracteres morfológicos vegetativos não 

está relacionada com a variação genética na palmeira sagu. Isso se aplica particularmente à 

presença ou ausência de espinhos. As distâncias genéticas e geográficas estão geralmente 

relacionadas. Foi mantida a taxonomia reconhecendo apenas uma espécie de M. sagu. 

 Henderson (2004, 2006), ao fazer sua revisão, pôde concluir que zonas híbridas podem 

ser um fenômeno comum em palmeiras. A variação subespecífica em várias espécies de 

palmeiras é maior do que a anteriormente suspeitada e estudos morfométricos sugerem que 

pode haver mais que o dobro do número atualmente aceito de espécies. Considera que nosso 

conhecimento atual da variação morfológica em palmeiras é superficial. 

Henderson et al. (1995) estimou que 10% das espécies de palmeiras podem ser 

espécies complexas, e Henderson (2004) estimou que a porcentagem de espécies com 

variações complexas (por exemplo, zonas híbridas, espécies complexas) pode ser maior.  

 Henderson (2004) utilizou métodos de análise multivariada, análise de agrupamento 

(CA), análise principal componente (PCA) e análise discriminante (DA) para refinar a 

classificação do gênero Hyospathe, que tem uma taxonomia problemática. Os métodos 

estatísticos multivariados foram utilizados para delimitar grupos de espécimes, utilizando 

tantos caracteres quanto possível, dadas as limitações dos espécimes, e as distribuições 

geográficas foram empregadas para ajudar a delimitar grupos de espécies. Seis espécies de 

Hyospathe foram reconhecidas. 

 Trabalhos de campo e análises morfológicas mais intensas continuam a revelar mais 

gêneros e sem dúvida refinam a classificação das palmeiras. Existe uma carência de 

conhecimento do processo de desenvolvimento do controle genético em palmeiras, 

especialmente aquelas relacionadas à reprodução sexual.  Estudos de campo revelaram a 

existência de híbridos naturais, uma fonte potencial de novas variedades (Tomlinson, 1990).  
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2.3  Biologia molecular 

 Estudos que utilizam a biologia molecular estão sendo desenvolvidos para um melhor 

conhecimento taxonômico das palmeiras. Sawazaki (1995) realizou um estudo com 

marcadores izoenzimáticos com duas técnicas de Biologia Molecular, RFLP (restriction 

fragment lenght polymorphism) e RAPD (random amplified polymorphic DNA) na 

caracterização da diversidade genética em plantas cítricas, palmeiras e brássicas. A análise de 

caracterização era realizada apenas pelos caracteres morfológicos, que muitas vezes não 

conseguiam distinguir adequadamente as diversas espécies devido à ação do ambiente sobre 

os mesmos. Por isso foram utilizados marcadores genéticos co-dominantes (que seguem a Lei 

de Mendel), e sofrem menor influência ambiental. 

 Ballvé (1988) desenvolveu um conjunto de metodologias de eletroforese em gel de 

amido aplicáveis à análise de isoenzimas em palmeiras do gênero Euterpe. Foi verificada a 

ocorrência de polimorfismos genéticos do gênero para todos os sistemas enzimáticos 

estudados e também, por meio da técnica de eletroforese, foi possível a definição e utilização 

de marcadores genéticos na identificação de híbridos E. edulis e E. oleracea. 

 Conte (2004), também efetuou um estudo utilizando marcadores genéticos alozímicos 

e microssatélites para analisar as conseqüências genéticas de populações de Euterpe edulis 

submetidas à ação antrópica e comparar a informação genética gerada pelos marcadores. 

Foram coletados dados de 4 populações em duas localidades do Estado de Santa Catarina: 2 

populações naturais sem ação antrópica de cada localidade e 2 populações que sofreram 

exploração de palmito. Os marcadores microssatélites revelaram maior grau de polimorfismo 

em relação às isoenzimas e a informação genética conjunta dos marcadores alozímicos e 

microssatélites revelou que os efeitos da exploração foram pouco pronunciados, exceto pelo 

aumento nos níveis de endogamia entre os indivíduos jovens das populações exploradas, e 

que as duas regiões estudadas apresentaram grande variabilidade genética.  

 

2.4  Cromossomos 

 Ao lado de estudos com biologia molecular, estudos que se baseiam na contagem de 

cromossomos (cariologia) também são realizados pois, além de serem importantes, 

complementam lacunas referentes ao conhecimento genético.  

 Röser (1999) salientou que, na literatura mais antiga, os cromossomos de palmeiras 

eram contados de seções do tecido onde o cromossomo poderia facilmente passar 

despercebido.  Os trabalhos atuais usam polpas de tecidos amaciados, que mantém a 

integridade das células e do núcleo de uma forma muito mais eficiente.    
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 Os cromossomos ocorrem dentro do núcleo da célula de um determinado organismo 

em um número definido.  Podem ser contados durante as divisões mitóticas das células 

somáticas onde os cromossomos são transmitidos para o núcleo das células filhas sem 

modificação do número ou formato.  Tais números de cromossomos são indicados como 

números 2n.  Em organismos de reprodução sexual, as células somáticas diplóides são 

originadas da fusão de gametas parentais haplóides com o número de cromossomo n (Röser, 

1999).    

 Sequências diplóides de cromossomos em palmeiras podem mostrar diferenças 

numéricas que usualmente são pequenas e indicativas do número de pares de cromossomos 

(Moore & Uhl, 1982). Esse tipo de mudança numérica gradual, chamada diploidia, tem maior 

significância na evolução dos genomas de palmeiras, assim como no número de outras 

famílias de angiospermas.  Poliploidia, denotando a presença múltipla de conjuntos de 

cromossomos inteiros, são raros em palmeiras. Uma grande variação da estrutura do 

cromossomo ou do número do cromossomo sugere que a planta não pertence à mesma 

comunidade reprodutiva. Essas mudanças no número diplóide de cromossomos têm um fundo 

evolucionário e biológico muito importante em termos de isolamento reprodutivo, 

estabelecimento de novas comunidades reprodutivas e, consequentemente, na sua 

classificação (Röser, 1999).    

 O número básico de cromossomo mais alto na série diplóide provavelmente provém 

do grupo mais primitivo ou ancestral. A maioria das palmeiras da sub-família Coryphoideae,  

que é considerado como sendo o grupo mais primitivo,  tem n=18. Isso obedece à predição 

antecedente que o número de cromossomo básico mais alto em uma série diplóide é esperado 

no grupo mais velho.  Assim, o número cromossômico igual a 18 pode ser o número ancestral 

em todas as palmeiras (Uhl & Dransfield, 1987). 

Röser (1999) observou que o número de cromossomos parece ser constante em alguns 

níveis da hierarquia taxonômica acima do gênero.  Isso se aplica a Tribo Cocoeae, subtribo 

Bactridinae com 2n = 30 cromossomos, um número que aparentemente não foi encontrado em 

mais nenhum lugar na subfamília Arecoideae.  Outro exemplo é a tribo Lepidocaryeae 

(subfamília Calamoideae) onde 2n = 30 foi encontrado em todos os 3 gêneros.  

Röser (1999) relatou 2n=28 para a Tribo Geonomeae entre as espécies Calyptronoma 

dulcis, Calyptrogyne sp., Geonoma interrupta Mart., Geonoma sp.1, Geonoma sp.2 e 

Geonoma sp.3. Encontrou números 2n de cromossomos igual a 30 para a Tribo Cocoeae, na 

subtribo Bactridinae, nas espécies Acrocomia aculeata Mart., Bactris hondurensis, B. 

gasipaes, Bactris sp., Desmoncus polyacanthos Mart., Desmoncus sp.1 e Desmoncus sp.2. 
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Uhl & Dransfield (1987) relataram para a Tribo Geonomeae números 2n=28 nas 

espécies Calyptronoma occidentalis e Calyptronoma rivalis. No gênero Geonoma os mesmos 

autores encontraram 2n=28 para a espécie Geonoma camana e 2n=32 para as espécies 

Geonoma gracilis e Geonoma vaga. Eles também relataram 2n=30 para as espécies 

pertencentes à Tribo Bactridinae, Acrocomia aculeata, Acrocomia spinosa, Gastrococos 

crispa, Aiphanes caryotifolia e Aiphanes erosa. 

Uhl & Dransfield (1987), em sua obra “Genera Palmarum”, fizeram contagens de 

cromossomos em palmeiras e mostram claramente uma escala de número haplóide do 13 ao 

18. Não foram relatadas palmeiras que tivessem n=9, e relatos de n=8 em vários gêneros, 

assim como outros, na maioria das vezes contagens de linhagens mais antigas n=6 a n=12 não 

foram comprovadas e provavelmente não são corretas.  Não parece haver indicação confiável 

de números de cromossomos mais baixos do que n=13 em palmeiras.   

 Os mesmos autores mostram que dentro da maioria dos gêneros, o mesmo número do 

cromossomo foi informado em todas as espécies que foram estudadas.  Entretanto, números 

diferentes foram descritos dentro de aproximadamente 15 gêneros, algumas vezes nas mesmas 

espécies, geralmente por autores diferentes.  Provavelmente algumas dessas discrepâncias são 

devidas a erros na técnica ou na identificação e, esse estudo adicional pode mostrar que na 

maioria dos gêneros todas as espécies têm o mesmo número.   

 

2.5 Filogenética 

 A filogenética é outra linha de estudo que se baseia nas relações evolutivas entre 

espécies, e pode permitir relacionar caracteres morfológicos, morfométricos, moleculares e 

dados de cromossomos com o intuito de classificar e observar semelhanças e diferenças entre 

espécies. 

Análises filogenéticas se utilizam de evidências taxonômicas dos caracteres utilizados 

nas classificações de plantas, e isso inclui caracteres empregados na descrição dos padrões de 

variação iguais ou inferiores ao nível de espécies. A evidência taxonômica pode ser reunida a 

partir de uma ampla variedade de fontes, como de todas as partes de uma planta durante todas 

as fases do seu desenvolvimento (Judd et al., 2002).   

Caracteres morfológicos são características da forma exterior ou aparência, que 

atualmente são utilizados para a identificação prática de plantas e alguns são usados para 

hipotetizar relações filogenéticas.  Esses recursos têm sido utilizados por mais tempo do que 

as provas anatômicas ou moleculares, e foram as únicas fontes de evidência taxonômica no 

início da sistemática de plantas.  Caracteres morfológicos são facilmente observados e 
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encontram uso prático nas chaves e descrições; os caracteres usados na reconstrução 

filogenética podem não ser tão facilmente observados. Caracteres vegetativos e reprodutivos 

são encontrados em todas as partes da planta (Judd et al., 2002). 

De acordo com Judd et al. (2002) a forma característica de uma árvore ou arbusto 

normalmente diz respeito ao seu padrão de crescimento ou de arquitetura, que é muitas vezes 

de valor sistemático.  Os caules são frequentemente úteis na identificação e fornecem 

numerosos caracteres importantes sistematicamente.  

 As folhas são as principais partes fotossintéticas da maioria das plantas; nascem nos 

nós de um caule, normalmente abaixo de uma gema. Em contraste com caules, as folhas 

normalmente não continuam a crescer ano após ano. São normalmente planas, bifaciais, tendo 

superfícies definidas adaxial e abaxial, sendo que às vezes são unifaciais, faltando essa 

diferenciação. Podem ser classificadas com relação à sua disposição, à sua estrutura e aos 

ciclos vegetativos. As folhas apresentam nervuras, que são denominadas primárias, 

secundárias e terciárias (Judd et al., 2002). 

Judd et al (2002) salientam que as Arecaceae são um grupo distinto, facilmente 

reconhecido, e monofilético. Uhl & Dransfield (1987) mostram que o registro fóssil é de 

importância primária na sugestão de como as palmeiras foram originadas e dispersas. Os 

fósseis mostraram que as palmeiras existem desde o Cretáceo superior ou possivelmente mais 

cedo. Alguns dos fósseis podem ser identificados a subfamílias ou tribos, se não sempre ao 

gênero, e contribuem significantemente ao entendimento da família.  

 

2.6  Complexo Estomático 

 Estudos do complexo estomático são importantes para distinção e caracterização de 

espécies e podem mostrar a presença de poliploidia nas espécies. Espécies com números 

diferentes de cromossomos apresentam uma tendência de aumentar o tamanho celular dos 

estômatos com o nível de ploidia (Oliveira et al., 2004).  

 Os complexos estomáticos são estruturas epidérmicas que facilitam as trocas gasosas e 

de vapor de água entre a planta e o meio. São constituídos de células anexas, também 

chamadas de subsidiárias, que envolvem parcial ou totalmente o estômato e podem variar em 

número e formato. O estômato é formado por duas células, denominadas células-guarda, que 

formam um ostíolo que regula a entrada e saída de gases ou vapor (Souza, 2003).  

Tomlinson (1990) comentou que os estômatos nas palmeiras são geralmente restritos 

ou mais abundantes na face abaxial, mas em alguns gêneros onde o limbo é mais ou menos 

isolateral, estômatos são igualmente numerosos em ambas as superfícies.  
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  O aparelho estomático tem uma configuração característica própria, que é melhor 

entendida em termos da sequência de divisão celular que conduziu à sua produção. Esta 

configuração parece constante para todas as palmeiras, mas também ocorre em um número de 

lenhosas e outras famílias monocotiledôneas (Tomlinson, 1990). 

Células subsidiárias podem ser definidas como células estruturalmente especializadas 

em torno das células-guarda que, na maioria das palmeiras, tem dois rebordos iguais ou o 

exterior ligeiramente aumentado. Devido à disposição das quatro células subsidiárias, o 

complexo estomático de palmeiras chegou algumas vezes a ser chamado tetracítico, o que só é 

verdade em um sentido descritivo (Tomlinson, 1990). 

O tamanho dos estômatos, medido pelo comprimento das células-guarda, varia 

consideravelmente. O tamanho das células-guarda é geralmente correlacionado com o das 

células epidérmicas, de modo que as palmeiras apresentam diferenças nos tamanhos das 

células epidérmicas, que podem ser maiores ou menores (Tomlinson, 1990). 

 Oliveira el al. (2004) concluíram, em seu estudo, que quanto maior o número de 

ploidia, maior o tamanho dos estômatos, e menor o número por unidade de área, por meio da 

análise do número cromossômico e algumas características morfológicas de acessos de Stevia 

rebaudiana (Asteraceae). 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para aferir a variação morfológica da palmeira G. elegans Mart., que ocorre na 

Floresta Atlântica no Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Picinguaba, Ubatuba – SP, 

foram estudadas sete populações desta espécie, seguindo o sentido sul – norte da rodovia BR 

101 de Ubatuba - SP. 

 

Tabela 1: Características das sete localidades estudadas, onde foram encontradas populações 

de Geonoma elegans na Floresta Atlântica no Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo 

Picinguaba, Ubatuba – SP. 

 

Local/Sigla Coordenadas 

Geográficas 

Altitude Ambiente Caracteres 

Vegetativos 

(N) 

Caracteres 

Reprodutivos 

(N) 

Horto do IAC 

(IAC) 

 

23°24'48.5''S, 

45°07'47.5''W 

200m - Dossel semi-aberto 

- Próximo ao rio 

12 13 

Capricórnio 

(CAP) 

 

23°21'58''S, 
45°05'03''W  

300 a 
500m 

- Dossel semi-aberto 

 

50 64 

Promirim 

(PRO)  

 

23°20'12.42"S, 
44°52'36.46"W 

80m - Dossel semi-aberto 
- Ao lado de um córrego 

10 8 

Ubatumirim 

(UBA)  
  

23°17'47.0''S, 

44°51'35.0''W  

200m - Dossel aberto a semi-aberto 

- Próximo ao rio 

14 22 

Picinguaba 

(PIC)  

 

23°20'14''S, 

44°50'06''W  

5 a 50m - Dossel semi-fechado 

- Próximo ao rio 

50 73 

Cubatã 

(CUB)  

 

23°21'49.3"S, 

44°49'24.1"W 

60m - Dossel fechado 

- Próximo ao rio 

10 11 

Camburi 

(CAM)  

 

23°21'93.6"S, 
44°46'70.0"W 

50m - Dossel fechado 
- Próximo ao rio 

15 5 

As áreas Picinguaba e Capricórnio estudadas pertencem às parcelas permanentes do 

projeto temático “Composição florística, estrutura e funcionamento da Floresta Ombrófila 

Densa dos Núcleos Picinguaba e Santa Virgínia do Parque Estadual da Serra do Mar” (Projeto 

Temático Biota Gradiente Funcional, processo Biota-Fapesp 03/12595-7), coordenado por Dr. 

Carlos Alfredo Joly (UNICAMP) e Dr. Luiz Antonio Martinelli (Centro de Energia Nuclear 

na Agricultura/USP) (Joly & Martinelli, 2007). A localização das populações está indicada 

nas Figuras 1 e 2. 
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Figura 1: Localização das áreas estudadas. 1 - IAC, 2 - CAP, 3 – PRO, 4 – UBA, 5 – PIC, 6 - 

CUB e 7 – CAM. Ubatuba, Estado de São Paulo, Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Localização das áreas estudadas em Ubatuba – SP, 1 - IAC, 2 - CAP, 3 – PRO, 4 – 

UBA, 5 – PIC, 6 - CUB e 7 - CAM (Imagem obtida do Google Earth, acessado em 

13/10/2009).  
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3.1  Espécie em estudo 

 Geonoma é um dos gêneros de palmeiras com maior número de espécies nas 

Américas, com 55 espécies distribuídas ao longo da América tropical. Encontradas 

tipicamente no sub-bosque de florestas com altas taxas pluviométricas, onde são umas das 

plantas mais comuns. Reproduzem-se por sementes ou brotos vegetativos formando touceiras 

(Henderson et al., 1995). 

Enquanto Henderson et al. (1995), no seu guia de campo das palmeiras das Américas, 

incluíram a espécie G. elegans em G. pauciflora, Lorenzi et al. (2004) classificaram estas 

duas espécies como espécies distintas. No próprio livro de Lozenzi et al. (2004) é possível 

notar, nas fotografias, diferenças macromorfológicas. G. elegans apresenta inflorescências 

espiciformes e G. pauciflora tem inflorescências ramificadas (nunca espiciformes). 

G. elegans Mart. ocorre, no Brasil, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa 

Catarina, no sub-bosque da Floresta Atlântica primária de encosta e da planície litorânea, do 

nível do mar até 700m de altitude. É nítida a sua preferência por locais não muito inclinados, 

úmidos e sombreados. Reitz (1974) observou que a densidade de G. elegans é diretamente 

proporcional à umidade do solo, sendo sempre muito abundante no início das encostas, 

frequente à meia altura, podendo muitas vezes faltar completamente no alto das encostas, 

sobretudo quando os solos são rasos e de rápida drenagem.  Palmeira cespitosa com 5 a 25 

caules por touceira, planta adulta variando de 1 até 3m de altura, com caules geralmente 

agregados ou ocasionalmente simples, de 1,5-3,0m de comprimento e 0,7-1,5cm de diâmetro. 

Copa densa, com 7-23 folhas contemporâneas. Folhas geralmente inteiras ou pinadas, com  

ráquis de 40-50cm de comprimento, quando dividida com pares de pinas largas ou ainda 3 

pares de pinas mais largas intercaladas com 2-3 pares de pinas lineares e uninérveas, as 

nervuras principais formando ângulo de 35° com a ráquis. Inflorescências espiciformes, com 

profilo de 10-20cm de comprimento e bráctea peduncular incluída pelo profilo; ráquila 

(espiga) de 15-28cm de comprimento, com os alvéolos florais distribuídos de forma 

espiralada em quase toda a sua extensão. Frutos ovóides, levemente apiculados no ápice, lisos, 

de 0,7-0,9cm de comprimento, de cor negra ou roxo-escura quando maduros, contendo uma 

única semente (Lima & Soares, 2003; Medeiros-Costa, 2003; Lorenzi et al., 2004). As figuras 

3 e 4 apresentam fotos da espécie G. elegans. 

 

 

 

 



16 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 3: Indivíduos da espécie de palmeira Geonoma elegans, mostrando sua formação em 

touceiras, no sub-bosque da Mata Atlântica Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba-SP. 
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Figura 4: Órgão reprodutivo da palmeira Geonoma elegans, A - Inflorescência com flores B - 

Infrutescência com frutos maduros, Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba-SP. 

 

3.2  Análise Morfológica 

Foram avaliados aleatoriamente indivíduos reprodutivos de cada população seguindo 

trilhas pré-existentes na floresta. Procurou-se basicamente medir os mesmos caracteres 

macro-morfológicos estudados por Borchsenius (1999) para G. cuneata. O comprimento do 

caule foi medido da base do caule até o início da coroa foliar e a coroa foliar foi medida até o 

ponto de abertura das folhas apicais, depois foi feita a soma das duas medidas para obter o 

comprimento total da planta (figura 5 A). O diâmetro do caule foi medido com um 

paquímetro, na base do caule e imediatamente abaixo da coroa (figura 5 B). Foram contados 

os números de nós e de folhas. Os caracteres da folha foram medidos na folha mais nova.  

Foram contados os números de segmentos, o comprimento de cada segmento foi medido e a 

distância entre os segmentos também foi medida. Foram medidos os comprimentos da ráquis, 

do pecíolo e da lâmina foliar assim com a largura da lâmina foliar. O ângulo da nervura foi 

medido no meio da lâmina, colocando uma régua ao longo da parte central do reforço e 

medindo o ângulo entre a parte central e a ráquis da folha com um transferidor (figuras 5, 6, 7 

e 8). Quando presentes foram medidas as inflorescências e/ou infrutescências, com relação ao 

comprimento da ráquis floral e do pedúnculo (figura 9).  
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Figura 5: Indivíduo adulto de Geonoma elegans A – Medida do comprimento (a1) do caule, 

(a2) da coroa e (a3)comprimento total do caule, B – Diâmetro (b1) abaixo da coroa foliar, 

(b2) à altura do colo.  
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Figura 6: Folhas de Geonoma elegans. A – Folha com 2 segmentações do lado esquerdo e 3 

segmentações do lado direito, B – Folha bífida, mostrando medida de comprimento (b1) e 

largura da lâmina (b2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Folhas de Geonoma elegans. A - Folha com 3 segmentos mostrando medida de 

comprimento do pecíolo (a1) e comprimento da ráquis (a2), B – Folha mostrando medida do 

ângulo das nervuras no 1° segmento (b1) e no 2° segmento (b2). 
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Figura 8: Folhas de Geonoma elegans. A - Folha com 3 segmentos mostrando medida do 

comprimento do 1° segmento (a1), do 2° segmento (a2) e do 3° segmento, B – Folha com 3 

segmentos mostrando medida da distância entre o 1° e o 2° segmento (b1) e entre o 2° e o 3° 

segmento (b2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Infrutescência de Geonoma elegans com frutos verdes, mostrando medida de 

comprimento do pedúnculo (a1), da ráquis floral (a2) e o comprimento total do órgão 

reprodutivo (a3). 
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3.3  Caracterização Cromossômica 

 A análise cariológica das populações foi conduzida no Laboratório de Biossistemática 

do Departamento de Botânica/IB/UNICAMP, sob a orientação da Dr
a
. Vanessa Mancuso de 

Oliveira, bolsista de pós-doutorado da CAPES - PNDP, e aos cuidados da Profª Dra. Eliana 

Regina Forni-Martins, com recursos do Projeto Biota Gradiente Funcional (Processo FAPESP 

03/12595-7).  

Para a realização do estudo cromossômico em mitose foi utilizada especificamente a 

região meristemática da raiz, que apresenta alta taxa de divisão celular. As sementes de G. 

elegans foram colocadas para germinar em caixas plásticas transparentes do tipo Gerbox, 

sobre papel filtro umedecido, à temperatura ambiente. As pontas de raízes foram coletadas e 

submetidas a pré-tratamento com solução 8 – hidroxiquinoleína 0,002M, por 24 horas, a 

10°C. Em seguida, as raízes foram fixadas em solução Carnoy (etanol, ácido acético, 3:1, v/v) 

por 24 horas e estocadas em freezer. 

 As preparações citológicas foram coradas pela técnica convencional de Giemsa 

(GUERRA, 1983). As raízes pré-tratadas foram hidrolisadas em HCl 5N, à temperatura 

ambiente, por 30 minutos e lavadas em água destilada. Para a preparação das lâminas, as 

pontas de raízes foram esmagadas em uma gota de ácido acético 45%, entre lâmina e 

lamínula. As lâminas foram congeladas em nitrogênio líquido por alguns minutos e as 

lamínulas foram, então, removidas com auxílio de uma lâmina de barbear. Após secas à 

temperatura ambiente, as lâminas foram coradas com solução de Giemsa 2%, por 5 minutos. 

Em seguida, as lâminas foram lavadas em água destilada para que o excesso de corante fosse 

retirado. Após secas, as lâminas foram montadas com Entelam. 

 A análise das lâminas foi feita mediante a observação em fotomicroscópio Olympus 

BX 51 e para a documentação das células foi utilizado um sistema de captura de imagens 

digital. 
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3.4  Análise Estomática  

 Para a contagem e análise do tamanho dos estômatos foram amostradas sempre a folha 

mais nova das plantas, na epiderme abaxial da folha. 

 A preparação do material para impressão dos estômatos foi feita em laboratório. 

Foram cortados centenas de retângulos (2cm X 4cm) de papel para transparência e, em cada 

um deles foi colado um pedaço de fita adesiva de acetato de celulose. No campo, obteve-se a 

impressão dos estômatos colocando-se uma gota de acetona diretamente na folha e, em 

seguida, o retângulo de acetato foi pressionado fortemente contra ela e rapidamente tirado, 

ficando a impressão na fita adesiva. Foram feitas, aproximadamente, 30 impressões de folhas 

das populações Picinguaba e Capricórnio, sendo uma folha por indivíduo. Para a visualização 

da epiderme no microscópio óptico, cada retângulo foi afixado em uma lâmina. Para a análise 

do tamanho estomático, foram fotografados 10 estômatos de cada folha impressa e foram 

medidos o comprimento e a largura de cada um (Figura 10). A densidade de estômatos foi 

obtida por meio da contagem dos estômatos em 5 campos diferentes da lâmina, na objetiva de 

40X e ocular de 10X, numa área aproximadamente de 0,23 mm
2
 (Oliveira el al., 2004). 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Esquema de um estômato, com indicação das posições utilizadas para medição de 

comprimento e de largura (Oliveira el al., 2004). 

 

 

Abertura estomática Célula-guarda 
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Largura 
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3.5  Análise Estatística 

 Uma das análises estatística foi desenvolvida no programa GraphPad Prism versão 5.0 

para Windows. Na análise foi verificada a normalidade dos dados de morfologia dos 

caracteres vegetativos e reprodutivos. Foi realizado o pré-teste Kruskal-Wallis e o Teste 

Bonferroni a posteriori, para verificar quais dados eram significativamente diferentes. Para os 

dados da análise estomática foi realizado o Teste Mann-Whitney. 

 Em uma segunda análise estatística foi utilizado o programa PAST: Paleontological 

Statistics software package for education and data analysis para Windows. A análise de 

componentes principais (PCA) foi utilizada para examinar a diferenciação entre as variáveis e 

para explorar a estrutura dos dados relativos à variação morfológica. Foram sorteados 10 

indivíduos de cada população para uniformizar a amostra.  Para fazer essa análise foram 

utilizados somente os dados que apresentaram diferenças significativas. Dos 12 caracteres 

vegetativos analisados, os que não passaram no teste de normalidade, como o comprimento da 

lâmina e largura da lâmina foliar, comprimento da ráquis foliar e do pecíolo, o ângulo do 1° 

segmento, comprimento do caule e número de nós, foram transformados em log. Os dados de 

segmentação foliar dos lados direito e esquerdo foram destendencionados.  Os diâmetros do 

caule não foram transformados.  

 A última análise foi realizada no programa Statistica para Windows. Foi usada a 

análise de grupo (CA) para testar se as populações dos sete diferentes locais poderiam ser 

separadas pelos caracteres medidos. Para essa análise foram utilizados todos os dados, tanto 

dos caracteres vegetativos como dos reprodutivos. Essa análise foi feita pelo Complete 

Linkage Euclidean distances. 
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4  RESULTADOS 

 

4.1 Análise morfológica dos caracteres vegetativos 

 

As medidas de comprimento da coroa e comprimento do caule foram 

significativamente diferentes entre os locais avaliados, sendo H = 17,72 e p = 0,00697  e H = 

21,69 e p = 0,001378, respectivamente, segundo o pré-teste Kruskal-Wallis para p<0,05. 

Os resultados mostram diferenças significativas para as medidas de comprimento da 

coroa entre as populações PIC, CUB e CAM com relação à população CAP. Com relação ao 

comprimento do caule do solo até a coroa foram encontradas diferenças significativas entre as 

populações PIC, CUB e CAM e as populações IAC, CAP e UBA (Bonferroni, p<0,005) 

(Figura 11 e Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figura 11: Médias e erro padrão: A - comprimento da coroa foliar (cm) e B - comprimento 

do caule do solo até a coroa foliar (cm) dos indivíduos de Geonoma elegans em sete 

localidades em Ubatuba-SP: Horto do IAC (IAC), Capricórnio (CAP), Promirim (PRO), 

Ubatumirim (UBA), Picinguaba (PIC), Trilha do Cubatã (CUB) e Camburi (CAM). 
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Tabela 2: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni a posteriori para 

comprimento da coroa e comprimento do caule de indivíduos de Geonoma elegans em sete 

localidades em Ubatuba-SP: Horto do IAC (IAC), Capricórnio (CAP), Promirim (PRO), 

Ubatumirim (UBA), Picinguaba (PIC), Trilha do Cubatã (CUB) e Camburi (CAM). NS=não 

significativo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As medidas de comprimento total do caule e número de nós também apresentaram 

diferenças significativas entre os locais avaliados, sendo H = 21,71 e p = 0,001367 e H = 

28,26 e p = 0,00008, respectivamente, segundo o pré-teste Kruskal-Wallis para p<0,05. 

Os resultados demonstram que, comparando o comprimento total do caule, as 

populações PIC, CUB e CAM diferem-se significativamente das encontradas em IAC, CAP e 

UBA; isto pode ocorrer devido ao maior comprimento da coroa nas populações PIC, CUB e 

CAM. Com relação ao número de nós, as populações PRO, PIC, CUB e CAM são diferentes 

da CAP, as populações CUB e CAM são diferentes da UBA, e CUB é significativamente 

diferente de PIC (Figura 12 e Tabela 3) (teste Bonferroni, p<0,05) (Figura 12 e Tabela 3). O 

número de nós está relacionado ao comprimento do caule do solo até a coroa foliar, uma vez 

que os nós são cicatrizes de folhas antigas. Dessa forma, o comprimento do caule interfere na 

quantidade de nós. 

Considerando as características do comprimento da coroa, do caule e o número de nós 

as populações PIC, CUB e CAM são as que mais se assemelham, e são as que estão mais 

próximas ao norte da costa da Mata Atlântica.  

 

 

Comprimento da Coroa Foliar 

 IAC CAP PRO UBA PIC CUB CAM 

IAC  NS NS NS NS NS NS 

CAP NS  NS NS 0,002999 0,03638 0,001895 

PRO NS NS  NS NS NS NS 

UBA NS NS NS  NS NS NS 

PIC 0,005909 0,001649 NS 0,01239  NS NS 

CUB 0,006211 0,01977 NS 0,02073 NS  NS 

CAM 0,005835 0,008903 NS 0,01543 NS NS  

Comprimento do Caule 
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Figura 12: Médias e erro padrão: A - comprimento total do caule (cm) e B - número de nós 

dos indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da 

figura 6).  

 

 

Tabela 3: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

comprimento total do caule e número de nós de indivíduos de Geonoma elegans em sete 

localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2). NS=não significativo. 

 

 

 

 

 

 

Comprimento Total do Caule 

 IAC CAP PRO UBA PIC CUB CAM 

IAC  NS NS NS 0,004123 0,007574 0,009706 

CAP NS  NS NS 0,001709 0,0214 0,02446 

PRO NS 0,005986  NS NS NS NS 

UBA NS NS NS  0,005911 0,01392 0,02603 

PIC NS 0,0001718 NS NS  NS NS 

CUB NS 0,002114 NS 0,0143 0,04514  NS 

CAM NS 0,001429 NS 0,03038 NS NS  

Número de Nós 
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O número de folhas não diferiu significativamente entre as localidades (Figura 13). 

Portanto, não é uma característica boa para ser utilizada para diferenciar as populações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Médias e erro padrão do número de folhas dos indivíduos de Geonoma elegans 

em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  

 

As medidas de diâmetro do caule à altura do colo e diâmetro do caule à altura do 

peito foram significativamente diferentes entre os locais avaliados, sendo H = 43,86 e p = 

0,00000007e H = 35,15 e p = 0,000004, respectivamente, segundo o pré-teste Kruskal-Wallis 

para p<0,05. 

Os resultados apresentados na Figura 14 e na Tabela 4 indicam que, com relação ao 

diâmetro do caule à altura do colo, as populações UBA e CAM se diferem significativamente 

das demais localidades, enquanto PIC se diferencia de CAP. Observando o diâmetro do caule 

à altura do peito as populações que apresentam diferenças significativas são: CAP, PIC e 

CAM que se diferenciam de PRO, UBA e CUB.  UBA se difere de IAC. A população UBA é 

a que mais se difere com relação ao diâmetro do caule, tanto à altura do colo como à altura do 

peito.   
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Figura 14: Médias e erro padrão: A - diâmetro do caule à altura do colo (cm) e B - diâmetro 

do caule à altura do peito (cm) dos indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em 

Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  

 

Tabela 4: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

diâmetro do caule à altura do colo e diâmetro do caule à altura do peito de indivíduos de 

Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2). NS=não 

significativo. 

 

Pela análise das folhas de G. elegans foi observado (Figura 16 e Tabela 5) que a 

característica que mais difere entre as populações é a segmentação foliar, que variou de 3 

segmentos nas populações do sul, IAC, CAP, PRO e UBA a praticamente folhas sem 

segmentação ou bífidas para populações mais ao norte, PIC, CUB e CAM.  

As medidas de número de segmentações do lado esquerdo das folhas e número de 

segmentações do lado direito das folhas foram significativamente diferentes entre os locais 

Diâmetro Altura do Colo (DAC) 

 IAC CAP PRO UBA PIC CUB CAM 

IAC  NS NS 0,009776 NS NS 0,005835 

CAP NS  NS 0,002355 0,002581 NS 0,00002 

PRO NS 0,005263  0,002631 NS NS 0,02467 

UBA 0,009776 0,00002 NS   0,000002 0,001562 0,000009 

PIC NS NS 0,0203 0,00001  NS 0,001047 

CUB NS 0,002348 NS NS 0,006195  0,0004277 

CAM NS NS 0,03271 0,0007097 NS 0,01707  

Diâmetro Altura do Peito (DAP) 
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avaliados, sendo H=90,08 e p=0,00000000000000002 e H=87,12 e p=0,0000000000000001,  

respectivamente, segundo o pré-teste Kruskal-Wallis para p<0,05. 

Há diferença entre o número de segmentações entre os lados direito e esquerdo de uma 

mesma folha. Entre as populações que se diferenciam significativamente estão PIC, CUB e 

CAM, que foram diferentes de IAC, CAP, PRO e UBA; CAP também se diferenciou de UBA 

com relação à segmentação do lado esquerdo das folhas. Os resultados para a segmentação do 

lado direito da folha foram semelhantes. PIC, CUB e CAM diferem-se de CAP, PRO e UBA 

e PIC e CUB também se diferem de IAC (Figura 16 e Tabela 5). 

Analisando a segmentação foliar as populações IAC, CAP, PRO e UBA se 

assemelham e estão localizadas mais ao sul das populações PIC, CUB e CAM que estão mais 

ao norte e também se assemelham, formando assim dois grupos relacionados com a 

segmentação foliar (figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Folhas de indivíduos de G. elegans das populações A - IAC, B - CAP, C - PRO, D 

- UBA, E - PIC, F - CUB, G - CAM.  

 



30 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Médias e erro padrão: A – segmentações do lado esquerdo das folhas e B – 

segmentações do lado direito das folhas dos indivíduos de Geonoma elegans em sete 

localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  

 

Tabela 5: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

número de segmentações do lado esquerdo das folhas e número de segmentações do lado 

direito das folhas de indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP 

(siglas iguais as da Tabela 2). NS=não significativo. 

 

Segmentações Lado Direito da Folha 

 IAC CAP PRO UBA PIC CUB CAM 

IAC  NS NS NS 0,00008 0,004127 0,003692 

CAP NS  NS 0,04319 0,0000000

00000005 

0,000008 0,000001 

PRO NS NS  NS 0,000005 0,0007685 0,0004748 

UBA NS NS NS   0,000003 0,000494 0,0009839 

PIC 0,0001278 0,0000000

00000006 

0,000003 0,000001  NS NS 

CUB 0,002169 0,000001 0,0002461 0,0001589 NS  NS 

CAM NS 0,0002311 0,003001 0,02324 NS NS  

Segmentações Lado Esquerdo da Folha 
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As medidas de comprimento da lâmina foliar e largura da lâmina foliar foram 

significativamente diferentes entre os locais avaliados, sendo H=34,17 e p=0,000006 e 

H=29,8 e p=0,00004, respectivamente, segundo o pré-teste Kruskal-Wallis para p<0,05. 

 Com relação ao comprimento da lâmina foliar a população CUB foi a que se 

diferenciou significativamente das demais populações, seguida de UBA que só não se 

diferenciou de PRO. PIC foi diferente de CAP e CAM. Considerando a largura da lâmina 

foliar, a população UBA só não se diferenciou de PRO. PRO foi significativamente diferente 

de CAP, PIC e CUB, e PIC difere-se de CAP (Figura 17 e Tabela 6). Analisando esses 

caracteres da lâmina foliar a população que mais se diferenciou foi UBA. Observando os 

dados de largura da lâmina foliar, é possível ver uma pequena separação das populações PIC, 

CUB e CAM se assemelhando e que estão localizadas mais ao norte, das populações IAC, 

CAP, PRO e UBA que estão mais ao sul.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 17: Médias e erro padrão: A - comprimento da lâmina foliar (cm) e B - largura da 

lâmina foliar (cm) dos indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP 

(siglas iguais as da figura 6).  
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Tabela 6: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

comprimento da lâmina foliar e largura da lâmina foliar de indivíduos de Geonoma elegans 

em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2). NS=não significativo. 

 

 

 

As medidas de comprimento da ráquis foliar e comprimento do pecíolo foram 

significativamente diferentes entre os locais avaliados, sendo H= 33,39 e p=0,000008e H = 

14,31 e p = 0,02634, respectivamente, segundo o pré-teste Kruskal-Wallis para p<0,05. 

Analisando a Figura 18 e a Tabela 7, o comprimento da ráquis foliar é 

significativamente diferente para as populações: IAC e CAP que diferem-se de PRO, UBA e 

CUB, CAM que é diferente de PRO, UBA, PIC e CUB e PIC que se difere de PRO, UBA e 

CUB. Já com relação ao comprimento do pecíolo a população PIC é significativamente 

diferente de CAP, PRO e CUB. 

Os resultados de comprimento da ráquis estão relacionados com o comprimento da 

lâmina foliar e aparecem distribuídos semelhantemente entre as localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprimento da Lâmina Foliar 

 IAC CAP PRO UBA PIC CUB CAM 

IAC  NS NS 0,01012 NS 0,001551 NS 

CAP NS  NS 0,0003118 0,004656 0,0001191 NS 

PRO NS 0,02565  NS NS 0,009108 NS 

UBA 0,01563 0,0007091 NS   0,01735 0,04337 0,001555 

PIC NS 0,01805 0,0009246 0,00001  0,001611 0,02034 

CUB NS NS 0,04937 0,00375 NS  0,00208 

CAM NS NS NS 0,01136 NS NS  

Largura da Lâmina Foliar 
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Figura 18: Médias e erro padrão: A - comprimento da ráquis foliar (cm) e B - comprimento 

do pecíolo (cm) dos indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP 

(siglas iguais as da figura 6).  

 

Tabela 7: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

comprimento da ráquis foliar e comprimento do pecíolo de indivíduos de Geonoma elegans 

em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2). NS=não significativo.  

 

 

 

 

Comprimento da Ráquis Foliar 

 IAC CAP PRO UBA PIC CUB CAM 

IAC  NS 0,04095 0,01012 NS 0,003005 NS 

CAP NS  0,007634 0,0008967 NS 0,000243 NS 

PRO NS NS  NS 0,01552 NS 0,003001 

UBA NS NS NS  0,003039 NS 0,0009839 

PIC NS 0,005466 0,01144 NS  0,0009924 0,04978 

CUB NS NS NS NS 0,01977  0,001065 

CAM NS NS NS NS NS NS  

Comprimento do Pecíolo 
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A angulação das nervuras também é um caractere que difere entre as populações, 

apresentando uma menor angulação nas populações do sul, IAC, CAP, PRO e UBA, a uma 

maior angulação nas populações do norte, PIC, CUB e CAM. 

As medidas de ângulo das nervuras no primeiro segmento das folhas e ângulo das 

nervuras no segundo segmento das folhas foram significativamente diferentes entre os locais 

avaliados, sendo H =69,0 e p=0,0000000000006 e H =20,72 e p = 0,002058, respectivamente, 

segundo o pré-teste Kruskal-Wallis para p<0,05. 

Referente à angulação das nervuras no primeiro segmento as populações PIC e CUB 

se diferem das IAC, CAP, PRO e UBA, CAM é diferente de CAP, UBA e PIC, e IAC se 

difere de CAP. Já com relação à angulação das nervuras no segundo segmento somente a 

população PIC é diferente de CAP, PRO, UBA e CAM (Figura 19 e Tabela 8). 

Pode-se observar um agrupamento das populações PIC, CUB e CAM se diferenciando 

das populações IAC, CAP, PRO e UBA, que também se assemelham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 19: Médias e erro padrão: A - ângulo das nervuras no primeiro segmento das folhas 

(°) e B - ângulo das nervuras no segundo segmento das folhas (°) dos indivíduos de Geonoma 

elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  
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Tabela 8: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

ângulo das nervuras no primeiro segmento das folhas e ângulo das nervuras no segundo 

segmento das folhas de indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP 

(siglas iguais as da Tabela 2). NS=não significativo. 

 

As medidas de comprimento do primeiro segmento das folhas e a distância entre o 

primeiro e o segundo segmento das folhas foram significativamente diferentes entre os 

locais avaliados, sendo H = 26,73 e p = 0,0001626 e H = 9,842 e p = 0,1315, respectivamente, 

segundo o pré-teste Kruskal-Wallis para p<0,05. 

Analisando os resultados referentes ao comprimento do primeiro segmento a 

população CAP é diferente significativamente do todas as outras demais populações e a 

população IAC se difere de CUB. A população de CUB apresentou um comprimento maior 

do primeiro segmento devido a sua menor segmentação foliar; com uma menor segmentação 

o primeiro segmento tende a ser maior, pois representa a união dos dois primeiros segmentos. 

O espaço entre os segmentos foi uma característica que auxiliou a visualização da 

evidente segmentação foliar em algumas populações. Dessa forma fica claro que a distância 

entre o primeiro e o segundo segmentos diferenciou significativamente as populações CAP e 

IAC de PRO (Figura 20 e Tabela 9).  

 

 

 

 

 

Ângulo das Nervuras 1° seg 

 IAC CAP PRO UBA PIC CUB CAM 

IAC  0,01429 NS NS 0,0001373 0,004578 NS 

CAP NS  NS NS 0,0000000

0001 

0,00009 0,001235 

PRO 0,01556 NS  NS 0,0003432 0,005795 NS 

UBA NS NS NS  0,000004 0,0008451 0,03428 

PIC NS 0,001289 0,0002532 0,0006817  NS 0,009531 

CUB NS NS NS NS NS  NS 

CAM NS NS NS NS 0,0265 NS  

Ângulo das Nervuras 2° seg 
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Figura 20: Médias e erro padrão: A - comprimento do primeiro segmento das folhas (cm) e B 

- distância (cm) entre o primeiro e o segundo segmento das folhas dos indivíduos de 

Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  

 

 

Tabela 9: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori para 

comprimento do primeiro segmento das folhas e a distância entre o primeiro e o segundo 

segmento das folhas de indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP 

(siglas iguais as da Tabela 2). NS=não significativo.  

 

 

Comprimento 1° Segmento 

 IAC CAP PRO UBA PIC CUB CAM 

IAC  0,02437 NS NS NS 0,04126 NS 

CAP NS  0,03218 0,0003643 0,005073 0,02692 0,04234 

PRO 0,03121 0,03139  NS NS NS NS 

UBA NS NS NS   NS NS NS 

PIC NS NS NS NS  NS NS 

CUB NS NS NS NS NS  NS 

CAM NS NS NS NS NS NS  

Distância entre o 1° e o 2° segmento 
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As características do comprimento do segundo e do terceiro segmento, o ângulo 

das nervuras no terceiro segmento e a distância entre o segundo e o terceiro segmento, 

não apresentaram diferenças significativas, portanto não são boas indicativas para se 

diferenciar as populações (Figura 21 e 22). Essas medidas só foram realizadas em folhas que 

apresentavam segmentação foliar, por isso não podem ser comparadas com as populações que 

não apresentaram segmentação foliar e dessa forma não ajudam a caracterizar as populações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Médias e erro padrão: A - comprimento do segundo segmento das folhas (cm) e B 

- comprimento do terceiro segmento das folhas (cm) dos indivíduos de Geonoma elegans em 

sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Médias e erro padrão: A - ângulo das nervuras no terceiro segmento das folhas (°) 

e B - distância (cm) entre o segundo e o terceiro segmento das folhas dos indivíduos de 

Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  
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4.2 Análise morfológica dos caracteres reprodutivos 

 

As medidas de comprimento da ráquis floral e o comprimento do pedúnculo da 

inflorescência foram significativamente diferentes entre os locais avaliados, sendo H = 31,88 

e p = 0,00001e H = 51,22 e p = 0,000000002, respectivamente, segundo o pré-teste Kruskal-

Wallis para p<0,05. 

Com relação ao comprimento da ráquis floral, a população PIC se diferenciou de IAC, 

CAP, PRO e CUB, a população CAP foi diferente de IAC; CUB e UBA também se 

diferenciaram de IAC e CUB. Referente ao comprimento do pedúnculo da inflorescência as 

populações que se diferenciaram foram CAP que foi diferente de IAC, PRO, PIC, CUB e 

CAM; a população PRO que se diferenciou de IAC, CAP e UBA; a população PIC que 

diferiu de IAC, CAP, UBA e CUB; a população CUB que se diferenciou de IAC, CAP e UBA 

e por fim a CAM que foi diferente de IAC, CAP e UBA (Figura 23 e Tabela 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Médias e erro padrão: A - comprimento da ráquis floral (cm) e B - comprimento 

do pedúnculo da inflorescência (cm) dos indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades 

em Ubatuba-SP (siglas iguais as da figura 6).  
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Tabela 10: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori 

para comprimento da ráquis floral e comprimento do pedúnculo da inflorescência de 

indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da 

Tabela 2). NS=não significativo.  

 

 

As medidas de comprimento total do órgão reprodutivo foram significativamente 

diferentes entre os locais avaliados, sendo H = 39,54 e p = 0,0000005, segundo o pré-teste 

Kruskal-Wallis para p<0,05. 

O comprimento total do órgão reprodutivo apresentou diferenças significativas entre a 

população IAC com relação à CAP, PRO, UBA, PIC e CAM; e a população PIC se diferiu de 

IAC, CAP, UBA e CUB (Figura 24 e Tabela 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Médias e erro padrão do comprimento total do órgão reprodutivo (cm) dos 

indivíduos de Geonoma elegans em sete localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da 

figura 6).  

Comprimento da Ráquis Floral 

 IAC CAP PRO UBA PIC CUB CAM 

IAC  0,002118 NS 0,01332 0,00007 NS NS 

CAP 0,01521  NS NS 0,01147 0,003848 NS 

PRO 0,0138 0,03084  NS 0,04966 NS NS 

UBA NS NS 0,0292   NS 0,02425 NS 

PIC 0,00004 0,00000005 NS 0,00004  0,000273 NS 

CUB 0,006469 0,04168 NS 0,03247 0,03067  NS 

CAM 0,01573 0,008045 NS 0,006623 NS 0,02347  

Comprimento do Pedúnculo da Inflorescência 
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Tabela 11: Comparação entre os locais segundo o Teste Bonferroni (p<0,05) a posteriori 

para comprimento total do órgão reprodutivo de indivíduos de Geonoma elegans em sete 

localidades em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2). NS=não significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprimento do Órgão Reprodutivo 

 IAC CAP PRO UBA PIC CUB CAM 

IAC  0,005309 0,01859 0,005119 0,00001 NS 0,03845 

CAP --  NS NS 0,000009 NS NS 

PRO -- --  NS NS NS NS 

UBA -- -- --   0,01453 NS NS 

PIC -- -- -- --  0,001056 NS 

CUB -- -- -- -- --  NS 

CAM -- -- -- -- -- --  
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4.3  Análise PCA e CA 

 

Para fazer a análise de PCA foram utilizados somente os dados que apresentaram 

diferenças significativas entre as populações e foram sorteados 10 indivíduos de cada 

localidade.  

Os resultados dessa análise permitem observar a distribuição dos dados ao longo dos 

eixos que fazem a separação das localidades em função do conjunto da interação de todos os 

dados. 

As segmentações foliares do lado direito e esquerdo da folha foram as variáveis que 

tiveram uma maior influência na divisão dos grupos. Houve uma maior contribuição de 

seleção dessas duas variáveis no agrupamento dos indivíduos. 

 Foi possível observar, na figura 25, o agrupamento dos indivíduos de cada uma das 

sete localidades se distribuindo como estão geograficamente. Os indivíduos que não estão 

agrupados, espalhados, indicam que há indivíduos intermediários, com características 

intermediárias entre as populações. 

Pode-se observar também, na figura 25, a formação de dois grandes grupos, um 

formado pelas populações IAC, CAP, PRO e UBA, que estão concentradas do lado direito do 

gráfico para cima do 0. O outro grupo é formado pelos agrupamentos que estão à esquerda do 

0, PIC, CUB e CAM.  

Os grupos ao longo dos eixos do gráfico separam as localidades de acordo com a 

distribuição destas na rodovia BR – 101 no sentido sul – norte. Os indivíduos foram 

agrupados conforme a distribuição das localidades no sentido sul-norte, seguindo a sequência 

IAC, CAP, PRO, UBA, PIC, CUB e CAM. 
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Figura 25: Análise do componente principal (PCA) de 70 indivíduos de Geonoma elegans 

representando as sete localidades (legenda) com base em 12 caracteres vegetativos listados na 

tabela 12. 

 

Tabela 12: Resultados da análise de componentes principais de 12 caracteres vegetativos de 

70 indivíduos de Geonoma elegans, representando as sete localidades estudadas em Ubatuba-

SP. Estão listadas as cargas das variáveis morfológicas individuais sobre os dois 

componentes. Estes dois componentes explicaram 67% da variação total do conjunto de 

dados.                 

                

Componente  1 2 

Eigenvalue (Auto valor) 0.986316 0.178624 

% variância 67.246 12.178 

Coeficiente Eigenvector (Auto vetor)   

Segmentações Lado Esquerdo da Folha 0,6216 - 0,7749 

Segmentações Lado Direito da Folha 0,7749 0,6126 

Comprimento da Lâmina Foliar 0,003802 - 0,002417 

Largura da Lâmina Foliar 0,03206 0,03607 

Ráquis Foliar 0,021 - 0,01419 

Pecíolo 0,02636 0,0577 

Ângulo do 1° Segmento - 0,01715 - 0,02482 

Comprimento Caule solo/coroa - 0,01427 0,03049 

Comprimento Total do Caule 0,004418 0,06299 

Diâmetro do Caule à altura do colo (DAC) 0,06567 0,08727 

Diâmetro do Caule à altura do peito (DAP) 0,06 0,03529 

Número de Nós - 0,04986 0,07058 
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Para fazer a análise de CA foram utilizados somente os dados que apresentaram 

diferenças significativas entre as populações e foram sorteados 10 indivíduos de cada 

localidade.  

 Os resultados apresentados pela análise de grupo, usando a similaridade de Euclidean, 

confirmam a diferença entre os locais e mostram a nítida formação de dois grupos. Um grupo 

é formado pelas populações CAM, CUB e PIC, que estão localizadas mais ao norte da BR-

101 de Ubatuba – SP. Dentro deste grupo as populações que mais se assemelham são CUB e 

PIC.  O outro grupo é formado pelas populações UBA, CAP, PRO e IAC, que estão 

localizadas mais ao sul. Dentro deste grupo as populações PRO e IAC são as que mais se 

assemelham, seguidas de CAP.  

UBA foi a população que mais se diferenciou das demais ficando em um clado a parte, 

porém agrupada com as populações CAP, PRO e IAC, se aproximando das populações CUB e 

PIC, pois esta é a que está mais próxima à região norte, ficando, portanto, em uma porção 

intermediária.  
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Figura 26: Dendrograma da Análise de grupo (CA) para os sete locais estudados com base 

nas 16 variáveis morfológicas vegetativas e 3 reprodutivas. Complete Linkage Euclidean 

distances.  
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Tabela 14: Coeficiente de similaridade de acordo com Distância Euclediana para as sete áreas 

estudadas em Ubatuba-SP (siglas iguais as da Tabela 2).  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euclidean distances (new.sta) 

 IAC CAP PRO UBA PIC CUB CAM 

IAC  431.0 382.0 450.0 485.0 458.0 551.0 

CAP __  471.0 478.0 633.0 616.0 594.0 

PRO __ __  517.0 538.0 540.0 571.0 

UBA __ __ __  579.0 605.0 621.0 

PIC __ __ __ __  303.0 505.0 

CUB __ __ __ __ __  419.0 

CAM __ __ __ __ __ __  
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4.4 Análise Cromossômica 

 

Foram encontradas dificuldades em adaptar a técnica de esmagamento convencional 

para a preparação de lâminas para análise de cromossomos mitóticos para palmeiras. A 

principal dificuldade foi a obtenção das pontas das raízes adequadas para o estudo 

cariológico. Uma vez que não foi obtido sucesso na germinação das sementes, foram testadas 

raízes adventícias obtidas dos clones e raízes de plântulas. Além disso, as raízes de palmeiras 

são muito duras e apresentam certa dificuldade para a técnica de esmagamento convencional. 

Para tanto foram realizadas tentativas de adaptações da técnica, fazendo alterações no pré-

tratamento das raízes tais como:  

- ácido clorídrico 5N, 20 – 30 minutos, temperatura ambiente. 

- 2% celulase:20% pectinase, 1hora, temperatura a 37°C. 

- 4% celulase:40% pectinase, 40 minutos, temperatura a 37°C. 

- 2% celulase:20% pectinase:1% macerosina, 15 minutos, 37°C dentro de uma câmara 

úmida. 

A técnica mais eficiente foi a última citada, devido ao menor tempo necessário para 

atingir a condição ideal das raízes. Porém não foi possível observar cromossomos para as 

populações IAC, CAP, PRO, PIC, CUB e CAM. 

Foram coletados frutos maduros da região de Ubatumirim (UBA). A partir dessas 

sementes foi possível obter raízes recém germinadas as quais foram submetidas ao tratamento 

convencional com HCl 5N por 30 minutos a temperatura ambiente, o que permitiu a 

visualização de cromossomos (Figura 27). 

 

Figura 27: Cromossomos mitóticos de Geonoma elegans (2n = ca.30). Barra = 50µm. 
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4.5 Análise Estomática 

 

 Os resultados apresentados em relação ao número de estômatos, contados de 5 campos 

aleatórios de 15 lâminas preparadas a partir da impressão de folhas da palmeira G. elegans, 

mostram uma maior densidade estomática na população de CAP e uma densidade estomática 

menor na população de PIC (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Densidade estomática de indivíduos de Geonoma elegans das populações de CAP 

e PIC. Diferença significativa segundo Teste Mann-Whitney (U=3085; p < 0.0001). 

 

 Os resultados com relação ao tamanho dos estômatos mostram que os estômatos da 

população CAP são maiores que os da PIC, referente ao comprimento e a largura. Dessa 

forma as populações CAP e PIC são diferentes significativamente, comparando essas medidas 

(Figura 29). 

 Relacionando o tamanho das células estomáticas das duas populações, pode-se sugerir 

a presença de ploidia nas células da população de CAP. Devido à tendência do tamanho das 

células dos estômatos aumentarem com o nível de ploidia (Oliveira el al., 2004).  
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Figura 29: Diferença significativa segundo Teste Mann-Whitney A - comprimento dos 

estômatos (µm) (U= 11046; p< 0.0001) e B - largura dos estômatos (µm) (U= 12808; p= 

0,0009) de indivíduos de Geonoma elegans das populações CAP e PIC.  

 

A Figura 30 apresenta as fotografias dos estômatos feitas a partir de impressões das 

folhas da palmeiras G. elegans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Figura 30: Impressão estomática na epiderme abaxial da folha da palmeira Geonoma elegans 

das populações (A e a1) CAP e (B e b1) PIC. Barra = 100 µm (A e B) Barra = 50µm (a1 e 

b1). 
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5  DISCUSSÃO 

 

 Os resultados da análise morfológica demonstraram que os caracteres vegetativos são 

os que mais diferem entre as populações de G. elegans estudadas. Principalmente os 

caracteres foliares, como a segmentação e a angulação das nervuras, foram diferentes entre as 

populações e podem ser utilizados para agrupá-las. No estudo de Borchsenius (1999) com G. 

cuneata, no Equador, o número de divisões das folhas e a angulação das nervuras foi 

altamente variável, permitindo dividir a espécie em quatro variedades. Em G. macrostachys, 

Roncal et al. (2007) também observaram diferenças na segmentação foliar e na angulação das 

nervuras, em indivíduos de duas variedades (var. macrostachys e var. acaulis), que ocorrem 

em quatro diferentes localidades no Peru. 

Os dados morfológicos da espécie G. elegans aqui observados coincidem com as 

descrições feitas por Lima & Soares (2003) e Medeiros-Costa (2003). A presença de folhas 

com três segmentações associadas com pinas estreitas uninérveas foi encontrada nas 

populações de G. elegans CAP e PRO do presente estudo e também em populações da Ilha do 

Cardoso (Medeiros-Costa, 2003). Lorenzi et al. (2004), também relatam para esta espécie a 

presença de  2-3 pares de pinas lineares e uninérveas intercaladas com pinas mais largas.  

A segmentação foliar é um dos caracteres mais característicos para espécies de 

palmeiras. Vem sendo utilizado não só no gênero Geonoma como também para outros 

gêneros de palmeiras como o Hyospathe para distinção de espécies (Henderson, 2004). 

Características como o comprimento e a largura da lâmina foliar e o comprimento da 

ráquis foliar foram medidas que se distinguiram morfologicamente entre as populações de G. 

elegans, e também foram características distintas nas populações de G. cuneata estudadas por 

Borchsenius (1999).  Roncal et al. (2007) fizeram medidas de caracteres vegetativos como o 

comprimento da lâmina foliar e o comprimento da ráquis foliar e igualmente foram 

características que se diferenciaram nas duas variedades de G. macrostachys. Kjaer et al. 

(2004) estudaram a espécie Metroxylon sagu em sete localidades na Papua Nova Guiné, e 

obtiveram diferenças no comprimento da ráquis foliar e do pecíolo entre as localidades, 

porém a espécie não foi separada em variedades.  Henderson (2004), da mesma forma 

observou variação no comprimento da ráquis foliar para seis diferentes grupos do gênero 

Hyospathe apresentando hipóteses de espécies. 

 O número de folhas, que apresentaram diferenças consideradas distintas nas 

variedades estudadas por Borchsenius (1999) e entre as localidades descritas por Kjaer et al. 

(2004), não diferiu entre as populações deste estudo.  
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Caracteres vegetativos relacionados ao caule também apresentaram variações que 

puderam ser utilizadas para caracterizar populações de palmeiras. O comprimento do caule 

apresentou diferenças significativas para as populações de G. elegans neste estudo e para 

populações de Metroxylon sagu (Kjaer et al., 2004). O diâmetro do caule distinguiu-se entre 

as populações de G. elegans das sete localidades estudadas e das quatro variedades de G. 

cuneata (Borchsenius, 1999). 

Os caracteres reprodutivos, como o comprimento das inflorescências, foram 

significativamente diferentes entre as populações de G. elegans do presente estudo e dos 

estudos de Borchsenius (1999) com G. cuneata e Henderson (2004) com o gênero Hyospathe. 

Assim como já havia sido descrito por Borchsenius (1999), observou-se que há uma 

correlação entre o tamanho total da planta e o tamanho da inflorescência. 

Nas análises de PCA com 12 caracteres vegetativos a segmentação foliar foi a variável 

que mais influenciou nos agrupamentos dos indivíduos das sete localidades.  Na análise de 

PCA do estudo de Henderson (2004), realizada com 12 caracteres quantitativos, o 

comprimento do pedúnculo foi o caracter que mais diferiu. Enquanto que nas análises de PCA 

de Borchsenius (1999), que também avaliou 12 caracteres vegetativos, os caracteres de 

diâmetro do caule, comprimento da ráquis foliar e comprimento e largura da lâmina foliar 

foram os mais influentes na separação dos grupos. Para Kjaer et al., (2004) a espessura do 

pecíolo, largura do pecíolo, comprimento do folíolo, comprimento de ráquis e comprimento 

do tronco foram as mais influentes das dez variáveis morfológicas quantitativas estudadas. 

Pela análise de grupo pudemos observar que as populações estudadas se ordenaram 

como estão dispostas geograficamente, formando dois grupos característicos sul e norte. 

Henderson (2004) caracterizou seis grandes grupos que foram separados e reconhecidos como 

subgrupos geográficos separados por uma distância horizontal de 100km.  A análise de PCA 

revelou quatro grupos de indivíduos, que correspondem a quatro localidades (Roncal et al., 

2007). 

Com relação ao número cromossômico, foi encontrado um número 2n=ca.30 para a 

espécie G. elegans. Este número está entre o previsto por Röser (1999) que encontrou 

números 2n de cromossomos que tendem a variar de 26 a 36 para palmeiras. 

Não existem trabalhos que relatem esse número 2n=ca.30 para espécies do gênero 

Geonoma. Röser et al. (1997) e Röser (1999) relataram número de cromossomos 2n=28 para a 

Tribo Geonomeae e  Uhl & Dransfield (1987) encontraram 2n=28 e 2n=32 para essa mesma 

tribo. Os números 2n de cromossomos igual a 30 aparecem para espécies da Tribo Cocoeae, 

na subtribo Bactridinae (Uhl & Dransfield, 1987; Röser, 1999). 
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Dessa forma, o número cromossômico descrito para a espécie G. elegans está entre os 

das espécies Geonoma camana com 2n=28 e as espécies Geonoma gracilis e Geonoma vaga 

com 2n=32 (Uhl & Dransfield, 1987).  

 Com relação ao tamanho e à densidade dos estômatos, a população CAP apresentou 

tanto estômatos maiores como em maior densidade que os da população PIC. Pretendeu-se 

por meio da análise estomática verificar a presença de poliploidia (Oliveira el al., 2004), 

porém não foi possível pela falta de dados, porque só foi possível realizar o estudo cariológico 

em uma população (UBA) e a análise estomática de duas populações (CAP e PIC). Mas a 

presença de estômatos com diferenças de tamanho pode ser um indício de poliploidia, como 

se observou entre as populações no estudo de Oliveira et al. (2004) com espécies de Stevia 

rebaudiana (Asteraceae) com números diferentes de cromossomos. Com a poliploidia há uma 

tendência no aumento do tamanho celular dos estômatos e diminuição da densidade. Portanto 

essa é uma análise que pode ser útil, mas não tem resultados conclusivos. 
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6  CONCLUSÃO 

 

Pôde-se concluir, da análise morfológica e das correlações (PCA e CA), que ocorreu a 

formação de dois grupos, distinguindo populações do sul IAC, CAP, PRO e UBA, das 

localizadas ao norte PIC, CUB e CAM. A segmentação foliar e a angulação das nervuras 

foram as características que mais se diferenciaram entre as populações.  

Os dados de cromossomos e estômatos apresentados até o momento não nos permitem 

afirmar se há ou não variação genética entre as populações e se há presença de poliploidia, 

mas as diferenças morfológicas dos caracteres vegetativos, reprodutivos e a diferença de 

tamanho dos estômatos indicam que pode haver variação.  

A presença de estômatos com diferenças de tamanho indica que uma investigação 

cariológica pode ser promissora para investigar a existência de poliploidia ou mesmo de 

citótipos. Estes resultados indicam que a espécie G. elegans é complexa morfologicamente e 

que um aprofundamento e ampliação das análises poderiam corroborar para distinção de 

variedades.  
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