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RESUMO 

 

O processo de ocupação antrópica resulta na perda de cobertura floresta. A 

perda de cobertura florestal acarreta em alterações microclimáticas (temperatura e 

umidade) que comprometem processos ecológicos fundamentais à manutenção da 

diversidade e dos ecossistemas. Por exemplo, espécies vegetais podem ter seu 

recrutamento limitado ou sua fenologia alterada o que pode afetar a dinâmica de 

persistência das populações. Diante desse cenário, esse estudo teve como principal 

objetivo investigar as relações existentes entre a perda de cobertura florestal e, a 

estrutura demográfica e a fenologia reprodutiva de Euterpe edulis em paisagens no 

sul da Bahia. Nesse trabalho foram selecionadas doze paisagens de Floresta 

Atlântica, localizadas nos municípios de Una, Mascote e Belmonte no sul da Bahia, 

com porcentagens de cobertura florestal variando de nove a 83%. Parcelas de 50 x 

100 m foram instaladas em cada uma das doze paisagens. Para avaliar a densidade 

populacional todos os indivíduos de E. edulis nos diferentes estádios ontogenéticos 

foram marcados e numerados. Os indivíduos reprodutivos e com sinais de 

reprodução passada foram marcados e acompanhados quanto á floração e 

frutificação. A densidade de juvenis II e imaturos apresentou uma relação linear 

positiva ao longo do gradiente de cobertura florestal. A proporção de indivíduos 

florindo e frutificando não apresentou uma relação com o gradiente de cobertura 

florestal. O número de cachos imaturos, maduros e a conversão de frutos imaturos 

em maduros não estiveram relacionados à quantidade de habitat na paisagem. No 

entanto, o tempo médio de duração das infrutescências maduras apresentou uma 

relação linear positiva com a porcentagem de cobertura florestal. Nossos resultados 

indicam que a espécie tem reduzido substancialmente a sua representação em 

paisagens com porcentagem abaixo de 30% de cobertura florestal, com o palmito já 

foi extinto localmente, exceto na área manejada (19%) e na paisagem com 9% de 

cobertura que apresentou somente dois indivíduos adultos. Essa redução na 

densidade de indivíduos pode ser reflexo tanto da perda de habitat quanto da 

extração dos indivíduos adultos. Vale resaltar, que o manejo eficiente, com a 

manutenção de um número mínimo de adultos, permite a manutenção da estrutura 

populacional e da reprodução em paisagens abaixo de 30% de cobertura florestal. 
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Esses resultados podem auxiliar os gestores de áreas de conservação a priorizar 

áreas mais efetivas para o manejo dessa espécie, por meio da manutenção dos 

estágios ontogenéticos de juvenil II e imaturo. Visto que, a perda de cobertura 

florestal reduziu a densidade de indivíduos nesses estádios. 

 

Palavras chaves: demografia, palmito juçara, paisagem, manejo, fenologia. 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1. PERDA DE HABITAT E FRAGMENTAÇÃO 

 

A Mata Atlântica é a segunda maior floresta tropical do continente americano, 

abrange a costa brasileira, do estado Rio grande do sul ao Rio grande do norte, e se 

estende para o sul e leste do Paraguai e nordeste da Argentina. É composta por 

mosaico de diferentes fisionomias, apresenta cerca de 32364 espécies de plantas 

(FORZZA et al., 2012). É uma área prioritária para conservação, está entre os 25 

hotspots de biodiversidade do mundo (MYERS et al., 2000). Hotspots compreendem 

áreas que reúne alto endemismo e elevada perda de hábitat (MYERS et al., 2000).  

As taxas de desmatamento desafiam a legislação vigente (LEI 11.428 de 2006), que 

protegem a Mata Atlântica brasileira, mais de 93% da floresta original já foi 

devastada e restam menos de 100.000 km2 de vegetação (TABARELLI et al., 2005). 

Modificações antrópicas podem resultar em perda de habitat e fragmentação 

(FAHRIG, 2003). A perda de habitat deriva de uma redução na proporção de habitat 

disponível na paisagem. Por outro lado, a fragmentação de habitat é representada 

por modificações: (a) na quantidade de habitat, (b) no número de manchas de 

habitat, (c) no tamanho da mancha de habitat, e (d) na conectividade das manchas 

(FAHRIG, 2003). Ambos são apontados como ameaças à conservação da 

biodiversidade global (FOLEY et al., 2005), e são inevitavelmente correlacionados 

em algum grau, atuando em sinergia em paisagens com redução de habitat 

próximas a. 30% (ANDRÉN, 1994; EWERS; DIDHAM, 2006; PARDINI et al., 2010).  
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A perda de habitat na paisagem afeta a manutenção da biodiversidade por 

meio de processos múltiplos que atuam em todas as escalas hierárquicas 

(ADDICOTT et al., 1987; BÉLISLE et al., 2001; KURKI et al., 2000; ZITSKE et al., 

2011). A perda de habitat altera as condições microclimáticas, tais como umidade e 

temperatura (MURCIA, 1995). Essas alterações podem afetar a sobrevivência dos 

indivíduos e das populações tipicamente florestais, acarretando em menores taxas 

de germinação e consequentemente menor recrutamento e estabelecimento 

(CORDEIRO; HOWE, 2003; JANZEN, 1970). Dessa forma, a perda de habitat pode 

alterar a dinâmica de dispersão das espécies (FAHRIG; MERRIAM, 1994) e por fim 

levar a homogeneização da comunidade (perda de diversidade) (CORDEIRO; 

HOWE, 2003). 

Em florestas tropicais a maioria dos estudos em nível de paisagem avaliam 

principalmente os aspectos estruturais da paisagem como tamanho e/ou qualidade 

do fragmento, grau de isolamento e conectividade da paisagem (FARIA et al., 2009; 

LOPES et al., 2009; MARTENSEN et al., 2008; METZGER 2000; RIBEIRO et al., 

2009; TABARELLI et al., 1999). TABARELLI et al., (1999) sugerem mudanças 

previsíveis na estrutura da guilda de plantas com a redução dos fragmentos 

florestais, levando a homogeneização das assembleias de plantas, o que torna 

improvável a preservação da biodiversidade da Mata Atlântica. Outro estudo 

realizado na Mata Atlântica mostrou que a complexidade e conectividade dos 

fragmentos são parâmetros importantes da paisagem ligados ao grupo funcional à 

riqueza e diversidade total, o que atesta a importância dos aspectos estruturais, nas 

relações entre a paisagem e comunidades fragmentadas (MARTENSEN et al., 2008; 

METZGER 2000). 

Recentemente, a relação entre a quantidade de habitat na paisagem e a 

riqueza, abundância e diversidade tem sido avaliada para  diversos grupos de 

animais e plantas (LIMA; MARIANO-NETO 2014; LINDENMAYER et al., 2005; 

MONTOYA et al., 2010; OLIVEIRA 2013; PARDINI et al., 2010; RADFORD et al., 

2005). PARDINI et al., (2010) relatam que o tamanho do fragmento florestal é 

evidente somente em níveis intermediários de cobertura florestal, onde a diversidade 

da paisagem ainda é alta e há oportunidades para aumentar a biodiversidade local, 
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por meio de gestão. No entanto, altos níveis de perda de habitat podem impulsionar 

a biota nativa por meio de um filtro de extinção, devido à ruptura da conectividade 

entre os remanescentes florestais (PARDINI et al., 2010). 

MONTOYA et al., (2010) encontraram uma relação entre taxas de plantas e 

redução da cobertura florestal, e observaram que o principal determinante da 

redução da probabilidade de ocorrência das espécies foi à quantidade de habitat na 

paisagem, quando a espécie em questão apresentava característica biológica 

estritamente florestal, ou seja, mais tolerante à sombra e sensível às alterações 

antrópicas. 

 FAHRIG (2013) propôs a hipótese da quantidade de habitat para testar a 

relação entre montante de habitat e riqueza de espécies. A hipótese postula que o 

tamanho da mancha e isolamento são movidos principalmente por um único 

processo subjacente, o efeito área amostral. Portanto, a hipótese prediz que a 

riqueza de espécies nos sítios de amostragem de igual tamanho deve aumentar com 

a quantidade de habitat na paisagem. Dessa forma, o total de habitat na paisagem 

tem sido identificado como condutor fundamental para os principais aspectos da 

gestão de paisagens (FAHRIG, 2013; LINDENMAYER et al., 2008; PARDINI et al., 

2010), devido às crescentes evidências empíricas, que relacionam mudanças no 

total de cobertura florestal com mudanças na diversidade (RADFORD et al., 2005), e 

funcionamento do ecossistema (TSCHARNTKE et al., 2012). 

 LINDENMAYER e LUCK (2005) relataram a variabilidade de resultados que 

podem ocorrer em estudos que avaliam a relação entre a resposta biológica e o 

montante de habitat na paisagem. Por exemplo, RADFORD et al., (2005) e 

DRINNAN (2005) encontraram evidências de relações não lineares para aves, 

plantas e fungos, respectivamente. Por outro lado, LINDENMAYER et al., (2005) 

obtiveram relação linear para assembleia de aves. A variação dos resultados pode 

ser real e ocorrem devido a uma variedade de fatores inter-relacionados, incluindo (I) 

a assembleia do taxa; (II) tempo e duração da alteração da paisagem; (III) tipo, 

intensidade e extensão da alteração da paisagem ocorrendo e os processos 

associados potencialmente ameaçando a persistência dos taxas. 

Recentemente, RIGUEIRA et al., (2013) identificaram uma relação não-linear 

entre quantidade de habitat e riqueza de Myrtaceae tipicamente florestais, na Mata 
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Atlântica do estado da Bahia, no nordeste do Brasil. Nesse estudo foi observada a 

importância da quantidade de habitat (28% e 35,7%) na manutenção da riqueza de 

adultos e do total de espécies, respectivamente. A presença do limiar deve-se 

possivelmente as características estritamente florestais das espécies pertencentes a 

família Myrtaceae utilizadas no estudo. Por outro lado, ANDRADE (2013) e 

OLIVEIRA (2013) encontraram relações lineares entre a perda de habitat e a 

riqueza, abundância e diversidade de Rubiaceae e Arecaceae, respectivamente. 

Dessa forma, estudos empíricos evidenciam que a presença da relação não linear 

entre a resposta biológica e o montante de habitat pode existir ou não em algumas 

paisagens sobre pressões antrópicas (LINDENMAYER; LUCK, 2005).  

 

1.2. A ESPÉCIE Euterpe edulis Mart.  

 

As florestas tropicais abrigam uma das maiores diversidades de palmeiras 

(família Arecaceae) do mundo, riqueza estimada em 202 gêneros e 2600 espécies 

(KEW ROYAL BOTANIC GARDEN); sendo que 40 dessas ocorrem na Mata 

Atlântica, dentre elas várias endêmicas (HENDERSON et al., 1995).  

O palmito juçara Euterpe edulis é uma das espécies florestais com maiores 

densidades neste domínio, e é frequente no estrato médio arbóreo da Mata Attântica 

(RAUPP et al., 2009; REIS et al., 2000). Porém, devido ao extrativismo ilegal, 

poucas áreas apresentam a espécie em abundância (GALETTI; FERNANDEZ, 

1998).  

A redução da população vem ocorrendo desde o início da colonização com a 

intensa supressão da Floresta Atlântica, cuja área remanescente abrange apenas 

5% do domínio original (SOS MATA ATLÂNTICA/INPE 2008). Além disso, a 

extração ilegal do palmito, meristema apical comestível, para fins econômicos pode 

ter efeitos graves sobre a estrutura da população, especialmente no contexto de 

paisagens fragmentadas (PORTELA et al., 2010). A extração comercial do palmito 

resultou em pequenas populações naturais de Euterpe edulis em fragmentos 

isolados, o que vem comprometendo a capacidade de regeneração e a oferta de 

recursos para a fauna mamíferos e aves (sabiás, jacus, psitacídeos), com a qual a 

espécie possui destacado nível de interação (GALETTI; ALEIXO, 1998; JORDANO 
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et al., 2000). A espécie é considerada “em perigo”, seguindo os critérios da IUCN 

(FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2006). 

A família Arecaceae está entre uma das mais importantes para as aves  

(SNOW, 1981). Além da importância ecológica, Euterpe edulis apresenta várias 

características favoráveis ao manejo sustentável, tais como: alta produtividade com 

baixa redundância temporal (pico de produção de frutos maduros durante o inverno, 

períodos de escassez de recursos alimentares), relativamente alta especificidade de 

consumidores, e extenso período de oferta de frutos, em torno de oito meses 

(PALUDO et al., 2012). Desta forma, a espécie constitui uma importante fonte 

alimentar para os vertebrados das florestas tropicais (GALETTI et al., 1999). 

Diante deste cenário de exploração extrativista e da importância dos recursos 

para fauna, E. edulis está entre as espécies nativas mais estudadas da Mata 

Atlântica. Diversas pesquisas a cerca da autoecologia foram realizadas buscando 

conservar e manejar as suas populações. Entre os estudos temos: genéticos 

(CONTE et al., 2003; GAIOTTO et al., 2003), etnoecológicos (BARROSO et al., 

2010; FAVRETO et al., 2010; TROIAN 2009), frugivoria e dispersão de sementes 

(GALETTI et al., 2013; REIS, 1995), dinâmica e estrutura populacional (FADINI et 

al., 2009; MAFEI 2011; MELITO et al., 2014; REIS et al., 2000; ROTHER et al., 

2013; SILVA et al., 2009), fenologia reprodutiva e a interações com a fauna 

(CASTRO et al., 2007; GALETTI et al., 2013; GENINI et al., 2009; LAPS 1996). 

Estudos demográficos com palmito juçara datam desde a década de 1990 

(MELITO et al., 2014; RAUPP et al., 2009; REIS 1995; REIS et al., 2000; SILVA 

1991). Estes estudos demonstram uma estrutura demográfica em forma de pirâmide, 

com base larga de plântulas e juvenis, e um número pequeno de indivíduos 

reprodutivos. Estes dados sugerem uma forte dependência de populações grande 

sobre uma proporção menor de indivíduos reprodutivos (61 indivíduos/ha) (REIS; 

KAGEYAMA, 2000). Essa dependência tem consequências importantes para a 

conservação da espécie, uma vez que a estratégia reprodutiva inclui a manutenção 

de um grande banco de plântulas (REIS et al., 1996). 

REIS e KAGEYAMA (2000) demonstram que os níveis de interação de E. 

edulis com a fauna acarretam em processos essenciais para a sobrevivência e 

manutenção das populações da espécie, possibilitando a mudança dos rumos da 
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dinâmica sucessional. A manutenção das populações de palmeira depende 

intimamente da chegada de novas sementes na área impactada e o papel dos 

animais dispersores e predadores passa a ser fundamental para o estabelecimento 

de um banco de plântulas (NODARI et al., 2000; REIS et al., 2000). 

PIZO et al., (2006) evidenciam que a variação intraespecífica no tamanho das 

sementes de E. edulis tem consequências importantes para o sucesso reprodutivo 

das plantas individuais. Neste estudo os diâmetros das sementes variaram de 8,3 a 

14,1 mm. Sementes maiores apresentaram maiores acúmulos de biomassa, tanto 

aéreas como radiculares. Portanto, indivíduos de E. edulis que produzem sementes 

grandes possuem um maior sucesso de germinação e eficácia no estabelecimento 

de plântulas (LEITE et al., 2012; PIZO et al., 2006). 

Recentemente, GALETTI et al., (2013) simularam por meio de modelos de 

seleção fenotípica as mudanças evolutivas no tamanho da semente de Euterpe 

edulis. Nesse estudo observaram a seleção de sementes menores em áreas 

defaunadas, onde aves de pequeno porte são mais abundantes e as de grande 

porte como tucanos (Ramphastos dicolorus e R. vitelinus) e grandes cotingas 

(Procnias nudicollis e Pyroderus scutatus), são localmente ou funcionalmente 

extintas. Há uma pressão de seleção do tamanho das sementes nas áreas 

defaunadas, devido a menor abertura do bico das aves.  As simulações indicam que 

tal mudança evolutiva no tamanho das sementes de populações de E. edulis seria 

possível, em cerca de 75 anos após um evento de distúrbio (tais como, defaunação, 

caça ou fragmentação). As sementes de E. edulis são recalcitrantes, não retém 

umidade por um longo período (ANDRADE; PEREIRA, 1997; PIZO et al., 2006). 

Deste modo, sementes menores são menos resistentes ao dessecamento e mais 

sensíveis às adversidades, o que compromete o estabelecimento do banco de 

plântulas (MOLES; WESTOBY, 2004). 

Diversos estudos têm sugerido que muitas espécies de Arecaceae 

encontram-se ameaçadas pelo processo de fragmentação e diminuição do 

recrutamento de plântulas (SCARIOT, 1999; AGUIRRE; DIRZO, 2008), competição 

com espécies invasoras e ruptura das interações com a fauna (FLEURY; GALETTI, 

2004). Devido às preocupações quanto à conservação de E. edulis, várias pesquisas 

e ações foram realizadas no sentido de conhecer melhor a espécie e o seu uso 
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pelas populações locais (BARROSO et al., 2010; FAVRETO et al., 2010). Euterpe 

edulis é uma das espécies florestais nativas brasileiras sobre a qual foi acumulado 

grande conhecimento em biologia, ecologia, conservação e manejo (CÔRTES 2006; 

GALETTI et al., 1999; GALETTI et al., 2013; REIS et al., 2000; SILVA et a., 2009).  

A maioria dos estudos demográficos com E. edulis foram desenvolvidos na 

região sul e sudeste do país (FANTINI; GURIES, 2007; MEYER; DORNELLES, 

2003; SILVA, 1991; TONETTI; NEGRELLE, 2001) na região nordeste (MELITO et 

al., 2014; SILVA et al., 2009). Os estudos demográficos visam compreender a 

estrutura demográfica de uma população, fornecem uma percepção estática e 

limitada (VIRILLO et al., 2011), no entanto estas informações podem ser úteis para a 

avaliação de conservação imediata (BRUNA; KRESS, 2002). Portanto, devido à 

pressão de exploração do palmito e a importância dos frutos na alimentação de aves 

e mamíferos, a avaliação da estrutura demográfica de E. edulis é fundamental para 

a compreensão do manejo da espécie. Por exemplo, ao avaliar várias populações de 

uma mesma espécie, podemos estimar desvios de alguns atributos demográficos 

(BRUNA; KRESS, 2002). 

A primeira classificação em estádios de tamanho de Euterpe edulis Mart. foi 

proposta por SILVA (1991) em estudos realizados na Reserva de Santa Genebra 

(SP), uma mata mesófila semidecídua. A autora levou em consideração as 

distribuições de frequência de altura, de diâmetro e do número de folhas para 

classificar os indivíduos em: plântulas, juvenis, imaturos e adultos. A autora baseou-

se nos períodos ontogenéticos propostos por GATSUK et al., (1980), que utiliza o 

tamanho relacionado mais diretamente com a capacidade fotossintética. 

REIS et al., (1996) adaptaram a classificação proposta por SILVA (1991), 

considerando como parâmetros básicos para a caracterização dos estádios, a altura, 

o número e a forma das folhas. O autor classificou a população de Euterpe edulis 

em seis estádios de tamanho: plântula, juvenis I, juvenis II, imaturos I, imaturos II e 

adultos. Posteriormente, a classificação de SILVA (1991) os estudos demográficos 

com E. edulis expandiram nas florestas tropicais (TONETTI 1997; COSSIO 2010; 

FANTINI; GURIES 2007; MELITO et al., 2014; MEYER; DORNELLES 2003; SILVA 

et al., 2009). 
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 De forma geral, esses estudos avaliaram a densidade de indivíduos de E. 

edulis  por hectare (tabela 1), a estrutura populacional (TONETTI 1997; FANTINI; 

GURIES, 2007; MEYER; DORNELLES, 2003; TROIAN, 2009), o crescimento e a 

dinâmica do banco de plântulas (TONETTI 1997; FANTINI; GURIES, 2007), além da 

fenologia reprodutiva (TONETTI 1997; CASTRO et al., 2007).  

Os resultados obtidos por MEYER e DORNELLES (2003) apresentaram uma 

estrutura populacional em forma de pirâmide, com baixa quantidade de matrizes 

produtoras de sementes, apenas 8 adultos/ha. A pirâmide populacional evidencia 

que a população possa se auto-sustentar ao longo do tempo (REIS et al., 1996). 

Maiores taxas de regeneração, sobrevivência e crescimento de E. edulis em áreas 

de Floresta Ombrófila Densa estão relacionadas com a baixa densidade e 

abundância de outras plantas arbóreas (FANTINI; GURIES, 2007). Os autores 

demonstraram que na população amostrada a retirada de indivíduos de E. edulis 

com DAP maiores que 9 cm, mantendo-se o mínimo de 50 indivíduos previsto pela 

resolução CONAMA nº 237/97, aumentou a taxa de crescimento dos indivíduos mais 

juvenil (FANTINI; GURIES, 2007). 

A estrutura populacional em forma de “J” invertido, relacionada com a 

regeneração contínua, representa a consequência do efeito de densidade 

dependência, com um número de matrizes minimamente adequado para a 

continuidade das populações (TROIAN, 2009). Portanto, a estrutura da população e 

dinâmica de E. edulis parece ser distinta em populações em florestas com diferentes 

históricos de ação humana, apesar de haver poucos estudos considerando este 

aspecto (FANTINI; GURIES 2007; MARCOS; MATOS 2003; PORTELA et al., 2010; 

SILVA 2011; TROIAN 2009). Áreas florestais em estádios mais avançados tendem a 

possuir índices de mortalidade mais acentuados nas classes iniciais em decorrência 

dos efeitos de dependência de densidade (SILVA-MATOS et al., 1999; SILVA 2011).  

No entanto, COSSIO (2010) e SILVA (2011) observaram que populações de 

palmito juçara em florestas secundárias mantiveram o mesmo padrão observado em 

florestas em estádios mais avançados. Porém, possuíram uma estrutura com maior 

número de indivíduos na classe juvenil II em comparação com as demais unidades 

de paisagem semelhante a alguns trabalhos em áreas manejadas ou florestas 

secundárias iniciais. 
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Tabela 1. Localização, área amostrada e densidade de indivíduos de Euterpe edulis 

(modificado de MELITO et al., 2014). 

 

Localização Área amostrada 

(ha) 

Densidade 

(ind./ha) 

Referência 

Una (BA) 
0.19 2661 

MELITO et al., (2014 no 

prelo) 

Una (BA) 0.61 4232 SILVA et al., (2009) 

Una (BA) 
0.19 2981 

MELITO et al,. (2014 no 

prelo) 

Una (BA) 
0.19 1104 

MELITO et al,. (2014 no 

prelo) 

Una (BA) 
0.19 4677 

MELITO et al., (2014 no 

prelo) 

Una (BA) 0.12 / 0.004³ 4559 MARTINI* 

Paranaguá (PR) 1.0 / 0.1 2349 TONETTI (1997) 

Maquiné (RS) 1.0 /0.1
5
 8117

1
 COSSIO (2010) 

Maquiné (RS) 1.0 / 0.1
5
 6767

1
 COSSIO (2010) 

Maquiné (RS) 1.0 / 0.1
5
 9329

1
 COSSIO  et al., (2010) 

Sete Barras (SP) NI 17914² REIS et al., (2000) 

Campinas (SP) 0.25 3780 SILVA-MATOS (2000) 

Anchieta (SP) 0.8 154 FADINI et al., (2009) 

Caraguá (SP) 0.8 1860 FADINI et al., (2009) 

São Francisco do Sul (SC) 
1.0 / 0.04³ 2350 

MEYER e DORNELLES 

(2003) 

São Pedro de Alcântara 

(SC) 
NI 17966² 

REIS et al., (2000) 

Blumenau (SC) NI 8450 REIS et al., (2000) 

Blumenau (SC) 5.44 17200 REIS et al., (1996)  

Maquiné (RS) 0.26 5343 RAUPP et al., (2009) 
* Dados inéditos coletados em 2000.  

¹ valores são média de três anos.  

² valores são médias de dois anos ³ primeiro valor é a área amostrada para indivíduos com tronco 
expostos> 1 m, segundo valor é a área amostrada para indivíduos <1 m. 

 

 

1.3. FENOLOGIA REPRODUTIVA  

 

Fenologia é o estudo das fases ou atividades do ciclo de vida de plantas ou 

animais e sua ocorrência temporal ao longo do ano (MORELLATO; LEITÃO-FILHO, 

1996). Estudos fenológicos contribuem para o entendimento dos padrões 
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reprodutivos e vegetativos de plantas e animais que delas dependem 

(MORELLATO; LEITÃO- FILHO, 1996). No passado, a fenologia de plantas era 

muito usada na agricultura e silvicultura, mas nas últimas décadas tem sido utilizada 

como ferramenta no manejo de ecossistema, no entendimento da regeneração e 

reprodução das plantas, bem como na organização temporal dos recursos dentro 

das comunidades (MORELLATO; LEITAO-FILHO 1992,1996).  

O conhecimento e a compreensão dos padrões fenológicos das espécies 

arbóreas nos ecossistemas naturais são fundamental, pois permitem avaliar a 

disponibilidade de recursos ao longo do ano, prever períodos de reprodução das 

plantas e determinar estratégias de coleta de sementes e disponibilidade de frutos 

(FOURNIER, 1976, MORELLATO; LEITÃO-FILHO 1996, 1995). Além disso, são 

indispensáveis nos estudos ecológicos sobre as interações das plantas com a fauna, 

na conservação dos recursos genéticos, e em fornecerem parâmetros com vistas à 

conservação e manejo (CASTRO et al., 2007; FAVRETO et al., 2010; REIS et al., 

2000).  

Os padrões fenológicos reprodutivos podem ser influenciados por fatores 

abióticos e bióticos. Os fatores abióticos representados pelas variações sazonais no 

regime hídrico, de temperatura e fotoperíodo têm sido citados como 

desencadeadores dos padrões fenológicos das plantas (OPLER et al., 1976;  

ASHTON et al., 1988; MORELLATO et al., 2000). Já os fatores bióticos, 

representados pelo modo de dispersão sementes, herbivoria, atividade dos 

polinizadores, dispersores ou predadores de sementes tem sido citados como os 

que selecionam os padrões fenológicos (CHAPMAN et al., 1999; NEWSTROM et al., 

1994).  

A avaliação dos eventos fenológicos é baseada na caracterização das 

fenofases (floração em botão, frutos, frutos verdes, frutos maduros, queda das folhas 

e brotação) e na intensidade das mesmas (FOURNIER, 1974). FOURNIER e 

SALLAS (1966) realizaram um dos primeiros estudos fenológicos em nível de 

comunidade, em espécies arbóreas de um bosque tropical seco, seguido pelo 

estudo de JANZEN (1967), sobre o sincronismo na reprodução sexual de espécies 

arbóreas de floresta tropical, ambos foram realizados na Costa Rica. Em seguida, 

estudos fenológicos tiveram destaque na America Central (ADLER; LAMBERT 2008; 
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BULLOCK; SOLIS-MAGALLANES 1990; NEWSTROM et al., 1994). Estes estudos 

mostram que a maioria das espécies arbóreas estudadas nestas comunidades 

apresenta o pico de floração e frutificação dentro da estação seca. 

ADLER e LAMBERT (2008) descrevem a variação espacial e temporal na 

fenologia reprodutiva de duas espécies de palmeiras em Ilhas de floresta no Canal 

do Panamá. Concluíram que a frutificação não é limitada apenas a estímulos 

sazonais, como chuva e comprimento do dia, devido à ausência de sincronismo 

reprodutivo. Os autores sugerem que a abundancia dos polinizadores pode ser um 

fator crucial para a reprodução.  

Estudo realizado na floresta tropical da Costa Rica, NEWSTROM et al., 

(1994) relatam que os padrões fenológicos podem variar dentro de uma espécie, se 

avaliados em diferentes ecossistemas. Em espécies tropicais os padrões fenológicos 

variar mais amplamente sobre a distribuição geográfica e temporal das espécies do 

que em espécies de clima temperado (BULLOCK; SOLIS –MAGALLANES 1990; 

NEWSTROM et al., 1994; MORELLATO et al., 1990; WRIGHT 1996). Além disso, as 

taxas de floração e frutificação podem variar entre populações, entre indivíduos e 

entre anos (STEPHENSON, 1981). A diversidade de padrões fenológicos nas 

florestas tropicais é considerada importante para a manutenção da elevada riqueza 

de espécies nestas comunidades (WRIGHT, 1996).  

Em florestas tropicais do Brasil, a sazonalidade climática é menos 

pronunciada. Os primeiros estudos de fenologia surgiram na década de setenta na 

região da Amazônia com ARAÚJO (1970), MAGALHÃES e ALENCAR, (1979). 

ARAÚJO (1970) estudou a fenologia de 36 espécies e relatou a ocorrência da 

floração na estação seca. No entanto, os estudos realizados em florestas 

amazônicas por MAGALHÃES e ALENCAR, (1979) e KNOWLES e PARROTTA 

(1997) demonstram padrões muito irregulares de floração e frutificação entre os 

anos na comunidade de árvores. Contudo, observaram um predomínio da floração 

na estação seca e no início da estação chuvosa, variando de agosto a dezembro, na 

Floresta Amazônica. 

Na Floresta Ombrófila Densa, a sazonalidade reprodutiva é menos acentuada 

(CASTRO et al., 2007; PESSOA et al., 2012; TALORA; MORELLATO 2000). Em 

Florestas Ombrófilas Densas no sul do estado da Bahia (MORI et al., 1983) e na 
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região sudeste do Brasil há um predomínio da floração na estação seca, primavera e 

verão (MORI et al., 1983; MORELLATO et al., 1989; MORELLATO, 1991). No 

estudo de REYS et al., (2005) foi observado o mesmo padrão para a floração em 

árvores arbóreas da Mata Ciliar no estado do Mato Grosso do Sul.  A oferta de frutos 

tem início na estação chuvosa (CHAPMAN et al., 1999; REYS et al., 2005).  

Em florestas tropicais, diversos estudos relatam os aspectos fenológicos de 

palmeira (ANDREAZZI et al., 2012; CASTRO et al., 2007; HENDERSON et al., 2000; 

PERES 1994; RUIZ; ALENCAR 2004; SOUZA; MARTINS 2004), e a maioria tem 

mostrado padrões sazonais de floração e frutificação. Os frutos das palmeiras são 

um importante recurso alimentar para uma grande assembleia de vertebrados 

frugívoros (GALETTI et al., 1999; GALETTI et al., 2013; GENINI et al., 2009; PERES 

1994).   

A espécie Euterpe edulis está entre as mais estudas na Mata Atlântica 

(CASTRO et al., 2007; GALETTI et al., 2013; GENINI et al., 2009; REIS 1995; 

SILVA-MATOS; WATKINSON 1998).  A fenologia de E. edulis se caracteriza por um 

longo período de floração, conforme LORENZI (1992) iniciando no mês de setembro, 

prolongando-se até dezembro, e por um pico de frutificação de no inverno, período 

de escassez de recurso (PERES, 2000). No entanto, CASTRO et al., (2007)  não 

encontrou pico de frutificação no período tido como escasso em recurso, indicando 

que o tempo de oferta de frutos pode estar relacionada com a variação temporal de 

determinadas condições ambientais de cada floresta. 

Estudos fenológicos do palmito juçara são de extrema importância para 

compreensão da manutenção dessa espécie em um bioma altamente explorado e 

ameaçado. Diversos trabalhos relatam os efeitos da fragmentação sobre os padrões 

fenológicos (AGUILAR et al., 2008; AIZEN; FEINSINGER 1994; ANDREAZZI et al., 

2012; FUCHS et al., 2003; HERRERÍA – DIEGO et al., 2006).  No entanto, há 

escassez de trabalhos empíricos que enfocam a perda de habitat na escala de 

paisagem e os aspectos fenológicos (VALDÉS; GARCÍA, 2011). 
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2. OBJETIVO  

2.1. OBJETIVO GERAL 

Investigar as relações existentes entre a perda de habitat com a estrutura 

demográfica e a fenologia reprodutiva de Euterpe edulis em paisagens no sul da 

Bahia, Brasil. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar os efeitos da perda de habitat nos diferentes estádios ontogenéticos 

da espécie Euterpe edulis. 

 Avaliar se a perda de floresta na paisagem tem consequências para a 

proporção de indivíduos frutificando/florescendo.  

 Avaliar se há sazonalidade e sincronia das fenofases ao longo do gradiente 

de cobertura florestal.   

 Avaliar se os tempos médios de duração da frutificação e da floração 

respondem a perda de cobertura florestal 
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4. CAPÍTULO I 

 
 

 Perda de habitat e a estrutura populacional de Euterpe edulis no 

sul da Bahia, Brasil 

 

 

 

Abstract: Habitat loss is the main driver of population decline. In this context, we aim 

to investigate the relationship between habitat loss at landscape scale and the 

demographic structure (seedlings, juveniles, immature, and adult) of Euterpe edulis. 

We installed 14 plots of 0.5 ha (50 x 100 m) in a gradient of forest cover in the 

southern Bahia (ranging from six to 83%). We assess the population density in 

different ontogenetic stages, and marked all individuals of E. edulis with plastic tags, 

and measured for height and diameter at breast height (DBH). The landscapes of 43, 

64 and 83% of forest cover showed the highest density of juçara palm, 1.206, 960 

and 1.032 individuals, respectively. The density of juveniles II and immature showed 

a linear and significant relationship with the gradient of forest cover. The forest cover 

loss at landscape did not influence the ratio between the number of seedlings and 

adults. Similarity analysis of Bray-Curtis grouped the landscapes 43, 51, 64 and 83% 

of forest cover as the most similar, indicating a high similarity between the population 

structures. Our results indicate that species substantially reduce their representation 

at landscapes with low percentage of forest cover. However the management of the 

population allows the establishment and maintenance in anthropogenic landscapes. 

These results can help managers of conservation areas to prioritize areas for more 

effective maintenance of the species as well as in the choice of areas for 

implementation of conservation units. 

 

 

Keywords: juçara palm, ecological patterns, rain forest, landscape, conservation. 
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Resumo: A perda de habitat é o principal condutor do declínio populacional. Neste 

contexto, o presente estudo investigou a relação entre a perda de habitat em escala 

de paisagem e a estrutura demográfica (plântulas, juvenis, imaturos e adultos) da 

palmeira Euterpe edulis. Foram instaladas 12 parcelas de 0,5 ha (50 x 100 m) em 

um gradiente de cobertura florestal no sul da Bahia (variando de seis a 83%). Para 

avaliar a densidade populacional nos diferentes estádios ontogenéticos, todos os 

indivíduos de E. edulis foram marcados e numerados. As paisagens com 43, 64 e 

83% de cobertura florestal apresentaram as maiores densidade da palmeira juçara 

com 1.206, 960 e 1.032 indivíduos, respectivamente. A densidade de juvenis II e 

imaturos apresentou uma relação linear e significativa com o gradiente de cobertura 

florestal. Porém não influenciou a razão entre o número de plântulas e indivíduos 

adultos. A análise de similaridade de Bray-Curtis agrupou as paisagens com 43, 51, 

64 e 83% de cobertura florestal como as mais semelhantes, o que indica uma alta 

similaridade entre as estruturas populacionais nessas áreas. Nossos resultados 

indicam que a espécie tem reduzido substancialmente a sua representação em 

paisagens com porcentagem abaixo de 30% de cobertura florestal. No entanto o 

manejo da população permite o estabelecimento e manutenção em paisagens 

antropizadas. Esses resultados podem auxiliar os gestores de áreas de conservação 

a priorizar áreas mais efetivas para a manutenção da espécie bem como na escolha 

de áreas para implantação de unidades de conservação.  

 

 

Palavras-chave: juçara, padrões ecológicos, floresta tropical, paisagem, 

conservação. 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

A perda de habitat e a fragmentação florestal são as principais ameaças à 

biodiversidade global, provocam grandes mudanças na composição de espécies e 

perda de processos populacionais (FAHRIG 2003; FISCHER; LINDENMAYER 2007; 

GARDNER et al., 2009). É bem estabelecido que as reduções na riqueza de 
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espécies, abundância e diversidade estão relacionadas com a disponibilidade de 

habitat na escala da paisagem (DRINNAN 2005; LINDENMAYER; LUCK 2005; 

PARDINI et al., 2010; RIGUEIRA et al., 2013). Após uma perda de 60% de habitat 

na paisagem aumentam as chances de extinções locais, como consequência da 

própria supressão do habitat (ANDRÉN 1994; FAHRIG 2003). No entanto, a 

continua perda de habitat aumenta a distância entre manchas que, juntamente com 

a redução do tamanho médio das mesmas, diminui a taxa de migração de indivíduos 

(FAHRIG, 2003). A perda de habitat e a fragmentação são processos distintos, no 

entanto eles podem atuar em sinergia em paisagens com redução de habitat, perto 

de 30% (ANDRÉN, 1994; EWERS; DIDHAM, 2006; PARDINI et al., 2010). 

Limiares de extinção, ou redução abrupta na resposta biológica a partir de 

uma quantidade de habitat disponível na paisagem, têm sido relatados para muitos 

grupos biológicos e paisagens (ANDRÉN, 1994; PARKER;  MAC NALLY, 2002; 

DRINNAN, 2005; MONTOYA et al., 2010), incluindo a Mata Atlântica (LIMA; 

MARIANO-NETO 2014; PARDINI et al., 2010; RIGUEIRA et al., 2013). Estudo 

realizado em florestas da Austrália encontrou uma relação não linear entre o 

tamanho do fragmento florestal e riqueza de espécies de aves, sapos, fungos e 

plantas. O autor avaliou vários parâmetros de fragmentação e concluiu que a área 

amostral é o melhor e o mais significativo preditora para todos os táxons (DRINNAN, 

2005). MONTOYA et al., (2010) mostrou uma relação entre a redução da quantidade 

de habitat e a probabilidade de ocorrência de espécies de árvores na Espanha. Este 

autor conclui que independente do nível de fragmentação da floresta, a 

probabilidade de ocorrência de espécies de árvores tende a diminuir, juntamente 

com a redução da cobertura florestal.  

Recentemente, FAHRIG (2013) propôs a hipótese da quantidade de habitat, 

na qual a riqueza de espécies nos sítios de amostragem de igual tamanho deve 

aumentar com a quantidade de habitat na paisagem. Esta hipótese postula que o 

efeito do tamanho e do isolamento das manchas é conduzido principalmente por um 

único processo subjacente, a área amostral. Após, os estudos de PARDINI et al., 

(2010) e FAHRIG (2013) a quantidade de habitat na paisagem tem sido considerada 

em estudos empíricos para vários grupos de plantas na mata Atlântica, tais como: 
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Myrtaceae (RIGUEIRA; ROCHA; MARIANO-NETO, 2013), Rubiaceae (ANDRADE, 

2013), Sapotaceae (LIMA; MARIANO-NETO, 2014) e Arecaceae (OLIVEIRA 2013). 

Esses estudos encontraram tanto relações não-lineares (RIGUEIRA; ROCHA; 

MARIANO-NETO, 2013), quanto lineares (ANDRADE, 2013), entre a riqueza, 

abundância e diversidade de espécies e a quantidade de habitat na paisagem.  

Dessa forma, estudos empíricos evidenciam que a presença da relação não linear 

entre a resposta biológica e o montante de habitat pode existir ou não para 

diferentes grupos biológicos (LINDENMAYER; LUCK, 2005). 

A Mata Atlântica abriga uma quantidade desproporcional de biodiversidade 

global (MYERS et al., 2000). Embora seja um exemplo de um bioma atualmente 

reduzido a 11-16% de sua extensão original e fragmentado, onde mais de 80% dos 

remanescentes florestais são menores do que 50 ha (RIBEIRO et al., 2009). Entre 

as espécies vegetais encontradas na Mata Atlântica destacam-se as da família 

Arecaceae (palmeiras), com cerca de 40 espécies  (PINTAUD et al., 2008).  Sendo a 

espécie Euterpe edulis - palmeira juçara - uma das espécies nativas mais estudadas 

da Mata Atlântica (FADINI et al., 2009; FAVRETO et al., 2010; GALETTI et al., 2013; 

REIS 1995; REIS et al., 2000; ROTHER et al., 2013). Estudos demográficos com 

palmito juçara datam desde a década de 1990 (MELITO et al., 2014; RAUPP et al., 

2009; REIS et al., 2000; SILVA 1991; SILVA et al., 2009), contudo esses estudos 

foram realizados em escala local. O presente estudo tem como objetivo investigar a 

relação entre a perda de habitat na escala da paisagem e estrutura demográfica da 

Euterpe edulis. Esperamos que a perda de habitat afete negativamente a população 

de E. edulis, com o número de indivíduos nos diferentes estádios ontogenéticos 

decrescendo com a perda de habitat na paisagem. 

 

4.2. METODOLOGIA 

4.2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido em paisagens localizadas nos municípios do sul e 

extremo sul da Bahia: Una, Mascote e Belmonte (fig.1), ambos contendo 

remanescentes de Floresta Ombrófila Densa de baixada (THOMAS et al., 1998). A 
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floresta tropical úmida de planície predomina na região, e é caracterizada pela 

estratificação vertical, com dossel (25 - 30 m) e emergente (até 40 m). A flora 

contém um alto nível de endemismo, abundante em epífitas, árvores de dossel e de 

sub-bosque (THOMAS; GARRISON; ARBELA, 1998). O clima predominante na área 

de estudo é do tipo Af (KOPPEN, 1936), que corresponde ao clima quente e úmido 

sem estação seca definida, com precipitação média de 1500 mm.  A temperatura 

média anual oscila entre 24- 25°C com variação média anual de 7- 8 °C, sendo os 

meses mais frios junho, julho e agosto (MORI et al., 1983). 

 

Histórico de uso 

A região possui um processo antigo de uso e ocupação desde a colonização 

portuguesa, quando grandes extensões de florestas entre Porto Seguro e o Rio de 

Contas foram convertidas em canaviais (THOMAS; GARRISON; ARBELA, 1998). O 

desmatamento foi acelerado com a construção da BR-101 na década de 1970 e a 

ameaça aos remanescentes florestais devido à crise na produção cacaueira 

(ARAUJO et al., 1998). Apesar do histórico de devastação a região do sul da Bahia 

contém remanescentes de florestas que formam uma das maiores porções 

contínuas ainda existentes em todo o nordeste brasileiro, e a região é hoje 

considerada como uma das áreas prioritárias para conservação (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 1999). Os fragmentos florestais e as plantações de cacau no sul 

da Bahia compõem o mosaico que ainda retém uma parte expressiva da fauna e 

flora local (FARIA et al., 2006; PARDINI et al., 2009). Essa região apresenta uma 

vegetação variegada, composta por remanescentes florestais maduros inseridos em 

florestas secundárias e plantações de cacau (PARDINI et al., 2009). Já os municípios 

do extremo sul da Bahia, Belmonte e Mascote, apresentam evidências de 

desmatamento recente, nas últimas quatro décadas, com o avanço da produção de 

celulose (SEI, 2002). 

Estudos preliminares de estrutura e florística indicam a existência de 

similaridade florística e estrutural entre os municípios de Una e entorno de Belmonte 

(THOMAS, 2003).  As paisagens amostradas foram estabelecidas em áreas de 

Reserva Legal em propriedades particulares e uma dentro de uma Unidade de 

Conservação (Reserva Particular Natural Nova Angélica, pertencente ao Instituto de 
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Estudos Socioambientais do sul da Bahia - IESB). A RPPN foi criada em 2004, com 

140 hectares, na zona de amortecimento da Reserva Biológica de Una 

(LEOPOLDINO; MARQUES, 2004). Cabe ressaltar que a maioria das propriedades 

particulares apresenta no mínimo 10 anos sem extração do palmito, sendo a 

paisagem com 19% de cobertura florestal protegida pela família a mais de 50 anos 

(comunicação pessoal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação dos 12 sítios de estudo, localizados nos municípios do sul 

e extremo sul da Bahia. Cada sítio está representado pela porcentagem de 

cobertura florestal em um raio de 2 km.  

 

4.2.2. DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE  

Euterpe edulis Mart. – popularmente conhecida como “palmiteiro” ou “palmito 

juçara” – é uma palmeira monopodial (não estolonífera), com estipe reto e cilíndrico, 

com diâmetro variando de oito a 30 cm quando adulto, apresentando de 15 a 20 

folhas no ápice e indivíduos adultos podem chegar a 20 m de altura (CARVALHO, 

1994). A espécie tem distribuição ao longo do litoral brasileiro, na floresta Ombrófila 

Densa, desde estado Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, ocorre também 

9% 14% 15% 19% 

25% 37% 43% 

51% 

43% 

64% 70% 83% 
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na maior parte das formações Estacional Decidual e Semidecidual (HENDERSON et 

al., 2000).  

As populações naturais da juçara utilizam estratégia reprodutiva do tipo 

“banco de plântulas” (em média 12.000 plântulas/ha), os indivíduos tornam-se 

reprodutivos entre seis e oito anos de idade (SILVA- MATOS; FRECKLETON; 

WATKINSON, 1999). Apresentam estrutura demográfica em forma de pirâmide, em 

florestas em estádio avançado de regeneração, com uma maior proporção de 

indivíduos juvenil (cerca de 70%) e poucos indivíduos adultos (0,3%) (REIS, 1995).  

As inflorescências com ráquis medem cerca de 70 cm de comprimento, com 

muitas ráquilas contendo flores em tríade (uma flor feminina e duas masculinas) 

(FISH; JR; MANTOVANI, 2008; HENDERSON et al., 2000; LAPS, 1996). Seus frutos 

são formados em infrutescência, originados de inflorescências em espádice, com 

muitos ramos espiciformes, os quais produzem em média 3.325 frutos maduros 

(REIS, 1995). Os frutos são drupáceos, carnosos, fibrosos, esféricos, glabros, de cor 

quase preta quando maduros e são dispersos por animais (LAPS, 1996). 

BOVI et al., (1987) identificaram na Bahia a ocorrência de um morfotipo 

diferente de E. edulis , que se diferencia claramente em campo por apresentar 

bainha com coloração avermelhada (morfotipo “palmito - alaranjado”) ou amarelada ( 

morfotipo “palmito – amarelado”). Alguns autores tratam esses morfotipos como 

espécies distintas (LORENZI et al., 2004). No entanto, outros autores ainda 

desconsideram essa distinção em relação à E. edulis (HENDERSON et al., 2000).   

 

4.2.3. SELEÇÃO DAS PAISAGENS E SÍTIOS AMOSTRAIS 

 

A seleção das paisagens ocorreu por meio da aquisição de imagens de 

satélite da região sul da Bahia utilizando os software QuickBird e WorldView 2011. 

Foram obtidos mapas de cobertura florestal, cobrindo os municípios de Una (área de 

1728 km2), Mascote e Belmonte (4624 km2). As regiões de Una, Mascote e 

Belmonte foram divididas em sítios de amostragem com 13 km2. Os sítios amostrais 

consistem em remanescentes florestais, de preferência em estádios maduro ou 



 

38 
 

avançado de regeneração. A porcentagem de cobertura florestal foi calculada para 

cada sítio e variou de seis a 83% (tabela 2). O tamanho das paisagens escolhidos, 

parece ser capaz de capturar a heterogeneidade da paisagem e de incluir processos 

ecológicos relevantes para árvores de florestas tropicais (URBAN, 2002). As 

paisagens e os sítios foram selecionados de acordo com alguns critérios 

estabelecidos: (I) As paisagens selecionadas neste primeiro momento passaram 

pelo processo de validação. A validação corresponde à checagem das imagens de 

satélite em campo. Foram excluídas as paisagens com predominância de vegetação 

de restinga, bem como as localizadas na Floresta Montana. Foi considerado também 

a facilidade de acesso e a ausência de conflitos. (II) A seleção dos sítios dentro das 

paisagens foi aleatória, ocorreu sorteio dentre todos os sítios disponíveis, e levou em 

consideração a distância de pelo menos 2 km entre os sítios, com o intuito de 

garantir a independência dos sítios.  

 

Tabela 2. Localização, porcentagem de cobertura florestal, tipos de matriz e uso da 

área dos 12 sítios amostrais no sul da Bahia.  

 

Municípios Cobertura florestal (%) Matriz 

Mascote 9% Pasto 

Belmonte 14% Pasto e eucalipto 

Belmonte 15% Pasto 

Belmonte 19%* Pasto e eucalipto 

Belmonte 25% Pasto 

Una 37% Pasto  

Una 42% Pasto e cabruca 

Una 43% Seringa/agricultura familiar 

Una 51% Seringa e cabruca 

Una 64% Seringa e cabruca 

Belmonte 70% Pasto e eucalipto 

Una 83% Cabruca 

 

* Área manejada a mais de 50 anos, sem extração de palmito juçara. 
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4.2.4. PARCELAS AMOSTRAIS E COLETA DOS DADOS 

 

Densidades de indivíduos nos diferentes estádios ontogenéticos  

Em cada paisagem foi selecionado um sítio amostral, onde foi demarcada 

uma parcela de 50 x 100 m (0.5ha), totalizando seis ha amostrados. Todos os 

indivíduos de E. edulis presentes nas parcelas foram numerados com etiquetas 

plásticas e medidos quanto à altura. A altura total destes indivíduos foi definida como 

a altura do solo até envergadura da folha mais nova. Medidas do diâmetro a altura 

do peito (DAP) foram tomadas apenas para indivíduos ≥ 1,30 metros. As populações 

de Euterpe edulis foram classificadas em estádios ontogenéticos, segundo a 

proposta de SILVA (1991) e REIS et al., (1996) (tabela 3).  
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Tabela 3. Classificação dos estádios ontogenéticos da população de Euterpe edulis 

nas paisagens estudadas no sul da Bahia. 

Estádio Descrição 

Plântula         

 

Palmeiras com até duas folhas abertas de cor verde ou 

carminácea, tipo palmada, apresentando semente com 

reserva endospermática. 

Juvenil I 

 

Palmeiras menores que 0,15 m de altura, apresentando 

duas a quatro folhas na maioria palmada, ou as mais novas 

pinadas. 

Juvenil II Palmeiras que apresentaram altura de inserção entre 0,15 e 

1,00 m, sem estipe aparente, apresentando folhas 

claramente pinadas. 

Imaturo  
 

Palmeiras que apresentaram estipe exposto com altura de 

inserção superior a 1,00 m sem qualquer sinal de 

florescimento ou frutificação. 

 

Adulto 
Palmeiras com sinais evidentes de floração ou frutificação e 

DAP ≥ 5 cm. 
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4.2.5. ANÁLISE DOS DADOS 

Regressões lineares foram utilizadas para avaliar a relação entre 

porcentagem de cobertura florestal e densidade nos diferentes estádios 

ontogenéticos de E. edulis, assim como a razão entre a densidade de plântulas e 

adultos. As análises foram realizadas no ambiente R 2.15 (R DEVELOPMENT 

CORE, 2014). 

Para avaliar se há semelhança na estrutura demográfica entre as paisagens 

foi utilizada a análise de similaridade de Bray-Curtis com 10.000 permutações, com 

o intuito de gerar o dendograma mais parcimonioso. As paisagens abaixo de 37%, 

com exceção da paisagem de nove e 19%, não foram incluídas na analise de 

cluster, devido à ausência de indivíduos de palmito juçara. Para a análise de 

similaridade foram utilizadas as proporções de indivíduos nos diferentes estádios 

ontogenéticos. Foi utilizado o software Past versão 3.01 (HAMMER, 2013). 

 

4.3. RESULTADOS 

 

 

Nas 12 paisagens totalizando seis ha amostrados, foram encontrados 3246 

indivíduos (927 ind./ha) de Euterpe edulis, distribuídos em todos os estádios de 

desenvolvimento. Os estádios mais representativos foram os juvenis I e II com 1546 

e 3214 ind./ ha, respectivamente. As paisagens de 43, 64 e 83% de cobertura 

apresentaram as maiores densidade de palmeira juçara, 1206 ind./ha, 960 ind./ha e 

1032 ind./ha, respectivamente (tabela 4). A área com 19% de cobertura florestal 

apresentou 798 ind./ha, com elevado número de adultos (178 indivíduos/ha), 

entretanto foi à única área abaixo de 37% de cobertura florestal com ocorrência de 

palmito juçara. O sítio com 70% de cobertura florestal apresentou a segunda maior 

densidade de matrizes (44 ind./ha). 

A redução na porcentagem de cobertura florestal na paisagem não 

apresentou relação com o número de indivíduos nos estádios de plântulas (R2 = -

0,13; p = 0,84), juvenis I (R2 = -0,085; p = 0,56) e adultos (R2 = -0,11; p = 0,37) (fig. 

2). No entanto, as densidades de indivíduos nos estádios de juvenis II (R2 = 0,61; p < 
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0,001) e imaturos (R2 = 0,34; p = 0,05) apresentaram uma resposta linear e 

significativa ao logo do gradiente de cobertura florestal (fig. 2).   

Os estádios ontogenéticos tidos como regenerantes – plântulas, juvenis I e 

juvenis II – foram os mais representativos em todos os sítios e representaram 

83,88% do total de indivíduos (fig. 4). A perda de cobertura florestal na paisagem 

não influenciou a razão entre o número de plântulas e indivíduos adultos (R2= 0,17; 

p = 0,08) (fig. 3).  
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Figura 2. Relação entre o número de indivíduos de Euterpe edulis nos cinco estádios 

de desenvolvimento: (a) plântulas, (b) juvenis I, (c) juvenis II, (d) imaturos e (e) 

adultos e o gradiente de cobertura florestal no sul da Bahia, Brasil. 
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Figura 3. Razão entre plântulas e indivíduos reprodutivos de Euterpe edulis em nove 

sítios florestais no sul da Bahia, Brasil. 

 

 

Figura 4. Estrutura populacional de Euterpe edulis com base nas proporções de 

plantas nos cinco estádios de desenvolvimento em nove sítios florestais do sul da 

Bahia, Brasil. (nota do autor: foram excluídos os sítios com densidade zero.
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Tabela 4.  Densidade de indivíduos de Euterpe edulis por hectares em 12 áreas amostrais localizadas nos municípios de Una, 

Mascote e Belmonte, sul da Bahia, Brasil. 

 

  

  Área amostral 
Estádios 9% 14% 15% 19% 25% 37% 43% 43% 51% 59% 70% 83% 

Densidade (ha.) 

Plântula 2 0 0 142 0 12 164 16 128 62 92 68 

Juvenil l 0 0 0 240 0 46 444 94 168 214 50 290 

Juvenil II 0 0 0 226 0 244 482 268 520 520 382 572 

Imaturo 2 0 0 12 0 42 62 28 42 78 72 32 

Adulto 4 0 0 178 0 60 54 64 72 86 88 70 

Total 8 0 0 798 0 404 1.206 470 930 960 684 1.032 

 

     

*As áreas amostrais estão representadas pelo valor da porcentagem de cobertura florestal.
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A análise de similaridade de Bray-Curtis agrupou as paisagens de 43, 

51, 64 e 83% de cobertura florestal como as mais semelhantes em relação à 

demografia, indicando uma alta similaridade entre as populações. As paisagens 

de 37 a 70% de cobertura florestal apresentaram similaridade de 88%. A 

paisagem de 19% foi agrupada com a paisagem de 42% de cobertura florestal 

com índice de similaridade de 80% (fig. 5).  

 

 

 

Figura 5. Agrupamento baseado no índice de similaridade de Bray-Curtis 

comparando áreas com diferentes estruturas populacionais de Euterpe edulis 

em nove localidades com variado grau de cobertura florestal no sul da Bahia, 

Brasil (os números nos nós indicam as aleatorizações). 
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4.4. DISCUSSÃO 

 

 

 Este estudo representa um importante avanço empírico em relação aos 

efeitos da perda de habitat em florestas tropicais, sendo um trabalho pioneiro 

para estrutura demográfica da espécie Euterpe edulis em escala de paisagem. 

A partir desses resultados podemos concluir que a densidade de indivíduos de 

Euterpe edulis foi bastante reduzida em paisagens com menor cobertura 

florestal. Essa redução pode ser reflexo tanto da perda de habitat quanto da 

extração dos indivíduos adultos.    

A densidade de indivíduos de Euterpe edulis no presente estudo foi 

inferior à encontrada por  REIS et al., (2000), MEYER; DORNELLES, (2003); 

RAUPP; BRACK; LEITE, (2009), que encontraram 1.7966 ind./ha, 2.350 ind./ha 

e 5.343 ind./ha, respectivamente.  Estudos com populações de E. edulis 

realizados no estado da  Bahia apontam um diferente morfotipo para a espécie, 

o ecótipo “Bahia” (BOVI et al., 1987). Este morfotipo apresenta densidades 

populacionais mais baixas (SILVA et al., 2009) quando comparado com as 

populações da Mata Atlântica do sul e sudeste (REIS et al., 1996; REIS et al., 

2000). 

A maior representatividade dos estádios juvenis I (220 ind./ha) e II (459 

ind./ha) foi condizente com os resultados relatados por COSSIO (2010), SILVA 

(2011) E MILANESI (2012) em florestas secundárias, e para florestas em 

estádio avançado de regeneração (MELITO et al., 2014; MEYER; 

DORNELLES, 2003; RAUPP et al., 2009; REIS et al., 2000; SILVA et al., 2009). 

Segundo MARCOS e MATOS (2003) a alta densidade de juvenis representa 

uma população em expansão.  

Os resultados demonstram que ocorre uma perda linear de indivíduos 

juvenis II e imaturos com a redução na cobertura florestal.  Portanto, a perda de 

habitat atua como gatilho na redução da estrutura demográfica de E. edulis.  

MARCOS e MATOS (2003) e MILANESI (2012) avaliaram populações de E. 

edulis em áreas com diferentes estádios de perturbação, e detectaram 

reduções no estabelecimento de juvenis nas áreas mais perturbadas. Cabe 

ressaltar ainda que quando os dados da área manejada (19%) são removidos 
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da análise, a perda linear de indivíduos fica evidente para todos os estádios 

ontogenéticos, exceto para plântulas. A área manejada apresenta a maior 

densidade de adultos encontrada no estudo (178 ind./ha).  Essa densidade de 

adultos deve resultar do histórico de manejo da população desde a década de 

1960 (comunicação pessoal). 

A densidade de plântulas no presente estudo (98 ind./ha) foi pelo menos 

1.000 vezes inferior a encontrada em outros estudos TONETTI; NEGRELLE, 

(2001), REIS et al. 1996; SILVA -MATOS et al., (1999), 1.020 ind./ha, 25.200 

ind./ha e 35.600 ind./ha, respectivamente. Além disso, a redução na cobertura 

florestal não influenciou a densidade deste estádio ontogenético. A baixa 

densidade de plântulas pode ser um reflexo da baixa densidade de adultos, e 

consequência da pouca oferta de fruto (ver capítulo 2) e elevada predação 

(SOARES dados não publicados). Padrões similares na baixa densidade de 

plântulas de E. edulis tem sido observado em áreas impactadas pela extração 

(PORTELA, 2008) e por intensa predação de sementes (FADINI et al., 2009; 

MELITO, 2011).  Durante a fase de plântula o requerimento energético é obtido 

por meio da reserva contida no endosperma (ANDRADE; PEREIRA, 1997; 

SILVA, 1991). A presença da reserva endospermática deve favorecer a 

ocorrência das plântulas ao longo do gradiente de cobertura florestal nas 

paisagens avaliadas. Portanto, a baixa densidade de plântulas (98 ind./ha) em 

todas as paisagens pode ser decorrente da existência de um “gargalo 

demográfico” (HARPER, 1981) após o estabelecimento das plântulas, que 

contribui para alta mortalidade entre os estádios de plântula e juvenis I. Além 

disso, alguns autores citam como possível causa de mortalidade de plântulas 

da espécie o surgimento da terceira folha, que por ser a primeira folha pinada, 

implicaria num maior gasto energético para sua produção, além do 

esgotamento das reservas da semente (VENTURI; PAULILO 1998).  

Menores densidades, para todos os estádios, foram encontradas nas 

paisagens abaixo de 37% de cobertura florestal. Isto deve acontecer porque 

abaixo de 30%, além da resposta das espécies a perda local de hábitat, ocorre 

um aumento acelerado do nível de isolamento das manchas, levando a uma 

diminuição das chances de migração, o que ocasiona o declínio populacional 

(ANDRÉN, 1994; PARDINI et al., 2010).  No entanto, a maior densidade de 
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indivíduos adultos (178 ind./ha), e uma alta densidade de regenerantes (608 

ind./ha), estiveram presentes na paisagem com 19% de cobertura. Esses 

resultados sugerem que a manutenção dos indivíduos adultos e o manejo da 

paisagem, permite a conservação da espécie mesmo em áreas antropizadas 

(PARDINI et al., 2009).  Um estudo empírico realizado por FANTINI e GURIES 

(2007) indica que o manejo de no mínimo 50 indivíduos de palmito juçara 

adultos, permite a regeneração contínua da população na paisagem. Outros 

autores demonstram a importância dos fatores relacionados ao histórico de uso 

da paisagem, como o tempo de isolamento e a ocorrência de perturbações 

antrópicas no padrão de abundância de espécies vegetais (CLARK; CLARK, 

1995; PORTELA et al., 2010). 

A relação entre o declínio na riqueza, diversidade e abundância de 

espécies com a perda de hábitat em escala de paisagem foi relatada para 

diversas famílias de plantas, entre elas Myrtaceae (RIGUEIRA; ROCHA; 

MARIANO-NETO, 2013), Sapotaceae (LIMA; MARIANO-NETO, 2014), 

Rubiaceae (ANDRADE, 2013) e Arecaceae (OLIVEIRA, 2013). Esses estudos 

demonstram que a relação esperada pode ocorrer de maneira não-linear ou 

linear. Para a família Myrtaceae, RIGUEIRA et al. (2013) descrevem uma alta 

probabilidade de existência do limiar, com redução acentuada na riqueza e 

abundância, entre 25 e 45% de cobertura florestal. A presença do limiar de 

perda de hábitat para Sapotaceae ocorreu em 30% de cobertura florestal 

(LIMA; MARIANO-NETO, 2014). Para Euterpe edulis a relação entre a perda 

de hábitat e densidade dos estádios ontogenéticos foi linear, sendo que abaixo 

de 37% de cobertura florestal os indivíduos de palmito juçara estiveram 

ausentes, exceto na área manejada (19%). Respostas lineares a perda de 

habitat também foram encontradas por (OLIVEIRA, 2013), o qual relatou 

decréscimo no montante de habitat correlacionado com reduções na riqueza e 

abundância de Arecaceae na Mata Atlântica do sul da Bahia. 

A redução do numero de indivíduos de Euterpe edulis, uma espécie 

endêmica da Mata Atlântica (MARTINI et al., 2007), pode representar uma 

redução na disponibilidade de recursos importantes para aves, mamíferos e 

abelhas, que são dispersores e polinizadores da espécie (CASTRO et al., 

2007; GALETT et al., 2013; GENINI et al., 2009; JORDANO et al., 2000), o que 

pode influenciar a manutenção de diferentes grupos biológicos e processos 
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ecológicos nestas paisagens. Uma vez que a manutenção das populações de 

palmeiras depende intimamente da chegada de novas sementes na área 

impactada, o papel dos animais dispersores e predadores passa a ser 

fundamental para o estabelecimento de um banco de plântulas (REIS et al., 

2000; NODARI et al., 2000). Portanto, o menor input de juvenis II e imaturos 

nas baixas porcentagens de cobertura florestal pode ser reflexo de uma 

recente defaunação nestas paisagens. Estudo realizado nas mesmas 

paisagens encontrou uma relação linear inversa entre a abundância das aves 

dispersoras de E. edulis e a quantidade de cobertura florestal (MORANTE, 

dados não publicados). As paisagens com menores percentuais de cobertura 

florestal apresentaram uma maior abundância de aves generalistas (Tudus sp.) 

(Morante, dados não publicados). GALETTI et al., (2013) observou a seleção 

de sementes menores de Euterpe edulis em áreas defaunadas, onde aves de 

pequeno porte são mais abundantes e as de grande porte como tucanos e 

grandes cotingas são localmente ou funcionalmente extintas. Os autores 

demonstram mudanças evolutivas no tamanho das sementes de E. edulis 

(GALETTI et al., 2013). A natureza recalcitrante das sementes de E. edulis, 

permite a retenção de umidade. No entanto, estas são sensíveis à perda de 

água e não permanecem no solo por muito tempo (ANDRADE; PEREIRA, 

1997; PIZO; VON ALLMEN; MORELLATO, 2006).  Sementes de E. edulis 

apresentam diâmetros menores em ambientes defaunados (em média 10,0 

mm), devido a menor abertura do bico das aves de pequeno porte, são menos 

resistentes ao dessecamento e mais sensíveis às adversidades, o que 

compromete o estabelecimento do banco de plântulas (GALETTI et al., 2013). 

Possivelmente, as características biológicas da espécie permitem à resposta a 

quantidade de cobertura florestal. Nossos resultados indicam que o 

recrutamento e o estabelecimento da espécie estão comprometidos nas 

paisagens inferiores a 30% de cobertura florestal. Concluímos que a perda de 

habitat afeta a estrutura demográfica do palmito, entretanto os efeitos da perda 

de cobertura podem ser revertidos por meio do manejo dos indivíduos juvenis II 

e imaturos, visto que a perda de cobertura reduz a densidade desses estágios 

nas paisagens com baixos percentuais. Esses resultados podem auxiliar os 

gestores de áreas de conservação a priorizar áreas mais efetivas para a 
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manutenção da espécie, bem como na escolha de áreas para implantação de 

unidades de conservação.  
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5. CAPÍTULO II 

 

FENOLOGIA REPRODUTIVA DE Euterpe edulis Mart. AO LONGO DE UM 

GRADIENTE DE COBERTURA FLORESTAL no SUL DA BAHIA, BRASIL 

 

 

Abstract: Habitat loss is the main threat to biodiversity through changes in 

reproductive phenology. Thus, the present study aimed to evaluate the effects 

of the reduction of forest cover in the reproductive phenology of Euterpe edulis 

(Arecaceae): (a) in the proportion of individuals flowering and fruiting; b) in the 

seasonality and timing of phenophases and (c) in the mean duration of 

phenophases. We installed nine plots of 0.5 ha (50 x 100 m) in a gradient of 

forest cover in southern Bahia (range 9 - 83%). To evaluate the reproductive 

phenology we marked and observed all reproductive individuals in relation to 

flower and fruit production. Phenophases showed seasonal patterns and were 

highly synchronous in all sampled sites. The highest percentage of individuals 

(75%) flourished between October and January. A higher proportion of 

individuals produced immature fruits (89%) between February and April and 

92% produced ripe fruits between April and August. The proportion of 

individuals flowering and fruiting did not show a relationship with the gradient of 

forest cover. The reduction in forest cover also did not influence the number of 

immature or mature fruits in the landscape, nor influenced the abortion of 

immature inflorescences. However, the average length of mature inflorescences 

showed a linear and significant relationship with the percentage of forest cover. 

These results indicate that loss of habitat does not affect the proportion of 

Euterpe edulis presenting reproductive phenophases, however the effects of 

habitat loss affect the average length of mature infructescence. The greater 

availability of this resource in areas with higher percentage of cover may 

increase the attractiveness to the fauna that consume the palm fruits. In 

conclusion, higher percentages of forest cover are essential for making 

available the resources for fauna over a long period, which may allow the 

maintenance of the species in the landscape. 

Keywords: habitat loss, abortion, synchrony, resource availability, landscape. 
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Resumo: A perda de habitat é a principal ameaça à biodiversidade por meio da 

alteração na fenologia reprodutiva. Diante disso, o presente estudo objetivou 

avaliar os efeitos da redução de cobertura florestal na fenologia reprodutiva da 

espécie Euterpe edulis (Arecaceae): (a) na proporção de indivíduos 

apresentando as fenofases de floração e frutificação; (b) na sazonalidade e 

sincronia das fenofases e (c) no tempo médio de duração das fenofases. 

Foram instaladas nove parcelas de 0,5 ha (50 x 100 m) em um gradiente de 

cobertura florestal no sul da Bahia (variando de 9 a 83%). Para avaliar a 

fenologia reprodutiva todos os indivíduos reprodutivos e com sinais de 

reprodução passada foram marcados e acompanhados quanto à floração e 

frutificação. As fenofases apresentaram padrões sazonais e altamente 

sincrônicos, em todos os sítios amostrais. A maior porcentagem de indivíduos 

(75%) floresceu entre outubro e janeiro. A maior proporção de indivíduos com 

frutos imaturos (89%) entre fevereiro e abril e 92% com frutos maduros entre 

abril e agosto. A proporção de indivíduos florindo e frutificando não apresentou 

uma relação com o gradiente de cobertura florestal. A redução na cobertura 

florestal não influenciou o número de cachos imaturos e maduros na paisagem, 

assim como não influenciou o aborto de infrutescências imaturas.  No entanto, 

o tempo médio de duração das infrutescências maduras apresentou uma 

relação linear e significativa com a porcentagem de cobertura florestal. Estes 

resultados indicam que a perda de habitat não afeta a proporção de indivíduos 

de Euterpe edulis apresentando as fenofases reprodutivas, entretanto os 

efeitos da perda de habitat atuam no tempo médio de duração das 

infrutescências maduras. A maior disponibilidade deste recurso nas áreas com 

maior porcentagem de cobertura pode aumentar a atratividade da fauna 

consumidora dos frutos do palmito. Dessa forma, maiores percentuais de 

cobertura florestal são de fundamental importância por disponibilizarem os 

recursos para fauna durante um longo período, o que pode permitir a 

manutenção da espécie na paisagem. 

 

Palavras – chaves: perda de habitat, aborto, sincronia, disponibilidade de 

recurso, paisagem. 
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5.1. INTRODUÇÃO 

 

Perda e fragmentação do habitat são ameaças à biodiversidade global 

(FOLEY et al., 2005; SALA, 2000). Os efeitos da perda de habitat em escala de 

paisagem são bem estabelecidos, em relação à riqueza, abundância e 

diversidade de grupos biológicos (EWERS; DIDHAM 2006; LIMA; MARIANO-

NETO 2014; RADFORD et al., 2005; RIGUEIRA et al., 2013). A perda de 

habitat aumenta a chance de extinções locais, como consequência da remoção 

do habitat por si. No entanto, a perda continua reduz o tamanho e a 

conectividade das manchas, o que acarreta na diminuição das taxas 

migratórias e consequentemente no colapso da dinâmica de dispersão na 

paisagem (FAHRIG, 2003). Além disso, o declínio populacional resultante das 

alterações da paisagem pode modificar também o recrutamento e 

estabelecimento dos indivíduos (AGUILAR et al., 2008; KOLB, 2008). 

Diversos estudos têm relatado os efeitos da alteração de florestas 

contínuas em fragmentadas sobre a reprodução das plantas ao longo dos 

últimos 20 anos (AGUILAR et al., 2006; BAWA, 1990; QUESADA et al., 2011). 

Recentemente, tem sido observado que alterações na paisagem podem 

comprometer a reprodução da população por afetar diretamente a reprodução 

individual, independentemente das características da população (VALDÉS; 

GARCÍA, 2011). Mudanças microclimáticas resultantes da perda e 

fragmentação do habitat, tais como: umidade e temperatura, afetam 

diretamente a fisiologia das plantas, e podem acarretam em menores taxas de 

floração (MURCIA, 1995). Além disso, mudanças nas condições do 

microambiente podem afetar a reprodução do indivíduo como consequência da 

alteração na abundância do polinizador (JULES; RATHCKE, 1999). De forma 

secundária, alterações na paisagem pode comprometer indiretamente a 

reprodução das plantas por modificar características da população, como o 

tamanho populacional (MATSUMURA; WASHITANI, 2000) ou a distribuição 

espacial dos indivíduos (FISCHER; MATTHIES, 1997), com efeitos 

subsequentes sobre o sucesso reprodutivo. Por exemplo, em populações 

isoladas a produção de frutos pode ser reduzida devido às baixas frequências 

de visitação do polinizador ou incompatibilidade genética resultante da 

endogamia, que diminui a qualidade gênica do pólen (ELLSTRAND; ELAM, 
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1993; SEOANE et al., 2005). Por outro lado, a depressão na produtividade em 

populações isoladas pode estar relacionada a alterações nas condições 

abióticas, que atuam independentemente de qualquer alteração nas taxas de 

polinização, tais como: água, luz, vento (MURCIA, 1995). Nestas 

circunstâncias, o declínio na reprodução pode representar uma séria ameaça 

para as populações de plantas, mas não necessariamente fornecem evidências 

de declínio da polinização (CUNNINGHAM, 2000). Segundo VALDÉS e 

GARCÍA (2011) a compreensão dos efeitos da perda de habitat na interrupção 

reprodutiva é um passo importante para a conservação das espécies.  Apesar 

de muitos estudos demonstrarem os efeitos negativos da fragmentação do 

habitat sobre a reprodução da planta em escala local (AGUILAR et al., 2006; 

ATHAYDE; MORELLATO 2014; FUCHS et al., 2003), poucos avaliam os 

efeitos da perda de habitat sobre fenologia reprodutiva ao longo do gradiente 

de cobertura florestal na paisagem (VALDÉS; GARCÍA, 2011).  

A Mata Atlântica é considerada um hotspots devido à quantidade 

desproporcional de biodiversidade global e a elevada taxa de desmatamento 

(MYERS et al., 2000). Segundo RIBEIRO et al., (2009) atualmente  mais de 

80% dos remanescentes florestais são menores do que 50 ha. A família das 

palmeiras – Arecaceae – destaca-se com cerca 40 espécies na Mata Atlântica 

(PINTAUD et al., 2008). Estudos fenológicos com palmeiras datam desde a 

década de 1990 (ADLER; LAMBERT, 2008; CASTRO; GALETTI; 

MORELLATO, 2007; FREIRE et al., 2013; HENDERSON et al., 2000; 

NAZARENO; REIS, 2012; RUIZ; ALENCAR, 2004; SILVA MATOS; 

WATKINSON, 1998). Euterpe edulis está entre as espécies nativas mais 

estudadas da Mata Atlântica (REIS et al., 2000; CASTRO et al., 2007; FADINI 

et al., 2009; GALETTI et al., 2013). Entretanto poucos são os estudos que 

avaliam a fenologia reprodutiva da espécie (CASTRO et al., 2007; GENINI et 

al.,  2009; SILVA MATOS; WATKINSON 1998).  

O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar os efeitos da 

perda de habitat em escala de paisagem na fenologia reprodutiva de Euterpe 

edulis: a) na proporção de indivíduos apresentando as fenofases de floração e 

frutificação; (b) na sazonalidade e sincronia das fenofases e (c) no tempo 

médio de duração das fenofases. Espera-se que a perda de habitat afete 
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negativamente a proporção de indivíduos apresentando as fenofases, a 

sincronia e o tempo médio de duração das fenofases.   

  

 

5.2. METODOLOGIA 

 

 

5.2.1. ÁREA DE ESTUDO  

 

O estudo foi desenvolvido em nove paisagens, seis localizadas no 

município de Una e três nos municípios de Mascote e Belmonte (fig. 1), ambos 

contendo remanescentes de Floresta Ombrófila Densa de baixada  (THOMAS 

et al., 1998). Na região predomina a floresta tropical úmida de planície, que é 

caracterizada pela estratificação vertical, com dossel (25 - 30 m) e emergente 

(até 40 m). A flora contém um alto nível de endemismo, abundante em epífitas, 

árvores de dossel e de sub-bosque  (THOMAS et al., 1998). O clima 

predominante na área de estudo é do tipo Af (KOPPEN 1936), que 

corresponde ao clima quente e úmido sem estação seca definida, com 

precipitação média de 1500 mm. A região do sul da Bahia não apresenta 

variação climática sazonal, sendo caracterizada pela imprevisibilidade do 

período de chuvas (MARTINI; SANTOS, 2007). A temperatura média anual 

oscila entre 24 e 25°C com variação média anual de 7 e 8°C, sendo os meses 

mais frios junho, julho e agosto (MORI et al., 1983). O comprimento do dia tem 

duração máxima (12 a 13 horas), entre setembro e março, com dias mais 

curtos entre maio e agosto (cerca de 11 horas; PESSOA et al., 2012).  

Estudos preliminares de estrutura e florística indicam a existência de 

similaridade entre os municípios de Una e entorno de Belmonte (THOMAS, 

2003).  As paisagens amostradas foram estabelecidas em áreas de Reserva 

Legal em propriedades particulares e uma dentro de uma Unidade de 

Conservação (Reserva Particular Natural Nova Angélica, pertencente ao 

Instituto de Estudos Socioambientais do sul da Bahia - IESB). A RPPN foi 

criada em 2004, com 140 hectares, na zona de amortecimento da Reserva 

Biológica de Una (LEOPOLDINO; MARQUES, 2004). Cabe ressaltar que a 

maioria das propriedades particulares apresenta no mínimo 10 anos sem 
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extração do palmito, sendo a paisagem com 19% de cobertura florestal 

protegida pelo proprietário a mais de 50 anos (comunicação pessoal). 

 

 

5.2.2. SELEÇÃO DAS PAISAGENS E SÍTIOS AMOSTRAIS  

 

As paisagens foram selecionadas por meio da aquisição de imagens de 

satélite da região sul da Bahia por meio dos software QuickBird e WorldView 

2011. Foram obtidos mapas de cobertura florestal, cobrindo os municípios de 

Una (área de 1728 km2), Mascote e Belmonte (4624 km2). As regiões de Una, 

Mascote e Belmonte foram divididas em sítios de amostragem com 13 km2. Os 

sítios amostrais consistem em remanescentes florestais, de preferência em 

estádios maduro ou avançado de regeneração. A porcentagem de cobertura 

florestal foi calculada para cada sítio e variou de seis a 83%. Para o presente 

estudo foram selecionados nove sítios, variando de nove a 83% (tabela 1). 

 

Figura 1. Representação dos nove sítios de estudo, localizados nos municípios 

do sul e extremo sul da Bahia. Cada sítio está representado pela porcentagem 

de cobertura florestal em um raio de 2 km. 
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Tabela 1. Localização e porcentagem de cobertura dos 12 sítios amostrais no 

sul da Bahia. 

 

Municípios Cobertura florestal (%) 

Mascote 9% 

Belmonte 14% 

Belmonte 15% 

Belmonte 19% 

Belmonte 25% 

Una 37% 

Una 42% 

Una 43% 

Una 51% 

Una 64% 

Belmonte 70% 

Una 83% 

 

 

5.2.3. PARCELAS AMOSTRAIS E COLETA DOS DADOS 

FENOLÓGICOS  

 

Para avaliar a fenologia reprodutiva foi implementada uma parcela de 

0,5 ha em cada um dos 12 sítios amostrais, totalizando seis hectares. No 

entanto, três dos sítios com porcentagem abaixo de 30 não apresentaram o 

palmito e foram descartadas (14, 15 e 25% de cobertura florestal).  Dessa 

forma, só foi possível a coleta de dados em 9 dos sítios amostrais. Todos os 

indivíduos adultos localizados nas parcelas foram marcados, georeferenciados, 

e acompanhados quanto à frutificação e floração. O uso de parcelas para 

analises fenológicas é um método usual em diversos trabalhos (MUNGUÍA-

ROSAS et al., 2012; TALORA; MORELLATO, 2000). 

Foram considerados indivíduos maduros ou reprodutivos aqueles que 

apresentaram inflorescência, infrutescência e/ou cicatriz de eventos 

reprodutivos passados, indicando a ocorrência de reprodução (REIS; 

KAGEYMA, 2000). As observações fenológicas foram mensais, de fevereiro de 

2013 até janeiro de 2014. A presença ou ausência de flores e frutos maduros e 

imaturos foram registradas com o auxílio de um binóculo. 
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As fenofases do palmito seguiram a seguinte classificação: a) floração: 

quando as inflorescências apresentavam as flores em botão e/ou antese; b) 

fruto imaturo: quando o fruto apresentava coloração verde-amarelada, 

endocarpo macio; c) fruto maduro: quando o fruto apresentava cor roxa a 

purpúrea, e o endocarpo e o endosperma extremamente duros (MANTOVANI; 

MORELLATO, 2000; fig. 2). 

 

 

Figura 2. Fenofases do palmito E. edulis: (A) indivíduo adulto; (B)  floração (C) 

fruto imaturo e (D) fruto maduro. Fotos tiradas na região sul da Bahia, Brasil. 

 

Para avaliar a frequência de indivíduos de E. edulis  florindo e 

frutificando, utilizamos o método qualitativo. O método qualitativo é considerado 

o mais simples, no qual é constatada somente a presença ou ausência da 
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fenofase no indivíduo, não estimando intensidade ou quantidade. Esse método 

de análise tem caráter quantitativo em nível populacional, indicando a 

porcentagem de indivíduos da população que está manifestando determinado 

evento fenológico. Pode-se estimar a sincronia entre os indivíduos de uma 

população a partir dessa porcentagem (MORELLATO et al., 1990), levando-se 

em conta que quanto maior o número de indivíduos manifestando a fenofase 

ao mesmo tempo, maior é a sincronia desta população.  

Para analisar a quantidade de flor/fruto produzidos em cada paisagem 

foram contabilizados o numero de cachos com o intuito de avaliar o sucesso 

reprodutivo. No entanto, não foi possível avaliar a conversão da flor em fruto 

imaturo, porque quando o estudo teve início os indivíduos já estavam com 

frutos e a maioria apresentou flor somente nos meses de outubro a janeiro, ou 

seja, no período que corresponde ao final das observações. 

 

5.2.4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

O índice de atividade ou a porcentagem de indivíduos foi usado para 

estimar a sincronia intra-específica em cada área amostral, que indica a 

proporção de indivíduos amostrados em cada área manifestando uma 

determinada fase fenológica (BENCKE; MORELLATO, 2002). Um evento 

fenológico foi considerado com alta sincronia quando> 60% dos indivíduos 

apresentavam a fenofase; baixa sincronia quando 20-60% estavam na 

fenofase; e não síncrona ou assíncrona, quando <20% estavam na fenofase 

(BENCKE; MORELLATO, 2002).  

A análise da estatística circular foi conduzida para as fenofases de 

floração e frutificação (frutos imaturos e maduros) para identificar a ocorrência 

de sazonalidade e comparar os padrões fenológicos entre as áreas 

amostradas. Para calcular os parâmetros da estatística circular, os meses 

foram convertidos em ângulos com intervalos de 30° entre os meses, com 

janeiro = 0° e assim sucessivamente até dezembro = 330° (MORELLATO, 

1989). 
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Para avaliar a ocorrência de sazonalidade em cada área amostral foi 

aplicado o teste de Rayleigh (z), que testa a hipótese de uniformidade ou 

significância do ângulo médio (MORELLATO et al., 2000). O ângulo médio 

indica a época do ano na qual a atividade fenológica é mais concentrada. A 

intensidade de concentração em torno do ângulo médio definida por r pode ser 

considerada como uma medida do grau de sazonalidade (MORELLATO et al., 

2000).  O Rayleigh não será significativo quando a concentração ao redor do 

ângulo médio for baixa, ou seja, quando r for inferior a 0,7. Quando o valor do 

ângulo médio foi significativamente diferente de zero, foi realizado o teste de 

Watson- Williams (F) para comparar as datas médias entre os eventos 

reprodutivos. Para a analise da estatística circular foi utilizado o programa 

ORIANA (KOVACH, 1994). 

Regressões lineares foram utilizadas para avaliar a relação entre 

porcentagem de cobertura florestal e a proporção de indivíduos de E. edulis 

com flor, fruto imaturo e maduro e para avaliar o tempo médio de duração das 

fenofases ao longo do gradiente de cobertura florestal. Foram utilizadas 

regressões lineares para avaliar a conversão de frutos imaturos em maduros. 

As análises foram realizadas no ambiente R 2.15 (R DEVELOPMENT CORE, 

2014). 

 

5.3. RESULTADOS 

 

Ritmo fenológico e sazonalidade 

Durante um ano de estudo foram acompanhados 165 indivíduos de 

Euterpe edulis nas nove paisagens estudadas (tabela 2). No inicio das 

observações fenológicas 50% (N = 84) dos indivíduos amostrados estavam 

com frutos imaturos. Destes, 89% (N = 75) formaram frutos maduros. A 

floração ocorreu no final do período de observação, e somente 45% dos 

indivíduos floresceram dentre o total de 165 indivíduos observados. 

A floração iniciou em outubro, com a maior porcentagem de indivíduos 

com flores em dezembro. A frutificação começou em janeiro, com o maior 

percentual de indivíduos com frutos imaturos em março e abril, e frutos 
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maduros em junho e julho (fig. 3). O tempo médio de duração da fenofase 

variou de um a dois meses e meio para a floração, de dois a três meses e meio 

para frutos imaturos e de dois a quatro meses para frutos maduros (tabela 3). 

A floração apresentou alta sincronia, dentre os 80 indivíduos que 

apresentaram flores, 60 indivíduos (75%) floriram entre outubro e janeiro em 

todos os sítios amostrais e os demais floriram em fevereiro, março, junho e 

setembro.   O inicio da floração variou entre os meses de outubro a janeiro nas 

paisagens amostradas. Os maiores picos de atividade foram registrados em 

dezembro, para todos os sítios amostrais. A fenofase apresentou um padrão 

sazonal em seis dos oito sítios, o sítio de 9% foi excluído da análise por ser 

bimodular, exceto nos de 19 e 43% (Apêndice I). As datas médias de floração 

foram significativas para os seis sítios amostrais, mostrando um padrão 

altamente sazonal, com o valor de r entre 0,7 e 0,9 (tabela 4). Para comparar a 

sazonalidade entre as áreas de estudo foram feitas comparações par a par 

utilizando o teste de Watson-Williams. As datas de floração médias foram 

significativamente diferentes (p < 0.05) entre 10 das 18 comparações (tabela 

5).    

A produção de frutos imaturos foi altamente sincrônica. Dos 105 

indivíduos nessa fenofase, 84 indivíduos (89%) frutificaram entre fevereiro e 

abril em todos os sítios, e os demais frutificaram em maio, novembro e 

dezembro. O inicio da frutificação variou de janeiro a abril e os maiores picos 

de atividade foram registrados em março, exceto para paisagem com 37 e 59% 

que apresentaram picos em maio. A duração dos frutos imaturos variou de três 

a quatro meses, em todos os sítios amostrais. A fenofase apresentou um 

padrão sazonal em cinco dos oito sítios (37%, 43%, 51%, 70%, 83%; Apêndice 

II). As datas médias dos frutos imaturos foram significativas para os seis sítios 

amostrais, com r acima de 0.7 (tabela 4). O teste de Watson – Williams foi 

utilizado para comparar a sazonalidade entre os sítios amostrais. As datas de 

frutificação média foram significativamente diferentes, com p< 0.05, para cinco 

de 16 comparações (tabela 5). 

Os frutos maduros também mostraram alta sincronia, dentro os 81 

indivíduos que apresentaram frutos maduros, 75 indivíduos (92%) frutificaram 
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entre abril e agosto, em todos os sítios amostrais, e os demais estenderam a 

frutificação até setembro, outubro e novembro. O inicio da maturação dos frutos 

variou de abril a julho.  O maior pico de atividade foi registrado em junho. A 

duração dos frutos maduros variou de três a quatro meses, em todos os sítios 

amostrais. A fenofase apresentou um padrão sazonal em cinco dos oito sítios 

(37%, 43%, 43%, 70%, 83%) (Apêndice III). As datas médias dos frutos 

maduros foram significativas para os cinco sítios amostrais, com r acima de 

0.92 (tabela 4). Comparações entre os sítios mostraram diferenças 

significativas nas datas médias dos frutos maduros, apenas entre os sítios com 

43 e 70% de cobertura florestal (tabela 5).  

 

Relação entre fenologia e a perda de cobertura florestal 

A proporção de indivíduos florindo (R2= 0,11; p= 0,19), com frutos 

imaturos (R2= 0,11; p= 0,37) e maduros (R2= 0,01; p= 0,75) não apresentou 

relação com perda de cobertura florestal na paisagem (fig.4).   

O número total de cachos imaturos (R2=0,09; p=0,15) e maduros 

(R2=0.10; p=0,20) também não apresentou relação com a porcentagem de 

cobertura florestal na paisagem (tabela 6). Em todos os sítios amostrais 

ocorreu aborto de frutos imaturos, sendo os sítios com 70 e 43% de cobertura 

florestal os mais afetados, com 58 e 38% das infrutescências abortadas, 

respectivamente (tabela 6). No entanto, o número (R2=0,30; p= 0,51) e a 

porcentagem de infrutescências imaturas abortadas (R2=0,01; p=0,11) não 

apresentou relação com a porcentagem de cobertura florestal (tabela 6). O 

sucesso de conversão de frutos imaturos em frutos maduros foi igual ou 

superior a 75% em todos os sítios (tabela 7). 

A perda de cobertura florestal na paisagem influenciou significativamente 

o tempo médio de duração dos frutos maduros (R2= 0,83; p=0,001), sendo que 

os frutos maduros permaneceram disponíveis por cerca de dois meses a mais 

nas áreas com as maiores porcentagens de cobertura florestal.  Essa relação 

não foi observada para floração (R2=0,04; p= 0,62) e para os frutos imaturos 

(R2= 0,19; p= 0,17) (fig. 5). 
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Tabela 2. Densidade de indivíduos de Euterpe edulis ao longo do gradiente de 

cobertura florestal no sul da Bahia, Brasil. 

Cobertura florestal 
(%) 

Densidade de adultos 
(ha)  

9 2 

19 66 

37 9 

43 11 

43 12 

51 19 

64 15 

70 24 

83 7 

Total 165 

 

 

 

Figura 3. Ritmo das fenofases floração e frutificação de Euterpe edulis em nove 

sítios florestais ao longo de um gradiente de cobertura florestal no sul da Bahia, 

Brasil. 
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Tabela 3. Tempo médio de duração das fenofases ao longo do gradiente de cobertura florestal. 

  Cobertura florestal (%) 
Tempo médio das 
fenofases 9 19 37 43 43 51 64 70 83 

Floração 2 
2.07  ± 
0.97 

1.75  ± 
0.98 

1.14  ± 
0.38 

1.75  ± 
1.16 

1.14  ± 
1.37 

1.78  ± 
0.67 

2.59 ±  
1.28 1 

Frutificação imatura - 
2.47  ± 
0.83 3.5  ± 1.30 

1.84  ± 
0.98 

2.71  ± 
0.48 

2.61  ± 
0.65 

3.16  ± 
0.40 2.5  ± 1.20 

1.34  ± 
0.51 

Frutificação madura - 1.97 ± 1 2 2.6 ± 0.54 
2.83 ± 
0.75 2.9 ± 0.99 

2.83 ± 
0.98 3 ± 0.70 4 ± 1.67 

 

 

Tabela 4. Parâmetros da estatística circular para a ocorrência de sazonalidade de Euterpe edulis em oito sítios amostrais no sul da 

Bahia, Brasil. 

Floração Pico 

Sítios amostrais 

Variáveis 19% 37% 43% 43% 51% 64% 70% 83% 

No de observações 11 8 4 7 7 7 17 5 

Vetor médio (µ) 320.238° 345.141° 6.958° 334.14° 333.79° 48.047° 329.075° 15° 

Data média 20/nov 15/dez 7/jan 4/dez 3/dez 16/fev 30/nov 15/jan 

Variação circular 0.005 0.107 0.075 0.046 0.113 0.304 0.057 0.027 

Comprimento do vetor (r) 0.995 0.893 0.925 0.954 0.887 0.696 0.943 0.973 

Teste de Rayleigh (Z) 10.89 6.38 3.423 6.377 5.508 3.387 15.111 4.731 

Teste de Rayleigh (p) 
1.06E-06 2.51E-04 0.02 5.22E-05 0.001 0.027 2.55E-07 0.002 
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Frutos imaturos Pico 
Sítios amostrais 

Variáveis 19% 37% 43% 43% 51% 64% 70% 83% 

No de observações 46 4 7 8 15 8 10 5 
Vetor médio (µ) 64.118° 123.799°  90.156°  46.102°  71.978°   138.634° 43.919°  72.017° 
Data média 4/mar 3/mai 1/abr 14/fev 11/mar 18/mai 13/mai 12/mar 
Variação circular 0.018 0.023 0.077 0.056 0.105 0.049 0.308 0.005 
Comprimento do vetor (r) 0.982 0.977 0.923 0.944 0.895 0.951 0.692 0.995 
Teste de Rayleigh (Z) 44.314 3.815 5.965 7.128 12.027 7.241 4.784 4.945 
Teste de Rayleigh (p) 0 0.01 3.65E-04 0 8.73E-07 0 0.005 0.001 
                  

Frutos maduros Pico 
Sítios amostrais 

Variáveis 19% 37% 43% 43% 51% 64% 70% 83% 

No de observações 45 4 6 6 11 8 5 6 
Vetor médio (µ) 137.242° 195°  160.073° 144.955°   150° 202.234°   167.898°   163.052° 
Data média 17/mai 15/jul 10/jun 25/mai 1/jun 22/jul 17/jun 13/jun 
Variação circular 0.021 ***** 0.064 0.019 0.031 0.059 0.046 0.071 
Comprimento do vetor (r) 0.979 1 0.936 0.981 0.969 0.941 0.954 0.929 
Teste de Rayleigh (Z) 43.134 4 5.258 5.775 10.329 7.089 4.55 5.178 
Teste de Rayleigh (p) 0 0.007 0.001 1.75E-04 0 0 0.003 0.001 
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Floração Início 

Sítios amostrais 

Variáveis 19% 37% 43% 43% 51% 64% 70% 83% 

No de observações 11 8 4 7 7 7 17 5 

Vetor médio (µ) 296.408° 334.516° 360° 321.738° 322.089° 38.794° 305.104° 11.932° 

Data média 28/out 04/dez 31/dez 21/nov 22/nov 08/fev 05/nov 11/jan 

Variação circular 0.07 0.197 0.035 0.129 0.091 0.308 0.176 0.022 

Comprimento do vetor ( r ) 0.93 0.803 0.965 0.871 0.909 0.692 0.824 0.978 

Teste de Rayleigh  (Z) 9.522 5.157 3.726 5.309 5.786 3.351 11.544 4.787 

Teste de Rayleigh  (p) 0 0.003 0.012 0.002 5.90E-04 0.029 1.00E-06 0.002 

                  

Frutos imaturos Início 

Sítios amostrais 

Variáveis 19% 37% 43% 43% 51% 64% 70% 83% 

No de observações 46 4 7 8 15 8 10 5 

Vetor médio (µ) 37.662° 105° 69.168° 22.631° 48.581° 112.089° 31.649° 55.128° 

Data média 07/fev 15/abr 09/mar 22/jan 18/fev 23/abr 01/fev 25/fev 

Variação circular 0.037 0.023 0.093 0.014 0.182 0.081 0.184 0.007 

Comprimento do vetor ( r ) 0.963 0.977 0.907 0.986 0.818 0.919 0.816 0.993 

Teste de Rayleigh  (Z) 43.555 3.818 5.758 7.774 10.04 6.751 6.656 5.911 

Teste de Rayleigh  (p) 0 0.01 6.33E-04 0 3.51E-06 7.12E-05 3.32E-04 3.76E-05 
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Frutos maduros Início 
Sítios amostrais 

Variáveis 19% 37% 43% 43% 51% 64% 70% 83% 

No de observações 45 4 6 6 11 8 5 6 
Vetor médio (µ) 120.638° 180° 135° 115.128° 122.089° 180° 138.068° 124.872° 
Data média 01/mai 01/jul 15/mai 26/abr 02/mai 01/jul 18/mai 04/mai 
Variação circular ***** ***** 0.023 0.007 0.091 0.056 0.022 0.007 
Comprimento do vetor  ( r ) 1 1 0.977 0.993 0.99 0.944 0.978 0.993 
Teste de Rayleigh  (Z) 45 4 5.728 5.911 5.786 7.125 4.787 5.911 
Teste de Rayleigh  (p) 0 0.007 2.33E -4 3.16E- 5 5.90E-04 0 0.002 3.76E-05 
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Tabela 5. Resultados do teste de Watson-Williams (F) para as comparações dos ângulos médios entre os sítios amostrais. 

 

 

 

Fenofase Pico da fenofase 

Floração 

37 e 64% F (1, 13) = 8.576; p < 
0.05 

43 e 64% F(1,12) = 12.678; p < 
0.05 51 e 83% F(1,10) = 8.07; p < 0.05 

37 e 83% F(1, 11) = 4.632; p < 
0.05 

43 e 83% F(1,10) = 16.12; p < 
0.05 

64 e 70% F(1,22) = 25.327; p < 
0.05 

43 e 43% F(1,9) = 5.947; p < 
0.05 

51 e 64% F(1,12) = 10.62; p < 
0.05 

70 e 83% F(1,20) = 21.86; p < 
0.05 

43 e 70% F(1,19) = 10.044; p < 
0.05 

37 e 70% F(1,23) = 2.567; p = 
0.123 43 e 51% F(1,9) = 3.48; p = 0.095 

43 e 64% F(1,9) = 2.358; p = 
0.159 

43 e 83% F(1,7) = 0.349; p = 
0.573 

43 e 51% F(1,12) = 6.96E-4; p = 
0.979 

43 e 70% F(1,22) = 0.326; p = 
0.574 

51 e  70% F(1,22) = 0.199; p = 
0.66 

64 e 83%  F(1,10) = 2.062; p = 
0.182 

Frutos 
imaturos 

37 e  43% F(1,9) = 6.26; p < 
0.05 

43 e 43% F(1,13) = 10.507; p < 
0.05 

64 e 83% F(1,11) = 53.57; p < 
0.05 

37 e 43% F(1,10) = 26.829; p < 
0.05 

43 e 64% F(1,13) = 18.231; p < 
0.05 

51 e 64% F(1,21) =  36.102; p < 
0.05 

37 e 51% F(1,17) = 13.007; p < 
0.05   

43 e 70% F(1,15) = 5.059; p < 
0.05 

64 e 70% F(1,16) = 24.271; p < 
0.05 

37 e 70% F(1,12) = 10.292; p < 
0.05  

37 e 83% F(1,7) = 51.519; p < 
0.05  

43 e 51% F(1,20) = 2.22; p = 
0.152 

43 e 83% F(1,10) = 2.597; p = 
0.138 

51 e 70% F(1,23) = 3.021; p = 
0.096 

51 e 83% F(1,18) = 9.67E-6; p = 
0.998 

70 e 83% F(1,13) = 1.687; p = 
0.217     

Frutos 
maduros 

43 e 64% F(1,12) = 12.783; p < 
0.05  

43 e 70% F(1,9) = 5.685; p < 
0.05 

64 e 70% F(1,11) = 8.588; p < 
0.05 

43 e 64% F(1,12) = 34.542; p < 
0.05  

51 e 64% F(1,17) = 38.949; p < 
0.05 

64 e 83% F(1,12) = 10.515; p < 
0.05 

43 e 43% F(1,10) =2.09; p = 
0.179  

43 e 70% F(1,9) =0.372; p = 
0.557 43 e 83% F(1,10) =0.05; p = 0.828 

43 e 83% F(1,10) =2.755; p = 
0.128 

70 e 83% F(1,9) =0.133; p = 
0.723   



 

82 
 

 

Tabela 6. Número total de infrutescências madura e imaturas e proporção de infrutescências imaturas abortadas em nove sítios 

amostrais no sul da Bahia, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Densidade de indivíduos de Euterpe edulis em cada fenofase em nove sítios amostrais no sul da Bahia, Brasil. 

 

Número total de cachos 

Sítios amostrais 

Fenofase 9% 19% 37% 43% 43% 51% 64% 70% 83% 

Fruto imaturo 0 58 5 8 13 17 9 12 6 

Fruto maduro 0 42 4 6 8 14 7 5 5 

Fruto imaturo abortado - 16 1 2 5 3 2 7 1 

% aborto de cachos  - 27 20 25 38 17 22 58 16 

Densidade de indivíduos  

Sítios amostrais 

Fenofase 9% 19% 37% 43% 43% 51% 64% 70% 83% Total de indivíduos 

Fruto imaturo 0 55 4 6 7 13 6 8 6 105 

Fruto maduro 0 39 4 5 6 10 6 5 6 81 

Fruto imaturo abortado - 16 0 1 1 3 0 3 0 24 

% frutos maduros (sucesso) - 70 100 83 83 77 100 75 100 - 
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Figura 4. Proporção de indivíduos com: (a) flores; (b) frutos imaturos e (c) frutos maduros de E. 

edulis ao longo do gradiente de cobertura florestal no sul da Bahia. 
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Figura 5. Tempo médio de duração de frutos maduros de E. edulis ao longo do gradiente de 

cobertura florestal no sul da Bahia. 

  

. 
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5.4. DISCUSSÃO 

 

 

Mesmo considerando que o clima regional não é sazonal, Euterpe edulis 

apresentou um padrão de floração anual e sazonal altamente sincrônico em 

todas as paisagens, com inicio em outubro e picos em dezembro e janeiro. O 

mesmo padrão de floração foi observado para a espécie no estado de São 

Paulo, com pico nos últimos dois meses do ano (CASTRO et al., 2007). 

Padrões fenológicos sazonais também têm sido relatados para outras espécies 

de palmeiras na Mata Atlântica (ANDREAZZI et al., 2012; MORELLATO et al., 

2000; MORELLATO; MANTOVANI, 2000; VOEKS, 2002) e em outras florestas 

tropicais (HENDERSON et al., 2000; MARTÉN; QUESADA, 2001; RUIZ; 

ALENCAR, 2004).  Na área de estudo, exceto para a paisagem com 9% de 

cobertura florestal, o período de floração coincide com o período de maiores 

comprimentos do dia. De fato, estudos fenológicos em florestas tropicais, onde 

as estações do ano não são marcadas, apontam o fotoperíodo e a abundância 

de polinizadores, como fatores abióticos e bióticos mais importantes na 

ativação e sincronização da floração (MARTINI et al., 2007; MORELLATO et 

al., 2000; MORI et al., 1983; SILVA, 1991; STEVENSON et al., 2008; TALORA; 

MORELLATO, 2000; WRIGHT; SCHAIK, 1994). Segundo CASTRO et al., 

(2007) a floração de Euterpe edulis responde ao comprimento do dia e embora 

poucos estudos de fenologia foram publicados na região sul da Bahia, MORI et 

al., (1983) também encontraram o mesmo padrão de floração correlacionada 

ao comprimento do dia para espécies florestais nesta região. No entanto, 

PESSOA et al., (2012) observaram o contrário para a floração de Miconia 

mirabilis, que apresentou correlação negativa com o comprimento do dia. 

Como a espécie em questão é intolerante à sombra e ocorre em manchas, 

especialmente em clareiras, e Euterpe edulis é característica de sub-bosque, 

acredita-se que a estratégia das plantas pode interferir na maneira como 

responde às condições de comprimento do dia.   

Exceto pela paisagem de 19%, que apresenta manejo  sem extração ou 

corte seletivo de árvores a pelo menos 50 anos (comunicação pessoal), nosso 

estudo parece indicar que as paisagens com baixa porcentagem de cobertura 

florestal devem estar com problemas para a manutenção das populações de 
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Euterpe edulis. Isto pode ser notado pela ausência de indivíduos adultos nas 

paisagens de 14, 15 e 25% e pela resposta reprodutiva encontrada na 

paisagem de 9%. Além desta área apresentar poucos indivíduos adultos 

(somente dois), estes abortaram 100% das inflorescências e apresentaram 

padrão de floração diferente das demais áreas, durante o período com menor 

comprimento do dia. O aborto das flores pode estar relacionado à deficiência 

na alocação de recursos para a reprodução (STEPHENSON, 1981) e a 

ausência ou ineficiência do polinizador (AGUILAR et al., 2006; STEPHENSON, 

1980). Embora a polinização não tenha sido avaliada neste estudo, ela pode 

influenciar a taxa de aborto das inflorescências. A observação da conversão de 

inflorescências em infrutescências poderia auxiliar a elucidar esta questão. No 

entanto, não foi possível avaliar a conversão das inflorescências em 

infrutescências, porque em geral os indivíduos estavam frutificando no começo 

das observações, exceto para a paisagem com 9% de cobertura florestal, que 

foi destoante das demais. 

A frutificação de imaturos também apresentou um padrão sazonal e 

altamente sincrônico, com a maioria dos indivíduos iniciando a frutificação em 

fevereiro, estendendo por cinco meses e com pico em abril, coincidente com o 

período mais chuvoso relatado por PESSOA et al., (2012) para a região.  

CASTRO et al., (2007) observaram o mesmo padrão reprodutivo para frutos 

imaturos, com sincronia dos indivíduos variando de média a alta. A conversão 

de infrutescências imaturas em maduras foi marcada pelo aborto de alguns 

cachos imaturos independente da porcentagem de cobertura na paisagem, 

embora o esperado fosse que a quantidade de frutos abortados aumentasse 

com a redução da cobertura florestal.  Diversos estudos demonstram que a 

predação pré- dispersão realizada por insetos, principalmente larvas de 

Díptera, Coleoptera e Lepidoptera, e aves da família Psittacidae acarreta no 

insucesso dos frutos imaturos de várias espécies (BRODY, 1997; ESPELTA; 

BONAL; SÁNCHEZ-HUMANES, 2009; REIS, 1995) incluindo as de palmeiras 

(LEE, 2008). Segundo LOUDA e POTVIN (1995) a predação pré-dispersão de 

sementes reflete na dinâmica populacional da espécie hospedeira e pode levar 

ao declínio populacional.  
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As infrutescências maduras apresentaram um padrão sazonal, com 

inicio dos frutos em abril e pico em junho. O pico de frutificação ocorreu durante 

o período de menores temperaturas do ano de acordo com PESSOA et al., 

(2012), e não apresentou o padrão relatado por PERES (2000). Este autor 

sugere a ocorrência de pico no período de escassez de recurso, para floresta 

Amazônica. Entretanto, outro estudo fenológico realizado na Mata Atlântica do 

sul da Bahia observou que o pico de frutificação para a comunidade 

compreendeu os meses de maio até dezembro (PESSOA et al., 2012), o que 

sobrepõe com o padrão encontrado nesse estudo para E. edulis. O número 

médio de infrutescências maduras ao longo do gradiente de cobertura florestal 

foi similar ao encontrado por REIS (1995) em florestas sem sinais de 

interferência antrópica.  

Perda de cobertura florestal e fenologia 

Neste estudo a proporção de indivíduos de Euterpe edulis florindo e 

frutificando não apresentou relação com a quantidade de habitat na paisagem. 

Portando, a perda de habitat não atuou como condutor na redução da floração 

e frutificação de Euterpe edulis. No entanto, a relação entre o declínio na 

reprodução, e a perda de hábitat em escala de paisagem foi relatada por 

VALDÉS e GARCÍA (2011). Os autores sugerem que a perda de habitat na 

paisagem pode modificar a fenologia reprodutiva da espécie Primula vulgaris, 

devido à redução na disponibilidade de recursos para a floração. Além disso, o 

efeito positivo da cobertura florestal na frutificação, independente da floração, 

sugere que a cobertura florestal favorece a polinização.  

A perda de habitat em sinergia com a fragmentação reduz o tamanho e 

aumenta o isolamento das manchas (ANDRÉN 1994; PARDINI et al., 2010), 

podendo interferir nos movimentos dos polinizadores, na qualidade do pólen 

transportado (GOVERDE et al., 2002) e consequentemente no sucesso 

reprodutivo (VALDÉS; GARCÍA, 2011). Nesse estudo, apesar da proporção de 

indivíduos reprodutivos não responder a perda de habitat, foi observado que 

abaixo de 30% de cobertura florestal apenas duas área mantém indivíduos de 

E. edulis e em uma delas (9%) a inviabilidade dos indivíduos em converter 

flores em frutos pode sugerir que em habitat fragmentados a compatibilidade 

entre os indivíduos é reduzida. Estudos realizados com comunidades florestais 
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observaram reduções na variabilidade genética e no aumento de efeitos 

deletérios da endogamia em florestas fragmentadas, especialmente no caso de 

espécies com reprodução por fecundação predominantemente cruzada 

(ELLSTRAND; ELAM, 1993; SEOANE, 2005), como Euterpe edulis 

(CARDOSO et al., 2000). 

Além disso, a perda de habitat pode afetar a fenologia reprodutiva por 

meio da alteração nas condições microclimática (umidade e incidência 

luminosa) fundamentais para a reprodução (HERRERÍAS-DIEGO et al., 2006; 

MURCIA, 1995). As alterações microclimáticas, resultantes da perda de habitat 

podem ter ocasionado o aborto de 100% das inflorescências na área com 9% 

de cobertura florestal, uma vez que E. edulis  apresenta características de 

planta de sub-bosque de florestas estruturadas. Nas mesmas paisagens desse 

estudo (OLIVEIRA, 2013) encontrou uma relação direta entre a quantidade de 

habitat na paisagem e a abertura do dossel, indicando uma maior incidência 

luminosa nos menores percentuais de cobertura florestal. A incidência luminosa 

é responsável por desencadear a fenofase de floração (MORELLATO et al., 

1989; MORELLATO et al., 2000).   No entanto, maiores incidências luminosas 

na paisagem com 9% de cobertura parecem afetar negativamente a floração de 

Euterpe edulis, e alterar a sincronia da população nessa paisagem. 

 A perda de habitat, em escala de paisagem, promove a redução e a 

fragmentação dos remanescentes florestais (FAHRIG, 2003). A maioria dos 

trabalhos realizados em florestas tropicais avaliam os efeitos da fragmentação 

sobre os padrões fenológicos (ANDREAZZI et al., 2012; ATHAYDE; 

MORELLATO 2014; FUCHS et al., 2003; HERRERÍAS-DIEGO et al., 2006; 

NEAL et al., 2010). ANDREAZZI et al., (2012) e SOUZA e MARTINS (2004) 

encontraram maiores taxas de floração na palmeira Attalea humilis em áreas 

com maior incidência luminosa em habitat fragmentado. Isso deve acontecer 

porque, segundo SOUZA et al., (2000), a espécie é dominante nos primeiros 

estágios de sucessão florestal.  Por outro lado, para Euterpe edulis os efeitos 

de borda reduzem a floração, acarretando em aborto da inflorescência na 

paisagem com menor percentual de cobertura florestal. Tal comportamento 

parece ser o esperado para a espécie pois, conforme sugerem HENDERSON 

et al., (1995), Euterpe edulis é característica de interior de floresta, abundante 

no sub bosque de florestas não perturbadas, sendo portanto sensível a 
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redução na umidade. O mesmo padrão de resposta foi encontrado por 

LAURANCE et al., (2003) para comunidades, para espécies tipicamente 

florestais, na floresta Amazônica. Os autores sugerem que as alterações 

microclimáticas provenientes do efeito de borda reduzem a reprodução dessas 

espécies.   

 

Segundo STEFFAN-DEWENTER et al., (2002) uma possível causa da 

redução na reprodução de plantas em florestas fragmentadas pode estar 

relacionada com o intervalo de forrageio e a mobilidade do polinizador. 

HERRERÍAS-DIEGO et al., (2006) relatam que apesar da proporção de flores e 

frutos de Ceiba aesculifolia ser maior nos ambientes não perturbados, a 

produção total de flores e frutos foi maior na área alterada. Os autores sugerem 

que a fragmentação florestal pode não afetar a reprodução dessa espécie 

tipicamente florestal, devido à alta mobilidade dos morcegos que polinizam 

essa espécie.  Por outro lado, Euterpe edulis é polinizada por uma variedade 

de insetos pertencentes às ordens Diptera, Coleoptera, Hymnoptera e 

Lepdoptera, estes apresentam mobilidade reduzida e a dispersão de pólen é 

maior nas proximidades dos indivíduos reprodutivos, o que aumenta a 

endogamia e a chance de aborto dos frutos (SEOANE et al., 2005). Apesar 

disso, o número de cachos de flor e frutos imaturos e maduros de Euterpe 

edulis não respondeu a perda de habitat na paisagem.  Além disso, a 

proporção de cachos imaturos abortados também não apresentou relação com 

a porcentagem de cobertura na paisagem. Esse resultado indica que as 

paisagens nas quais a espécie existe ainda mantêm polinizadores e condições 

abióticas para a manutenção da população. No entanto, a paisagem com 9% 

de cobertura florestal já demonstra problemas na reprodução, pois além de 

florir de forma não sincrônica com as populações das outras paisagens, todas 

as inflorescências dos dois indivíduos foram abortadas. Além disso, nas 

paisagens de baixa porcentagem (14, 15 e 25%) não foram encontrados 

adultos da espécie, indicando que existe um gargalo demográfico (ver capítulo 

1) e possivelmente restrição reprodutiva abaixo de 30% de cobertura florestal.  

 

A duração dos frutos maduros de E. edulis foi longa, variando de três a 

quatro meses, e apresentou uma relação linear e direta com a porcentagem de 
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cobertura florestal. O tempo médio de duração dos frutos maduros variou em 

dois meses entre as paisagens com menores e maiores porcentagens de 

cobertura florestal. Esse longo período de frutificação foi observado em outros 

estudos com palmeiras em florestas tropicais (ADLER; LAMBERT 2008; 

GALETTI et al., 1999; PERES 1994; REIS 1995). Segundo ADLER e 

LAMBERT(2008) o longo período de frutificação da palmeira Attalea butyracea, 

é importante para o sucesso reprodutivo, pode aumentar a probabilidade de 

dispersão de sementes e o sucesso na germinação. A alta permanência de 

infrutescências maduras pode estar relacionada à redução da atividade de 

patógenos, de insetos invertebrados ( LEE, 2008) e a menor remoção realizada 

por frugívoros generalistas em florestas fragmentadas (KARUBIAN et al.,  

2012). Estes autores sugerem reduções no consumo de frutos de Euterpe 

edulis devido à defaunação em habitat fragmentados (KARUBIAN et al., 2012).  

No entanto, Morante (dados não publicados) encontrou para as mesmas 

paisagens desse estudo uma maior abundância de aves generalistas, 

consumidoras de E. edulis (Turdus sp.) nas paisagens com baixa porcentagem 

de cobertura florestal. Segundo GALETTI et al., (2013) o consumo de E. edulis 

por Turdus sp. nas áreas que mantêm os grandes frugívoros é reduzido, devido 

a pressão de seleção de frutos com maiores diâmetros. Portanto, este 

manipulam os frutos de E. edulis de forma mais eficiente em áreas defaunadas. 

Esse fato pode explicar o maior tempo de disponibilidade dos frutos nas áreas 

com maiores porcentagens de cobertura florestal.  

 No presente estudo, concluímos que a perda de habitat não 

afetou a sincronia, a sazonalidade e a proporção de indivíduos de Euterpe 

edulis apresentando as fenofases reprodutivas ao longo do gradiente de 

cobertura florestal.  No entanto, em paisagens com menos de 30% de 

cobertura florestal o palmito já foi extinto localmente, com exceção de uma área 

onde ocorre manejo local e de uma área com 9% de floresta na paisagem onde 

foi observada a inviabilidade reprodutiva da população o que pode ser reflexo 

do isolamento da população e consequentemente da baixa densidade de 

adultos. Vale resaltar, que o manejo eficiente, com a manutenção de um 

número mínimo de matrizes, permite a manutenção da reprodução em 

paisagens abaixo de 30% de cobertura florestal. Além disso, a perda de habitat 
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atuou no tempo médio de duração produção de frutos maduros. A maior 

disponibilidade deste recurso nas áreas com maior porcentagem de cobertura 

pode aumentar a atratividade da fauna consumidora dos frutos do palmito. 

Dessa forma, maiores percentuais de cobertura florestal são de fundamental 

importância por disponibilizarem os recursos para fauna durante um longo 

período, o que pode permitir a manutenção da espécie na paisagem. 
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 CONCLUSÃO GERAL  

Os resultados deste estudo sugerem que a perda de habitat atua como 

gatilho na redução da estrutura populacional da espécie Euterpe edulis, com 

reduções drásticas na densidade de juvenis II e imaturos nas paisagens abaixo 

de 30% de cobertura floresta. No entanto a manutenção de um número mínimo 

de adultos em paisagens com percentuais abaixo de 30% permitem o 

estabelecimento e a manutenção da população.  Essa redução na densidade 

de indivíduos pode ser reflexo tanto da perda de habitat quanto da extração 

dos indivíduos adultos. Por outro lado, a perda de habitat na paisagem não 

impactou a proporção, a sincronia e a sazonalidade dos indivíduos 

apresentando as fenofases. No entanto, abaixo de 30 % de cobertura a espécie 

encontra-se localmente extinta, exceto para as paisagem com 9 e 19%. A 

paisagem com 9% já demonstram inviabilidade reprodutiva e a de 19% 

apresenta manejo a pelo menos 50 anos. A perda de habitat atuou sobre 

tempo de duração da infrutescência madura.  Maiores disponibilidades deste 

recurso nas paisagens com maiores percentuais de cobertura florestal podem 

aumentar a atração de frugívoros consumidores do palmito. Sendo assim, 

paisagens com maiores percentuais de cobertura podem permitir a 

manutenção da espécie na paisagem por disponibilizar recursos por um longo 
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período. Dessa forma, o presente estudo pode auxiliar os gestores de áreas a 

conservação na escolha de áreas mais efetivas para a manutenção dessa 

espécie.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice I 

 

 Histograma circular do pico de inflorescências de Euterpe edulis em oito 

sítios amostrais no sul da Bahia, Brasil. A linha do vetor no interior do circulo 

indica o ângulo ou a direção média. A linha no setor fora do círculo indica o 

intervalo de confiança de 95%.  A barra azul mais longa representa o período 

de concentração da fenofase. 
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Apêndice II  

 

Histograma circular do pico de frutos imaturos de Euterpe edulis em oito 

sítios amostrais no sul da Bahia, Brasil. A linha do vetor no interior do circulo 

indica o ângulo ou a direção média. A linha no setor fora do círculo indica o 

intervalo de confiança de 95%.  A barra azul mais longa representa o período 

de concentração da fenofase. 
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Apêndice III 

 

Histograma circular do pico de frutos maduros de Euterpe edulis em oito 

sítios amostrais no sul da Bahia, Brasil. A linha do vetor no interior do circulo 

indica o ângulo ou a direção média. A linha no setor fora do círculo indica o 

intervalo de confiança de 95%. A barra azul mais longa representa o período de 

concentração da fenofase. 

 

 

 

 


