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A Mata Atlântica é considerada um dos 25 hotspots mundiais, devido á alta
biodiversidade e por estar numa situação de extrema ameaça. Estende-se pelo litoral
brasileiro e agrega alguns trechos da Argentina e do Paraguai. A região sul da Bahia
apresenta o segundo maior índice de diversidade arbórea do mundo e os estudos de
fenologia e reprodução de espécies florestais são ainda insipientes, embora a pressão de
exploração de produtos madeireiros e não-madeireiros continue crescendo. Informações
sobre a biologia reprodutiva das espécies nativas são importantes para o manejo
florestal em bases sustentáveis. Euterpe edulis Mart. é uma palmeira da família
Arecaceae, dióica e de porte médio (5 a 12 m). Distribui-se no Brasil desde o Sul da
Bahia até o Rio Grande do Sul, e nas matas ciliares de São Paulo, Mato Grosso do Sul
Goiás e Paraná. O palmito, seu principal produto, possui grande valor econômico, tendo
levado a espécie a grande redução na área de ocorrência devido à exploração predatória.
A fenologia da espécie E. edulis foi estudada em um fragmento de floresta ombrófila
montana, na RPPN Serra  Bonita, município de Camacã. Foram selecionadas 12
matrizes com DAP ≥10 cm, ao longo de uma trilha pré-existente. A quantificação segue
modelo proposto por Fournier. Durante todo o período de estudo, não foram observados
indivíduos com flores. A frutificação ocorreu entre os meses de maio e setembro, com
25% das árvores apresentando o evento em cada mês. A espécie apresenta queda e
reposição de folhas continua, ocorrendo em todo o ano. O mês com maior incidência de
queda foliar foi junho, com oito indivíduos (66%), e os com menor incidência foram
outubro e dezembro com três matrizes (25%) cada um. O mês de novembro apresentou
o maior índice de brotamento (83% dos indivíduos) e o menor valor foi em julho
(16,2%). Na área de estudo, os meses melhores para a coleta de sementes da espécie são
maio, julho e agosto, quando a maioria dos indivíduos apresentou frutos maduros.
(CNPq, FAPESB, NATIONAL SCIENCE FOUNDATION).
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