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O palmiteiro juçara (Euterpe edulis) e o xaxim (Dicksonia sellowiana) estão na lista oficial
de  espécies  ameaçadas  de  extinção  devido  à  excessiva  exploração  extrativista.  Esse
trabalho objetivou avaliar a distribuição espacial destas espécies, levando em consideração
as condições de luminosidade e ambientes, no Parque Estadual Serra do Conduru (PESC),
uma reserva de Mata Atlântica com 9.274 hectares, localizada no sul  da Bahia,  Brasil.  O
trabalho  foi  conduzido  em  parcelas  aleatórias  demarcadas  ao  longo  de  uma  trilha
interpretativa  com  aproximadamente  730  m  de  extensão.  Para  E.  edulis  foram
considerados  quatro  estádios:  Plântula,  Jovem  I,  Jovem  II  e  Adulto.  Para  D.  sellowiana
anotou-se  apenas  a  presença  ou  ausência  dos  indivíduos/parcela.  Em  cada  parcela,  a
abertura do dossel (CO) foi estimada por meio de fotografias hemisféricas e correlacionada
com os  estádios  de  desenvolvimento  de  E.  edulis.  Foram encontrados  280  indivíduos  de
xaxim e 1.560 juçaras por hectare. O xaxim ocorreu apenas numa área alagável, enquanto
juçara  apareceu  em todas  as  parcelas,  independente  da  presença  de  adultos  e  de  CO.  Os
dados da correlação de Spearman entre os estádios de desenvolvimento de E. edulis e CO
só foram significativos no estádio adulto, sendo correlacionados negativamente. O estádio
mais representativo de E. edulis foi o Jovem I. Esse padrão pode estar associado ao corte
seletivo  de  indivíduos  adultos  para  a  extração  do  palmito  antes  da  criação  do  PESC,  no
final da década de 90. Os resultados obtidos permitem inferir que E. edulis encontra-se em
estado de regeneração, sendo possível  o estabelecimento de uma população semelhante à
original, desde que mantidas as medidas de proteção na área do Parque.
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