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Sinopse: 

Através do desenvolvimento de um experimento simulando o fogo 
rasteiro estudamos o destino pós-fogo (mortalidade, rebrote e 
sobrevivência) de espécies de palmeiras que ocorrem no sub-bosque 
de uma floresta ombrófila aberta no Município de Cruzeiro do Sul – 
Acre. Foram desenvolvidas equações de regressão logística para 
explicar a mortalidade pós-fogo dos indivíduos. 
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EFEITOS DO FOGO DE SUPERFÍCIE EXPERIMENTAL NA ECOLOGIA DE PALMEIRAS 
DE SUB-BOSQUE (ARECACEAE) EM UMA FLORESTA NO OESTE AMAZÔNICO. 

 
RESUMO 

 
Arecaceae é uma família botânica bem conhecida da flora mundial, facilmente reconhecida nas 
florestas onde habita e muito utilizada pela população. A família tem relevante participação nos 
diferentes ecossistemas mundiais, tanto em riqueza quanto em abundância. Palmeiras são citadas 
como resistentes ao fogo em diversos ecossistemas pelo mundo, no entanto, a literatura é escassa 
abordando o tema. Associado ao desmatamento o fogo de superfície é considerado hoje como 
principal ameaça às florestas da Amazônia. Na ecologia do fogo intensidade e severidade são 
conceitos distintos, porém, severidade pode ser conectada diretamente à mortalidade e quanto maior a 
severidade, maior a chance de mortalidade. A resposta de mortalidade é consequência das injúrias 
provocadas pelo calor: i) queima da copa; ii) queima do caule e iii) aquecimento da raiz (não abordado 
neste trabalho). No entanto, a planta pode rebrotar mesmo havendo morte do caule. Objetivamos 
portanto: i) descrever a riqueza de Arecaceae de sub-bosque em um trecho de floresta aberta; ii) 
amostrar a variação microclimática e o índice de área foliar do gradiente borda – interior desta 
floresta; iii) relacionar composição florística, abundância e variáveis abióticas; e iv) testar um 
conjunto de indivíduos de palmeiras de sub-bosque para avaliar quais características morfológicas 
estão relacionadas à mortalidade, rebrote e resistência pós-fogo de superfície experimental. Para tanto 
a) comparamos as respostas pós-fogo para cada espécie; b) ajustamos modelos de mortalidade em 
função das variáveis de severidade – proporção de queima da copa e proporção de queima do caule, 
distância da borda da floresta e variáveis microclimáticas; e c) avaliamos quais características 
morfológicas influenciam na relação das plantas com a severidade do dano pós-fogo e mortalidade. A 
área de estudo está localizada no município de Cruzeiro do Sul -AC, Brasil e a tipologia florestal é a 
Floresta Aberta com Palmeiras. Para o estudo florístico foram inventariadas 30 parcelas de 50 x 50 m 
em cinco transecções cada uma com comprimento de 600 m, orientadas no sentido borda-interior 
(total = 7,5 ha; indivíduos de estipe DAP >20 cm). Cada 50 x 50 m contém uma sub-unidade de 25 x 
25 m (total = ~1,88 ha; indivíduos DAP > 2 cm e < 20 cm, ou folhas > 1 m de comprimento). Foram 
coletadas as variáveis físicas: temperatura (oC), umidade relativa do ar (UR%), abertura do dossel 
(m2m-2) e variáveis edáfico-topográficas: topografia e profundidade de serapilheira. A abertura do 
dossel foi medida com o LAI – 2200. Para as medidas de microclima, foram utilizados seis sensores 
HOBO®. Foi utilizada uma Análise de Componentes Principais para selecionar a variável física 
explicativa das diferenças entre as parcelas. A influência desta variável sobre a abundância das 
espécies de sub-bosque foi posteriormente testada usando Modelos Lineares Generalizados. A técnica 
do escalonamento não-métrico multidimensional (NMDS) foi usada para acessar as diferenças entre 
parcelas de borda e do interior da floresta. As queimadas experimentais tiveram ignição auxiliada por 
20 ml de querosene. O experimento de queima foi dividido em três fases iguais para duas etapas de 
análise: Etapa 1: todas as espécies (169 ind. de estipe aéreo e subterrâneo). Etapa 2: somente espécies 
de sub-bosque com estipe aéreo, mais indivíduos jovens de Euterpe precatoria Mart. (80 ind.). Na 
Fase I selecionamos os indivíduos presentes nas parcelas previamente marcadas. Na Fase II, cada 
indivíduo foi submetido à queima controlada, sendo as temperaturas monitoradas com três termopares 
tipo K: temperatura (T1) na base da planta; (T2) na gema apical (para indivíduos de estipe aéreo) e 
(T3) ambiente. Na fase III, ~140 dias pós-fogo, foi obtida a proporção de queima da copa, mortalidade 
dos estipes e número de indivíduos rebrotando. As queimas de ignição por querosene aconteceram na 
época de menor pluviosidade e umidade do ar na região amazônica (verão amazônico; agosto e 
setembro de 2013), entre 11h00min e 17h00min. Foram feitas regressões logísticas entre as variáveis 
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significativas independentes e as duas variáveis resposta do destino pós-fogo (sobrevivência ou 
mortalidade). O critério de informação de Akaike (AIC) foi utilizado como índice de escolha do 
melhor modelo ajustado. O poder de predição da equação de probabilidade de mortalidade foi testada 
a posteriori por meio da área sob a curva ROC (Curva de Sensibilidade do Operador). Os resultados 
prévios à queima nas 30 parcelas são de 1.750 indivíduos amostrados com 19 espécies de palmeiras, 
em 14 gêneros. A variação da umidade e temperatura no gradiente de borda – interior da floresta é 
evidente para julho, agosto e setembro, geralmente com temperatura maior e umidade menor na borda. 
O Índice de Área Foliar (LAI) aumenta da borda para o interior. A composição das espécies de sub-
bosque não difere entre a borda e o interior da floresta. Attalea butyracea (Mutis ex L.f.)Wess.Boer e 
Attalea maripa (Aubl.) Mart. aparecem com maior densidade na borda, enquanto Oenocarpus bataua 
Mart. aparece com maior densidade no interior. O NMDS rodado somente para estas espécies indica 
distanciamento da composição florística entre borda e interior da floresta (stress = 0,1177). No 
entanto, o LAI explica a distribuição somente de O. bataua no gradiente borda e interior. Nos 
resultados do experimento de queima indivíduos de espécies de estipe aéreo (todos com caules finos) 
tiveram maior mortalidade que indivíduos de estipe subterrâneo. Por outro lado o rebrote basal pós-
fogo é maior nos indivíduos de estipe aéreo. A. maripa foi a espécie que obteve melhor desempenho 
considerando o rebrote total (91,7%). O. bataua teve o menor sucesso no rebrote (31,8%) e maior 
proporção de mortalidade pós-fogo (59,1%). O modelo logístico de sobrevivência para as nove 
espécies de estipe subterrâneo, indica que a mortalidade aumenta na medida em que são maiores as 
médias de temperatura na base da planta. No tocante às espécies de estipe aéreo no sub-bosque mais a 
fase jovem de E. precatoria a mortalidade varia entre as espécies. Quanto maior é o diâmetro da base 
do estipe, menor será a mortalidade. Hyospathe elegans Mart. (65%) e Chamaedorea pauciflora Mart. 
(55%) são as espécies com maior número de estipes perdidos no pós-fogo. Além disso, a mortalidade 
dos juvenis de E. precatoria e das outras quatro espécies do experimento foi fortemente influenciada 
pelo padrão de queima da copa. A probabilidade de mortalidade aumentou com o aumento da queima 
das folhas. A temperatura na gema apical é variável, no entanto, não explica a mortalidade dos estipes. 
A altura do estipe e a altura total do indivíduo também não influenciam na mortalidade. O rebrote 
também variou entre as espécies. Bactris maraja Mart. teve o maior número de rebrotes basais por 
indivíduo (total de rebrotes = 20; 1,43 ±1,5 rebrotes ind-1) e maior altura dos rebrotes (34,6 ±27,5 cm 
ind-1). Nossos resultados indicam que a mortalidade pós-fogo da parte aérea em palmeiras de sub-
bosque com estipe aéreo depende quase que exclusivamente da falha do sistema hidráulico na base do 
estipe, causada pelo fluxo de calor do fogo. Mortalidade das plantas pós-fogo é um descritor bem 
conhecido da intensidade do fogo, por haver correlação direta entre severidade-fogo-causal e 
mortalidade. Traduzir intensidade do fogo em severidade do fogo é uma maneira bastante apropriada 
de compreender o impacto do fogo nos ecossistemas. Apesar de 2013 ter sido um ano de verão 
chuvoso, espécies comerciais como o açaí (Euterpe precatoria) e o patauá (Oenocarpus bataua) 
tiveram considerável resultado negativo pós-fogo, fato que provavelmente se agravaria em verões 
mais secos (fenômenos climáticos). Não obstante, nossos resultados não tenham estabelecido relação 
entre mortalidade e baixa umidade ou menor distância da borda, as alterações microclimáticas 
causadas tanto pela reincidência do fogo nas bordas, quanto pela alteração climática global podem 
elevar nossas predições de mortalidade para as espécies amostradas. O conhecimento gerado sobre a 
capacidade das espécies em ter resiliência pós-distúrbio contribui para a previsão desta resiliência em 
um futuro caracterizado por mudanças nas frequências e no regime de fogo na Amazônia.  
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EXPERIMENTAL SURFACE FIRE EFFECTS ON THE ECOLOGY OF PALMS 
(ARECACEAE) IN THE WEST AMAZON TROPICAL FOREST 
 

ABSTRACT 

 
Arecaceae is a well-known family of the global flora, easily recognized in the forests where they live 
and widely used by local peoples. The family is a component of ecosystems worldwide, both in 
richness and abundance. Surface fires associated with deforestation and pasture management are one 
of the main threats to Amazon forests. Palms are often mentioned as fire resistant in many ecosystems 
around the world. However, the literature concerning to this theme is scarce. In fire ecology, intensity 
and severity are independent concepts. Severity can be connected directly to mortality: the higher the 
severity, the greater the probability of mortality. Post-fire plant mortality is a result of the degree of 
injury caused by heat: i) canopy leaf scorching; ii)  scorch height on the stem and iii) the root 
scorching (not covered in this work). However, a plant can sprout after its stem dies (topkill). The 
ability to re-sprout is linked to fire and resilience as a key functional trait for many species. In this 
study, our objectives were to: i) sample the species composition of Arecaceae in a natural forest stand; 
ii) survey the microclimate variation and the leaf area index (LAI) along the edge to center gradient of 
this forest stand; iii) examine the relationship between floristic composition (and species’ abundances) 
and abiotic variables; and iv) test a set of understory palm individuals, to evaluate morphological traits 
that are related to mortality, re-sprout and resistance after an experimental surface fire. For this a) we 
compared the post-fire responses for each species; b) we fit mortality models based on the severity and 
microclimate variables; and c) we evaluated how the species morphological traits have influenced the 
post-fire severity and mortality. The study was conducted in Cruzeiro do Sul, Acre state, Brazil, in 
Tropical Open Forest. The climate type is Am (Köppen’s classification). We surveyed 30 plots of 50 x 
50 m (total = 7.5 ha; for stems DBH> 20 cm), distributed along a transect of 600 m from forest edge to 
forest center. Each 50 x 50 m plot had a 25 x 25 m sub-plot (total = ~ 1.88 ha; for DBH> 2 cm and < 
20 cm; or leaves > 1 m in length). Physical variables collected were: temperature, relative humidity, 
canopy openness and topography. Canopy openness was measured with LAI – 2200. For microclimate 
six HOBO® sensors were used. A PCA ordination was used to select the best abiotic variable for 
explaining species composition. The influence of this variable on the abundance of understory species 
was subsequently tested using GLM. A non-metric multidimensional scaling (NMDS) was used to 
examine the compositional differences between edge and interior plots. Surface fires were emulated 
using 20 ml kerosene to promote ignition in a 1x1m area of litter around the base of each plant. This 
experiment was divided into three equal phases for each of two analysis steps. Step 1: all species (169 
ind.). Step 2: only understory aerial-stemmed species plus Euterpe precatoria Mart. (80 ind. total). In 
Phase I, we selected the individuals in the previously marked plots. In Phase II, each individual was 
subjected to the controlled burn. Temperatures were monitored with three thermocouples K: (T1) at 
the plant stem base; (T2) in the apical meristem; and (T3) environment. In phase III ~140 days post-
fire, we sampled the canopy scorching proportion, the stem scorching proportion, the mortality and 
stem re-sprout. Experiments were carried out between 11:00h and 17:00hduring the dry season 
(August / September 2013). Logistic regressions between significant variables and post-fire response 
variables were made. The Akaike information criterion (AIC) was used as index to the best model. 
The predictive power for the probability equation of mortality was subsequently tested using the area 
under the ROC curve. We sampled 1,750 individuals prior the surface fire experiments in the 30 plots 
and found 19 palm species. Variations of moisture and temperature along the edge gradient are evident 
for July, August and September, usually with higher temperature and lower moisture found closer to 
the edge. The LAI increases from edge to interior. The composition of understory species does not 
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differ between the edge and interior. Density and abundance were significantly higher in edge plots for 
three mid- to upper canopy species: Attalea butyracea (Mutis ex Lf) Wess. Boer, Attalea maripa 
(Aubl.) Mart. and Oenocarpus bataua Mart.. NMDS using only these three species showed  distinct 
floristic composition between edge and interior (stress = 0.1177). However, LAI explains the 
distribution of only O. bataua along the edge -interior gradient. After surface fire the aerial-stemmed 
species had higher mortality than those species with underground stems. Post-fire basal re-sprout was 
higher in aerial-stemmed individuals. Among 10 species tested, A. maripa showed the highest 
percentage of individuals exhibiting post fire regrowth (91.7%). O. bataua had least success in 
regrowth (31.8%) and highest post-fire mortality (59.1%). The logistic model for survival of 
underground stem species indicates that individual mortality rate increases with increasing average 
temperature during fire at the plant base. Among understory aerial-stemmed species plus E. precatoria 
young individuals, stem mortality decreased with increasing stem diameter. In this group, the species 
with the highest number of post-fire lost stems were Hyospathe elegans Mart. (65%) and 
Chamaedorea pauciflora Mart. (55%). Furthermore, for juvenile E. precatoria and four other species 
in this group, mortality was strongly influenced by the canopy-scorching pattern. Mortality probability 
increased in proportion to the amount of leaf scorching. Apical meristems temperature during fire, 
however, did not explain stem mortality. Neither height of the stem nor the total height of the 
individual explained mortality. The re-sprout also varied among species. Bactris maraja Mart. had the 
greatest number of basal re-sprouts per individual (total = 20; 1.43 ±1.5 re-sprout ind-1) and greatest 
height of the sprout (34.6 ±27.5 cm ind-1). Our results indicate that post-fire mortality of understory 
aerial-stemmed Arecaceae species depends almost exclusively on the hydraulic system failure, caused 
by fire temperature at the plant base. Post-fire mortality is a well-known fire intensity descriptor, with 
direct correlation between fire severity and mortality. Translating fire intensity to fire severity is an 
appropriate way to understand the impact of fire in ecosystems. Although 2013 was a year with 
atypically humid dry season in Acre, commercial species like açaí (Euterpe precatoria) and patauá 
(Oenocarpus bataua) had considerable post-fire negative effects. This finding may be even worse in a 
drier year, leading greater severity than recorded. Though we found no relationship between mortality 
and microclimate at forest edge, higher fire probability near edges and the predicted global climate 
changes may raise our predictions of species mortality from fire at forest edges. Knowledge about the 
individual species’ resilience after fire disturbance is useful to forecast this resilience as fire 
frequencies change in the future. 
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EFECTOS DEL FUEGO DE SUPERFICIE EXPERIMENTAL SOBRE LA ECOLOGÍA DE 
LAS PALMERAS (ARECACEAE) EN UN BOSQUE EN LA AMAZONIA OCCIDENTAL 
 
RESUMEN 
 
Arecaceae es una familia de la flora mundial bien conocida, fácilmente reconocible en los bosques en 
que viven y también muy utilizada por la población. La familia tiene una importante presencia en los 
diferentes ecosistemas de todo el mundo, tanto en riqueza de especies como en abundancia. Se 
mencionan las palmeras como resistentes al fuego en diversos ecosistemas, sin embargo, la literatura 
sobre el tema es escasa. La deforestación asociada con el fuego es hoy la principal amenaza para los 
bosques amazónicos. En la ecología del fuego intensidad y severidad son conceptos diferentes. 
Severidad y mortalidad pueden estar directamente relacionadas: cuanto mayor es la severidad, mayor 
es la probabilidad de mortalidad. La mortalidad como respuesta al fuego es una consecuencia de las 
lesiones provocadas por el calor: i) quema de las hojas ; ii) quema del tallo y iii) quema de la raíz (no 
estudiado en este trabajo). Sin embargo, la planta puede rebrotar después de la muerte del tallo. La 
capacidad del rebrote post-fuego y la capacidad de regeneración son atributos funcionales claves. Los 
objetivos de este trabajo son: i) describir la composición especifica de las Arecaceae en un tramo de 
bosque húmedo en la Amazonia; ii) describir la variación del microclima y el índice de área foliar en 
un gradiente borde-interior del bosque estudiado; iii) relacionar la composición florística y la 
abundancia con las variables abióticas; y iii) con un conjunto de individuos de palmeras del 
sotobosque evaluar las características morfológicas que están mejor relacionadas con la mortalidad, 
rebrote y resistencia después de un fuego de superficie experimental. Así que a) comparamos las 
respuestas post-fuego de cada especie; b) hemos ajustado modelos de mortalidad con base en las 
variables de severidad, distancia del borde y variables del microclima; y c) evaluamos qué 
características morfológicas influyen en la mortalidad de los tallos con respecto a la severidad post-
fuego. El área de estudio se localiza en Cruzeiro do Sul, provincia del Acre, Brasil y la tipología 
forestal es el bosque abierto con palmeras. El clima es el Am (Köppen). Para el estudio florístico 
fueron muestreadas 30 parcelas de 50 x 50 m (total = 7,5 ha; individuos con el DBH > 20 cm). En 
cada 50 x 50 m había una subunidad de 25 x 25 m (total = ~1,88 ha; individuos DBH> 2 cm y < 20 
cm, o hojas > 1 m de longitud). Medimos también variables físicas en las parcelas siendo que la 
apertura del dosel se midió con el LAI-2200. Para las mediciones de microclima utilizamos seis 
sensores HOBO®. Hicimos una ordenación PCA para seleccionar la mejor variable explicativa de las 
diferencias físicas entre las parcelas. La influencia de esta variable en la abundancia de especies de 
sotobosque se probó posteriormente mediante GLM. Se utilizó la técnica de escalamiento 
multidimensional no métrico (NMDS) para acceder a las diferencias entre las parcelas y el borde del 
bosque. El experimento de combustión consistía en tres fases iguales para dos etapas distintas de 
análisis: Etapa 1: todas las especies (169 ind. con tallo aéreo y subterráneo). Etapa 2: solamente 
especies del sotobosque con tallo aéreo, y también jóvenes de Euterpe precatoria Mart. (80 ind. en 
total). En la Fase I seleccionamos los individuos en las parcelas previamente muestreadas. En la Fase 
II, hicimos la quema controlada de cada individuo en una área de 1 m2 de hojarasca. Muestreamos las 
temperaturas con tres termopares K: (T1) en la base de la planta; (T2) en la yema apical y (T3) del 
ambiente. Rango total de fuego: 360 s. En la fase III, ~140 días post-fuego, muestreamos la proporción 
de quema de las hojas, la proporción de quema del tallo, la mortalidad de los tallos y la cantidad y 
altura de los rebrotes. Las quemas se provocaron en el verano amazónico (agosto y septiembre de 
2013) entre las 11:00 y las 17:00. Obtuvimos regresiones logísticas entre las variables independientes 
significativas y las variables de respuesta post-fuego. Hemos utilizado el criterio de información de 
Akaike (AIC) como índice para seleccionar el modelo más bien ajustado a los datos. Probamos el 
poder predictivo de la ecuación de mortalidad utilizando el área bajo la curva ROC. Los resultados 
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prequema dan cuenta de 1.750 individuos muestreados y 19 especies de palmeras. La variación de la 
humedad y la temperatura en el gradiente borde - interior es evidente para los meses de julio, agosto y 
septiembre, por lo general con mayor temperatura y menor humedad en el borde. La composición de 
las especies de sotobosque no difiere entre el borde y el interior del bosque. Hay variación en la 
densidad y abundancia entre el borde e interior para las especies: Attalea butyracea (Mutis ex Lf) 
Wess.Boer, Attalea maripa (Aubl.) Mart. y Oenocarpus bataua Mart.. La ordenación (NMDS) para 
estas especies indica una diferencia de la composición florística entre el borde y el interior del bosque 
(stress = 0,1177). El LAI explica la distribución de O. bataua en el gradiente borde - interior. Con 
respecto a los resultados de la quema, los ejemplares de tallo aéreo tuvieron mayor mortalidad que 
aquellos con tallo subterráneo. Además el rebrote basal post-fuego es mayor en individuos de tallo 
aéreo. A. maripa tuvo el mejor suceso post-fuego teniendo en cuenta el total de rebrote (91,7%). O. 
bataua tuvo menos éxito en el rebrote (31,8%) y mayor proporción de mortalidad post-fuego (59,1%). 
El modelo de supervivencia para las especies de tallo subterráneo indica que la tasa de mortalidad 
aumenta en la medida en que se incrementa la temperatura media en la base de la planta. La 
mortalidad entre las especies de tallo aéreo en sotobosque varía, también para la fase juvenil de E. 
precatoria. Cuanto mayor es el diámetro de la base del tallo, menor es la mortalidad. Hyospathe 
elegans Mart. (65%) y Chamaedorea pauciflora Mart. (55%) son las especies con el mayor número de 
tallos perdido en el post-fuego. Además, la mortalidad de E. precatoria y las otras cuatro especies del 
experimento está fuertemente influenciada por el patrón de quema de las hojas. La probabilidad de 
mortalidad aumenta en proporción al aumento de la cantidad de hojas quemadas. La temperatura de la 
yema apical es variable, pero esto no explica la mortalidad de los tallos. La altura del tallo y la altura 
total del individuo tampoco no influyen en la mortalidad. El rebrote es variable entre las especies. 
Bactris maraja Mart. ha tenido el mayor número de rebrotes basales (rebrotes totales = 20; 1,43 ±1,5 
rebrote ind-1) y la mayor altura de los rebrotes (34,6 ±27,5 cm ind-1). Nuestros resultados indican que 
la mortalidad post-fuego de palmeras del sotobosque con tallo aéreo depende casi exclusivamente del 
fallo en el sistema hidráulico en la base del tallo, causado por el flujo de calor del fuego. La 
mortalidad de las plantas después de un incendio es un descriptor bien conocido de la intensidad del 
fuego, pues hay una estrecha correlación entre la severidad del fuego y la mortalidad. Traducir 
intensidad del fuego en severidad del fuego es una forma muy apropiada para comprender el impacto 
del fuego en los ecosistemas. Aunque el de 2013 no sido un verano típico en Acre, especies 
comerciales como el açaí (Euterpe precatoria) y el patauá (Oenocarpus bataua) sufrieron un impacto 
negativo post-fuego significativo, un hecho que probablemente empeore en situaciones de verano más 
seco aún, dando lugar a una mayor severidad que la registrada aquí. A pesar de que nuestros resultados 
muestran una relación débil entre mortalidad y las condiciones alteradas del borde, los cambios 
microclimáticos en los bordes causados tanto por la recurrencia de los incendios, cuanto por el cambio 
global, podrían suponer un incremento de la mortalidad para las especies muestreadas. El 
conocimiento sobre la capacidad de las especies para recuperarse después de la perturbación 
proporciona ventaja para predecir esta habilidad de recuperación en un futuro donde puede haber un 
cambio en la frecuencia y en el régimen de incendios en la Amazonia. 
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1INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 Ecologia do fogo, uma ciência nascente na Amazônia  
 

O tema da ocorrência de incêndios em florestas úmidas parecia contraditório até há 

poucos anos atrás. A ideia de que florestas úmidas estão sempre protegidas contra o fogo 

vem sendo desmitificada com as evidências de incêndios devastadores em florestas no norte 

do Brasil (Acre, Roraima, Pará), Ásia e América Central (Peres, 1999). A alteração da 

capacidade das florestas em reter umidade é a principal causa do aumento da 

susceptibilidade destas florestas ao fogo. Por exemplo, estimativa realizada durante a seca 

causada pela alteração climática do El Niño, em 2001, informou que um terço de toda a 

extensão da floresta Amazônica tornou-se suscetível ao fogo naquele ano (Nepstad et al., 

2001). As florestas que queimaram em 2001 tiveram o risco de um segundo incêndio 

ampliado.  

É compreensível que poucos estudos tenham sido desenvolvidos na Amazônia com 

a temática da queima da floresta. Se por um lado, existe a prática comum da derrubada e 

queima, por outro lado, os eventos de escape do fogo deste sistema para dentro da floresta 

são esporádicos, obrigando o pesquisador a buscar as cicatrizes tempos depois que os 

incêndios aconteceram. Este fogo que escapa – fogo de superfície ou fogo rasteiro – está 

sendo considerado como o mais pernicioso, pois possui capacidade de alastrar-se por 

dezenas de quilômetros floresta adentro (Cochrane, 2009; Morton et al., 2013), e além 

disso, seu impacto é de difícil detecção por satélite (Aragão e Shimabukuro, 2010; Silva et 

al., 2013). Só recentemente o interesse por estes casos vem dominando a pauta dos estudos 

ecológicos. O atraso reside em grande parte justificado pela dificuldade de obtenção dos 

dados, mas também, devido a uma certa incredulidade generalizada em aceitar o risco 

crescente da Amazônia em tornar-se cada vez mais vulnerável ao fogo. 

Os incêndios nas florestas tropicais são realidade, e se antecipar à dimensão de 

impactos futuros causados por uma maior severidade destes incêndios, se torna fundamental 

em uma expectativa de modificações climáticas globais. A ação das alterações climáticas, 

somente, não teria condições de alterar profundamente a estrutura e estabilidade 

microclimática das florestas, o risco está na interação entre mudanças no uso do solo, seca e 

fogo (Brando et al., 2014). Na Amazônia ocidental, onde está localizado o Estado do Acre, 

eventos de secas severas têm origem de outra alteração climática – o aquecimento das águas 
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do Atlântico norte. A interação entre esta anomalia climática e as mudanças no uso do solo, 

derrubadas e queimas, tem capacidade para aumentar a chance de secas severas em toda a 

Amazônia (Bagley et al., 2014), aumentando por conseguinte a susceptibilidade das 

florestas ao fogo. 

No Acre os anos de 2005 e 2010 foram de secas extremas, causadas por esta 

oscilação do Atlântico norte. Havia 34 anos que o Estado do Acre não sofria uma seca tão 

severa como foi a de 2005 (Pantoja e Brown, 2005). A consciência da fatalidade que foi a 

dimensão da seca daquele ano no estado fez com que diversos setores da sociedade se 

organizassem para articular estratégias que impedissem, em caso de posteriores anos mais 

secos, o que foi queimado em 2005: mais de 250.000 ha de floresta (Aragão e 

Shimabukuro, 2010). 

A ecologia do fogo é a ciência que estuda o papel do fogo na natureza, alicerçada na 

ecologia e na evolução das espécies. Prepara as condições para o entendimento dos efeitos 

do fogo nos ecossistemas e tem mais tradição naqueles ecossistemas fogo dependentes, 

como as savanas mediterrâneas, africanas e australianas e as florestas temperadas (Pausas, 

2012). Esta ciência como subárea das ecologias ainda não é de fato muito conhecida na 

Amazônia, mas os diversos estudos acumulados com os efeitos do fogo nas florestas da 

Amazônia já podem ser reunidos neste escopo de pesquisa. Pensando desta maneira, a 

ecologia do fogo é uma ciência nascente na Amazônia, e cresce no mesmo ritmo em que o 

interesse pelo fogo também cresce entre os ecólogos. Muito ainda deve ser investigado 

sobre a relação fogo - natureza e nosso estudo apresentado nesta tese pretende contribuir 

com a ampliação dos conhecimentos nesta área. 
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1.2 Embasamento Teórico 
 

1.2.1 Distúrbios, resiliência e atributos funcionais sob a luz das teorias ecológicas 
 

Limitações e modificações ecológicas, ou ambientais, podem advir de causas 

naturais, ou antropogênicas. Está evidente um aumento substancial de impactos humanos 

nos ecossistemas, em nível global, e o desflorestamento está entre os impactos mais 

negativos causados à natureza (Thomas et al., 2004; Laurance et al., 2011; Malhi, 2012). 

Este principal impacto humano nos trópicos pode eliminar entre 20% e 50% das espécies 

mundiais nas próximas décadas determinando a contínua perda de habitats na natureza. 

Quando a perda dos habitats naturais não se mostra suficiente para ameaçar a sobrevivência 

de espécies, a redução e a fragmentação do conjunto de populações movem processos 

secundários que vêm a causar novos declínios e eventuais extinções (Lacy, 1992; Wright e 

Muller-Landau, 2006). O desmatamento reduz a precipitação, a umidade relativa do ar e 

velocidade do vento, quando estes parâmetros são monitorados por longos períodos. Estas 

mudanças podem levar a uma substituição da composição especifica de determinada região, 

aonde espécies tolerantes a seca teriam melhores condições competitivas para suportar 

câmbios globais de longo prazo, contudo, ainda não está bem documentado quando 

impactos, intermediários ou não, podem estar beneficiando certas espécies (Feeley et al., 

2011). O entendimento dos efeitos dos câmbios globais sobre o estabelecimento e 

distribuição das espécies nos ecossistemas, em especial nos trópicos, é um dos mais 

importantes e recentes desafios para a ecologia moderna (Ewers et al., 2007; Thuiller, 2007; 

Thuiller et al., 2008). 

Alterações ambientais e diminuição da cobertura das florestas tropicais não 

implicam somente em problemas à conservação de biodiversidade e estabilidade da 

atmosfera, mas também para o futuro do bem estar da humanidade, em razão do impacto na 

perda dos serviços que os ecossistemas proveem. A resiliência dos ecossistemas, ou seja, a 

capacidade destes em absorver e recuperar-se dos impactos externos, está diretamente 

relacionado à sustentabilidade dos seus serviços ambientais, tais como conservação dos 

solos, regulação dos ciclos climáticos, de carbono e água, e controle de vetores de doenças. 

Resiliência, portanto, é geralmente compreendida ao nível ecossistêmico, discutida através 

dos serviços ambientais providos por estes em relação a um contexto sócio-econômico 

(Phillips et al., 2006; Hirota et al., 2011). Os fatores que afetam a resiliência dos 
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ecossistemas, quer sejam fatores biológicos, ambientais, evolutivos ou aleatórios, bem 

como os efeitos do impacto destes fatores, de uma maneira geral considerados altamente 

negativos, continuam pouco estudados (Schwilk e Keeley, 2012).  

Distúrbios, naturais ou antrópicos, dependendo então da resiliência do ecossistema e 

da comunidade, podem alterar a composição específica de uma comunidade vegetal 

(Ricklefs, 2001, 2006). Esta conceituação não é recente em ecologia (Grime, 1977), embora 

nas ultimas décadas tenha havido uma readequação de muitos dos conceitos na teoria 

ecológica (Paine et al., 2011). Os modelos de distribuição das espécies adequam-se 

considerando as relações espaciais, e forças ambientais afetam a distribuição espacial de 

espécies nos ecossistemas – como propalado pela teoria do nicho ecológico (Hutchinson, 

1961). No escopo desta teoria, a grande diversidade de nichos promove uma alta 

diversidade de espécies, aonde haverá a disputa entre as espécies pelos recursos limitantes 

e, consequentemente, as abundâncias relativas das espécies irão variar de acordo com 

diferentes combinações de recursos disponíveis e capacidade competitiva interespecífica 

(Vandermeer, 1972; Grime, 1977; Harpole e Suding, 2010). 

A coexistência de espécies em ecossistemas, na visão da diferenciação de nichos, é 

dirigida por processos determinísticos. Entretanto, a distribuição de espécies, além dos 

efeitos químicos e físicos do ambiente – não sobre-posicionáveis – não pode ser somente 

explicada por diferenças fisiológicas. Em contraposição a esta teoria, Hubbell (2001 apud 

Hubbell, 2006) preconizou que em sistemas com grande riqueza de espécies e alta raridade, 

o papel da estocasticidade é importante, e a comunidade não seria organizada pela diferença 

de desempenho de cada espécie em determinado ambiente, mas por eventos demográficos 

estocásticos resultando em deriva ecológica no tempo e no espaço – teoria neutra de 

Hubbell. Ambas teorias, de nicho e neutra, predizem que conjuntos de espécies respondem 

às características ecológicas do ambiente, a primeira aos gradientes ambientais e a segunda 

às limitações de dispersão. Embora a teoria neutra possa predizer muito bem a abundância 

de distribuição de certas espécies, muitos autores discordam de premissas particulares da 

teoria, como o de metacomunidade, altas taxas de especiação e equivalência ecológica, 

considerados biologicamente não realísticos (Volkov et al., 2003; McGill et al., 2007; Ai et 

al., 2013).  

Em comunidades com distúrbios recorrentes tais como as existentes em 

ecossistemas piro-dependentes (p.ex. savanas), duas distintas adaptações causadas pelo fogo 

podem ser identificadas: i) espécies rebrotadoras – resiliência vegetativa; e ii) espécies não-
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rebrotadoras – resiliência por sementes (Pausas e Verdú, 2005; Pausas e Keeley, 2009). São 

atributos funcionais diferentes, e a coexistência deles pode ser explicada pela balanço entre 

alta taxa reprodutiva dos não-rebrotadores e alta probabilidade de sobrevivência dos 

rebrotadores (Groeneveld et al., 2013). Em uma perspectiva mais ampla, parece claro que o 

debate da distribuição das espécies deve ser devidamente ligado à resiliência e resistência 

dos ecossistemas, e aos atributos funcionais das espécies. 

Em uma tentativa sinteticista, unificadora, Kitching (2013) propõe uma linha de 

mudança estocástico-determinística, na qual explicita que mudanças na estrutura da 

comunidade são mais plausíveis de serem explicadas de forma determinística sob certa 

escala espacial – e o ponto de mudança variaria dependendo do tipo de comunidade em 

questão, sugerindo que ambas as teorias são necessárias para explicar padrões na natureza. 

A tendência que vários ecólogos concordam é que existe um comportamento dinâmico em 

um continuum nicho-neutro, pois dependendo da comunidade a melhor explicação estará 

em alguma posição intermediária, não sendo as teorias mutuamente excludentes (Leibold e 

McPeek, 2006; Pigolotti e Cencini, 2013). Por exemplo, a partição de nicho (teoria de 

nicho) e a migração (teoria neutra) podem operar simultaneamente, quando para uma 

determinada taxa de migração, a largura do nicho regular a entrada de indivíduos vindos de 

comunidades adjacentes (Ai et al., 2013). 

Até recentemente o efeito dos distúrbios na diversidade e distribuição das espécies 

era entendido como sendo unimodal, com o conjunto de espécies atingindo máxima 

diversidade em níveis intermediários de distúrbio, sendo que, para isso, haveria o efeito da 

exclusão competitiva em níveis baixos de distúrbio, enquanto altos níveis beneficiariam 

espécies mais tolerantes (Connel, 1978). Evidências sugerem que este modelo está distante 

de ser universal, e que interações competitivas e filtros de distúrbios são, ao menos em 

parte, determinados por atributos funcionais das espécies. Tanto na perspectiva do modelo 

de nicho, quanto no neutro, espécies são diferentemente afetadas pelos distúrbios, sendo 

esperado que diferenças interespecíficas determinem diferentes respostas aos distúrbios 

(Haddad et al., 2008). Uma aproximação que considere os atributos funcionais pode melhor 

quantificar, e prever, os impactos dos distúrbios nas comunidades ecológicas (McIntyre et 

al., 1999; McGill et al., 2006; Sonnier et al., 2010; Naeem et al., 2012). 

Rebrote, como indicado por diversos autores (Bond e Midgley, 2003), é um trato 

funcional que confere persistência ao nível de indivíduo, e resiliência ao nível de 

comunidade, possibilitando a sobrevivência de plantas à diversos níveis de distúrbios 
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(Noble e Slatyer, 1980). A habilidade de rebrotar é determinado pelo desenvolvimento, 

proteção e alocação de recursos a um banco de gemas viáveis, mas somente recentemente 

foi incorporado como método nos modelos de dinâmica vegetacional (Hoffman et al., 2009; 

Poorter et al., 2010; Clarke et al., 2013; Moreira et al., 2013), Figura 1.1.  

A perspectiva de trato funcional, portanto, é método válido para medir o balanço 

entre espécies rebrotadoras e não-rebrotadoras, no sentido de avaliar o impacto de um 

distúrbio em uma comunidade ecológica. Comparativamente, espécies rebrotadoras tendem 

a apresentar órgãos de reserva, subterrâneos ou ao nível do solo, com grande capacidade de 

reserva de carboidratos, todavia o crescimento tende a ser lento, bem como a capacidade 

reprodutiva (número de sementes), tende a ser baixo também (Moreira et al., 2013). Para 

cada indivíduo envolvido no distúrbio, a ‘capacidade de rebrota’ é calculada, levando em 

consideração que uma mesma intensidade ou severidade de distúrbio foi sofrida, ou 

aplicada sobre o indivíduo (Clarke et al., 2013). 

A estimativa de habilidade de rebrote de plantas jovens também pode revelar 

informações importantes sobre a persistência e resiliência das populações estudadas, 

trazendo considerações úteis no entendimento da dinâmica das populações pós distúrbio, ou 

seja, algumas espécies podem perder a capacidade de rebrotar apos certa idade, ou mesmo 

somente  possuir esta capacidade quando adultas (Noble e Slatyer, 1980; Bellingham e 

Sparrow, 2000; Bond e Midgley, 2001; Vesk e Westoby, 2004; Moreira et al., 2012; Clarke 

et al., 2013; Pérez-Harguindeguy et al., 2013). 
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Figura 1.1. As influências e consequencias (setas) do rebrote para indivíduos e comunidades (GRP: 

Gemas; Recursos; Proteção). Reproduzido de Clarke et al. Resprouting as a key functional 
trait: how buds, protection and resources drive persistence after fire. The New Phytologist 
(2013). 

 

1.2.2 Impacto do fogo e resiliência em Arecaceae 
 

Devido à alta riqueza de espécies e presença em uma ampla gama de ambientes e 

consequentes morfologias, as espécies de palmeiras na América Tropical são ideais para os 

estudos de resiliência e impactos (Montúfar et al., 2011). O comportamento das espécies de 

palmeiras frente às mudanças ambientais, sejam elas bruscas ou estocásticas, é bastante 

consistente e abrange a família de maneira homogênea, embora estejam elas presentes em 

ecossistemas diferentes entre si. Em uma perspectiva evolucionária, palmeiras são únicas 

por desenvolverem morfologias que podem ser observadas nos grandes caules, de ciclos de 

vida longos, inteiramente produzidos através de crescimento primário. Características 

próprias da morfologia das palmeiras, em especial dos estipes, podem explicar o sucesso de 

escapar de limitações ecológicas impostas às outras famílias botânicas, em geral 

(Tomlinson, 2006). 

A Família Arecaceae apresenta distribuição termocosmopolita (entre 44ºN e 44ºS) e 

é representada por cerca de 2.500 espécies em 184 gêneros, estando entre o grupo de plantas 
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mais antigo do planeta (Fiaschi e Pirani, 2009; Couvreur e Baker, 2013), reforçando 

também a hipótese de que as florestas tropicais sejam tão antigas quanto. A América do Sul 

apresenta quatro das cinco subfamílias de Arecaceae (Calamoideae, Coryphoideae, 

Ceroxyloideae e Arecoideae), e a flora amazônica concentra ainda, expressivo número de 

espécies, totalizando entre 200 e 250 espécies, com diversos endemismos (Balick et al., 

1982; Gentry, 1988; Dransfield et al., 2005; Pintaud et al., 2008). Arecaceae é considerada 

uma família que desenvolveu-se basicamente em ambiente tropical úmido, teoricamente 

florestal, apesar das flutuações climáticos do período Neógeno (período da Era Cenozóica, 

compreendido entre 23 e 1,8 milhões de anos atrás, formado pelas épocas Mioceno e 

Plioceno), e é sugerido que modificações climáticas, principalmente as do Eoceno, 

favoreceram a gradual regressão das florestas úmidas e propiciaram o desenvolvimento de 

uma flora de palmeiras de ambientes abertos, campestres e savânicos (Pintaud et al., 2008).  

A massiva dispersão das angiospermas, entre as quais as palmeiras, ao contrário da 

expressiva evolução dos mamíferos, não pode ser explicada por um cataclismo ou algum 

evento de extinção em massa. Como sugerido por alguns autores, não somente a competição 

pela luz, ou o clima, podem ter ocasionado a dominância das angiospermas nas baixas 

latitudes, deslocando as gimnospermas para as altas latitudes, mas a prevalência do fogo fez 

com que o sucesso competitivo das angiospermas aumentasse (Bond e Midgley, 2012). Os 

incêndios naturais acontecem desde o período Devoniano da Era Paleozóica e passaram a 

ser muito comuns na Era Mesozóica, antes das angiospermas dispersarem massivamente, e, 

embora o clima seja usualmente assumido como determinante na distribuição dos principais 

tipos vegetacionais mundiais, a existência de biomas alternativos em mesmas regiões de 

clima semelhante (ou seja, florestas resistentes ao fogo e savanas pirodependentes, por 

exemplo), indicam que o fogo determina um importante papel na fitogeografia das baixas 

latitudes, em nível global (Hirota et al., 2011; Bond e Midgley, 2012). 

Distúrbios antigos, como o fogo e climas extremos, podem ter influenciado a 

diferenciação das palmeiras em múltiplas linhagens, embora evidências filogenéticas e 

fósseis para características fogo-adaptadas sejam raras (Bond e Midgley, 2012; Simon e 

Pennington, 2012). Evidências recentes indicam que as mudanças das condições climáticas 

em um passado não tão distante: 25.000 anos, proporcionaram a expansão da região 

savânica e outras comunidades amazônicas não florestais, bem como os eventos de fogo 

associados (Hermanowski et al., 2012). Embora tema controverso, o consenso entre os 

pesquisadores é que houve a prevalência de ambientes savânicos em muitas partes da 
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Amazônia, no final do período quaternário, especialmente em zona marginais, com 

diferenças regionais bastante significativas (Hermanowski et al., 2012, para uma revisão). 

Assim, infere-se que, desde o surgimento das palmeiras no Período Triássico, há 251 

milhões de anos atrás, e ao longo das Eras Mesozóica e Cenozóica, a família destas 

monocotiledôneas vem experimentando estreita relação com o impacto do fogo. 

Características morfológicas e fisiológicas, hoje presentes em muitas plantas, e em 

especial naquelas presentes em ecossistemas piro-dependentes, podem ter surgido antes do 

estabelecimento de um regime de incêndios, propriamente dito. No entanto, com o 

surgimento e estabelecimento destes regimes, o fogo moldou estas características – ainda 

como exaptações – de maneira que passaram a ser consideradas adaptações ao fogo (Keeley 

et al., 2011). Ou seja, diretamente o fogo não é potencializador de modificações 

morfológicas, a adaptação evolutiva é alcançada por meio de características exaptadas de 

outras adaptações, tais como resistência a seca ou herbivoria.  

Apesar de ser um assunto de notável interesse, inclusive muito estudado para outros 

grupos vegetais, o tema das adaptações morfológicas de palmeiras em resposta ao fogo é 

bem escasso na literatura científica (entretanto, ver Abrahamson, 1999). Poucas espécies 

obtiveram interesse maior, como por exemplo, Chamaerops humilis, ou palmito-do-

mediterrâneo, palmeira comum e característica dos ambientes arbustivos do Mediterrâneo. 

Pausas e Verdú (2005) classificaram C. humilis como R+P+, ou seja, em função das 

características pós-fogo apresentadas pela espécie, ela pode ser classificada tanto como 

rebrotadora (R+) quanto germinadora (P+). Papió (1988) testou a germinação da espécie 

com relação a algumas altas temperaturas relacionadas ao fogo, e obteve que C. humilis 

responde bem na germinação sob altas temperaturas, indício vinculado à adaptação ao fogo, 

confirmado por Salvador e Lloret (1995) e por Liesenfeld e colaboradores (em preparação).  

Clarke e colaboradores (2013) somente comentam sobre a capacidade de certas 

monocotiledôneas (Macrozamia e Xanthorrhoea na Austrália, e Chamaerops humilis no 

Mediterrâneo) de rebrotarem por meristemas apicais, e vinculam esta capacidade à típica 

disposição do sistema vascular deste taxa. Tomlinson (2006) também comenta que, 

justamente, as características morfológicas únicas das palmeiras, tais como seu estipe de 

crescimento de tipo singular, a não existência de um único floema e câmbio periférico e a 

longevidade eterna das células, permitem uma ampla resistência à patógenos e ao fogo, e 

uma mínima susceptibilidade à danos por ventos extremos (Griffth, 2008). Esta qualidade 

de resistência foi primeiramente sugerida por Gill (1995), que relata que o estipe de 
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algumas monocotiledôneas, em função da peculiaridade da disposição de seus vasos, 

permite melhor resistência ao calor dos incêndios, e relaciona maior diâmetro à melhor 

qualidade de isolamento, embora faltem trabalhos que tenham tratado este tema 

experimentalmente. 

Estas características também livrariam as palmeiras de impactos recentes, 

antropogênicos? Montúfar e colaboradores (2011) revisaram os trabalhos que até então 

haviam discutido a capacidade das palmeiras da América tropical de resistirem aos 

impactos e sua resiliência. Utilizaram quatro descritores: i) produtividade; ii) reprodução; 

iii) dinâmica populacional; e iv) riqueza de espécies. Para os autores, os estudos são muito 

esparsos, e mais focados, principalmente, em dois componentes: fragmentação de habitats e 

colheita depredatória. Também observaram especial ênfase a regiões com poucos estudos, 

tais como os Andes e a costa noroeste do Oceano Pacífico. É destacado que futuros 

objetivos de pesquisa levem em consideração, entre outros aspectos, as características 

evolutivas das espécies (tanto morfológicas, como fisiológicas e reprodutivas) e sua 

variação frente aos distúrbios. Isso também considerando a abordagem ao nível de 

comunidade, para direta comparação entre as espécies. 

A variação morfológica presente em Arecaceae permite que as espécies da família 

ocupem satisfatoriamente bem uma ampla gama de nichos (Svenning, 2001; Eiserhardt et 

al., 2012), e por esta razão serem muito resistentes à fragmentação (Scariot, 1999). Outros 

autores, no entanto, apontam que a fragmentação pode causar impactos negativos na 

demografia de algumas espécies, por influenciar negativamente as dinâmicas de polinização 

e de dispersão de sementes (Galetti et al., 2006; Baez e Balslev, 2007; Clement et al., 2009; 

Puechagut et al., 2013). 

A família é amplamente usada como recurso nas zonas tropicais de todo o mundo 

(Balslev, 2011), e é sugerido que grande parte da distribuição das espécies, e manipulação 

por novas variedades, seja vinculada à migrações de usos humanos, desde o período pré-

colombiano (Clement, 1999). Este extremo uso, desde folhas, frutos, estipes e palmitos, 

sujeita os indivíduos a uma super-exploração, comum em todas as regiões onde as 

palmeiras ocorrem, em muitos casos tem levado espécies de Arecaceae à ameaça de 

extinção, a despeito de sua boa capacidade de resiliência (Freckleton et al., 2003; Anthelme 

et al., 2011). 

Uma característica interessante que contribui diretamente para a alta resiliência das 

palmeiras é o crescimento geotrópico inicial do estipe durante a germinação, denominado 



 11 

crescimento do eixo “tipo saxofone” (sensu Tomlinson, 1990) ou “criptogeal” (Anderson & 

Anderson 1983, May et al 1985), que permite que este estipe aumente de diâmetro nas 

primeiras fases de vida, protegendo o meristema apical subterrâneo de forma eficiente, 

contra predadores, fogo (Abrahamson, 1999; Aponte et al., 2001; Charles-Dominique et al., 

2003) e outros impactos, como queda de grandes folhas e galhos. A grande predominância e 

sucesso de estabelecimento de palmeiras do gênero Attalea em áreas abertas de derrubada e 

queima e pasto, é explicada por alguns autores em função desta característica de sua 

arquitetura (Barot et al., 2005). Mostacedo et al. (2001) também verificaram a resistência 

das espécies Atallea speciosa e A. phalerata em áreas queimadas, comparativamente a áreas 

não queimadas, na floresta sub-húmida boliviana. 

A grande capacidade de propagação vegetativa de algumas espécies, também é 

estratégia adaptativa importante como resiliência pós-distúrbio. O crescimento rizomatoso 

ou estolonífero, a depender do tipo e intensidade do distúrbio, pode determinar um rápido 

domínio de nichos por algumas espécies, ou mesmo a fácil recuperação de novos indivíduos 

após exploração de estipes para obtenção de palmito, por exemplo (Sampaio e Scariot, 

2008). Por efeito desta propagação, a planta pode rapidamente multiplicar sua biomassa 

aérea, e isso é comum nas palmeiras com hábito cespitoso, que independente de qualquer 

distúrbio emitem brotos laterais. O gênero Bactris, abundante no sub-bosque das florestas 

tropicais, é um exemplo deste comportamento (obs. pessoal). Uma estratégia adaptativa de 

resiliência ligada à propagação vegetativa é o rebrote, que por definição significa a emissão 

de novos elementos vegetativos aéreos. 

A capacidade de rebrota é considerada uma estratégia eficiente pois permite à planta 

recuperar, rapidamente, a biomassa perdida após a perturbação (Bellingham e Sparrow, 

2000; Salk e McMahon, 2011). Esta habilidade está diretamente relacionada à intensidade 

de perturbação e capacidade de armazenamento de carboidratos em órgãos subterrâneos 

(Bowen e Pate, 1993; Bellingham e Sparrow, 2000; Bond e Midgley, 2001; Schwilk e 

Ackerly, 2005; Moreira et al., 2012) 

A aptidão em rebrotar é considerada uma estratégia adaptativa típica das plantas 

submetidas ao fogo, e recorrente em ecossistemas piro-dependentes (Keeley e Zedler, 1978; 

Lloret e López-Soria, 1993; Verdú, 2009; Pausas, 2001; Salk e McMahon, 2011; Simon e 

Pennington, 2012). No entanto, esta capacidade não é exclusiva de ambientes aonde a 

frequência do regime de incêndios é alta, e se observa também em comunidades com raro 

histórico de incêndios, como nas florestas tropicais (Balch et al., 2013) e ecossistemas 
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desérticos (entre outros), sugerindo que nestes casos a aptidão por rebrotar tenha evoluído 

mediante o impacto de outras perturbações freqüentes, como vento, seca e herbivoria 

(Pacioreck et al., 2000; Marrinan et al., 2005; Pausas et al., 2006; Pausas e Keeley, 2009; 

Moreira et al., 2012; Balch et al., 2013). 

Embora pouco explorado como mecanismo de persistência, até mesmo naqueles 

ambientes onde a estratégia é entendida como comum, entender o mecanismo de rebrote do 

ponto de vista ecológico é essencial para se explicar a evolução e diversidade de espécies 

(Bond e Midgley, 2003; Clarke et al., 2013; Pérez-Harguindeguy et al., 2013) e para prever 

mudanças na vegetação no contexto das mudanças climáticas globais (Hirota et al., 2010; 

Harrison et al., 2010; Yocom et al., 2010; Clarke et al., 2013). Uma abordagem mais 

minuciosa no estudo das características de rebrote entre as plantas decompõe a habilidade 

de rebrotar em: i) habilidade inicial, ii) vigor de rebrote e iii) sobrevivência pós rebrote 

(Moreira et al., 2012). A despeito de existir amplo conhecimento empírico de que palmeiras 

possuem boa capacidade de rebrote pós-distúrbio, não existe nenhum trabalho que tenha 

discutido, para palmeiras, o tema da maneira como Moreira e colaboradores (2012) 

trataram.  

Dentre os principais distúrbios citados por Montúfar e colaboradores (2011), o fogo 

é considerado como sendo um dos menos estudados na América tropical, sendo que existe 

uma grande variedade de espécies de palmeiras citadas como vinculadas ao impacto do fogo 

(Tabela 1.1). De uma maneira geral, palmeiras são especialmente resistentes ao impacto do 

fogo, em parte pelas características morfológicas e anatômicas que promovem a resiliência, 

citadas até o momento, e em parte por outras características ainda não bem esclarecidas pela 

ciência, como, por exemplo, respostas fenológicas ao fogo. Parece claro que, devido à sua 

peculiar anatomia, palmeiras podem resistir à intensidade do calor, não sofrendo danos 

hidráulicos ou meristemáticos e rebrotando desde a base ou mesmo pelo ápice. Mas de que 

maneira estas características podem influenciar a permanência das espécies na floresta 

tropical úmida? Alguma coisa já se conhece para os ambientes savânicos, como será citado 

logo a seguir, contudo, para os ecossistemas úmidos tropicais, fogo sensíveis, pouco se 

conhece (Barlow et al., 2012). 

Estas características que promovem a resiliência das espécies em questão, quando 

pensadas como atributos funcionais (McGill et al., 2006; Westoby e Wright, 2006; 

Cornelissen et al., 2010; Clarke et al., 2013; Pérez-Harguindeguy et al., 2013) podem 

melhor predizer os processos ecossistêmicos, dentro de um contexto de aumento da 
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intensidade e frequência dos distúrbios. A perspectiva resiliência x atributos funcionais é 

necessária, e dentre tantas ferramentas disponíveis, é considerada a mais tangível de ser 

obtida e quantificada, quando pretende-se antecipar a potencial perda dos serviços dos 

ecossistemas associado à perda da biodiversidade (Naeem et al., 2012; Cardinale et al., 

2012).  

Os atributos funcionais são resultado das respostas das plantas à interação entre 

distúrbios e disponibilidade de recursos e é necessário uma profunda compreensão do 

balanço entre custos e benefícios dos atributos, no contexto de um ambiente competitivo. É 

esperado que a distribuição de espécies seja modificada deterministicamente em um espaço 

funcional depois do distúrbio – sensibilidade ao distúrbio relacionado às combinações de 

trato funcional por espécie – sendo assim, uma discussão que considere os atributos 

funcionais pode detectar importantes impactos relegados pelos distúrbios antes mesmo de 

espécies serem extintas (Westoby e Wright, 2006; Laughlin et al., 2011; Clarke et al., 

2013).  

Wuschke (1999) cita que 30% das espécies de palmeiras do mundo podem ser 

adaptadas ao fogo, e, entre estas, todas as espécies do gênero Livistona de ocorrência na 

Austrália e Ásia (Hnatiuk, 1977; Rodd 1998). Também dos ambientes tropicais nos é citado 

a espécie resistente Ptychosperma bleeseri - palmeira de Darwin (Barrow et al., 1993), 

embora Liddle et al. (2006) questionem os atuais regimes de fogo na área de ocorrência da 

espécie como impacto negativo, relacionando-os à atual ameaça de extinção da espécie. No 

mediterrâneo um exemplo é Chamaerops humilis, que resiste bem ao fogo, pode rebrotar e 

ainda apresenta a qualidade de germinação de suas sementes indiferente à intensidade do 

calor, podendo inclusive terem a germinação estimuladas tanto pela temperatura, quanto 

pela fumaça (Liesenfeld et al., em preparação).  
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Tabela 1.1. Lista de espécies de palmeiras (Arecaceae), por região de ocorrência, com referência 
na literatura que aborde resiliência pós-fogo (rebrote, regeneração ou sobrevivência). 
Ocorrência Espécie Referência 
Amazônia/ América Central  Maximiliana maripa Miranda et al. 2008, Miranda e 

Rabelo (2008) 
Orbignya phalerata Miranda et al. 2008, Miranda e 

Rabelo (2008) 
Amazônia/ Guiana Francesa Astrocaryum sciophilum Charles-Dominique et al. 

(2003) 
Argentina Trithrinax campestris Jones (1999) 
Austrália Coripha utan 

Hydriastele ramsay 
Livistona benthamii 

Dowe (2010) 
Dowe (2010) 
Rodd (1998) 

Livistona eastonii Hnatiuk (1977), Rodd (1998) 
Livistona humilis Rodd (1998) 
Livistona inermis Rodd (1998) 
Livistona loriphylla Rodd (1998) 
Livistona muelleri Rodd (1998) 

Cerrado  Acanthococos emensis Jones (1999) 
Allagoptera campestris Loiola et al. (2010) 
Allagoptera leucocalyx Silva e Batalha (2010) 
Butia paraguayensis Jones (1999) 
Syagrus flexuosa Loiola et al. (2010) 
Syagros glauscescens Miola et al. (2010) 
Astrocaryum gynacanthum Silva (2002) 

Costa do Marfim Borassus aethiopum Barot et al. (2000) 
Madagascar Bismarckia nobilis Dransfield e Beentje 1995 

Borassus sambiranensis Dransfield e Beentje 1995 
Borassus madagascarienses Dransfield e Beentje 1995 
Hyphaene coriaceae Dransfield e Beentje 1995 

Mata Atlântica Allagoptera arenaria Araújo e Peixoto (1977) 
Attalea humilis Souza e Martins (2004) 

Mata Atlântica/ Cerrado Attalea geraensis Almeida e Galetti (2007) 
Mediterrâneo  Chamaerops humilis Papió (1988) 
América do Norte Sabal etonia Abrahamson (1999) 

Sabal palmetto McPherson e Williams (1998) 
 Serenoa repens Abrahamson (1999) 

 

Nos ecossistemas savânicos, aonde o fogo desempenha papel fundamental na 

dinâmica de estabelecimento das espécies (Bond et al., 2005), muitos gêneros de palmeiras 

são comuns, tais como Sabal, Acrocomia, Attalea, Copernicia, Borassus, Hyphaene, Elaeis, 

Allagoptera e Syagrus (Uhl e Dransfield, 1987). Nas savanas de Madagascar, por exemplo, 

estudos demonstraram que muitos ambientes foram dominados por palmeiras por influência 

do impacto antropogênico – incremento artificial da predisposição do ambiente ao fogo, e 

Bismarckia nobilis, Hyphaene coriaceae, Borassus madagascariensis, Borassus 

sambiranensis e Neodypsis decaryi são capazes de resistir aos incêndios anuais (Ratsirarson 

et al., 1996).  
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As savanas do Cerrado brasileiro, são reconhecidamente ecossistemas piro-

dependentes (Mistry, 1998; Silva e Batalha, 2010), inclusive com evidências de espécies 

adaptadas aos regimes de incêndios (Gignoux et al., 1997; Simon e Pennington, 2012; 

Dantas et al., 2013). Era de esperar então que existissem diversos estudos citando respostas 

de espécies de palmeiras ao fogo. Infelizmente os trabalhos com esta temática, para o 

Cerrado brasileiro, são escassos (Loiola et al. 2010; Miola et al., 2010; Silva e Batalha, 

2010). 

Na América do Norte Serenoa repens e Sabal etonia sobrevivem à incêndios de alta 

intensidade sem diminuir seu vigor, e ainda tem sua floração estimulada pelo fogo (Hough, 

1968; McPherson e Williams, 1998; Abrahamson, 1999; Wright, 2004). Na Floresta 

Tropical Atlântica o estudo de Souza e Martins (2004) obteve resultados indicando que, em 

regimes de fogo de baixa frequência, a espécie Attalea humilis pode estar sendo beneficiada 

na colonização e persistência em ambientes de dossel mais aberto e com baixa riqueza de 

espécies.  

É fato que a floresta tropical Amazônica está experimentando o aumento dos 

incêndios de superfície, devido aos processos de mudança global de clima e interação destes 

processos com a diminuição da capacidade da floresta em manter sua umidade natural, 

principalmente nas bordas, somado à cultura da derrubada e queima (Cochrane et al., 1999; 

Laurance, 2001; Cochrane e Laurance, 2002; Cochrane, 2003; Barlow et al., 2004; 

Laurance, 2004; Simmons et al., 2004; Messina e Cochrane, 2007; Cochrane e Laurance, 

2008; Malhi et al., 2008; Cochrane e Barber, 2009; Barlow et al., 2012; Coe et al., 2013; 

Morton et al., 2013).  

Apesar dessa realidade, ainda são escassos os trabalhos que debatem a capacidade 

da floresta amazônica em recuperar-se de incêndios (Barlow et al., 2002; Barlow et al., 

2003; Peres et al., 2003; Barlow e Peres, 2005; Barlow, 2008, Silveira et al., 2009; Barlow 

et al., 2010; Balch et al., 2011; Balch et al., 2013; Carvalho et al., 2013; Resende et al 

Biotropica [submetido]). Essa escassez provavelmente se deve à tradicional característica da 

floresta Amazônica em ser praticamente imune ao fogo, razão pela qual até então, poucos 

estudos consideravam o fogo como legítima ameaça à integridade da floresta.  

Dos estudos citados acima, somente Barlow e colaboradores (2012), no estudo 

conduzido no leste do Estado do Acre na Floresta Aberta com Bambú, apresenta dados 

sistematizados do destino das palmeiras pós-fogo. Barlow et al. (2012) chamam a atenção 

para a escassez de estudos sobre o impactos dos incêndios de superfície na Amazônia e 
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reportam que diferentes regiões amazônicas influem diferentemente na resposta das plantas 

após o impacto do fogo, sendo que isso pode estar relacionado ao tipo e estrutura do solo, 

bem como estrutura e idade das árvores. Para as espécies de Arecaceae amostradas no 

trabalho destes autores, a diferença não foi significativa na comparação de áreas intactas 

com áreas queimadas e amostradas três anos após o fogo. Também para os indivíduos 

mortos de palmeiras não houve diferença entre as parcelas na floresta queimada e não 

queimada pelo fogo rasteiro. 

Embora Barlow et al. (2012) tenham encontrado resultado adverso à tendência 

indicada pelos estudos citados até o momento, é de esperar que as espécies de palmeiras 

respondam às modificações de estrutura da floresta seguidas do fogo, de maneiras distintas. 

Espécies de sub-bosque influenciadas pela abertura do dossel, resultando no 

comprometimento do crescimento e na manutenção de populações em dosséis fechados 

(Svenning, 2002), podem ter o crescimento de suas populações estimulado com uma 

eventual abertura do dossel. Em muitos trechos de florestas tropicais, a estrutura é 

claramente influenciada pela topografia, e a conjunção de elementos: topografia, solo e 

estrutura da floresta explica boa parte da distribuição das espécies de palmeiras nas florestas 

tropicais, embora isso varie entre regiões de estudo (Cintra et al., 2005; Vormisto et al., 

2004a; Vormisto et al., 2004b; Andersen et al., 2010; Balslev et al., 2011; Kristiansen et 

al., 2011; Eiserhardt et al., 2012). 

Muito ainda se deve investigar para compreender as relações de distribuição e 

preferência por habitats das espécies de palmeiras. Kristiansen et al. (2011) reportam que, 

em um plano geral de distribuição de Arecaceae na floresta Amazônica, a diversidade de 

espécies em escala regional responde à sazonalidade de precipitação (diversidade alfa), 

enquanto que a diversidade gama está fortemente ligada à estabilidade dos ambientes. No 

entanto, as espécies mais comuns, tendem a ser altas e habitat generalistas (Ruokolainen e 

Vormisto, 2000). Estudos filogenéticos e listas de espécies abrangendo exclusivamente a 

família Arecaceae são relativamente recentes (Govaerts e Dransfield, 2005; Baker et al., 

2009). 

A estrutura filogenética de comunidades pode consistir em ferramenta útil para 

compreensão dos sistemas ecológicos. Estas abordagens, por simplificarem sistemas 

ecológicos complexos podem mostrar padrões gerais independentes da escala espacial 

analisada. A ocorrência de palmeiras em nichos com influência do clima, filogeneticamente 

conservados pode explicar parcialmente a distribuição destas espécies na floresta tropical 
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(Eiserhardt et al., 2012), ao mesmo tempo que o distúrbio pelo fogo, por exemplo, poderia 

estar derivando esta distribuição. A quantificação de similaridades ecológicas e 

evolucionárias de espécies de mesma distribuição, no sentido de entender os processos que 

comandam a constituição das comunidades ecológicas (similaridades florísticas – riquezas 

per se – e similaridades de atributos funcionais, podem ser explicitamente diferentes), pode 

constituir em excelente abordagem para compreender as modificações na assembleias de 

comunidades vegetais (Swenson, 2013). 

 

1.2.3 Os regimes de incêndios florestais na perspectiva das mudanças globais 
 

O fogo é um importante processo e afeta a maioria dos ecossistemas do mundo 

moderno (Bond e Keeley, 2005; Pausas e Keeley, 2009; Bond e Midgley, 2012; Pausas e 

Ribeiro, 2013). Recentemente, com o auxílio de recursos como os das imagens de satélite 

(geo-dados), estudos puderam sistematizar a extensão total do impacto do fogo no planeta e 

mostraram que uma vasta área de vegetação terrestre é influenciada pelo fogo anualmente. 

Geo-dados para o período de 2001 a 2006, mostram que em 40% da vegetação terrestre 

houve a ocorrência de incêndios (Chuvieco et al., 2008). Incêndios aparecem minimamente 

naquelas regiões de vegetação ou muito densa, ou muito úmida (florestas úmidas tropicais), 

ou muito esparsa (desertos) para acúmulo de matéria necessária à combustão (Krawchuk et 

al., 2009; Pausas e Ribeiro, 2013). 

O fogo influencia os processos hidrológicos, geomorfológicos, geoquímicos e 

ecológicos (Bowman et al., 2009; Cochrane e Barber, 2009). Em uma escala mundial, está 

previsto que mudanças climáticas globais irão modificar os regimes de incêndios (Flannigan 

et al., 2000; Doerr e Shakesby 2013; Liu et al., 2014) e, em consequência, também as 

emissões de gases do efeito estufa (Fearnside, 2008, 2009; Bowman et al., 2009), sendo que 

as recentes estimativas indicam a liberação de perto de 8,9 Gt de dióxido de carbono (CO2) 

para a atmosfera (van der Werf et al., 2006; estimativas de taxas anuais para o período de 

1997 a 2004 para todas as fontes de emissão). Este números aparentam estar abaixo da 

realidade, pois alguns autores consideram difícil estimar a verdadeira contribuição dos 

incêndios nas emissões de CO2 atmosférico (Cox et al., 2013; Liu et al., 2014). As emissões 

de partículas pelo fogo influenciam também e podem reduzir o conjunto de radiação solar 
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absorvida pela terra, tanto em escalas locais quanto regionais, trazendo sérios riscos à 

fisiologia das plantas por prejudicar a correta assimilação da luz solar (Liu et al., 2014). 

Os incêndios naturais, aqueles independentes do homem como ignitor, possuem uma 

história geológica antiga na terra e influenciaram a evolução global e biogeoquímica do 

planeta (Bowman et al., 2011). A distribuição dos maiores biomas do mundo – desertos, 

tundra, pradarias, savanas e florestas (tropical, temperada e boreal) – é sumariamente 

definida pela temperatura e precipitação (Bond et al., 2005), todavia, recentes trabalhos 

argumentam que esta distribuição deve muito à ação dos regimes de fogo, e que este fato foi 

por muito tempo negligenciado como estruturador da vegetação mundialmente (Bond e 

Keeley, 2005; Krawchuk et al., 2009; Bond e Midgley, 2012). Esta recente perspectiva 

contrasta com a tradicional, onde a distribuição de plantas e animais é tão somente 

explicada pelo clima e pelo solo, assim sendo, o mundo não pode ser entendido sem 

considerar a ação do fogo (Pausas e Keeley, 2009). 

Os fatores climáticos e de solo participam, tradicionalmente, na estimativa de 

distribuição e evolução original dos biomas. Considerando os estudos da vegetação 

brasileira, desde os clássicos trabalhos de Rizzini (1963), Ab’Saber (1966, 1977), passando 

por Walter (1986) e Veloso (1966, 1991), as hipóteses de dispersão florística regional 

culminam na aceitação de distribuições clímax, a depender se existe equilíbrio com o clima 

regional – clímax climático, ou equilíbrio com o solo dominante na região – clímax edáfico. 

No particular da formação da região florística do Brasil Central, formada por savanas e 

florestas estacionais, o consenso é que a fisionomia preponderante, a savana, é resultado de 

intensa lixiviação dos solos areníticos, resultando em plantas adaptadas fenotipicamente, 

originárias de famílias e gêneros que evoluíram nas plataformas afro-amazônicas nos 

últimos 90 milhões de anos. Nos estudos atuais, que consideram uma origem múltipla da 

composição da flora do Brasil Central, os regimes pretéritos de incêndios ainda são pouco, 

ou nada, considerados como estruturadores da vegetação nativa.  

Os regimes de fogo variam entre os ecossistemas, e esta heterogeneidade é 

determinada pela coincidência de três fatores: recursos combustíveis de vegetação, 

condições ambientais e ignição (Tabela 1.2). Assim os regimes de incêndio dependem de 

uma sinergia entre fatores físicos externos (clima, tempo), propriedades intrínsecas da 

vegetação e fatores estocásticos (Krawchuk et al., 2009; Bond e Midgley, 2012). Em 

regiões úmidas e produtivas, como a floresta tropical, quantidade de combustível não é fator 

limitante (ver entretanto, Uhl et al., 1988 para importância dos combustíveis finos na 
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Amazônia), e a atividade de incêndios será determinada pela condições climáticas, quanto 

mais seco e mais quente, maior a flamabilidade (Govender et al., 2006; Bradstock, 2010; 

Pausas e Ribeiro, 2013). Os regimes de fogo atualmente estão mudando, não somente em 

regiões usualmente influenciadas pelo fogo, mas também naquelas regiões muito úmidas 

onde havia raridade na presença de incêndios, como nas florestas tropicais. Conforme os 

padrões sócio-ecônomicos e o clima se modificam, tornam ecossistemas antes pouco 

inflamáveis, agora em ambientes bastante suscetíveis ao fogo, ou mesmo, aumentam a 

intensidade e frequência dos incêndios nestes ambientes (Goldammer, 1993; Gill e Allan, 

2008; Armstrong e Phillips, 2012). 

Regime de fogo compreende o conceito do histórico dos eventos de fogo de 

determinada, área, região ou bioma, a depender da escala definida: espaço, tempo e 

processos estão intrinsicamente ligados (Simard, 1991). As variáveis componentes do 

regime de fogo incluem: intensidade, frequência, tipo, extensão espacial (área), 

sazonalidade, severidade e previsibilidade (Gill e Allan, 2008; Pausas e Keeley, 2009; 

Bowman et al., 2011). O intervalo entre os incêndios, ou seja, a frequência dos incêndios 

está diretamente relacionado com a extensão dominante do incêndio, de maneira que são 

características indissociáveis na caracterização do regime de fogo (Armstrong e Phillips, 

2012). 

 
Tabela 1.2. Sumário das características de combustível, dos tipos de fogo, frequência e estação e 
intensidade com relação aos diversos tipologias vegetacionais do mundo moderno (Adaptado de 
Bond e Wilgen, 1996). 

Tipo de 
vegetação 

Características do 
combustível Tipos de fogo 

Frequência (número 
de incêndios / ano) e 

estação 
Intensidade 

Pradarias gramíneas superfície; subterrâneos anual ou mais <100 kWm-1 >5.000 
kWm-1 

Florestas de 
coníferas 

copa, serapilheira,  
cones e subbosque 

superfície e fogo de 
copa 

superfície: 1-10  
copa: 100-1000 

superf.: 200-800 kWm-1 
copa: >50.000 kWm-1 

Savana gramíneas superfície; árvores 
parcialmente afetadas 

África: 1-30 (secas) 
Cerrado: 1-3 anos 
(invernos secos) 

<100 >5.000 kWm-1 

Mediterrânea arbustos e  
herbáceas fogos de copa Sul África: 5-40 

California: 25-100 
S.África: 500-30.000 

kWm-1 
Calif.: >50.000 kWm-1 

Florestas 
tropicais* 

estratificado, copa, 
serapilheira  

e sub-bosque 

superfície(?) raros ou 
ausentes devido a 

umidade 

muito infrequente, 
restrito; possível 

depois de estações 
muito secas 

<20 kWm-1 

Tundra plantas esparsas raros ou ausentes; 
subterrâneos   

Semideserto plantas esparsas raros   
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Conedera et al. (2009) propuseram a distinção entre: regime de fogo sensu stricto e 

regime de fogo sensu latu. Regime de fogo sensu stricto é caracterizado pelo quando 

(frequência, sazonalidade, sincronia), aonde (tamanho, forma, etc.), natureza (tipo de fogo – 

copa, superfície, subterrâneo, latente) e como (intensidade, taxa de propagação, tempo de 

residência, altura da chama, consumo de combustível, etc.) que os incêndios ocorrem. O 

regime de fogo sensu latu define o conjunto de características relevantes entre as quais os 

pesquisadores podem escolher, para criar novas variáveis específicas. 

A combinação do tempo de recorrência dos incêndios, a distribuição da frequência 

de incêndios em dado espaço, e, a localização das áreas queimadas produz um mosaico de 

histórias de fogo ao longo de uma paisagem, que naturalmente, irão incluir áreas que 

queimaram com diferentes extensões de superfície afetada e diferentes frequências de 

incêndio (Keeley et al., 2009). Aonde a frequência de incêndios diverge significativamente 

do ciclo normal ou, histórico natural, mudanças significativas na vegetação podem ocorrer 

(Pausas e Keeley, 2009). 

Na perspectiva do fogo como um processo ecossistêmico, deverá existir uma 

quantidade mínima, suficiente, de produtividade primária necessária para propagação do 

mesmo, porém, uma sazonalidade climática específica é também necessária para converter 

o combustível potencial da vegetação em combustível disponível (Bradstock, 2010). Dessa 

forma, os regimes e tipos de fogo dependerão da frequência de ignição, e susceptibilidade à 

ignição (estação seca; soma do período sem chuvas; abertura do dossel e diminuição da 

umidade do sub-bosque, por exemplo), e da estrutura do combustível disponível (Govender 

et al., 2006; Pausas e Keeley, 2009). 

A estrutura do combustível e posterior consumo pelo fogo é um indicador da 

quantidade total de energia liberada pelo fogo e o grau de alteração imediata da estrutura da 

biomassa. As características estruturais do combustível incluem: i) umidade presente no 

combustível; ii) estrutura do combustível per se: densidade de biomassa, razão volume de 

biomassa por unidade de área, razão entre biomassa e necromassa, relação serrapilheira 

grossa x serrapilheira fina, tempo de decomposição da serrapilheira e continuidade sub-

bosque – copa; iii) composição química do combustível, muito importante em vegetações 

com alto nível de compostos orgânicos voláteis, consideradas mais inflamáveis e de pronta 

combustão (Keeley et al., 2009; Davies e Legg, 2011; He et al., 2011; Pausas e Moreira, 

2012). O aspecto físico do fogo, que é medido dependente das características citadas acima, 

é a intensidade de fogo.  
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Importante distinção deve ser feita entre os conceitos de severidade e intensidade de 

fogo (Keeley, 2009). A intensidade de fogo é uma medida do comportamento do mesmo 

(Tabela 1.3), relacionado à taxa de produção de energia termal, e é medida em termos de 

liberação de calor e temperatura (Alexander, 1982; Costa et al., 1991). Severidade 

compreende os impactos físicos do fogo diretamente associados com a combustão e 

transferência de calor, interatuando com a morfologia e fisiologia das espécies e com as 

características físicas do sistema.  

Nos incêndios florestais a temperatura pode variar entre 50ºC a > 1.500ºC, e a 

liberação de calor pode variar de 2.110 J /Kg-1 até > de 2 milhões de J /Kg-1 (a taxa de 

liberação de calor por metro linear ao longo da frente de fogo é medida em kW/m-1), 

enquanto a taxa de propagação pode variar de 0,5 m/semana-1 nos incêndios subterrâneos 

até muito mais de 7 km /h-1 nos grande incêndios de copa (Bond e van Wilgen, 1996; 

Michaletz e Johnson, 2007).  

O resultado da intensidade dependerá da complexa interação entre: estrutura de 

combustível (com referido acima), clima e ambiente físico (elevação, topografia e tipo de 

solo, presença, velocidade e direção dos ventos) e irá variar grandemente entre os diferentes 

tipos de fogo. Em geral, é possível distinguir entre três tipos de fogo: i) de copa, ou de 

substituição; ii) de superfície; e iii) incêndio subterrâneo (Bond e Wilgen, 1996; Neary et 

al., 1999; Pausas e Keeley, 2009).  
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Tabela 1.3. Características dos parâmetros relacionados ao regime de fogo (Adaptado 
de Keeley, 2009) 
 
Descritor Definição 
Frequência Média do número de eventos por período de tempo 

Extensão Extensão da área queimada por período de tempo de 
ocorrência do fogo 

Estação Sazonalidade, período de ocorrência do distúrbio no ano 

Magnitude 
Descrito tanto como intensidade (medida da dimensionalidade  

da força física) como severidade (medida do efeito no 
organismo ou ecossistema) 

 

Durante o incêndio subterrâneo, comum em áreas úmidas e pântanos, há combustão 

de camadas subterrâneas de matéria orgânica, através da combustão sem chama, ou fogo 

latente (smouldering, no termo em inglês). Estes incêndios podem queimar por meses ou 

anos (em uma localidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, um fogo subterrâneo queima 

há mais de 50 anos uma mina de carvão), mas a taxa de propagação é extremamente lenta, 

cerca de 0,5 m semana-1. Comparativamente, as características de temperatura, em relação 

ao fogo de superfície são mais baixas (entre 500 - 700ºC para os picos de temperatura; 

200ºC para médias). A ocorrência pode levar a ignição do fogo de superfície ao longo de 

sua área de propagação (Rein et al., 2008). As emissões de carbono deste tipo de incêndio 

são bastante intensas e possivelmente excedem os 300 Mg C ha-1 (Cochrane, 2003). 

O incêndio de copa, ou de substituição, é o tipo de fogo que apresenta maior 

intensidade, sendo que nas florestas de coníferas, ou no chaparral californiano, pode atingir 

até mais de 50.000 kWm-1. Estes, ao mesmo tempo, podem propagar-se por áreas imensas, 

de até mais de 100.000 ha (Gill e Allan, 2008). Este tipo de incêndio é denominado de 

substituição pois causa o total aniquilamento da biomassa aérea da vegetação, mesmo em 

florestas de árvores com mais de 30 m de altura. Para muitas florestas estes eventos de fogo 

de supressão eram raros, e passaram a ser mais comuns após a supressão direta, 

antropogênica e intencional do fogo. O acúmulo de material combustível tornou estes 

ambientes mais propensos ao incêndios de grande intensidade (Pausas e Keeley, 2009; 

Poulos et al., 2013; Pausas e Ribeiro, 2013). 

O fogo de superfície ou fogo rasteiro, talvez seja o tipo de incêndio mais comum a 

nível mundial. Desde que o fogo está presente em todos os ecossistemas e ecorregiões 

(Pausas e Ribeiro, 2013), também o fogo de superfície é constante nestes ambientes. É o 



 23 

tipo e incêndio que apresenta intensidade baixa, ou moderada, e provavelmente o que 

melhor possibilita as mudanças de adaptabilidade específica. Por ser extremamente seletivo, 

não implica total dano às plantas, podendo exercer maior pressão evolutiva que os outros 

tipos de incêndio (Rundell, 1981; Bond e Keeley, 2005; Pausas e Keeley, 2009; Keeley et 

al., 2011).  

O fogo de superfície avança devagar ao longo do sub-bosque da floresta, ou mesmo 

rápido quando em regiões campestres, e devido a esta peculiaridade da propagação, mantém 

demoradas taxas de permanência junto às plantas, liberando altas taxas de calor o que 

diretamente afeta a severidade, queimando a base dos troncos, as folhas das copas mais 

baixas, plântulas e indivíduos jovens (Peres, 1999; Cochrane, 2003; Michaletz et al., 2012; 

Balch et al., 2013). Parte da temperatura do fogo de superfície pode ser transferida para o 

subsolo, influenciando o banco de sementes e as raízes das plantas ao longo de seu trajeto 

(Michaletz e Johnson, 2007; Massman et al., 2010). 

Os perfis de temperatura ao longo de diversas profundidades do solo variam de 

acordo com a intensidade de fogo na superfície, duração do incêndio, tipo de solo e 

umidade original (Michaletz e Johnson, 2007; Durany et al., 2010). Uma descrição 

generalizada, válida para a maioria dos ambientes, determina que no fogo de baixa 

intensidade, de temperatura na superfície não excedendo 100ºC, a temperatura a 5 cm de 

profundidade pode alcançar os 50ºC. Já nos incêndios de copa e de grande intensidade e 

temperatura, em solos minerais com finos horizontes orgânicos, a temperatura pode 

alcançar até 250ºC a 10 cm de profundidade (Certini, 2005; Michaletz e Johnson, 2008; 

Durany et al., 2010). Tipicamente o calor é rapidamente transferido em solos úmidos, como 

os das florestas tropicais, mas o calor latente da evaporação previne que a temperatura 

ultrapasse os 95ºC, até que água contida no solo evapore completamente. Abaixo de 15 – 20 

cm o aumento de temperatura é considerado desprezível (DeBano, 2000; Certini, 2005). 

Ainda conceituando a distinção entre severidade e intensidade de fogo, severidade 

pode ser medida algumas vezes como intensidade de fogo, e estar relacionada à liberação de 

calor, flamabilidade e estrutura da vegetação. Conveniente acrescentar, porém, que 

severidade compreende os impactos físicos do fogo diretamente associados com a 

combustão e transferência de calor sobre o ambiente, interatuando com as propriedades 

bióticas das espécies, com as características abióticas do sistema e com os processos de 

transferência de calor. Severidade do fogo não pode ser definida em uma única medida, 

antes de tudo, severidade é um conceito (Simard, 1991).  
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Para as florestas temperadas, abundam trabalhos tratando experimentalmente o 

impacto do fogo de superfície, inclusive como forma de manejo – fogo prescritos (ex.: 

Wagner, 1973; Yaussy et al., 2004; Cruz et al., 2006; Safford et al., 2009; Sah et al., 2010; 

Fernández et al., 2013). Na floresta tropical, no entanto, são poucos os estudos que 

promoveram uma abordagem experimental do problema do fogo de superfície e da 

mortalidade de árvores associada (Carvalho et al., 2010; Balch et al., 2011; Balch et al., 

2013). Com relação aos trabalhos discutindo aspectos físicos e regeneração de vegetação 

pós-fogo do tipo derrubada e queima, na Amazônia, destaque para os pioneiros 

experimentos de grande escala desenvolvidos pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais) – Combustão de Biomassa da Floresta Amazônica (Carvalho et al., 1995; Lima 

et al., 2007; Carvalho et al., 2010; Oliveira et al., 2011). Estes trabalhos contribuíram para a 

formulação de equações de estoque de biomassa, combustão desta biomassa e questões 

como a contribuição da floresta amazônica nas emissões de carbono para atmosfera após 

incêndios florestais. 

 

1.2.4 O regime de fogo na floresta tropical úmida 
 

O fogo, por si só, já existia antes mesmo de ser o homem um instrumento de 

dispersão dos incêndios. Os registros de carvão nos ecossistemas hoje piro-dependentes, ou 

pirofíticos, mostram que a ocorrência do fogo é independente da existência de humanos na 

maior parte das regiões, e que nestes períodos os incêndios já atuavam na estruturação da 

vegetação (Pausas e Keeley, 2009; Bond e Scott, 2010). Também a evolução da vegetação 

determinou a mudança das condições de incêndio, principalmente durante o período 

Cretáceo (melhores registros), que foi quando as condições físicas do ambiente, com níveis 

altos de oxigênio e intensa atividade de relâmpagos, associado a uma nova estrutura da 

vegetação – expansão das gramíneas C4, e em função da alta produtividade de biomassa 

deste grupo, determinaram um combustível totalmente novo para época, iniciando o 

denominado “ciclo fogo-gramíneo” (Bond e Midgley, 2012). 

Excluindo atividade antropogênica, ou seja, não havendo o homem para causar 

incêndios, as fontes potenciais de ignição estão relacionados à relâmpagos – fonte mais 

comum, atividade vulcânica, faíscas de rochas, quedas de meteoros e combustão 

espontânea, decorrente de atividade microbiana ou oxidação nos depósitos de carvão 
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(Bowman et al., 2011). Ecossistemas tropicais com incidência de gramíneas e herbáceas, 

entre eles as savanas, são os ambientes que mais queimam no mundo moderno, sendo que 

em algumas regiões podem existir duas estações de incêndios por ano (Chuvieco et al., 

2008). Incêndios florestais e clima são processos intimamente relacionados, e é sabido que 

condições atmosféricas são fatores essenciais para promover ou evitar a ocorrência de 

incêndios (Liu et al., 2014). A interação destes processos, associado aos hábitos humanos, 

aumentariam ainda mais a frequência e intensidade dos incêndios em várias partes do 

mundo (Brodie et al., 2012; Coe et al., 2013). 

A bacia amazônica abriga mais da metade das florestas tropicais remanescentes no 

mundo (Laurance et al., 2011), cobrindo aproximadamente 5,4 milhões de km2. Esta 

estimativa atual faz correspondência a 87% da cobertura original da vegetação, 62% 

pertencente ao Brasil (Malhi et al., 2008). Os efeitos causados pela agricultura de larga 

escala, pelos grandes empreendimentos, e pela exploração madeireira, impactam, muitas 

vezes de maneira irreversível, a qualidade e resiliência dos diversos tipos, altamente 

heterogêneos, de ecossistemas presentes na Amazônia (Nepstad et al., 1999; Laurance, 

2001; Nepstad et al., 2004; Phillips et al., 2004; Cochrane e Laurance, 2008; Fearnside, 

2007, 2009). Este impacto, como já salientado em outras partes do texto, tem trazido para a 

Amazônia, a ameaça de mudança do paradigma de ‘floresta imune aos incêndios’, o que 

invariavelmente resultará em um ciclo de cada vez maior depauperação do microclima e da 

vegetação, aumentando portanto, o risco e suscetibilidade ao fogo. A estimativa das 

mudanças globais prevê o aumento da ocorrência de incêndios em regiões como a 

Amazônia, onde o clima e as condições atmosféricas da maior parte da região, normalmente 

impediriam esta ameaça (Ray et al., 2005; Krawchuk et al., 2009; Hirota et al., 2011; Liu et 

al., 2014). 

Condições atmosféricas para a ocorrência de incêndios podem ser classificadas em 

‘tempo para fogo’, definido como as condições de fogo em uma determinada estação de 

incêndios, e ‘clima para fogo’, que seria a síntese diária da situação climática em uma 

estação de ocorrência de incêndios, descrita em parâmetros estatísticos (temperatura média, 

umidade, ventos, etc.). Com o aumento do CO2 atmosférico, é esperado que todas estas 

condições atmosféricas, temperatura, umidade, ventos, precipitação, formação de nuvens, 

venham a se modificar (Parisien et al., 2011; Liu et al., 2014). Mudanças globais no clima 

podem impactar indiretamente a ocorrência de incêndios na medida em que o recursos e as 
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condições de combustível, considerando mudanças tanto nas condições de clima, descritas 

acima, quanto na estrutura da vegetação (Liu et al., 2014), também se modifiquem.  

Uma maior severidade do fogo, relacionada ao clima, já vem sendo verificada nos 

anos em que a Amazônia experimentou o El-Niño Oscilação Sul (ENSO), épocas marcadas 

por forte seca. Durante o período de 1997-1998 aproximadamente 40.000 km2 de floresta 

tiveram seu sub-bosque afetado pelo fogo rasteiro (Alencar et al., 2004, 2006). Estimativa 

recente da extensão do fogo de superfície, tomada por novas técnicas de detecção via 

satélite, informa que, no período compreendido entre 1999 e 2010 o fogo de sub-bosque 

afetou mais de 85.500 km2 de floresta, ou 2,8% de toda a floresta amazônica (Morton et al., 

2013). Embora estas aproximações ainda careçam de observações e experimentos in loco, 

estes autores já sugerem que o impacto do fogo de superfície é proporcionalmente maior 

que o desmatamento para a região, no mesmo período de tempo. 

O fogo vem influenciando a estrutura e composição da floresta Amazônica por 

milhares de anos, evidência reforçada pela presença de solos com carvão vegetal, que 

indicam a ocorrência de fogo pelo menos durante os últimos 6.000 anos, período onde, em 

algumas regiões, o clima ficou mais seco e a vegetação se encontrava notadamente 

escleromórfica e mais esparsa que a atual (Sanford et al., 1985; Uhl e Kauffman, 1990). A 

frequência relacionada ao regime de fogo nestes períodos antigos foi calculada como sendo 

de 400-700 anos de intervalos entre os incêndios (Meggers, 1994), ou seja, o fogo na 

floresta Amazônica sempre existiu, embora com frequência muito baixa (grandes intervalos 

de recorrência).  

Muito diferente do que ocorre hoje em muitas regiões, aonde este intervalo já pode 

ter sido reduzido para 25 e até 10 anos de recorrência (Cochrane et al., 1999; Morton et al., 

2013). O motivo desta redução do intervalo está intrinsicamente ligado às mudanças do uso 

do solo e às fontes de ignição antropogênicas (Nepstad et al., 2001). A mais longo prazo, as 

respostas da vegetação às alterações climáticas – mudanças na flamabilidade – podem 

conduzir mudanças nos regimes de fogo (Coe et al., 2013) – o que refletiriam em mudanças 

no tempo de recorrência. Condições alteradas de incêndio e secas severas na Amazônia não 

estão necessariamente sempre associadas ao El-Niño (IPCC, 2007; Marengo et al., 2011). 

No Acre, por exemplo, as secas de 2005 e 2010 foram influenciadas por outros fatores, 

entre eles o da Anomalia de Temperatura do Atlântico Norte, que em menor importância 

atuou na alteração climática da Amazônia oriental (Pantoja e Brown, 2009; Silva et al., 

2013).  
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A flamabilidade do sub-bosque de florestas tropicais, como a estudada por Ray et al. 

(2005) no centro-oeste amazônico, é regulada por padrões de precipitação (de curto e longo 

período), pela altura da floresta e pela abertura do dossel (Índice de Área Foliar – LAI). Nas 

florestas úmidas, quando precipitação e abertura do dossel são levados à posições extremas 

de estresse: pouca chuva e grande abertura, as condições microclimáticas do sub-bosque 

modificam radicalmente, aumentando temperatura ambiente e do solo e diminuindo a 

umidade relativa do ar e a umidade da serrapilheira (Alencar et al., 2006; Cochrane e 

Laurance, 2008; Fearnside, 2008), aumentando, por sua vez a probabilidade de ocorrência 

de novos incêndios, o que levará, indubitavelmente, a empobrecer ainda mais o dossel com 

a queda de novas folhas, gerando um ciclo pernicioso à floresta e ao incremento da 

recorrência do fogo (Laurance, 2001; Hoffmann, 2003; Fearnside, 2009; Malhi et al., 2009; 

Coe et al., 2013; Morton et al., 2013). 

Recorrência é fator importante quando da perspectiva de uma floresta com baixa 

resiliência ao fogo (Holdsworth e Uhl, 1997). Queimar a cada 400 anos e, queimar a cada 

10 anos, obviamente produz padrões de resposta e mudança para capacidade de resiliência 

totalmente diferentes. Quando o sub-bosque de uma floresta experimenta o primeiro fogo, a 

intensidade tende a ser baixa, e o fogo é chamado de rasteiro por ter então suas chamas com 

altura variando de 10 a 30 cm de altura, e velocidade de propagação também baixa: 0,25 

m.min-1 (Cochrane, 1999; Ray et al., 2005). A temperatura na base das plantas interceptadas 

ao longo do caminho de propagação do fogo de superfície pode chegar ao limite de 760ºC, e 

a intensidade neste caso pode alcançar 50 kW.m-1 (Uhl e Kauffman, 1990; Michaletz e 

Johnson, 2007; Carvalho et al., 2010; Krieger et al., 2011). A depender das condições 

ambientais descritas até aqui, e também da estrutura do combustível, principalmente no 

quesito continuidade serrapilheira-galhos baixos, o fogo de superfície pode atingir estratos 

mais altos da floresta (Cochrane e Barber, 2009). 

Apesar da considerada baixa intensidade, o tempo de permanência do fogo junto às 

bases das plantas é entendido como o principal causador da severidade dos impactos no 

pós-fogo de superfície. Tem ainda merecida importância os incêndios subterrâneos na 

Amazônia, embora ainda muito pouco estudados. Com a continuidade de um ciclo de 

empobrecimento da abertura do dossel, um aumento da quantidade de serrapilheira é 

esperado, produzindo assim um acúmulo desproporcional da quantidade de combustível 

disponível (Silvestrini et al., 2008). Esse fato não seria relevante se a umidade relativa do ar 

no sub-bosque, e principalmente, a umidade da serrapilheira (Uhl et al., 1988) das florestas 
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tropicais úmidas, continuasse nas condições mínimas de evitar a propagação do fogo. Com 

as mudanças globais de clima e o ciclo negativo que o fogo gera, a tendência é que, 

intensidade, frequência e impacto do fogo de superfície na vegetação, aumentem 

consideravelmente (Cochrane et al., 1999; Simmons et al., 2004; Messina e Cochrane, 

2007; Balch et al., 2013). 

Os padrões de precipitação variam espacialmente e temporalmente ao longo da bacia 

Amazônica, porém os registros acumulados indicam decréscimo na precipitação anual em 

0,32% ano-1 (Liu et al., 2014). Períodos mais extensos de secas mais frequentes e severas 

são esperados para a região amazônica (Malhi et al., 2009). Áreas que estão sendo alteradas 

nestas regiões de padrões de precipitação também em mudança, provavelmente teriam a 

estrutura da vegetação modificada, levando a consequente alteração de sua capacidade de 

resistir ao fogo (fire proof), o que, em uma escala global, proporcionaria uma redistribuição 

das áreas piro-dependentes (Krawchuck et al., 2009; Krawchuck e Moritz, 2011). Esse 

processo vem sendo denominado de ‘pontos de ruptura fogo condicionados’ (tipping 

points), ou seja, transições entre biomas distintos, condicionadas pelo interação do fogo e 

variáveis climáticas (Malhi et al., 2009; Brodie et al., 2012; Coe et al., 2013; Adams, 2013). 

A deterioração das matas, o regime alterado de precipitação, os períodos de maior 

intensidade e extensão dos incêndios, orientam a ocorrência de um ‘ponto de ruptura’ 

savana x floresta úmida. Ou seja, fisionomias de cerrado, ou savana, prevaleceriam sobre as 

de florestas, e nestes ecossistemas os incêndios seriam caracterizados por frequentes fogos 

de baixa intensidade que reforçariam a exclusão de espécies da floresta madura (Barlow et 

al., 2010; Fearnside, 2008, 2010; Marengo et al., 2011) – o controverso conceito que está 

denominado de savanização, sintetiza, para alguns autores, este processo (Rundel, 1981; 

Chazdon, 2003; Barlow e Peres, 2008). A regeneração natural da floresta também estaria 

sendo prejudicada, na medida em que elementos florísticos mais vinculados ao fogo, como 

algumas espécies de lianas (Pinard et al., 1999), gramíneas (Silvério et al., 2013) e o caso 

extremo do bambu no Acre (Smith e Nelson, 2010; Carvalho et al., 2013), poderiam estar 

sendo beneficiados com os espaços deixados pelo fogo. 

Com a morte das árvores e abertura do dossel, o fogo de superfície penetraria cada 

vez mais no interior, promovendo o estabelecimento de gramíneas, com a consequente 

alteração local do regime de fogo, o que retroalimentaria o processo. Originariamente 

sugerido por Rundel (1981), a repetição de um ciclo de invasão do fogo através da borda da 

floresta, matando mudas e plântulas, paralelamente com a invasão de gramíneas, impediria 
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o estabelecimento da vegetação florestal, mantendo a dominância de espécies flamáveis. 

Este balanço competitivo que está ocorrendo atualmente nas borda das florestas, justamente 

na interface campo de gramíneas (pasto de gado) e floresta úmida, requer maior atenção por 

parte da ciência (Silvério et al., 2013).  

As gramíneas de fato invadem a borda (até mais de 200 m), e em períodos longos de 

recorrência do fogo, o sombreamento do dossel pode vir a excluí-las; não obstante, em 

períodos de curta recorrência, a invasão das gramíneas pode ser beneficiada (Silvério et al., 

2013). Estes autores comentam que nos modelos que representam o distúrbio pelo fogo, o 

comportamento do fogo não é diferenciado entre ambientes dominados por gramíneas e 

ambientes florestais, ou mesmo, entre fogo no sub-bosque com gramíneas e sem gramíneas 

(C4 de origem africana). 

 

1.2.5 As hipóteses explicativas de morte das plantas pós-fogo 
 

O destino das plantas após o impacto do fogo é definido pela consequência das 

injúrias provocadas à planta – folhas, caule e raiz – pelo calor, basicamente em seus tecidos 

fundamentais, afetando a fisiologia entre outras características do organismo. O resultado é 

binário: sobrevivência ou morte; todavia, as causas que governam este processo ainda não 

estão bem esclarecidas (Dickinson e Johnson, 2001; Michaletz e Johnson, 2008; Midgley et 

al., 2011; Butler e Dickinson, 2010; Michaletz et al., 2012). Prever a mortalidade pós-fogo 

pode ser muito difícil (Kavanagh et al., 2010) pois esta mortalidade é resultado de muitos 

processos complexos atuando conjuntamente (Michaletz e Johnson, 2008; Midgley et al., 

2011). 

Os processos dependentes da temperatura são muito comuns nos estudos biológicos, 

onde os organismos desenvolveram estratégias de regulação, ou adaptação, à temperatura 

ambiente de modo a permitir a perfeita atuação das funções bioquímicas celulares, entre 

elas, a respiração e a divisão celular. Na ecologia do fogo, os eventos e mecanismos que 

determinam a disfunção do pareamento entre a temperatura ambiente e aquela dos 

processos celulares, tais como o fogo de superfície aquecendo o caule, fogo subterrâneo no 

aquecimento de raízes, fumaça do fogo de superfície aquecendo as folhas, são motivos de 

estudos históricos e intensos debates (p.ex.: Starker, 1934; Gill e Ashton, 1968; Vines, 

1968; Wagner, 1973; Dickinson e Johnson, 2001; Dickinson et al., 2004; Cruz et al., 2006; 
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Michaletz e Johnson, 2008; Michaletz et al., 2012), e envolvem processos físicos da 

combustão, algumas vezes negligenciados pelos ecólogos de fogo (Kremens et al., 2010).  

Os processos físicos envolvidos consideram o movimento de energia de calor ao 

longo de um determinado material. Os processos principais que direcionam a interação 

calor–planta, são: convecção – que inclui o contato direto da flama com folhas ou caules, 

mas é principalmente relacionado ao movimento da pluma, a fumaça gerada pelo fogo; 

radiação – que é a principal fonte de calor quando não há contato direto por convecção; e 

condução – menos importante das três, pois para o elemento madeira o potencial de 

condução calorífica é baixo. Em um fogo muito intenso, do tipo de substituição, o fogo tem 

controle sobre o ambiente e é chamado de fogo-tridimensional. Já nos de baixa intensidade 

como o de superfície, o ambiente terá maior controle sobre o fogo, e este é classificado 

como fogo-bidimensional (Butler e Dickinson, 2010). 

Em ambientes onde o fogo atua na vegetação arbórea, pode haver a morte completa 

da vegetação por meio do fogo de substituição (fogo de copa), ou a morte seletiva através 

do impacto do fogo de superfície. Em ambiente onde predomina a vegetação rasteira e 

arbustiva, como nas pradarias e ecossistemas mediterrâneos, haverá de forma predominante 

o fogo de substituição. E nos ecossistemas savânicos, onde existem árvores esparsas 

entremeadas por vegetação rasteira e arbustiva, tanto o fogo de superfície como o de 

substituição ocorrem conjuntamente, a depender das características e estrutura espacial de 

disponibilidade dos combustíveis (Bond e van Wilgen, 1996). Em muitos casos, a supressão 

completa da biomassa aérea da planta não implica em morte do indivíduo, pois as espécies 

rebrotadoras, como discutido anteriormente, possuem mecanismos que possibilitam a re-

colonização dos ambientes pós fogo (Vesk e Westoby, 2004; Verdú et al., 2007; Verdú, 

2009; Keeley et al., 2011). 

Tradicionalmente, a mortalidade de árvores induzida pelo fogo pode ser causada por 

três diferentes processos, que atuam independentemente ou de forma sinérgica, sendo eles: 

i) queima da copa; ii) aquecimento da raiz e iii) aquecimento do caule (Dickinson e 

Johnson, 2001). A queima da copa é causada pela energia de calor da fumaça convectiva e 

energia de calor por radiação, acima do fogo de superfície, e proporciona a necrose de 

galhos, folhas e gemas (Michaletz e Johnson, 2006; Butler e Dickinson, 2010). Folhas são 

geralmente finas, bastante hidratadas, não possuindo isolamento, assim no caso de altas 

temperaturas, que não necessariamente precisam chegar a 60ºC, elas secam e morrem (Gill, 

1995; Michaletz e Johnson, 2006). 
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A queima da raiz ocorre através da atividade do fogo subterrâneo ou do aquecimento 

do sub-solo por meio de calor condutivo do fogo de superfície (Butler e Dickinson, 2010). 

Pouco se conhece sobre este processo (Rein et al., 2008), mas desde que as temperaturas no 

solo, em muitos caso, são bastante conservativas, gemas subterrâneas podem possuir 

maiores probabilidades de rebrote que gemas aéreas, para muitas espécies (Vesk e Westoby, 

2004). Já o aquecimento do caule ocorre por radiação e condução, e a conseguinte condução 

do calor no caule, através da casca da árvore, pode causar a necrose do floema e do câmbio 

vascular se a temperatura ali nestes tecidos ultrapassar 60ºC (Dickinson e Johnson, 2001; 

Dickinson et al., 2004; Bova e Dickinson, 2005; Michaletz et al., 2012), mas de que forma 

este processo ocorre ainda não está bem explicado (Michaletz et al., 2012), como será 

abordado mais adiante. 

Impactos visíveis, como as cicatrizes do tronco carbonizado (Smith e Sutherland, 

2001; Hood et al., 2008), são observados logo após o evento do fogo, seguido pela 

possibilidade de necrose parcial ou total do câmbio vascular e morte total ou parcial de 

gemas (Butler e Dickinson, 2010). Portanto, a mortalidade, e consequentemente a 

sobrevivência das plantas dependerá, essencialmente da morfologia (arquitetura da planta), 

da fisiologia e do comportamento do fogo. A interação destes processos são classificados 

como sendo de 1ª ou 2ª ordem. Os de 1ª ordem dizem respeito aos efeitos diretos da 

transferência de calor sobre o organismo, como a produção de tecidos necrosados, por 

exemplo. Os processos de 2ª ordem são desdobramentos dos efeitos de 1ª ordem, e podem 

determinar a mortalidade das plantas por meio de efeitos indiretos, tais como, alterações 

secundárias de processos fisiológicos, e aumento da predisposição à infecção por patógenos 

e ao ataque de insetos (Michaletz e Johnson, 2008; Dri, 2011; Hicke et al., 2012), o que 

levariam muito tempo, até três ou mais anos para se consumarem (Butler e Dickinson, 

2010).  

De todas as maneiras as plantas sofrem influência gerada na modificação das 

propriedades do solo, do ciclo de nutrientes, da disponibilidade de luz (mudanças na oferta 

de recursos primários), do banco de sementes e de uma maior suscetibilidade a erosão do 

solo (Miranda et al., 1993; Certini, 2005; Massman et al., 2010; Shakesby e Walsh, 2010; 

Balch et al., 2013). A conjunção destes fatores, quando atuando de maneira negativa, pode 

acelerar a morte de muitos indivíduos, principalmente nos ecossistemas pirofóbicos, ou 

mesmo atuar de maneira positiva, nos ecossistemas pirofíticos, selecionando positivamente 
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espécies de morfologia – fisiologia, melhor adaptadas à severidade do fogo (Bond e 

Midgley, 2012). 

A morfologia é importante pois é espécie-específica, e a resiliência ao fogo poderá 

ser determinada pelas características evolutivas vinculadas ao fogo (espessura do felema e 

presença de lignotubérculos, frutos lenhosos, por exemplo), e resultará em diferentes 

suscetibilidades ao fogo. Há variabilidade intraespecífica, pois indivíduos de diferentes 

idades também responderão diferentemente ao impacto do fogo. Esta diferença é 

exemplificada na mortalidade diferenciada seguindo diferentes diâmetros de caule, e de 

diferentes alturas. A altura pode estar negativamente relacionada com a vulnerabilidade do 

caule em morrer, pois quanto mais baixo o indivíduo mais as gemas estarão expostas ao 

calor do fogo, assim a altura da planta pode proporcionar uma função de ‘escape’, sendo 

considerada como uma importante dimensão para evitar a morte do caule pelo fogo 

(Higgins et al., 2000; Hoffmann e Solbrig, 2003; Cirne e Miranda, 2008).  

Os casos melhores estudados na proteção do caule contra o fogo, são os que 

relacionam a espessura do ritidoma – e de uma maneira geral a espessura da casca – à 

capacidade do tronco em resistir ao fogo de superfície como isolante térmico (ex.: Gill e 

Ashton, 1968; Dickinson, 2002; Potter e Andresen, 2002; Bova e Dickinson, 2003, 2005; 

VanderWeide e Hartnett, 2011). A temperatura do câmbio vascular aumenta e decai logo 

em seguida em que a frente de chama passa pela árvore, e a mortalidade das células do 

tecido acontecerá a partir de uma combinação do efeito do tempo de exposição e da 

temperatura (Mercer et al., 1994; Dickinson e Johnson, 2001; van Mantgem e Schwartz, 

2003). Como este tecido meristemático é anelar nas angiospermas, o fogo ao circundar a 

árvore, pode causar o anelamento – a morte total, ou a necrose parcial do câmbio (Bova e 

Dickinson, 2005; Michaletz et al., 2012). 

A combinação do tempo de exposição e temperatura para necrose do câmbio ainda é 

tema de muito debate. Argumenta-se que a temperatura limite de sobrevivência das células 

neste tecido é da ordem de 60ºC, o que causaria desnaturação de proteínas. O problema com 

este conceito de temperatura limite é que, tempos maiores de exposição, considerando 

temperaturas abaixo do limite estabelecido acima, também causam necrose do câmbio 

(Dickinson e Johnson, 2004). A influência dos incêndios de superfície, de menor 

intensidade, é mais importante na indução da necrose cambial do que na queima das folhas 

e, ao mesmo tempo, é também mais importante quando relacionado à mortalidade de 

plantas com menores diâmetros de caule (van Mantgem e Schwartz, 2003; VanderWeide e 
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Hartnett, 2011; Brando et al., 2012; Balch et al., 2013). No caso de outros tecidos das 

plantas, como raízes, gemas laterais e meristemas apicais em espécies de crescimento 

monopodial (ex.: Arecaceae), a predição de temperaturas limites de necrose nestes tecidos 

consiste em terreno completamente inexplorado (Clarke et al., 2013). 

O anelamento pós-fogo causado pela morte do câmbio meristemático impede a 

translocação de fotossintatos, o que eventualmente causará a morte do caule por inanição e 

dessecamento da raiz. Para prever como o calor afeta a temperatura dos tecidos, é 

necessário quantificar a taxa de troca de temperaturas entre os tecidos, por meio da 

difusividade termal: κ (m2s-1). A difusividade termal é calculada dividindo-se a 

condutividade termal do tecido, k (kJ s-1m-1ºC-1), pelo produto do calor específico do tecido, 

c (kJ kg-1ºC-1) vezes sua densidade específica, ρ (kg m-3). Os tecidos superficiais da planta 

aquecem relativamente devagar por possuírem baixo κ, e, mesmo o k sendo variável entre 

as plantas, κ é considerado como constante para uma grande variedade de umidade e 

densidade dos tecidos (Gill e Ashton, 1968, Michaletz e Johnson, 2007). 

A morte do caule não necessariamente determina a morte do indivíduo, pois a 

planta, como visto anteriormente, pode possuir mecanismos que permitirão o rebrote (ex. 

lignotubérculos subterrâneos). De uma maneira geral, a mortalidade de árvores pós-fogo de 

superfície é compreendida como: morte por necrose cambial, ou hipótese de morte cambial 

(Michaletz et al., 2012, para uma revisão). Não obstante, a interrupção ou descontinuidade 

na condutividade do xilema é outro importante mecanismo que pode explicar a mortalidade 

pós-fogo, esta é reconhecida como hipótese de morte hidráulica (Balfour e Midgley, 2006). 

A condutividade é influenciada pelo fogo, pois tanto a viscosidade dos solutos no xilema 

pode aumentar quanto a área funcional do xilema ativo pode diminuir (Balfour e Midgley, 

2006; Midgley et al., 2011; Lawes et al., 2011). 

Em teoria, a morte cambial, como atinge um tecido que necessita de certo tempo 

para recuperação e crescimento, também faria com que as respostas observadas na planta 

demorassem certo tempo em aparecer, entretanto, o que é citado por Balfour e Midgley 

(2006) é que poucos dias após o estresse pós-fogo, indivíduos de Acacia karroo 

desprenderam uma substancial proporção de suas folhas. Isto sugeriu aos autores que o fogo 

pode induzir a um mau funcionamento do xilema. Michaletz e colaboradores (2012) 

descrevem que o mau funcionamento do xilema é causado por cavitação, resultado do efeito 

do calor no caule, que cessa o processo de coesão-tensão do soluto. A cavitação ocorre 

quando o ar causa embolia na condutividade, cessando o fluxo de seiva, reduzindo a 
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funcionalidade hidráulica do xilema, isso explicado pela diminuição da tensão superficial da 

água com o aumento da temperatura (que diminui 22% entre 0 – 100ºC). Ao mesmo tempo, 

o calor causa deformação nas paredes dos vasos de condução, por força do amolecimento 

térmico dos polímeros da parede celular (Michaletz et al., 2012). 

Para estudos de consequências fisiológicas do impacto do fogo (severidade 

fisiológica), ao contrário dos métodos de queimadas prescritas, muitos autores utilizaram o 

método de chama de querosene (wick-fire, ou alguma variação deste método), do tipo 

classificado como ‘experimentos de escala de laboratório,’ diretamente in situ na floresta 

(Hare, 1965; Uhl e Kauffman, 1990; Hengst e Dawson, 1994; Pinard e Huffman, 1997; 

Dickinson, 2002; van Mantgem e Schwartz, 2003; Bova e Dickinson, 2009; Krieger et al., 

2010; Lawes et al., 2011; VanderWeide e Hartnett, 2011; Michaletz et al., 2012). 

O método wick-fire, chama de querosene, permite que a fonte de calor seja 

direcionada, especificamente, ao órgão da planta em questão, e somente a um indivíduo. A 

principal vantagem é o controle sobre as condições de fogo, garantindo a segurança do 

experimento sob situação controlada. Uma variação deste método, primeiramente proposta 

por Canadell e colaboradores (1991), consistiu em aplicar a chama por meio de um lança-

chamas, na base das plantas. Novamente VanderWeide e Hartnett (2011), simularam o fogo 

de superfície aplicando um lança chamas na base das plantas estudadas, buscando uma 

temperatura padrão do experimento que beirasse os 400ºC. A validade deste métodos, antes 

de tudo, está na facilidade de aplicação, já que queimadas controladas de grande dimensões, 

ou mesmo médias, envolvem riscos que necessitam de maior pessoal de apoio e 

infraestrutura para serem conduzidas, o que pode ser simplificado nos experimentos de 

‘escala de laboratório.’ Outra vantagem comum aos métodos citados acima é o controle de 

uma variável física do fogo, a temperatura, que quando aplicada a um espaço restrito de 

condução, possibilita a replicação da intensidade do fogo como variável controlada, em 

vários indivíduos (VanderWeide e Hartnett, 2011). 

Os modelos atuais para prever a mortalidade de plantas induzidas pelo fogo, ou 

mortalidade latente, podem ser divididos em dois grupos: os empíricos, baseados em 

correlações estatísticas de dados experimentais; e os modelos teóricos, baseados no 

tratamento matemático dos processos físicos de transferência de energia (Jones et al., 2006). 

Os modelos empíricos geralmente não estão relacionados com padrões de combustão da 

serrapilheira, temperatura do solo ou com os modelos de comportamento do fogo de 

superfície, e utilizam indicadores visuais, tais como, grau de queima do caule (stem height 



 35 

scorch), e grau de queima das folhas (canopy scorch), relacionadas com diâmetro e/ou 

espessura do córtex, para prever a mortalidade das árvores (Bova e Dickinson, 2003, 2005; 

Jones et al., 2006). O termo cicatriz de fogo (fire scar), é usado para caules de maior 

diâmetro, que em situações de vento há formação de uma queima de caule do lado do vento 

a favor, e geralmente ali a temperatura é maior (Gutsell e Johnson, 1966; Lawes et al. 

2011). 

Os modelos teóricos desenvolvidos para prever a necrose induzida pelo calor nos 

tecidos vegetais incluem tanto esforços de modelagem numérica, quanto analítica, e são 

baseados nas leis de conservação de energia. Entretanto, para fins de adequação ao modelo, 

se torna muito difícil assumir na equação, uma temperatura conhecida no regime de fluxo 

de calor na superfície do caule, pois existe grande variabilidade na altura das chamas, 

distância destas ao caule, tempos de residência, mudanças de intensidade devido à ventos, 

etc. (Bova e Dickinson, 2005). As condições de interface na superfície do caule refletem um 

balanço de calor que considera radiação e convecção na superfície do caule, bem como 

radiação e convecção para o entorno (Michaletz e Johnson, 2007). 

Uma aproximação alternativa aos modelos teóricos clássicos é o que relaciona os 

mecanismos de causa e efeito, entre o comportamento do fogo e a mortalidade das plantas, 

aonde as relações funcionais entre as variáveis são claramente definidas, e partem do 

pressuposto que podem ser utilizadas em qualquer árvore em qualquer fogo de superfície, 

desde que os parâmetros sejam definidos para as espécies, estações e condições do tempo 

(Michaletz e Johnson, 2008). De uma maneira geral, é bem entendido que a necrose das 

células dos tecidos internos à casca das árvore pode ser modelada segundo a Lei de Fourier, 

com a condução unidimensional de energia na forma de calor, em um sólido semi-infinito, 

pois a transferência de calor se dá perpendicular à superfície do caule (Michaletz e Johnson, 

2007).  

O modelo do sólido semi-infinito sugere que a necrose do câmbio vascular depende 

do gradiente de temperatura ao longo da casca, e do tempo de residência da chama (tempo 

de aquecimento) como características do fogo, e como características da árvore: espessura 

da casca, condutividade termal, calor específico, sendo espessura da casca o principal 

estimador de mortalidade. Desde que, comumente, a casca das árvores é formada por 

celulose, e as variáveis que causam um aumento na condutividade termal (conteúdo de água 

e densidade), também aumentam a o calor específico, é referido que a condutividade termal 

é constante entre as espécies (Pinard e Huffman, 1997; Dickinson e Johnson, 2001; 
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Michaletz e Johnson, 2007). Também é presumido que o calor ao redor do caule atua de 

forma uniforme, o que não é verdade, assim um modelo unidimensional falharia ao prever a 

transferência de calor para a medula do caule. Nestes casos um modelo bidimensional seria 

mais apropriado (Michaletz e Johnson, 2007). 

O que foi descrito até aqui funciona, com suas limitações, de forma adequada para 

prever a mortalidade do câmbio nas dicotiledôneas. Porém, considerando as diferenças 

anatômicas entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, como atuaria a transferência de calor 

na mortalidade dos tecidos das palmeiras? Parece claro que o processo que determina a 

morte nas plantas com anatomia do caule que apresenta câmbio anelar, não é o mesmo 

processo que determina a morte de monocotiledôneas. Pensando em uma situação 

hipotética, onde o estipe de uma palmeira, e o caule de uma árvore, de mesmo diâmetro, 

fossem submetidos à mesma intensidade de calor, e que as características gerais, duração do 

aquecimento, espessura da casca e características dos tecidos (difusividade e condutividade 

termal) fossem exatamente iguais, e, presumindo a morte do câmbio do caule da árvore, no 

estipe da palmeira ainda restaria, internamente, suficiente tecido vascular, bem como 

cambial, em comparação ao que foi morto do caule da dicotiledônea. Será por esse motivo 

que as palmeiras resistem bem ao impacto do fogo? 

É interessante citar aqui uma característica observada em campo, útil para refletir 

sobre as duas hipóteses: morte cambial, e morte hidráulica. Indivíduos adultos observados 

em meio a uma área de derrubada da floresta (roça), logo após o fogo, tinham a porção 

superior do estipe, entre a base das folhas e o ápice deste estipe tombada para o lado, mas 

ainda apensa ao resto do estipe que permanece ereto. A impressão é que toda a parte apical 

da planta ‘derreteu’ sob o efeito do calor, ou seja, segundo o que é citado por Michaletz et 

al. (2012), é possível depreender que, ou realmente o calor forçou um amolecimento dos 

polímeros das paredes celulares, justamente dos tecidos mais tenros da planta, o meristema 

apical, fazendo com que tombasse para o lado, ou o mesmo resultado adveio de uma 

interrupção generalizada dos tecidos condutivos. Tanto uma causa, quanto a outra, melhor 

se adequam à hipótese de morte hidráulica, e, neste caso, para escapar aos efeitos deletérios 

do fogo, o que seria mais importante para estas plantas? Maior altura ou maior diâmetro em 

palmeiras? (Hoofman e Solbrig 2003, Balfour e Midgley 2006). Estas questões 

permaneciam inexploradas até a realização do presente estudo. 
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1.4 Contextualização e apresentação dos capítulos 
 
 

A ideia central do tema de estudo desta tese, o impacto do fogo nas palmeiras, 

nasceu através da colaboração do autor em um grupo de pesquisa apoiado pela Fapesp e 

liderado pelo INPE de São José dos Campos, em parceria com a EMBRAPA Acre e com a 

Ufac, chamado Combustão de Biomassa da Floresta Tropical. Uma das áreas de estudo do 

grupo esteve localizada em Cruzeiro do Sul e tive a oportunidade de colaborar no 

planejamento e desenvolvimento das atividades de campo. Minha ida à São Paulo em um 

seminário do grupo foi fundamental para melhor aprofundamento no tema da combustão 

das florestas e sobre o fogo. 

Em outra oportunidade, disponibilizada através de um convênio entre a Ufac e a 

Comunidade Europeia – Programa Erasmus Mundus, pude desenvolver um intercâmbio 

como doutorado sanduiche junto à Universidade de Barcelona, e, entre as diversas 

disciplinas que cursei, a de ‘Ecologia del Foc’, ecologia do fogo, ministrada pelo Dr. Juli 

Pausas (Centro de Investigações sobre Desertificação, CIDE, Valencia), trouxe um 

considerável avanço às minhas ideias e ao arcabouço científico que necessitava para o 

desenvolvimento da pesquisa com fogo no Brasil. 

Assim, além da parte introdutória de embasamento teórico a presente tese de 

doutorado está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo intitulado ‘Caracterização 

florística e estrutural das palmeiras (Arecaceae) na borda de uma Floresta Ombrófila Aberta 

no Estado do Acre – Brasil’, constitui importante preâmbulo do escopo da pesquisa, 

fornecendo a caracterização da vegetação em estudo. Especifica, portanto, a composição 

das espécies de palmeiras em uma borda de floresta ombrófila aberta, também descreve a 

condição alterada de uma situação de gradiente ambiental borda – interior da floresta e 

posiciona a composição das espécies nesta situação particular. 

O segundo capítulo ‘Atributos funcionais e sobrevivência de palmeiras (Arecaceae) 

pós-fogo de superfície em sub-bosque de floresta na Amazônia ocidental,’ e o terceiro 

capítulo ‘Mortalidade pós-fogo experimental de cinco espécies de palmeiras (Arecaceae) no 

sub-bosque de uma floresta na Amazônia ocidental – Acre, Brasil’ são os que, de fato, 

abordam o tema do impacto do fogo na vegetação das palmeiras. O leitor poderá 

compreender no Capítulo II quais as possíveis vantagens da planta possuir um estipe (o tipo 

de caule das palmeiras) subterrâneo ou aéreo, frente ao impacto do fogo de superfície. 
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Como não são muitas as espécies de palmeiras que efetivamente possuem seus 

estipes enterrados durante todas as fases de vida – no nosso estudo amostramos apenas uma 

espécie com esta hábito – tratamos do impacto do fogo sobre as espécies com estipes de 

menor diâmetro, em separado. Dessa maneira o Capítulo III trata do tema do impacto do 

fogo nas palmeiras com maior detalhamento, enfocando a questão da mortalidade do estipe, 

do envolvimento de aspectos morfológicos da planta na proteção contra o impacto do fogo e 

da resiliência das espécies, ou seja, na capacidade das espécies em recuperar-se após a 

ocorrência de um incêndio. 
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1.5 Objetivos e hipóteses 
 

Objetivo geral:  

Avaliar como um fogo de superfície experimental afeta a sobrevivência e rebrote de 

espécies de palmeiras (Arecaceae), em área de Floresta primária Ombrófila Aberta com 

Palmeiras, na Amazônia Ocidental.  

 

Objetivo específicos e hipóteses, por capítulo:  

 
Capítulo I. CARACTERIZAÇÃO FLORÍSTICA E ESTRUTURAL DAS PALMEIRAS 

DE SUB-BOSQUE (ARECACEAE) NA BORDA DE UMA FLORESTA 
OMBRÓFILA ABERTA NO ESTADO DO ACRE – BRASIL 

 

- Descrever a comunidade de palmeiras na área de estudo, com relação 

à riqueza de espécies e parâmetros demográficos; 

- Descrever a variação microclimática e o índice de área foliar do 

gradiente borda até o interior da floresta; 

- Relacionar composição florística, abundância e variáveis abióticas. 

 

Hipóteses:  

1) Na borda a abundância de espécies de palmeiras de sub-bosque 

(ou indivíduos jovens das espécies de dossel) irá variar conforme a 

espécie.  

2) A variação na abundância tem explicação em uma possível maior 

incidência de radiação luminosa da borda, avaliada pelo índice de 

área foliar (LAI). 
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Capítulo II. ATRIBUTOS FUNCIONAIS E SOBREVIVÊNCIA DE PALMEIRAS 
(ARECACEAE) PÓS-FOGO DE SUPERFÍCIE EM SUB-BOSQUE DE 
FLORESTA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 
- Testar experimentalmente um conjunto de espécies de palmeiras de 

sub-bosque, jovens e adultas, para avaliar que características 

morfológicas e que atributos funcionais estão relacionados à 

mortalidade, rebrote e sobrevivência; 

- Classificar e descrever as espécies estudadas segundo atributo 

funcional vinculado ao fogo; 

- Definir um proxy de intensidade de fogo que melhor represente a 

severidade do impacto;  

- Comparar as respostas e os destino pós-fogo para cada espécie; 

- Ajustar modelos de mortalidade em função das variáveis de 

severidade para as condições do experimento.  

 

Hipóteses: 

1) Por possuir estipe enterrado, teoricamente melhor protegido 

contra o calor, palmeiras com estipe subterrâneo terão melhores 

resultados de sobrevivência. 

2) Espécies clonais terão taxas de rebrote superiores às espécies não 

clonais. 

3) Rebrote apical é mais importante para a sobrevivência que o 

rebrote basal para as espécies de estipe subterrâneo. 
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Capítulo III. MORTALIDADE PÓS-FOGO EXPERIMENTAL DE CINCO ESPÉCIES DE 
PALMEIRAS (ARECACEAE) NO SUB-BOSQUE DE UMA FLORESTA 
NA AMAZÔNIA OCIDENTAL - ACRE, BRASIL 

 

- Investigar experimentalmente o destino pós-fogo de quatro espécies 

de palmeiras de sub-bosque, Bactris maraja Mart., Chamaedorea 

pauciflora Mart., Geonoma deversa Mart. e Hyospathe elegans Mart., e 

da fase jovem de Euterpe precatoria Mart., para avaliar que variáveis de 

severidade e quais características morfológicas estão relacionadas à 

resiliência pós-fogo destas espécies; 

- Comparar as respostas pós-fogo para cada espécie; 

- Avaliar qual característica morfológica: altura ou diâmetro do estipe, 

atua prioritariamente na proteção das gemas contra o fluxo de calor. 

 

Hipóteses: 

1) A mortalidade dos estipes é explicada por um descritor de 

severidade de fogo e haverá relação com uma das variáveis 

morfológicas (altura ou diâmetro). 

2) A altura do estipe atua na proteção da gema contra a mortalidade 

quando há relação positiva entre a mortalidade e alta temperatura na 

gema apical dos estipes. 

3) O diâmetro atua na proteção do estipe contra mortalidade quando 

há relação positiva entre maior diâmetro e menor mortalidade. 

4) Umidade relativa do ar e/ou distância da borda atuam 

positivamente incrementando a sobrevivência dos indivíduos. 
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2CAPÍTULO I 
 
 
Liesenfeld. M.V.A e Vieira, G. Caracterização 
florística e estrutural das palmeiras (Arecaceae) na 
borda de uma floresta ombrófila aberta no estado do 
Acre – Brasil. Manuscrito formatado para Acta 
Amazonica 
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CARACTERIZAÇÃO FLORÍSTICA E ESTRUTURAL DAS 

PALMEIRAS (ARECACEAE) NA BORDA DE UMA FLORESTA 

OMBRÓFILA ABERTA NO ESTADO DO ACRE - BRASIL 

 

RESUMO 

Arecaceae é uma família de plantas bem conhecida da flora mundial, facilmente 
reconhecida nas florestas onde habita, possuindo estreita relação de uso pela humanidade. A 
família tem relevante participação nos diferentes ecossistemas mundiais, tanto em riqueza 
quanto em abundância, desempenhando importante papel na dinâmica e na estruturação de 
diversos ecossistemas. Espécies da família são impactadas pelos efeitos dos distúrbios 
antrópicos e a fragmentação dos habitats altera diretamente a composição de espécies, a 
fenologia e a dinâmica das populações de palmeiras. Neste trabalho nosso objetivo é 
descrever mudanças na composição florística e abundância relativa de espécies da Família 
Arecaceae no gradiente borda-interior de uma floresta ombrófila aberta, influenciadas por 
variações microclimáticas e ambientais. Nossa hipótese é que a borda da floresta apresenta 
maior abundância de espécies de sub-bosque da família que o interior e esta variação na 
abundância tem explicação na maior incidência de radiação luminosa no sub-bosque da 
floresta de borda, avaliada pelo índice de área foliar (LAI). A área de estudo está localizada 
a cerca de 50 km do município de Cruzeiro do Sul no Acre, Brasil e a tipologia florestal e a 
Floresta Aberta com Palmeiras. O clima é o tipo Am (Köppen). Para efetuar o estudo 
florístico foram inventariadas cinco transecções, cada uma com seis parcelas de 50 x 50 m 
(250 m2) e intervalo entre elas de 50 m (n = 30 parcelas, total = 7,5 ha). Cada 50 x 50 m 
contém uma sub-unidade de 25 x 25 m (total = ~1,88 ha). Nas parcelas de 50 x 50 m foram 
amostrados todos os indivíduos de palmeiras com estipe aéreo, que tinham DAP (Diâmetro 
à Altura do Peito) acima de 20 cm. Na sub-parcela de 25 x 25 m foram amostradas 
palmeiras com estipe aéreo de DAP > 2 cm e < 20 cm, ou indivíduos com folhas de > 1 m 
de comprimento. Foram coletadas variáveis físicas: temperaturas máxima e mínima, 
umidade relativa do ar, abertura do dossel e variáveis edáfico-topográficas, relativas à 
inclinação do terreno e profundidade de serapilheira. O estado de cada variável foi 
registrado no centro de cada parcela de 25 x 25 m. A abertura do dossel foi medida com o 
auxílio do LAI – 2200 utilizando dois sensores, um montado no lado externo da floresta em 
área de campo aberto, a 2 m de altura do solo e suportado por um tripé, e o outro carregado 
ao longo do trajeto no sub-bosque. Para as medidas de microclima, foram utilizados seis 
sensores HOBO®, montados em estaca de madeira a 1,7 m de altura do solo. Os dados 
microclimáticos coletados durante os meses nos sensores distribuídos ao longo do gradiente 
borda até interior foram comparados entre si pelo teste de Kruskal-Wallis. Para selecionar a 
variável ambiental melhor relacionada à explicação das possíveis diferenças entre as 
parcelas, foi utilizada uma análise dos componentes principais (PCA) com os dados de 
índice de área foliar (LAI), profundidade de serapilheira e topografia. A influência da 
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variável derivada do PCA sobre a abundância das espécies de sub-bosque foi 
posteriormente testada usando GLM. A técnica do escalonamento não-métrico 
multidimensional (NMDS) foi usada para acessar as diferenças entre parcelas de borda e do 
interior da floresta. Foram amostrados 1.750 indivíduos no total incluindo parcelas de 50 x 
50 m (n = 300; 30 mortos) e 25 x 25 m (n = 1.420). Foram identificadas 19 espécies de 
palmeiras ao todo, em 14 gêneros. Deste total, 14 espécies são exclusivas do sub-bosque, 
enquanto outras seis compõe o dossel da floresta. A altura máxima dos indivíduos 
amostrados de dossel foi de 26 m, para Attalea butyraceae, sendo a média desta alturas de 
11 ±4 m. Os diâmetros para as palmeiras de dossel variaram de 20 cm, o mínimo de 
inclusão, até 52 cm, para Oenocarpus minor. A média dos diâmetros foi 25,2 ±4 cm. A 
variação da umidade e temperatura no gradiente de borda – interior da floresta fica evidente 
para os meses de julho, agosto e setembro. No mês de julho, a temperatura foi maior na 
borda e diminuiu para o interior. A umidade relativa do ar aumenta da borda para o interior, 
e esta tendência é significativa para os meses de julho. A temperatura do solo aumenta 
desde a borda para o interior, e isso foi significativo nos meses de julho. Na análise de 
componentes principais (PCA) o eixo 1 responde por 71% da variação das parcelas ao 
longo da borda até o interior, sendo o índice de área foliar o principal responsável por esta 
variação. A composição de espécies não difere entre a porção de borda e a porção interior 
da floresta, para aquelas espécies habitantes do sub-bosque e sub-dossel. O ordenamento 
multidimensional (NMDS) que considerou as espécies habitantes do sub-bosque (14 
espécies), excluídas aquelas que aparecem somente como jovens (5 espécies), não mostrou 
diferenças na composição específica da borda e do interior da floresta (stress = 0,1480). 
Jovens de Attalea butyracea e Attalea maripa aparecem mais abundantes junto à borda e 
Oenocarpus bataua aparece mais abundante no interior. O ordenamento multidimensional 
(NMDS) rodado somente para estas espécies indica que há distanciamento da composição 
florística entre borda e interior da floresta (stress = 0,1177). O índice de área foliar explica a 
distribuição de Oenocarpus bataua no gradiente borda e interior. O conhecimento sobre o 
impacto do efeito de borda sobre as palmeiras é limitado e embora nossos dados não tenham 
sido significativos para relacionar a distribuição de palmeiras de sub-bosque ao gradiente 
borda – interior da floresta, os dados são conclusivos para a fase jovem de O. bataua. 
Entretanto, diagnosticamos outra alteração de densidade superior na borda para Attalea 
maripa, a princípio não explicada pelo índice de área foliar, mas condizente com o caráter 
adaptado da espécie à áreas alteradas da Amazônia. 
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2.1 Introdução 
 

As palmeiras, Arecaceae, são bem conhecidos representantes da flora mundial. São 

facilmente reconhecidas e possuem distinta morfologia que as permitem crescer nos mais 

variados ambientes, em praticamente todo o planeta. A estreita relação de uso destas plantas 

pela humanidade é pré-histórica, e ainda hoje, a população segue utilizando suas folhas, 

frutos, sementes e caules para os mais diversos fins. A família tem relevante participação 

nos diferentes ecossistemas mundiais, tanto em riqueza quanto em abundância, sendo a 

América do Sul centro mundial de riqueza e diversidade da família (Pintaud, 2008) e o 

conjunto de estudos com o grupo é bastante expressivo (Tomlinson, 1990, 2006). 

As comunidades de palmeiras desempenham importante papel na dinâmica e na 

estruturação de muitos ecossistemas pelo mundo, principalmente nas florestas tropicais 

(Tomlinson, 2006), seus frutos são importantes para a fauna e além disso, cerca de 7% da 

biomassa aérea total das florestas da Amazônia é composta por indivíduos da família. 

Embora as palmeiras sejam bastante comuns, estudos indicam que algumas espécies 

acabam sentindo os efeitos da alta intensidade dos distúrbios ambientais antrópicos 

(Montúfar et al., 2011). A fragmentação dos habitats altera diretamente a composição de 

espécies, a fenologia e a dinâmica das populações de palmeiras (Svenning, 1998; Scariot, 

1999; Balslev, 2011; Anthelme et al., 2011; Puechagut et al., 2013). 

A fragmentação dos habitats, causada principalmente pelo desmatamento, induz 

mudanças em fatores abióticos, como radiação, vento e fluxo de água (Cadenasso et al., 

1997; Laurance et al., 1998; Broadbent et al., 2008). A derrubada expõe o interior das 

florestas à mudanças microclimáticas bruscas, cujos efeitos atingem centenas de metros 

floresta adentro e permanecem por dezenas de anos, sintetizados no conceito ‘efeito de 

borda’ (Murcia, 1995; Mesquita et al., 1999; Laurance et al., 2011). A contínuo degradação 

nas bordas, ampliada em sinergia com o fogo por exemplo, pode acarretar outros efeitos, 

como a prevalência de espécies tolerantes aos distúrbios (Barlow et al., 2006; Tabarelli et 

al., 2012). 

Espécies de palmeiras respondem de formas diferentes ao impacto do efeito de 

borda. Para algumas pode haver um estímulo, principalmente influenciado pelo aumento da 

incidência da radiação, ao crescimento e incremento da abundância (Barot et al., 2005). 
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Para outras espécies são relatados impactos de diminuição na população, causado por 

competição com outras plantas na borda ou mortalidade por excesso de radiação (Baez e 

Balslev, 2007). A variação na resposta das palmeiras aos impactos demonstra que o grupo 

pode ser excelente fonte de estudo, ao responder distintamente à diferentes fontes de 

distúrbio, o que permitiria a criação de hipóteses testáveis inerentes aos processos 

responsáveis pelos efeitos (Souza e Martins, 2002; Montúfar et al., 2011). 

Para este trabalho a proposta é estudar um trecho de uma floresta ombrófila aberta 

na Amazônia ocidental, junto à uma borda de 30 anos, no que tange à composição florística 

da Família Arecaceae, bem como descrever a variação microclimática e o índice de área 

foliar do gradiente borda – interior da floresta (~600 m), na perspectiva de relacionar 

composição florística, abundância e variáveis abióticas, para testar a hipótese que há maior 

abundância de indivíduos jovens de espécies de dossel na borda do que no interior, e esta 

variação na abundância tem explicação em uma possível maior incidência de radiação 

luminosa da borda, avaliada pelo índice de área foliar (LAI). 

 

2.2 Materiais e Métodos 
 

2.2.1 Área de estudo 

 

A área de estudo está localizada em uma propriedade de assentamento 

agroextrativista, no município de Cruzeiro do Sul, Região do Alto Juruá no Estado do Acre, 

Brasil (Figura 2.1). O Estado do Acre está localizado no extremo sudoeste da Amazônia 

brasileira, entre as latitudes de 07º07’ e 11º08’ S e as longitudes de 66º30’ e 74º W, com 

clima equatorial quente e úmido, tipo Am na classificação de Köppen, com estação seca de 

aproximadamente quatro meses, com média do total anual de pluviosidade de 2.160 mm 

(entre 1.600 e 2.900 mm ano-1), temperatura média anual de 26º C, e de umidade relativa do 

ar de 84% (ACRE, 2007).  

A propriedade mede 500 m de frente, lindeira ao Ramal 3 rodovia atualmente 

asfaltada que dá acesso a BR-364 e daí ao resto do país, e mede 2.000 m de fundo. 

Majoritariamente a floresta é de terra firme, distribuindo-se em um grande platô que tende 

para a vertente de um igarapé no fundo da propriedade da floresta de estudo.  
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O solo da área é um Argissolo Amarelo distrófico típico, tipo de solo antes 

classificado como podzólico, possui horizonte B com baixa atividade de argila (ACRE, 

2007). A cobertura vegetal primária é resultante da associação de floresta aberta com 

palmeiras e floresta densa (Mesquita, 1996; ACRE, 2007).  

Na área a principal tipologia é a de floresta aberta com palmeiras, Floresta 

Ombrófila Aberta variante terra firme, e a presença de cipós é baixa em comparação à 

outras áreas de várzea próximas (observ. pessoal). Como é terra firme, a presença de 

indivíduos de buriti, Mauritia flexuosa, é bastante ocasional, mesmo junto aos córregos e 

igarapés. A floresta aberta com palmeiras tem como principais características possuir o 

dossel descontínuo e a participação expressiva de representantes da família Arecaceae. As 

palmeiras caracterizam esta fitofisionomia mais pela abundância do que pela diversidade, 

sendo indicadoras de micro-habitats. Indivíduos de espécies dos gêneros Attalea e 

Astrocaryum, muitas vezes dominam o dossel nesta floresta, determinando a fisionomia 

aberta característica da floresta (Daly e Silveira, 2008). 

O anos de 2012 e 2013 foram anos de verões relativamente úmidos. Bastante úmidos 

se comprados aos anos de verão extremamente secos de 2008 e 2010 na região. O diagrama 

climatológico para 2013 mostra os meses mais secos de julho e agosto, e o atípico mês 

chuvoso de setembro (Figura 2.2). 
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Figura 2.1. Localização da área de estudo, município de Cruzeiro do Sul no estado do Acre, Brasil 

(asterisco preto); o quadrado no mapa menor indica a localização da ampliação do mapa maior 
(linhas paralelas: áreas urbanas dos municípios; rachurado: floresta contínua). 

 

 
Figura 2.2. Perfil climatológico para o município de Cruzeiro do Sul, Acre, para o período entre 

janeiro e dezembro de 2013, com as médias de temperatura, umidade, e precipitação acumulada 
mensal. Fonte: Banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (OMM: 82704). 
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2.2.2 A família Arecaceae 
 

A Família Arecaceae apresenta distribuição termocosmopolita (entre 44ºN e 44ºS) e 

é representada por cerca de 2.500 espécies em 184 gêneros, estando entre o grupo de plantas 

mais antigo do planeta (Fiaschi e Pirani, 2009; Baker e Couvreur, 2013). Na flora 

amazônica são entre 200 e 250 espécies, com diversos endemismos (Balick et al., 1982; 

Gentry, 1988; Dransfield et al., 2005; Pintaud et al., 2008). 

Para o Estado do Acre, o Primeiro Catálogo da Flora do Acre registra 24 gêneros e 

82 espécies, a maior parte de ocorrência no Alto Juruá, extremo ocidental do Brasil. Esta 

característica reforça a identificação do Acre e a Ecorregião do sudoeste da Amazônia como 

sendo um hot spot de diversidade de plantas, incluso palmeiras (Daly e Silveira, 2008). 

Exemplo extremo desta característica é Attalea tessmannii, endêmica do Alto Juruá (Daly e 

Silveira, 2008).  

As palmeiras no Acre destacam-se também entre os produtos florestais não 

madeireiros. Como exemplos de palmeiras de uso popular são citadas: o óleo de dendê 

(Orbigna sp.), as fibras da piaçava (Aphandra natalia), as folhas do ubim (Geonoma spp.), 

sementes de jarina (Phytelephas macrocarpa), as sementes e o “vinho” do açaí (Euterpe 

precatoria), óleo do murmuru (Astrocaryum spp.) para produção de sabão, e o “vinho” e 

óleo do buriti (Mauritia flexuosa) (ACRE, 2007). 

Palmeiras têm sido estudadas em diversos trabalhos de demografia e distribuição 

espacial (p.ex. Kahn e Castro, 1985; Kahn, 1986; Scariot, 1999; Ruokolainen e Vormisto, 

2000; Vormisto et al., 2004), com resultados que apontam para uma expressiva resposta aos 

gradientes microclimáticos e topográficos (Kahn, 1987; Svenning, 2001, 2002; Cintra et al., 

2005). Nas florestas abertas com palmeiras do Acre, Attalea spp. e Geonoma spp. ocorrem 

preferencialmente em terrenos mais elevados, enquanto Oenocarpus bataua, Socratea 

exorrhiza, Iriartea deltoidea, Euterpe precatoria e Mauritia flexuosa, preferem os baixios 

ou os fundos de vale (Daly e Silveira, 2008).  
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2.2.3 Desenho amostral e coleta de dados 
 

Os dados deste trabalho foram coletados entre dezembro de 2012 e março de 2013, 

na estação chuvosa. Cinco transecções, cada uma com seis parcelas de 50 x 50 m (250 m2), 

foram instaladas próximas à borda da floresta (entre 20 e 100 m). A distância entre o centro 

de cada parcela foi de 100. Ao todo foram instaladas 30 parcelas, totalizando área de 

amostragem de 7,5 ha. Cada parcela de 50 x 50 teve uma sub-unidade demarcada de forma 

aleatória, de 25 x 25 m. Para este conjunto de sub-amostral o total de área amostrada foi de 

~1,88 ha (Figura 2.3). 

Nas parcelas de 50 x 50 m foram amostrados todos os indivíduos de palmeiras com 

estipe aéreo, que tinham DAP (Diâmetro à Altura do Peito) acima de 20 cm. Estes 

indivíduos foram identificados em campo e quando necessário fazia-se coleta de material 

botânico pra posterior identificação, até o nível de espécie (Tabela 2.1). Em todos foram 

colocadas plaquetas e foi utilizado um aparelho de geoposicionamento global (GARMIN® 

Map 62.x) para georeferenciamento de cada indivíduo.  

Na sub-parcela de 25 x 25 m foram amostradas palmeiras com estipe aéreo de DAP 

> 2 cm e < 20 cm. Também na sub-parcela as palmeiras com caule subterrâneo foram 

amostradas, desde que possuíssem folhas > 1 m de comprimento. Da mesma maneira para 

as palmeiras de estipe aéreo com mais de 20 cm de DAP, os indivíduos amostrados na sub-

parcela foram identificados em campo ou coletados para posterior identificação, até o nível 

de espécie (Tabela 2.2). 

Para ambos os focos de diâmetro amostral utilizou-se a literatura mais recente para a 

classificação das espécies (ex. Henderson, 1995; Dransfield et al., 2013). Para algumas 

espécies a definição das fases de desenvolvimento foi feita com base na distribuição das 

alturas de cada uma. Foi considerado um indivíduo, aquele que identificado individualizado 

acima do solo, com estipe solitário, cespitoso, ou ainda, com conjunto de folhas (palmeiras 

de estipe subterrâneo). As espécies de estipe cespitoso, tiveram seus valores de DAP 

somados do conjunto de estipes da touceira. 

A estrutura da floresta foi identificada com relação aos parâmetros físicos com a 

finalidade de estabelecer correlações com a distribuição das espécies de palmeiras e o 

gradiente borda – interior da floresta. Foram coletadas as variáveis: temperaturas máxima e 

mínima, umidade relativa do ar, abertura do dossel e variáveis edáfico-topográficas, 
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relativas à inclinação do terreno (0 = drenagens e fundos de vale; 0,5 = plano inclinado; 1 = 

topos de terreno e terrenos planos); e profundidade de serapilheira (0 = menos de 10 cm; 1 

= mais de 10 cm). O estado de cada variável foi registrado no centro de cada parcela de 25 x 

25 m, sendo calculado uma média para os valores das parcelas de 50 x 50 m, resultando em 

valores escalonados de 0 a 1. 

A abertura do dossel foi amostrada com auxílio do LAI - 2200 (Plant Canopy 

Analyzer - Leaf Area Index) um analisador de dossel que permite responder a quantidade 

total de folhagem que obstrui a passagem da luz no seu trajeto até o solo. Para a 

amostragem foram utilizados dois sensores, um montado no lado externo da floresta em 

área de campo aberto, a 2 m de altura do solo e suportado por um tripé, e o outro era 

carregado ao longo do trajeto no sub-bosque. Para o número de medidas necessárias em 

relação à altura das copas, em 95% do intervalo de confiança, foi feita prova anterior ao 

início das medições. Sendo o registro dos dois sensores pareados, a medida do sensor 

externo é automatizada e a do sensor de sub-bosque é tomada ao longo do percurso, em 

intervalos de 25 m, coincidentes com os vértices das unidades amostrais. A diferença de 

valores entre os sensores externo e do sub-bosque expressa a quantidade de luz interceptada 

pela dossel - LAI, expresso em m2 de área de folhagem por área de solo em m2. Para a 

análise usamos a média dos valores de LAI obtidos em três vértices de cada parcela de 25 x 

25 m. Todas os registros foram realizados no período entre 6h00min e 9h00min (condições 

de luz difusa), hora local do Acre, no dias 22 de fevereiro e 14 de março de 2013, estação 

chuvosa amazônica.  

Para as medidas de microclima, foram utilizados seis sensores HOBO®, montados 

em estaca de madeira a 1,7 m de altura do solo, protegidos dentro de uma estrutura especial 

contra chuva e umidade excessiva. Cada sensor registrava no intervalo de 1 hora, 

temperatura ambiente, umidade relativa do ar e temperatura do solo, esta última através de 

um sensor acoplado à ponta de um fio que era posicionada enterrada a 2 cm no solo. Os 

sensores em estacas foram distribuídos ao longo da transecção das parcelas, pelo menos um 

para cada parcela de 50 x 50 m; precisamente um sensor a 100 m, 200 m, 300 m, 500 m e 

600 m desde a borda, e foram semanalmente revezados entre as linhas perpendiculares à 

borda. 
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Figura 2.3. Delineamento amostral esquemático, com as 30 unidades amostrais de 50 x 50 m 

(quadrados claros); e as 30 sub-unidades amostrais de 25 x 25 m, aleatorizadas dentro da grade 
de 50 x 50 m (quadrados pretos). Unidades de borda selecionadas: n = 10, e unidades do 
interior da floresta (n = 10), localizada no município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, 
Brasil. 

 

2.2.4 Análise estatística 
 

O levantamento das variáveis morfológicas de altura, comprimento de folha e 

diâmetro, bem como a riqueza total de palmeiras da área, considerou todas as 30 parcelas 

como unidades amostrais. A caracterização microclimática do gradiente borda-interior da 

floresta considerou da mesma maneira as 30 parcelas, também para a descrição do índice de 

área foliar. Para a comparação da borda e interior, são utilizados somente os dados de 

abundância das palmeiras que ocorreram nas 10 parcelas junto à borda (até ~200 m) e das 

10 parcelas mais interiores (> 500 m) – Figura 2.3, e esta comparação considerou somente o 

estrato do sub-bosque. Os dados microclimáticos coletados durante os meses nos sensores 

distribuídos ao longo do gradiente borda até interior foram comparados entre si pelo teste de 

Kruskal-Wallis, já que não tiveram distribuição normal. Para selecionar a variável 

ambiental melhor relacionada à explicação das possíveis diferenças florísticas entre as 

parcelas, foi utilizada uma análise dos componentes principais (PCA) com os dados de área 

foliar (LAI), profundidade de serapilheira e topografia. A relação deste gradiente com o 

índice de área foliar também foi testada por meio de regressões lineares. A influência da 

variável derivada do PCA sobre a abundância das espécies de sub-bosque foi 

posteriormente testada usando modelos lineares generalizados (GLM). A técnica do 
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escalonamento não-métrico multidimensional (NMDS) foi usada para representar as 

diferenças florísticas entre parcelas de borda e do interior da floresta. A ordenação foi feita 

utilizando o índice de Bray-Curtis e considerou presença e ausência das espécies. 

Dissimilaridades entre o grupo de parcelas de borda e das parcelas do interior foram 

testadas por meio do teste ANOSIM e comparadas pelo valores de R. 

 

2.3 Resultados 
 

2.3.1 Riqueza e estrutura da comunidade 
 

Foram amostrados 1.750 indivíduos no total incluindo parcelas de 50 x 50 m e 25 x 

25 m. Deste total, nas parcelas de 50 x 50 m (área total de 75.000 m2), as palmeiras com 

mais de 20 cm de diâmetro à altura do peito somaram 300 indivíduos, além de 30 

indivíduos mortos. O restante, as palmeiras menores de 20 cm de diâmetro e folhas maiores 

de 1 m de comprimento (amostradas nas sub-parcelas de 25 x 25 m; área total de ~1.880 

m2) somaram 1.420 indivíduos. Foram identificadas 19 espécies de palmeiras ao todo, em 

14 gêneros. Deste total, 14 espécies são exclusivas do sub-bosque, enquanto outras seis 

compõe o dossel da floresta (Tabelas 2.1 e 2.2).  

No dossel a espécie mais abundante é Iriartea deltoidea com 93 indivíduos (31%), 

seguida de Oenocarpus bataua com 89 indivíduos (29,6%) e Attalea butyraceae com 80 

indivíduos (26,6%). No sub-bosque a espécie mais abundante é Hyospathe elegans, com 

241 indivíduos (17%) seguida de Euterpe precatoria com 185 indivíduos (13%) e Bactris 

maraja  com 122 indivíduos (8,6%). Entre estas, ainda são abundantes as fases jovens das 

espécies de dossel Oenocarpus bataua com 172 indivíduos (12%) e Attalea butyraceae com 

138 indivíduos (10%). 

As fases jovens desta ultimas espécies não possuem estipe aéreo, pelo menos até 

atingirem estádios mais adiantados de desenvolvimento. Assim o sub-bosque é dominado 

por indivíduos de palmeiras com folhas grandes que partem desde o solo e por indivíduos 

de palmeiras com estipe aéreo, muitas vezes ramificados em touceiras, como o caso de B. 

maraja. Apenas uma espécie completa todo seu ciclo de vida sem possuir estipe aéreo 

evidente: Geonoma acaulis, e é encontrada com facilidade no sub-bosque. 
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Tabela 2.1. Densidade, Área Basal e Frequência nas parcelas das espécies de dossel 
amostradas em 7,6 ha (n = 30 parcelas) de uma floresta aberta com palmeiras, 
localizada no município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, Brasil. 

Espécie n Área Basal  
(cm² ha-1) 

Densidade 
ha-1 

Frequência 
(%)parcela 

Astrocaryum chambira Burret 21 453.3 2.81 46 
Attalea butyracea (Mutis ex L.f.)Wess.Boer 80 585.0 10.6 60 
Attalea maripa (Aubl.) Mart. 4 458.1 0.53 10 
Oenocarpus bataua Mart. 89 449.6 11.8 83 
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 93 467.3 12.4 90 
Totais 300 3151.5 

   
 
 

Tabela 2.2. Densidade (indivíduos ha-1) das espécies amostradas e posição relativa no 
estrato florestal, em relação à localização no gradiente de borda de uma floresta aberta 
com palmeiras, localizada no município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, Brasil. 
Total: 30 parcelas, 1,8 ha; Borda: 10 parcelas, 0,65 ha; Interior 10 parcelas, 0,65 ha.  

Posição Espécies Abreviação n Total Borda Interior 

Dossel 

Astrocaryum chambira Burret A.cham 10 5.3 8.0 3.2 
Att. butyracea (Mutis ex L.f.)Wess.Boer A.buty 138 73.6 25.6 96.0 
Attalea maripa (Aubl.) Mart. A.marp 23 12.3 32.0 1.6 
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. I.delt 26 13.9 12.8 14.4 
Oenocarpus bataua Mart. O.batau 172 91.7 120.0 33.6 

Sub-
dossel 

Astrocaryum ulei Burret A.ulei 106 56.5 43.2 56.0 
Euterpe precatoria Mart. E.prect 185 98.7 94.4 92.8 
Oenocarpus minor Mart. O.minor 30 16.0 8.0 24.0 
Socratea salazarii H.E.Moore S.slazr 74 39.5 36.8 41.6 

Sub-
bosque 

Bactris maraja Mart. B.marj 122 65.1 92.8 56.0 
Bactris simplifrons Mart. B.simp 2 1.1 1.6 1.6 
Chamaedora pauciflora Mart. C.pauc 73 38.9 30.4 54.4 
Chelyocarpus ulei Dammer C.ulei 15 8.0 1.6 8.0 
Desmoncus orthacanthos Mart. D.orth 4 2.1 0.0 0.0 
Geonoma acaulis Mart. G.acaul 110 58.7 49.6 62.4 
Geonoma camana Trail G.camn 7 3.7 0.0 8.0 
Geonoma deversa (Poit.)Kunth G.dever 80 42.7 49.6 62.4 
Hyospathe elegans Mart. H.elegn 241 128.5 147.2 89.6 
Phytelephas macrocarpa Ruiz&Pav. P.macro 2 1.1 1.6 0.0 
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A altura máxima dos indivíduos amostrados de dossel foi de 26 m, para Attalea 

butyraceae (Figura 2.4), sendo a média desta alturas de 11 ±4 m. Os diâmetros para as 

palmeiras de dossel variaram de 20 cm, o mínimo de inclusão, até 52 cm, para Oenocarpus 

minor (diâmetros dos ramets somados). A média dos diâmetros foi 25,2 ±4 cm (Figura 2.5). 

Para as espécies de sub-bosque e sub-dossel, com a variação das alturas foi possível 

classificar os indivíduos nas fases de vida (Apêndice A). Para Bactris maraja, 

Chamaedorea pauciflora, Chelyocarpus ulei, Geonoma camana, G. deversa e Hyospathe 

elegans, foram determinados os estádios de vida jovem e adulto (Figura 2.6). Já para 

Euterpe precatoria Iriartea deltoidea e Socratea salazarii a amostragem permitiu a 

classificação em quatros estádios de vida: Adulto, Jovem III, jovem II e jovem, de acordo 

com as alturas e presença ou indícios de estruturas reprodutivas. Para a maioria destas 

espécies a fase jovem tem no máximo 2 m, e a fase adulta pode atingir de 4 a 6 m (Figura 

2.7). A definição das fases de vida para estas espécies é confirmada pela distribuição do 

diâmetro dos estipes (Figura 2.8). 

Para as espécies de dossel que aparecem no sub-bosque como regeneração, nas fases 

iniciais sem estipe aéreo evidente, a definição das fases de vida é pelo comprimento das 

folhas (Figura 2.9). A fase jovem I, para todas as espécies, com exceção de Oenocarpus 

minor, não ultrapassou os 2 m. Para as espécies Attalea butyraceae, Astrocaryum ulei, e 

Oenocarpus bataua foi possível a classificação em quatro níveis da fase de vida. Para estas 

espécies, excetuando A. ulei, as folhas na fase jovem III ultrapassam os 4 m de 

comprimento. Astrocaryum chambira e Attalea maripa, em função do baixo n amostral não 

foram determinados em classes mais detalhadas de fase de vida. O. minor teve a folha dos 

indivíduos adultos também medidas no sub-bosque. 
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Figura 2.4. Distribuição dos valores de altura total para indivíduos amostrados das espécies de 

palmeiras do dossel (n = 300; DAP ≥ 20 cm), em 7,5 ha de floresta aberta com palmeiras, 
localizada no município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, Brasil.  

 

 
Figura 2.5. Distribuição dos valores de diâmetro à altura do peito (DAP) para indivíduos amostrados 

das espécies de palmeiras do dossel (n = 300; DAP ≥ 20 cm), em 7,5 ha de floresta aberta com 
palmeiras, localizada no município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, Brasil.  
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Figura 2.6. Distribuição dos valores de altura total por fase de vida (A: Adulto; JII: Jovem III; JII: 

Jovem II; J: jovem I) para os indivíduos amostrados das espécies de palmeiras do sub-dossel 
(n = 420; DAP ≤	 20 cm), em 1,8 ha de floresta aberta com palmeiras, localizada no 
município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, Brasil.  

 
 

 

 
Figura 2.7. Distribuição dos valores de comprimento da folha por fase de vida (A: Adulto; JII: 

Jovem III; JII: Jovem II; J: jovem I) para indivíduos amostrados das espécies de palmeiras do 
sub-bosque (n = 1.344; Comprimento da folha ≥ 100 cm), em 1,8 ha de floresta aberta com 
palmeiras, localizada no município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, Brasil.  
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Figura 2.8. Distribuição dos valores de altura total por fase de vida (A: Adulto; JII: Jovem III; JII: 

Jovem II; J: jovem I) para indivíduos amostrados das espécies de palmeiras do sub-dossel (n = 
285; DAP ≤	 20 cm), em 1,8 ha de floresta aberta com palmeiras, localizada no município de 
Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, Brasil.  

 

 
 

Figura 2.9. Distribuição dos valores de diâmetro do estipe por fase de vida (A: Adulto; JII: Jovem 
III; JII: Jovem II; J: jovem I) para indivíduos amostrados das espécies de palmeiras do sub-
dossel (n = 285; DAP ≤	 20 cm), em 1,8 ha de floresta aberta com palmeiras, localizada no 
município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, Brasil.  
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2.3.2 Caracterização do gradiente borda - interior da floresta 
 

A variação da umidade e temperatura no gradiente de borda – interior da floresta 

fica evidente para os meses de julho, agosto e setembro, sendo esta diferença muitas vezes 

significativa entre as distâncias da borda até o interior da floresta para o ano amostrado de 

2012. Outubro não mostrou diferenças significativas entre os registros dos sensores. Na 

figura 2.10 estão mostrados somente os valores do horário das 13hs00min, pico de maior 

temperatura e menor umidade na maioria dos dias amostrados. 

No mês de julho, a temperatura foi maior na borda e diminuiu para o interior (teste 

Kruskal-Wallis; H = 21,9; g.l.: 5; p = 0,001). Já no meses de agosto (H = 8,2; g.l.: 4; p = 

0,081) e setembro (H = 4,9; g.l.: 3; p = 0,177) a mesma tendência não foi verificada (Figura 

2.10). Uma clareira em uma das estações pode ter prejudicado os valores registrados no 

sensor dos 500 m.  

A umidade relativa do ar aumenta da borda para o interior, e esta tendência é 

significativa para os meses de julho (teste Kruskal-Wallis; g.l.: 4; H = 22,5; p < 0,001), 

agosto (H = 72,6; g.l.: 4; p < 0,001) e setembro (H = 66,8; g.l.: 4; p < 0,001). A umidade 

chegou ao mínimo de 50% no mês de agosto no sensor dos 400 m (Figura 2.10).  

Na análise de componentes principais (PCA) o eixo 1 responde por 71% da variação 

das parcelas ao longo da borda até o interior, sendo o índice de área foliar o principal 

responsável por esta variação, ficando em segundo lugar a topografia. Parcelas localizadas 

mais no interior da floresta estão mais relacionadas à índice foliares mais elevados, 

confirmando a explicação do gradiente borda – interior. A topografia produz gradiente 

inverso, topografia mais plana próximo à borda e fundos de vale e terrenos mais inclinados 

no interior da floresta. 
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Figura 2.10. Perfis microclimáticos do horário das 13h00 com Temperatura (linha sólida) e 

Umidade Relativa do Ar (linha tracejada), obtidos de julho a outubro de 2012 com o uso de 
sensores HOBO posicionados a 1,70 m do solo, médias das cinco transecções desde 100 m da 
borda até 600 m do interior de uma floresta aberta com palmeiras, localizada no município de 
Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, Brasil (sensor dos 400 m foi excluído). 
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2.3.3 Distribuição borda/ interior e variáveis ambientais 
 

A composição de espécies não difere entre a porção de borda e a porção interior da 

floresta, para aquelas espécies habitantes do sub-bosque e sub-dossel. Entretanto 

Chamaedorea pauciflora tem expressiva maior densidade no interior do que na borda, 

enquanto Euterpe precatoria tem superior densidade na borda (Tabela 2.2). O ordenamento 

multidimensional (NMDS) que considerou as espécies habitantes do sub-bosque (14 

espécies), excluídas aquelas que aparecem somente como jovens (5 espécies), não mostrou 

diferenças na composição específica da borda e do interior da floresta (stress = 0,1480; 

Figura 2.12). A análise de similaridade entre a borda e o interior mostra o mesmo resultado 

(ANOSIM, R = 0,027; p = 0,62). 

Para as espécies de dossel que são encontradas apenas como jovens no sub-bosque, 

Attalea butyracea, Attalea maripa e Oenocarpus bataua, há variação das suas densidades e 

abundância comparativamente entre borda e interior, sendo significativa para A. maripa 

(Teste Mann-Whitney, U = 23,5; p = 0,043) e para O. bataua (Teste Mann-Whitney, U = 

66,5; p = 0,002) – (Figura 2.13; Tabela 2.1). Os valores de densidade de indivíduos jovens 

de Astrocaryum chambira foram baixos tanto na borda quando no interior.  

O ordenamento multidimensional (NMDS) rodado somente para estas espécies 

indica que há distanciamento da composição florística entre borda e interior da floresta 

(stress = 0,1177; Figura 2.14), e também a dissimilaridade florística é significativa (R = 

0,27; p = 0,008). Oenocarpus bataua contribui com 36,6% dessa dissimilaridade.  

Oenocarpus batua é a única espécie com influência significativa do Índice LAI entre 

as cinco espécies amostradas que aparecem como fase jovem no sub-bosque, segundo a 

análise GLM (F = 5,33; p = 0,020). O índice de área foliar do dossel acima explica a 

distribuição desta espécie em relação à borda e interior, sendo significativa portanto a 

explicação da maior a abundância de indivíduos da espécie na borda da floresta em função 

da média de menor valor de LAI registrado na borda (Figura 2.15). 
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Figura 2.11. Escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS) para ordenação da composição 
da regeneração das espécies de dossel amostradas nas parcelas de borda (linha tracejada, pontos 
transparentes) e as parcelas do interior (linha sólida, pontos negros) de uma floresta aberta com 
palmeiras, localizada no município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, Brasil.  

 
 
 

 
Figura 2.12. Densidades (ind.ha-1) da fase jovem das espécies de dossel encontradas no sub-bosque 

da borda (0,625 ha) e interior (0,625 ha) de uma floresta aberta com palmeiras, localizada no 
município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, Brasil. Letras diferentes acima das barras 
informam diferença significativa pelo teste de Mann-Whitney. 
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Figura 2.13. Escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS) para ordenação da composição 

da regeneração das espécies de dossel amostradas nas parcelas de borda (linha tracejada, pontos 
transparentes) e as parcelas do interior (linha sólida, pontos negros) de uma floresta aberta com 
palmeiras, localizada no município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, Brasil.  

 

 
Figura 2.14. Relação entre densidade de indivíduos de Oenocarpus bataua explicada pelo índice de 

área foliar em uma floresta aberta com palmeiras, localizada no município de Cruzeiro do Sul 
no Estado do Acre, Brasil.  
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2.4 Discussão 
 

A floresta do estudo e parte dela onde é a borda que pesquisamos, representa o 

padrão de uso e degradação da região. A área de estudo fica às margens de um ramal, nome 

dado às estradas de acesso à propriedades rurais, que possui mais de 30 anos de idade. 

Desde a data de criação do Assentamento Agroextrativista Ramal 3 estas florestas vem 

sendo exploradas e a maior parte da derrubada ocorreu nos primeiros anos de criação do 

assentamento (Sr. Darci Mendes, comun. pessoal). A borda que amostramos data desta 

época e segundo o proprietário, desde então, o uso da área de floresta limitou-se a retirada 

pontual de madeira para construção de casas, à extração dos frutos de palmeiras e acesso às 

fontes de água para pesca. A caça já deixou de ser praticada pela família do proprietário há 

muitos anos.  

Nunca foi criado gado na propriedade, e mesmo a exploração madeireira fica restrita 

a uma pequena região da floresta. Este região coincide com a transecção mais ao Norte do 

nosso estudo, limítrofe com a propriedade vizinha e ainda contígua de floresta. Esta 

transecção, juntamente à uma outra mais ao sul que coincide com a trilha principal floresta, 

que dá acesso aos fundos da propriedade, tiveram os menores valores da LAI, e para estas 

linhas não houve relação linear com o gradiente borda – interior da floresta.  

O índice de área foliar médio para toda a floresta foi de 5,9. Este índice que pode 

chegar a 12,3 na florestas mais densas (Asner et al., 2003), tem para as florestas abertas 

com palmeiras do Acre um primeiro índice de referência criado agora por este trabalho. As 

Florestas Ombrófilas Abertas são compostas em parte por elementos florísticos tipicamente 

ombrófilos, outra parte oriunda das interfaces sazonais constituída de elementos florísticos 

semidecíduos e/ou decíduos, muitas vezes o dossel apresenta-se descontínuo.  

O fator de floresta “aberta” pode explicar o baixo valor de LAI encontrado. O 

aspecto das copas não se tocarem é descrito como característico destas formações florestais, 

presentes em toda a Amazônia (Veloso et al., 1991), sendo comuns, além de Arecaceae, as 

famílias Apocynaceae, Fabaceae, Myristicaceae, Sapotaceae e Vochysiaceae (ZEE, 2006).  

Abordando a floresta como um todo, o estudo pode comprovar para a fase de 

recrutamento das espécies de palmeiras ocorrentes no dossel, que há uma variação na 

distribuição destas em relação a posição mais próxima à borda ou mais ao interior da 

floresta. A composição destas espécies contribui na discriminação espacial destas duas 

porções de floresta, e, amparado pelos valores do índice de área foliar, podemos afirmar que 
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o dossel da floresta é de fato mais aberto na borda (até ~200 m), e que esta abertura 

favorece significativamente o recrutamento de Oenocarpus bataua, e parece favorecer 

também o recrutamento de Attalea maripa, embora não tenha havido um resultado 

significativo que concorde esta afirmação. 

A distribuição de palmeiras segundo características ambientais representa extenso 

tema de estudo, perseguido com mais intensidade na última década por diversos autores 

(Vormisto, 2002; Svenning, 2002; Svenning et al., 2009; Balslev et al., 2011; Eiserhardt et 

al., 2011; Kristiansen et al., 2011). Existe consenso que palmeiras de sub-bosque 

respondem de distintas formas à abertura do dossel (Kahn, 1986; Svenning, 2001), e a 

heterogeneidade do dossel determinará a distribuição destas espécies mais do que outros 

fatores, como composição do solo, pelo menos em escalas locais (Eiserhardt et al., 2011). 

Em escala de paisagem, outros trabalhos reportam que diferenças edáficas podem modelar a 

distribuição de palmeiras (Vormisto et al., 2004). No nosso estudo, optamos por não 

relacionar variáveis edáficas por ser tratar de estudo comparativo em pequena escala. 

O conhecimento sobre o impacto do efeito de borda sobre as palmeiras é limitado 

(Baez e Balslev, 2007) e embora nossos dados não tenham sido significativos para 

relacionar a distribuição de palmeiras de sub-bosque ao gradiente borda – interior da 

floresta, os dados são conclusivos para a fase jovem de O. bataua. O aumento da 

abundância de palmeiras por ambientes com maior disponibilidade de luz, como verificado 

neste trabalho, já foi verificado em outro estudo (Cintra et al., 2005), e a não diferença 

borda-interior, em termos de riqueza de espécies de palmeiras, também não é característica 

incomum nas florestas tropicais fragmentadas (Scariot, 1999; Baez e Balslev, 2007).  

A modificação da estrutura da floresta no seu gradiente borda-interior, comprovada 

pelos dados do índice de área foliar utilizado no nosso trabalho, influencia de forma efetiva 

a comunidade de palmeiras (Kapos et al., 1997; Souza e Martins, 2002; Baez e Balslev, 

2007), porém, ao contrário do que outros estudos reportam, a influência é positiva para O. 

bataua e nossos dados indicam que esta mesma influência também seja positiva para 

Attalea maripa. Estas duas espécies, juntamente com Attalea butyraceae, são justamente 

espécies bastante comuns em campo aberto de diversas formações pelo Acre, sendo o 

gênero Attalea, muito estudado por possuir boa plasticidade reprodutiva e crescer em 

ambientes perturbados e preservados em diversas regiões amazônicas (Barot et al., 2005). 

O comportamento das espécies de palmeiras frente à mudanças ambientais é 

bastante consistente e a família, mesmo presente em diversos ecossistemas pelo mundo, 



 85 

responde aos impactos várias vezes de forma positiva (Aponte et al., 2011; Montúfar et al., 

2011; Griffith et al., 2008). Isso se deve principalmente devido às suas características 

morfológicas (Tomlinsom, 2006). O fato de encontrarmos as espécies A. maripa e O. 

bataua crescendo em maior abundância junto à borda reforça o caráter melhor adaptado 

destas espécies à alteração ambiental, inclusive diversos indivíduos podem sobreviver 

nestas áreas alteradas após eventos de fogo, prática muito comum na Amazônia.  

A capacidade destas espécies em sobreviver e suas estratégias de resiliência em 

áreas alteradas ainda é motivo de estudo e permanece pouco esclarecida. Vimos no presente 

estudo que a borda além de condições alteradas de área foliar do dossel, também mantém 

nos meses de verão amazônico, julho agosto e setembro, maior temperatura e menor 

umidade relativa do ar que o interior da floresta. Estas são condições microclimáticas 

propicias à incidência do fogo de superfície. Como estas condições de borda associadas à 

ocorrência do fogo poderiam alterar a composição e abundância de espécies também são 

temas ainda pouco explorados na Amazônia (Balch et al., 2013; Silvério et al., 2013). A 

possível resistência ao fogo de superfície de algumas das espécies abordadas no presente 

estudo, em área de borda de floresta, será tema no próximo capítulo. 
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2.5 Conclusões 
 

Apesar de avaliarmos somente uma borda, o que faz este estudo ser pouco 

extrapolativo – mas replicável, nos baseamos no acumulado de estudos com efeito de borda 

e composição de espécies, bem como no que diz respeito às alterações microclimáticas que 

ocorrem na região de borda em florestas fragmentadas, para concluir que na escala que 

estudamos, os principais efeitos de alteração microclimática (aumento da temperatura e 

diminuição da umidade relativa do ar) também estão ocorrendo. Além do mais, o índice de 

área foliar, mesmo sendo o estudo realizado em uma floresta aberta, varia positivamente no 

sentido borda – interior da floresta. Esta variação explica a maior abundância de pelo menos 

uma espécie na borda, Oenocarpus bataua. Entretanto, diagnosticamos outra alteração de 

densidade superior na borda para Attalea maripa, a princípio não explicada pelo índice de 

área foliar, mas condizente com o caráter adaptado da espécie à áreas alteradas da 

Amazônia.  
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ATRIBUTOS FUNCIONAIS E SOBREVIVÊNCIA DE PALMEIRAS 

(ARECACEAE) PÓS-FOGO DE SUPERFÍCIE EM SUB-BOSQUE DE 

FLORESTA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 

RESUMO 

O fogo de superfície vem ganhando cada vez maior notoriedade nas Amazônia à medida 
que é melhor compreendido e estudado. A severidade pós-fogo pode ser avaliada de 
diversas formas, tais como o aspecto de queima da copa e a proporção de queima do caule. 
No destino das plantas pós-fogo a severidade pode ser conectada diretamente à mortalidade: 
maior severidade, maior chance de mortalidade. O destino das injúrias causado pelo fogo 
nas plantas é binário, sobrevivência ou morte, entretanto, muitas vezes o caule mesmo 
morrendo, a planta pode rebrotar. A capacidade da planta rebrotar é atributo funcional 
vinculado ao fogo e fundamental na persistência de muitas espécies. O objetivo neste estudo 
é testar um conjunto de indivíduos jovens e adultos de espécies de palmeiras de sub-bosque, 
para avaliar quais características morfológicas e quais atributos funcionais estão 
relacionados à mortalidade, rebrote e resistência destas espécies. Especificamente 
pretendemos: 1) definir um proxy de intensidade de fogo para estimar a severidade impacto; 
2) comparar as respostas e o destino pós-fogo para cada espécie; e 3) ajustar modelos de 
mortalidade em função das variáveis de severidade, para as condições do experimento. O 
estudo foi desenvolvido na borda de uma Floresta Aberta com Palmeiras, no município de 
Cruzeiro do Sul, Alto Juruá, Acre, Brasil (7o45’S e 72o22’W). O experimento foi divido em 
três fases. Na Fase I n = 169 indivíduos jovens e adultos de palmeiras de sub-bosque, em 10 
espécies, foram obtidos aleatoriamente no sub-bosque e tiveram número de folhas e altura 
do estipe amostrados. Na Fase II, cada indivíduo foi submetido à queima controlada 
individual, em área acerada de 1 m2 junto ao estipe, sendo as temperaturas amostradas com 
dois termopares K: temperatura (T1) na base da planta e (T2) ambiente. Intervalo total de 
fogo: 360 s. Na fase III, 140 dias pós-fogo, foi obtida a proporção de queima da copa e a 
mortalidade dos estipes. As queimas aconteceram no período do verão amazônico, nos 
meses de agosto e setembro de 2013, sempre no período midday, entre 11h00min e 
17h00min. A temperatura máxima na base das plantas foi de 687,0 oC. A média das 
temperaturas médias do histórico tempo-temperatura foi de 112,2 oC +- 19 oC. O histórico-
tempo temperatura foi semelhante para todos os indivíduos. Indivíduos de espécies de estipe 
aéreo tiveram maior mortalidade que indivíduos de estipe subterrâneo. Entre as variáveis-
resposta ao impacto do fogo – variáveis de severidade, está o padrão de consumo e queima 
das folhas. Por outro lado o rebrote basal é maior para o grupo de indivíduos de estipe 
aéreo. Espécies de crescimento folha palmóide na fase jovem e na fase adulta tiveram maior 
proporção de mortalidade quando comparadas às outras fases de crescimento. Já a 
sobrevivência quatro meses pós-fogo não variou significativamente entre os atributos 
funcionais. O número de indivíduos rebrotando é significativamente superior para aquele 



 93 

grupo de espécies com habilidade clonal, do que o grupo sem esta habilidade. Sobreviver 
com folhas verdes foi estratégia importante para Euterpe precatoria Mart. e Geonoma 
deversa (Poit.) Kunth. Chamaedorea pauciflora Mart. destaca-se como a espécie com 
nenhum indivíduo sobrevivente após quatro meses depois do fogo no comparativo com as 
outras espécies, Attalea maripa (Aubl.) Mart. foi a espécie que obteve o melhor 
desempenho considerando o rebrote total (91,7%). A espécie que exibiu menor sucesso no 
rebrote foi Oenocarpus bataua Mart., com 31,8% de indivíduos rebrotando após quatro 
meses do fogo. Esta mesma espécie tem comparativamente a maior proporção de 
mortalidade pós-fogo (59,1%), entre as de estipe subterrâneo. Apesar de 2013 ter sido um 
ano de verão atípico, espécies comerciais como o açaí (Euterpe precatoria) e o patauá 
(Oenocarpus bataua), tiveram considerável resultado negativo pós-fogo, fato que 
provavelmente se agravaria em situação de verão extremo mais seco, levando à uma maior 
severidade do que a registrada aqui. O entendimento da resposta diferenciada das espécies 
de palmeiras ao impacto do fogo, representa um modelo de avaliação deste impacto a ser 
verificado nas bordas que porventura sofram a ação do incêndio de superfície. 
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3.1 Introdução 
 

Incêndios naturais são importantes distúrbios modificadores dos ecossistemas, e o de 

fogo de superfície ou fogo rasteiro é o tipo de incêndio mais comum mundialmente (Pausas 

e Ribeiro, 2013). O fogo de superfície apresenta intensidade baixa, ou moderada, e é 

extremamente seletivo, pois não causa dano total às plantas, podendo exercer maior pressão 

evolutiva que os outros tipos de incêndio (Rundell, 1981; Bond e Keeley, 2005; Pausas e 

Keeley, 2009; Keeley et al., 2011).  

O destino das plantas após o impacto do fogo é definido pela consequência das 

injúrias provocadas pelo calor, e o resultado é binário: sobrevivência ou morte (Dickinson e 

Johnson, 2001; Michaletz e Johnson, 2008; Midgley et al., 2010; Butler e Dickinson, 2010; 

Michaletz et al., 2012). Entretanto, a morte do caule não necessariamente determina a morte 

do indivíduo, pois a planta pode possuir as características que lhe permitirão o rebrote 

(Noble e Slatyer, 1980; Bond e Midgley, 2003) ou o escape ao fogo (Michaletz e Johnson, 

2008; Michaletz et al., 2012). 

Determinadas características morfológicas e fisiológicas da planta, vinculadas direta 

ou indiretamente ao fogo, definirão sua resiliência pós-fogo. Assim, a espessura do felema, 

presença de órgãos subterrâneos, frutos lenhosos e gemas protegidas, são importantes 

fatores que definem o sucesso ou fracasso da manutenção do indivíduo no sistema. Altura, 

diâmetro do caule, número de folhas, também são importantes para plantas no sub-bosque, 

estrato de principal influência do fogo de superfície. Quanto menor altura maior exposição 

das gemas ao calor do fogo, assim a altura da planta proporciona uma função de ‘escape’, 

sendo considerada como uma importante dimensão para evitar a morte do caule pelo fogo 

(Higgins et al., 2000; Hoffmann e Solbrig, 2003; Cirne e Miranda, 2008).  

Atributos funcionais das plantas constituem excelente método para investigar as 

limitações e oportunidades impostas pelos diferentes habitats a estes organismos (Clarke et 

al., 2013). Estudos da ecologia dos atributos funcionais não são recentes, e a busca pela 

identificação de associações entre as estratégias das plantas, características e síndromes 

funcionais têm aumentado nas últimas décadas (Pérez-Harguindeguy et al., 2013). Através 

de datasets globais, os atributos funcionais facilitam o referenciamento mundial das 

características das plantas, possibilitando comparações entre biomas distantes com pouca ou 

nenhuma relação entre as espécies constituintes, sendo usados, portanto, para validar 

modelos globais de vegetação (Kattge et al., 2011). 
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A sensibilidade ao distúrbio relacionado às combinações de trato funcional por 

espécie pode detectar importantes impactos relegados pelos distúrbios antes mesmo de 

espécies serem extintas (Westoby e Wright, 2006; Sonnier et al., 2010; Laughlin et al., 

2011; Naeem et al., 2012; Clarke et al., 2013). Ecossistemas que experimentam o distúrbio 

do fogo, mesmo que com baixa frequência como no caso da Floresta Tropical Úmida, tem 

suas espécies classificadas entre atributos funcionais relacionados ao fogo, entre eles, 

tolerância da planta ao fogo, capacidade da planta de rebrotar após distúrbio, capacidade da 

planta de rebrotar após o fogo e clonabilidade dos ramets (Kattge et al., 2011).  

Capacidade de rebrotar é uma estratégia adaptativa ligada à resiliência, tanto ao 

nível específico quanto ecossistêmico, mas somente recentemente foi incorporado como 

método nos modelos de dinâmica vegetacional (Moreira et al., 2012). Permite à planta 

recuperar, rapidamente, a biomassa perdida e a sobreviver após diversos níveis de distúrbios 

(Noble e Slatyer, 1980; Bellingham e Sparrow, 2000; Salk e McMahon, 2011). A habilidade 

de rebrotar é determinada pelo desenvolvimento, proteção e alocação de recursos a um 

banco de gemas viáveis (Bond e Midgley, 2003; Hoffman et al., 2009; Poorter et al., 2010; 

Clarke et al., 2013).  

A estimativa de habilidade de rebrote de plantas jovens também pode revelar 

informações importantes sobre a persistência e resiliência das populações estudadas, 

trazendo considerações úteis no entendimento da dinâmica das populações pós-distúrbio, ou 

seja, algumas espécies podem perder a capacidade de rebrotar apos certa idade, ou mesmo 

somente possuir esta capacidade quando adultas (Noble e Slatyer, 1980; Bellingham e 

Sparrow, 2000; Bond e Midgley, 2001; Vesk e Westoby, 2004; Moreira et al., 2012; Clarke 

et al., 2013). 

A família Arecaceae, devido à alta riqueza de espécies e presença em uma ampla 

gama de ambientes, é ideal para os estudos de resiliência e impactos (Montúfar et al., 2011). 

A variação morfológica observada na família permite que suas espécies ocupem de forma 

satisfatória uma ampla gama de nichos (Svenning, 2001; Eiserhardt et al., 2012) e, ao 

mesmo tempo, permite que superem diversas limitações e distúrbios ambientais, a ponto de 

possuir elevada capacidade de resiliência (Freckleton et al., 2003; Anthelme et al., 2011).  

Distúrbios antigos, como o fogo e climas extremos, podem ter influenciado a 

diferenciação das palmeiras em múltiplas linhagens, embora evidências filogenéticas e 

fósseis para características fogo-adaptadas sejam raras (Bond e Midgley, 2012; Simon e 

Pennington, 2012). Características próprias da morfologia das palmeiras, como meristema 
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apical bastante protegido nas primeiras fases de vida, crescimento vegetativo por 

desenvolvimento estolonífero, rizomatoso ou por rebrote, e a longevidade eterna das 

células, podem explicar o sucesso de escapar de limitações ecológicas impostas às outras 

famílias botânicas, em geral (Tomlinson, 1990, 2006; Gill, 1995; Griffth, 2008).  

Dentre os distúrbios atuais que afetam as palmeiras, secas extremas, frios extremos, 

sobre-exploração dos recursos e conversão de habitats, o fogo é considerado como sendo o 

menos estudado na América tropical (Montúfar et al., 2011). De uma maneira geral, 

palmeiras são especialmente resistentes ao impacto do fogo (Uhl e Dransfield, 1987; 

Abrahamson, 1999; Wuschke, 1999; Menezes e Araújo, 2004; Miola et al.; 2010).  

Palmeiras de sub-bosque são também resistentes à desfoliação exploratória. A 

capacidade das espécies de palmeiras em se recuperar de impacto de exploração de suas 

folhas já vem sendo estudada há alguns anos, indicando que muitas espécies possuem alto 

grau de tolerância à subtração de suas folhas, com baixa mortalidade e com bons níveis de 

crescimento compensatório pós distúrbio (Zuidema e Boot, 2000; Valverde et al., 2006), 

embora 100% da retirada das folhas afete a sobrevivência e reprodução de algumas espécies 

(Chazdon et al., 1991; Navarro et al., 2011; Hernandez-Barrios et al., 2012). 

Nosso principal objetivo neste estudo é testar experimentalmente um conjunto de 

espécies de palmeiras de sub-bosque, jovens e adultas, para avaliar que características 

morfológicas e que atributos funcionais estão relacionados à mortalidade, rebrote e 

sobrevivência dos indivíduos destas espécies na floresta, isso após a simulação 

experimental de um fogo de superfície. A novidade que implementamos no estudo da 

ecologia do fogo na Amazônia, foi simular este fogo de forma individualizada, ou seja, a 

aplicação do fogo feita somente nos indivíduos de interesse e não para um trecho ou grande 

área na floresta. 

A partir do destino destes indivíduos pós-fogo de superfície, objetivamos também: 

1) definir um proxy de intensidade de fogo que melhor represente a severidade do impacto; 

2) comparar as respostas e o destino pós-fogo para cada espécie; e 3) ajustar modelos de 

mortalidade em função das variáveis de severidade, para as condições do experimento. 

Esperamos que a queima de folhas pós-fogo configure uma variável de severidade 

significativa para previsão de mortalidade, bem como, que indivíduos que possuem estipes 

subterrâneos sofram menor mortalidade pós-fogo que indivíduos de estipe aéreo. Também 

esperamos que espécies de atributo funcional de clonabilidade positiva, obtenham melhores 
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resultados no rebrote pós-fogo. Avaliar a resposta de cada espécie frente ao distúrbio do 

fogo permite avaliar futuras probabilidades de danos e resiliência de ecossistemas 

submetidos à incêndios de superfície. 

 

3.2 Materiais e Métodos 

 

3.2.1 Área de estudo e comunidade de palmeiras da Floresta aberta com Palmeiras 
 

O experimento de simulação do fogo de superfície foi desenvolvido em uma 

propriedade de assentamento agroextrativista, no município de Cruzeiro do Sul, Região do 

Alto Juruá no Estado do Acre, Brasil (Figura 3.1). O Estado do Acre possui clima equatorial 

quente e úmido, tipo Am na classificação de Köppen, com estação seca de aproximadamente 

quatro meses (Mesquita, 1996). A região do Alto Juruá está localizada no extremo oeste do 

Acre com média do total anual de precipitação pluviométrica de 2.160 mm, com valores 

anuais variando entre 1.600 e 2.900 mm, com média anual de temperatura de 26º C, e de 

umidade relativa do ar de 84% (ACRE, 2007). A figura 3.2 mostra o perfil climatológico 

para ano de realização do experimento, 2013, mostrando os meses mais secos de julho e 

agosto, e o atípico mês chuvoso de setembro. 

A área de estudo está localizada a aproximadamente 50 km da cidade de Cruzeiro 

do Sul (7º45’ S e 72º22’ W), a cerca de 200 m de altitude em região de floresta contínua 

que é cortada pelo Ramal 3 (Figura 3.1). Esta região do município foi colonizada no início 

da década de 1980 por projetos de assentamento rural do governo federal, e boa parte das 

bordas de floresta remonta a esta época. O solo da área é um Argissolo Amarelo distrófico 

típico, com cobertura vegetal primária resultante da associação de floresta aberta com 

palmeiras e floresta densa (ACRE, 2007).  

A floresta aberta com palmeiras na área tem como principais características 

possuir o dossel descontínuo e a participação expressiva de representantes da família 

Arecaceae, mais em abundância de espécies, do que como riqueza (Daly e Silveira, 2008). 

Esta fitofisionomia, predominante no Estado do Acre, pode ocorrer tanto em áreas de terra-

firme quanto em terrenos aluviais, muitas vezes formando associações com manchas de 

floresta densa ou mesmo compartilhando território com a fisionomia de floresta aberta com 

bambu. Na área de estudo, as espécies mais frequentes são Oenocarpus bataua e Socratea 
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exorrhiza, dominando o dossel, juntamente com Euterpe precatoria, no sub-dossel e no 

sub-bosque, os “ubins” Geonoma acaulis, Hyospathe elegans e o marajá Bactris maraja 

(Capítulo I).  

A Família Arecaceae apresenta distribuição termocosmopolita (entre 44ºN e 44ºS) e 

é representada por cerca de 2.500 espécies em 184 gêneros, estando entre o grupo de plantas 

mais antigo do planeta (Fiaschi e Pirani, 2009; Baker e Couvreur, 2013), reforçando 

também a hipótese de que as florestas tropicais sejam tão antigas quanto. Na flora 

amazônica são entre 200 e 250 espécies, com diversos endemismos (Balick et al., 1982; 

Gentry, 1988; Dransfield et al., 2005; Pintaud et al., 2008), sendo que para o Acre são 

registrados 24 gêneros e 82 espécies, reforçando esta região como sendo hot spot de 

diversidade da Família (Daly e Silveira, 2008). 
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Figura 3.1. Localização da área de estudo, município de Cruzeiro do Sul no estado do Acre, Brasil 

(asterisco preto); o quadrado no mapa menor indica a localização da ampliação do mapa maior 
(linhas paralelas: áreas urbanas dos municípios; rachurado: floresta contínua). 

 
 

 
Figura 3.2. Perfil climatológico para o município de Cruzeiro do Sul, Acre, para o período entre 

janeiro e dezembro de 2013, com as médias de temperatura, umidade, e precipitação acumulada 
mensal. Fonte: Banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (OMM: 82704). 
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3.2.2 Experimento de simulação do fogo de superfície 
 

A simulação consistiu em reproduzir, de maneira experimental, o fluxo de calor 

gerado por um incêndio de sub-bosque, porém em escala reduzida e individualizada. Dessa 

maneira, o experimento que está detalhado abaixo, foi conduzido individualmente em 

palmeiras de sub-bosque, jovens e adultas.  

Os parâmetros utilizados para balizar a simulação descrevem o fogo de superfície 

com altura máxima de 30 cm, intensidade de 50 kW m-1 e temperatura máxima de 760 oC, 

com velocidade de propagação variando de 0,1 – 0,35 m min-1 (Uhl e Kauffman, 1990; 

Cochrane, 1999; Ray et al., 2005; Michaletz e Johnson, 2007; Carvalho et al., 2010; 

Krieger et al., 2011). 

Fase I: Seleção dos indivíduos (Tabela 3.3). Ao todo 169 indivíduos de palmeiras, 

n = 79 com estipe subterrâneo (Tabela 3.1) e n = 90 com estipe aéreo (Tabela 3.2), foram 

submetidos ao experimento de simulação do fogo de superfície, em dez espécies. Foram 

cinco espécies com estipe aéreo e cinco com estipe subterrâneo. 

Os indivíduos das espécies de palmeiras foram obtidos aleatoriamente dentro de 14 

parcelas de 25 x 25 m, distribuídas ao longo de transecções paralelas, dispostas ortogonais à 

borda da floresta, até aproximadamente 600 m do interior (Figura 3.3). Após sorteados, 

houve uma seleção a fim de respeitar um mínimo de três indivíduos por espécie por parcela, 

e a distância mínima entre eles de cinco metros. Para facilitar o experimento, espécimes 

sorteados em solo de topografia inclinada foram descartados. Cada indivíduo recebeu uma 

placa de identificação e passou a caracterizar uma unidade amostral do experimento. 

Pela opção do trabalho de avaliar o impacto somente na comunidade das palmeiras 

de sub-bosque, o experimento e levantamento do destino pós-fogo considerou somente a 

fase jovem de vida das espécies Astrocaryum ulei, Attalea butyracea, A. maripa, Euterpe 

precatoria, Oenocarpus bataua, Oenocarpus minor e Socratea salazarii. Das outras 

espécies tanto a fase jovem quanto adulta foram amostradas no levantamento. Utiliza-se as 

classes de etapas de vida definidas no capítulo I, que compreendem etapas de tamanho 

como aproximação às etapas de vida (Barot, 1999). 
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Tabela 3.1. Caracterização das espécies amostradas no experimento do destino das palmeiras pós-
fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do 
Sul, Acre – Brasil – Grupo com caule subterrâneo no sub-bosque. n: número de indivíduos; FC.: 
classificação combinada, considerando a forma de vida enquanto jovem (1ª letra) e enquanto adulto 
(2ª letra): B, crescimento basal longo; P, crescimento palmóide apical; CLON.: clonabilidade dos 
ramets. Características morfológicas: DAS folhas: diâmetro do conjunto de folhas e bainhas ao nível 
do solo; NF.: número original de folhas, COMP.: comprimento da base ao ápice da maior folha. 
Médias ± desvio padrão. 

Espécie n FC CLON D.A.S. 
folhas (cm) NF COMP  

(cm) 
Astrocaryum ulei Burret 13 BP Não 11 ±3,3 4,8 ±1,2 259 ±107,2 
Attalea butyracea  

   (Mutis exL.f.) 
Wess.Boer 

15 BP Não 11 ±6,3 5,5 ±1,9 271 ±165,8 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 12 BP Sim 10 ±5,3 3,1 ±1,1 218 ±71,4 
Geonoma acaulis Mart. 17 BB Não 6 ±1,2 8,2 ±2,3 95 ±13 
Oenocarpus bataua Mart. 22 BP Não 13 ±6,3 4,3 ±0,9 207 ±76 

 
 
Tabela 3.2. Caracterização das espécies amostradas no experimento experimento do destino das 
palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, 
em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil – Grupo com caule aéreo no sub-bosque. n: número de 
indivíduos; CLON.: se existe clonabilidade dos ramets. Características morfológicas: DAS: 
diâmetro do estipe à altura do solo; Altura total; NF.: número original de folhas; COMP.: 
comprimento da base ao ápice da maior folha. Médias ± desvio padrão. 

Espécie1 n CLON D.A.S. 
 (cm) 

Altura  
(cm) NF COMP 

(cm) 
Bactris maraja Mart. 14 Sim 1,8 ±0,3 221 ±76,4 6 ±1 144 ±46,2 
Chamaedorea pauciflora Mart. 11 Sim 1,9 ±0,9 149 ±48,0 7 ±2 88 ±29,1 
Euterpe precatoria Mart. 27 Não 3,5 ±1,4 252 ±86,7 4 ±1 106 ±63,8 
Geonoma deversa (Poit.) Kunth 12 Não 2,4 ±1,3 201 ±138,8 11 ±3 85 ±30,1 
Hyospathe elegans Mart. 26 Sim 1,9 ±0,4 200 ±79,7 8 ±1 85 ±13,4  

1- Forma de crescimento das espécies deste grupo é tipo palmóide na juventude e na fase adulta. 

 

 
Tabela 3.3. Descrição das variáveis amostradas no experimento do destino das palmeiras pós-fogo 
de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, 
Acre – Brasil. Fase I: variáveis morfológicas pré-fogo. 

Fase I Unidade Sigla Descrição 
Altura total m HT Do solo ao topo da folha mais alta 
Comprimento da folha cm COMP Da base do pecíolo à ponta 
Diâmetro à altura do solo cm DAS Na base do estipe 
Diâmetro à altura do peito cm DAP 1,30 m desde o solo 
Diâmetro da base das folhas cm DBF Espécies de estipe subterrâneo 
Altura do estipe cm HE Do solo à base das bainhas 
Quantidade de folhas Número NF Folhas sadias 
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Figura 3.3. Esquema do delineamento amostral, mostrando as transecções perpendiculares desde a 
borda da floresta (n = 3) com as parcelas de 50 x 50 m (quadrados claros), contendo as parcelas 
aleatorizadas de 25 x 25 m (n =14; quadrados pretos), para o experimento do destino das 
palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia 
Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. 

 

Fase II: Experimento de simulação do fogo de superfície – Tabela 3.4. A 

preparação para o experimento inicia com o desbaste parcial da vizinhança por razões de 

segurança. Era mantido 1 x 1 metro de serapilheira junto à base da planta, delimitada por 

um acero circular com 1 m de largura, e em seguida a combustão era conseguida com 

ignição por querosene (20 ml por indivíduo), mantendo sempre o mesmo padrão (Figura 

3.4; Figuras 3.8a, b, c).  

Para caracterização do histórico tempo-temperatura do experimento, foram 

utilizados dois sensores termopar do tipo K (cromel-alumel; sensibilidade máxima de 1.300 

ºC), conectados a um datalogger (Omega® HH140, quatro canais). O primeiro para 

amostragem da temperatura na base das plantas e o segundo para registro contínuo da 

temperatura ambiente. O sensor da base da planta era posicionado parcialmente enterrado, 

com sua ponta a 10 cm acima do solo e a um centímetro da superfície da planta (Figura 3.4; 

Figura 3.8d). Este sensor possui isolamento mineral e cabo de extensão K com três metros 

de comprimento (dentro dos padrões da Norma ANSI MC 96.1). O intervalo entre os 

registros foi de 1 s. O tempo limite para registro de temperatura foi de 360 segundos, 

período que abrange as fases de ignição, flama, fase brasa e extinção. Se a extinção 

completa do fogo não acontecia neste período, logo depois de encerrado os 360 s o fogo era 

extinto manualmente.  
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Tabela 3.4. Descrição das variáveis amostradas no experimento do destino das palmeiras pós-fogo 
de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, 
Acre – Brasil. Fase II: variáveis do histórico tempo-temperatura e impacto imediato. 
Fase II Unidade Sigla Descrição 

Sensor T1    

Temperatura média oC TMEDB Média em 360 s 

Temperatura mínima oC TMINB Mínima em 360 s 

Temperatura máxima oC TMAXB Máxima em 360 s 

∑ Temperaturas oC SUMTB Soma dos valores em 360 s 

Temperatura média 150  TM150 Média em 150 s, período flama 

∑ Temperaturas 150  SUM150 Soma dos valores em 150 s, período flama 

Tempo de residência 100  s T100B Residência das temperaturas acima de 100 ºC 

Consumo de folhas % PCF Folhas consumidas/ NF x 100 

 

 

As queimas aconteceram no período do verão amazônico, nos meses de agosto e 

setembro de 2013, sempre no período midday, entre 11h00min e 17h00min. Os 

procedimentos de segurança do experimento seguiram o protocolo de segurança para 

queimas controladas, estando de acordo com o disposto no Decreto No 2.661 de 8 de julho 

de 1998 que permite a queima controlada para fins científicos, desde que autorizada junto à 

órgão ambiental do SISNAMA. Assim a autorização foi obtida através da Certidão de 

Dispensa Ambiental no 22/ 2012 do IMAC – Instituto de Meio Ambiente do Acre/ 

Seccional Cruzeiro do Sul, e os seguintes procedimentos de segurança necessários para 

queima controlada foram adotados: Equipamentos de Proteção Individual (EPI), água e 

abafadores manuais. Também nos dias muitos secos, uma cortina de metal era colocada no 

limite do acero para impedir qualquer faísca e propagação do fogo.  

 

 

 

 

 



 104 

Fase III. Coleta de dados do impacto e severidade pós-fogo – Tabela 3.5. O 

retorno para amostragem do impacto foi efetuado após uma semana de cada experimento, e 

depois a cada 15 dias, até o quarto mês após o fogo (aproximadamente 144 dias). O destino 

dos indivíduos de palmeiras foi avaliado pelo menos em três oportunidades após o fogo, 

sempre com a primeira vistoria acontecendo em até duas semanas após o experimento. A 

diferença entre o tempo pós-fogo dos indivíduos se deve ao intervalo entre as queimadas (1ª 

vistoria: 6 ±5 dias, n=41; 2ª vistoria: 13 ±8 dias, n=41 + 54 novos; 3ª vistoria: 35 ±16 dias, 

n=95 + 93 novos; 4ª vistoria: 84 ±16 dias, n=188; 5ª vistoria: 144 ±16 dias, n=188).  

 

 

 
Tabela 3.5. Descrição das variáveis amostradas no experimento do destino das palmeiras pós-fogo 
de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, 
Acre – Brasil . Fase III: variáveis pós-fogo (após 144 dias). 
Fase III Unidade Sigla Descrição 

Folhas queima completa Número FC Limbo de cor diferente do verde 

Folhas queima parcial Número FP Limbo descoloração não total 

Folhas queimadas % PQF FC + FP/ NF x 100 

Queima total da copa % PQC PCF + PQF 

Rebrote1 Número REB Presença e número de rebrote basal 

Recrescimento1 cm RECR Presença e altura do rebrote apical 

Altura do rebrote cm HREB Altura do maior rebrote basal 

Rebrote falho  RFAL Rebrote basal ou recrescimento falho 

Vigor inicial de rebrote - VIG Rebrote/ indivíduo ao final do 1º mês 

Destino final2 - DEST Estipe: ( 1 ) morto; ( 0 ) vivo 

Capacidade de rebrote - KBROTE REB x HREB máxima 

1-O rebrote basal parte da base da planta – novo ramet, enquanto recrescimento é apical, entretanto, 
pode haver os dos modos operando no mesmo indivíduo, neste caso, considera-se rebrote basal + 
apical, como variável em separado. 

2-Mortalidade é entendida neste trabalho como “topkill”, ou seja, mortalidade do estipe (caule). 
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Neste estudo há diferenciação do tipo de resposta positiva ao fogo pelas espécies. O 

retorno do crescimento pode acontecer de duas maneiras: 1) recrescimento do ápice apical – 

rebrote apical, ou 2) emissão de novo ramet a partir da base (ou excepcionalmente, lateral) 

– rebrote basal. Estas duas possibilidades serão analisadas separadamente. 

Os parâmetros ambientais de microclima na área de estudo (Tabela 3.6) foram 

obtidos com a utilização de sensores HOBO®, distribuídos em número de três em cada 

parcela no momento da execução do experimento. Cada sensor coletava dados de 

temperatura do ar, máxima temperatura do ar, umidade relativa do ar, máxima umidade 

relativa do ar, e temperatura do solo, por meio de um sensor parcialmente enterrado no solo 

(3 cm). A velocidade do vento foi medida pelo menos três vezes a cada dia do experimento 

e a profundidade da serapilheira foi medida uma vez para cada indivíduo previamente à 

queima, com auxílio de uma trena. 

 

 

 
Tabela 3.6. Valores médios dos parâmetros ambientais para o período (Midday 
12:00 as 17:00 da tarde) de realização do experimento do destino das palmeiras 
pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia 
Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. 

Variáveis Médias Unidade 

Temperatura do ar 27,1 ± 2,1 oC 

Máxima temperatura do ar 29,2 ± 3,2 oC 

Umidade relativa do ar 73 ± 11 % 

Máxima Umidade relativa do ar 81 ± 13 % 

Velocidade do vento 0,0 até 0,3 m s-1 

Temperatura do solo 24,1 ± 9,2 oC 

Profundidade da serapilheira 6 ± 2 cm 
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Figura 3.4. Esquemas ilustrativos do método do experimento do destino das palmeiras pós-fogo de 

superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do 
Sul, Acre – Brasil. Na esquerda, vista superior mostrando a área de 1m2 da queima; o limite 
circular de 1 m do acero de segurança e o padrão para ignição do fogo. Na direita, método para 
monitorar as temperaturas durante o experimento: a) datalogger de quatro canais; com registros 
a cada segundo; b) sensor de temperatura ambiente; c) sensor K do ápice da planta (não 
utilizado neste trabalho); d) sensor K da base da planta, posicionado a 10 cm acima do solo e a 
5 cm da superfície do estipe. 

 

3.2.3 Atributos funcionais das espécies 
 

O estudo das espécies sob o ponto de vista dos atributos funcionais tem como 

objetivo contribuir como uma ferramenta que possa interpretar e prever consequências de 

impactos nos ecossistemas. Adotou-se a classificação dos atributos funcionais sensu Kattge 

e colaboradores (2011; listagens e informações disponíveis em www.try-db.org) – Tabela 

3.7.  

Em um primeiro momento, as espécies de Arecaceae incluídas no estudo estão 

classificadas em três atributos funcionais, posteriormente relacionados segundo influência 

das variáveis pós-fogo (Tabela 3.7). No segundo momento estas mesmas espécies estão 

classificadas como resposta ao fogo, em outros dois atributos funcionais (capacidade de 

rebrotar após fogo; e tolerância da planta ao fogo).  
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Tabela 3.7. Atributos funcionais utilizados para classificação dos indivíduos no experimento do 
destino das palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na 
Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil, com descrição de características e 
unidade de medida utilizada (Kattge et al., 2011; Pérez-Harguindeguy et al., 2013). 
ID1 Trato Descrição Unidade 

42 Forma de 
crescimento2 

Considera a posição das folhas e gemas como 
característica de definição entre as espécies: (a) 
folhas crescimento basal longo; (b) folhas 
crescimento palmóide. 

Categórica 

18 Altura total Altura máxima da planta no momento do 
experimento. Para plantas de estipe aéreo a altura 
incluindo o estipe até a folha mais alta, e para com 
estipe subterrâneo, o comprimento total da folha. 

m 

329 Clonabilidade 
dos ramets 

Expressa a capacidade das plantas em reproduzir a si 
mesmas vegetativamente. Possui dois níveis: (a) não-
clonal; e (b) clonal, a partir de órgãos subterrâneos.  

Categórica 

820 Capacidade de 
rebrote após o 
fogo 

Calculada a partir do produto da severidade 
(porcentagem de perda de folhas) vezes a 
porcentagem de indivíduos que rebrotou por espécie, 
dividido por 100. Somente indivíduos com perda 
acima de 50% participam no ranking da capacidade 
de rebrote (CR). 

0 – 100 

318 Tolerância da 
planta ao fogo 

Calculada a partir dos resultados de resistência pós-
fogo, com três níveis: (a) alta, mais de 70% de 
indivíduos vivos pós o fogo: (b) média, 30 – 70 % 
dos indivíduos vivos e (c) baixa, menos de 30 % de 
resistência. 

Categórica 

 Tipo de estipe Presença de estipe é considerada em cada indivíduo e 
determinada no momento do experimento. Pode ter 
dois níveis: (a) aéreo e (b) subterrâneo. 

Categórica 

 Vigor de rebrote Foi calculado no quarto mês pós-experimento, 
considerando o produto do número de rebrotes e a 
altura máxima dos rebrotes, por espécie. 

0 – 1 

1- Registro de identificação (TraitID) baseado na listagem dos dataset disponíveis em 
www.try-db.org (Kattge et al., 2011). 

2- As palmeiras podem variar ao longo do seu ciclo de vida a forma de crescimento. Cada 
espécie é classificada segundo seu crescimento na fase juvenil e na fase adulta, resultando na 
classificação combinada aqui adotada.  
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3.2.4 Análise estatística 
 

Para verificar qual a distribuição dos valores de variáveis do fogo entre os 

indivíduos amostrais, e a relação destas variáveis com as espécies e com o tipo de estipe, foi 

testada a normalidade e variabilidade entre as variáveis pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Antes da análise as variáveis do histórico tempo temperatura foram estandardizadas (valores 

foram subtraídos da média e divididos pelo desvio padrão; para melhor comparação entre os 

valores). Para testar a diferença do consumo de folhas foi usado Kruskal-Wallis (dados não 

atingiram premissa de normalidade nos testes prévios) e a queima de folhas entre as 

espécies e atributos funcionais foi utilizado o teste de Friedmann (teste equivalente ao 

ANOVA de medidas repetidas paramétrico). O teste Mann-Whitney (dupla-cauda) foi 

usado para verificar a distribuição do destino pós-fogo entre o grupo de indivíduos de estipe 

aéreo e o grupo de indivíduos de estipe subterrâneo no sub-bosque. Na comparação da 

distribuição do destino pós-fogo entre grupos funcionais foi utilizado o Kruskal-Wallis para 

forma de crescimento, e Mann-Whitney para habilidade clonal. Para todos os testes foi 

optada a significância de p < 0,05. 

A probabilidade de sobrevivência e rebrote dos indivíduos de estipe subterrâneo das 

fases jovens de Astrocaryum ulei Burret, Attalea butyracea (Mutis ex L.f.)Wess.Boer, 

Attalea maripa e Oenocarpus bataua, bem como das fases jovem e adulta de Geonoma 

acaulis Mart., quatro meses depois de sofrerem a queima experimental, foi modelada 

usando regressão logística multinomial, tendo mortalidade como categoria de referência.  

As variáveis do histórico tempo-temperatura e as variáveis de severidade do fogo 

foram todas incluídas no modelo como variáveis independentes. Também variáveis 

morfológicas, altura total, diâmetros, etc. foram incluídas como independentes no modelo. 

A técnica de avançar por etapa foi adotada para escolha do modelo melhor ajustado com as 

variáveis mais significativas (p < 0,05). A correlação entre as variáveis foi testada a priori 

(Coeficiente de Correlação de Spearman) e quando o índice mostrou-se superior a r = 0,5, 

apenas uma variável do par era escolhida. 

A significância do modelo melhor ajustado foi obtida pelo método Qui-quadrado de 

melhor ajustamento ´omnibus´. O critério de informação de Akaike (AIC) (Burnham e 

Anderson, 2003) e o pseudo R2 de Nagelkerke foram utilizados como índices de 

comparação entre os melhores modelos ajustados às variáveis preditoras. A área de 

influência da Curva de Características de Operação do Receptor (Curvas ROC – Receiver 
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Operating Characteristic) foi usada para testar o desempenho e aplicabilidade do modelo 

(Lemeshow e Hosmer, 2000). Na curva ROC valores calculados da área sob a curva entre 

0,5 – 0,7 indicam baixa acurácia do modelo, e valores entre 0,7 e 0,9 indicam boa 

usabilidade, enquanto valores maiores de 0,9 indicam excelente acurácia. As análises foram 

rodadas no IBM SPSS 20® e no programa R 3.0.3, utilizando o pacote “Mass”.  

 

3.3 Resultados 
 

3.3.1 Variáveis do comportamento do fogo de superfície simulado 
 

Considerando a distribuição das temperaturas medidas com os termopares em cada 

indivíduo, não há variação significativa entre as unidades amostrais (Tabela 3.8). Da mesma 

forma, as plantas com estipe aéreo e com estipe subterrâneo receberam a mesma quantidade 

de calor na base durante o experimento, e o histórico tempo-temperatura medido (Figura 

3.5) não variou significativamente entre as espécies (Tabela 3.8).  
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Tabela 3.8. Descrição do histórico tempo-temperatura obtido durante o experimento do destino das 
palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, 
em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil, com respectivos resultados da análise de variância (nível de 
significância: p < 0,05) Entre espécies (N = 169); Entre indivíduos com estipe subterrâneo (n = 79) e 
Entre indivíduos com estipe aéreo (n = 90). O intervalo de registro é de 360 s, imediatamente após 
ignição; combustível serapilheira em área de 1 m2; n.s.: não significativo. 

 
 Histórico tempo-temperatura (média ±desvio padrão) 

 Máximas  
(oC) 

Médias  
(oC) 

Somatório  
(oC) 

Médias  
150 s (oC) 

Somatório  
150 s (oC) 

Espécies 

433 ±180,8 109 ±36,5 39.393 ±13.189 175 ±66,0 31.496 ±11.881 
f = 1,572 
p = 0,127 

n.s. 

f = 1,883 
p = 0,057 

n.s. 

f = 1,883 
p = 0,057 

n.s. 

f = 1,840 
p = 0,064 

n.s. 

f = 1,840 
p = 0,064 

n.s. 

Estipe 
subterrâneo 

430 ±190,9 106 ±38,0 38.207 ±13.728 170 ±68,1 30.577 ±12.266 
f = 0,531 
p = 0,468  

n.s 

f = 0,034 
p = 0,854 

n.s 

f = 0,034 
p = 0,854  

n.s 

f = 0,000 
p = 0,983  

n.s 

f = 0,000 
p = 0,983  

n.s 

Estipe aéreo 

436 ±173,3 112 ±35,3 40.513 ±12.732 180 ±64,3 32.370 ±11.590 
f = 0,258 
p = 0,612  

n.s 

f = 0,208 
p = 0,650 

n.s 

f = 0,208 
p = 0,649  

n.s 

f = 0,185 
p = 0,668  

n.s 

f = 0,185 
p = 0,668  

n.s 
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Figura 3.5. Perfil do histórico tempo-temperatura para todos os indivíduos amostrados (N = 169) 

obtido durante o experimento do destino das palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-
bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. Região 
entre as linhas pontilhadas verticais mostra a fase flama do comportamento do fogo. Área entra 
a linhas tracejadas horizontais representa a amplitude total das temperaturas amostradas 
(máximas e mínimas). 

 

3.3.2 Atributos funcionais e destino pós-fogo de superfície das palmeiras no sub-
bosque 

 

O conjunto de indivíduos jovens e adultos com estipe subterrâneo, e o conjunto de 

indivíduos jovens e adultos com estipe aéreo no sub-bosque, diferiram entre si nas respostas 

ao fogo de superfície simulado: mortalidade, mortalidade seguido de rebrote, recrescimento 

ou sobrevivência, e também, diferiram dentro de cada conjunto nestas respostas. Entre as 

variáveis-resposta ao impacto do fogo – variáveis de severidade, está o padrão de consumo 

e queima das folhas. 

O consumo de folhas imediato ao fogo, ou seja, aquele que as folhas são consumidas 

pelo fogo logo no momento do experimento não foi diferente entre o grupo de indivíduos 

com estipe aéreo e o grupo de indivíduos com estipe subterrâneo (Teste Kruskal-Wallis, H 
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= 3,59; p = 0,058). Com relação à proporção de folhas queimadas e consequente queda, não 

há diferença entre o total de indivíduos com estipe aéreo e estipe subterrâneo, considerando 

a evolução da queima ao longo dos 144 dias após o fogo (Teste de Friedmann, f 1,167 = 

0,006; p = 0,939). 

As primeiras respostas iniciaram aproximadamente 35 a 40 dias pós-fogo 

experimental. As espécies que primeiro responderam ao impacto do fogo foram Bactris 

maraja, Chamaedorea pauciflora e Hyospathe elegans, enquanto fase adulta. Estes 

indivíduos exibiram recrescimento dos seus ápices. Indivíduos jovens de Attalea maripa, 

Geonoma acaulis e Astrocaryum ulei também iniciaram recrescimento apical neste período 

diretamente da gema subterrânea. Todas estas espécies foram classificadas como possuindo 

vigor inicial de rebrote. 

O grupo de espécies com estipe aéreo no sub-bosque teve maior mortalidade do que 

o grupo de espécies com estipe subterrâneo (Teste de Mann-Whitney, U = -4; p < 0,001). 

Também o rebrote basal é maior para o grupo de indivíduos de estipe aéreo (U = -3,3; p = 

0,001) – Figura 3.6. Estas duas variáveis do destino estão intimamente ligadas, já que o 

rebrote basal somente é contabilizado após a queima de mais de 60% das folhas. 

Por outro lado, o grupo com estipe subterrâneo no sub-bosque teve maior número de 

rebrotes basal e apical (recrescimento), analisado conjuntamente (Teste de Mann-Whitney, 

U = 3,2; p = 0,001). Também o recrescimento para este grupo é significativamente maior 

que o verificado para o grupo de estipe aéreo no sub-bosque (U = 4,7; p < 0,001). A 

mortalidade após o rebrote e sobrevivência não são significativamente diferentes entre os 

grupos – Figura 3.6.  

A forma de crescimento como atributo funcional considera a classificação 

combinada de forma de crescimento, para cada espécie. Espécies de crescimento folha 

palmóide em ambas as fases (jovem e adulta) (PP) tiveram significativa maior proporção de 

mortalidade quando comparadas às outras fases de crescimento (Kruskal-Wallis, H = 16,94; 

g.l. = 2; N = 169; p < 0,001). Também o rebrote basal PP foi significativamente diferente e 

maior que as outras duas categorias (H = 11,51; g.l. = 2; N = 169; p = 0,003). A 

sobrevivência quatro meses pós-fogo não variou significativamente entre os atributos 

funcionais (H = 2,591; N = 169). 
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Figura 3.6. Resultado do destino dos indivíduos pós-fogo (144 dias), para as espécies de estipe aéreo 

e subterrâneo no experimento do destino das palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-
bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. Rebrote 
falho: rebrote seguido de mortalidade. Letras acima das barras indicam diferença significativa 
pelo teste Mann-Whitney (p < 0,05). 

 

Indivíduos de espécies com habilidade clonal (n = 63) e indivíduos de espécies sem 

esta habilidade (n = 106) não diferiram quanto à mortalidade sem rebrote (Teste de Mann-

Whitney, U = -0,6; N = 169) e rebrote falho (U = 0,17; N = 169). Para a sobrevivência de 

indivíduos após 144 dias do fogo de superfície, o grupo de indivíduos sem habilidade clonal 

sobreviveu em maior número de indivíduos do que aquele grupo com habilidade clonal (U 

= 2,7; p = 0,007; N = 169) – Figura 3.7.  

O número de indivíduos rebrotando é significativamente superior para aquele grupo 

de espécies com habilidade clonal, do que o grupo sem esta habilidade tanto para rebrote 

desde a base (U = -4,3; p < 0,001; N = 169), quanto para rebrote da base mais recrescimento 

(U = -3,5; p < 0,001; N = 169). Entretanto, aqueles sem habilidade clonal tiveram 

proporcionalmente maior número de indivíduos recrescendo desde o ápice (U = 4,5; p < 

0,001; N= 169) – Figura 3.7. 
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Figura 3.7. Resultado do destino dos indivíduos pós-fogo (144 dias), para o atributo funcional de 

capacidade clonal para espécies de palmeiras no experimento do destino das palmeiras pós-
fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em 
Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. Rebrote falho: rebrote seguido de mortalidade. Eixo y limitado 
a 50% para melhor visualização. Variável rebrote lateral não é mostrada. Letras acima das 
barras indicam diferença significativa pelo teste Mann-Whitney (p < 0,05). 

 

3.3.3 Respostas das espécies de estipe aéreo ao fogo de superfície 
 

O padrão de ressecamento do limbo foliar não variou significativamente entre as 

espécies de estipe aéreo ao longo das cinco vistorias dos 144 dias após o fogo de superfície 

(≈6 dias: H = 8,9; ≈13 dias: H = 5,3; ≈35 dias: H = 5,02; ≈144 dias: H = 9,03).  

Mesmo não significativo pelo teste de Friedmann, Euterpe precatoria e Geonoma 

deversa (Figura 3.9a) estão no grupo com menor proporção de queima das folhas, ou seja, 

levaram mais tempo para que as copas tivessem sua coloração mudada para típica de 

queima. Chamaedorea pauciflora é a espécie com mais rápida mudança de coloração, em 

um mês pós-fogo já tinha 81% dos seus indivíduos com 100% da copa queimada (Figuras 

3.9b, c). 

Para espécies com estipe aéreo, tanto a mortalidade (Teste de Kruskal-Wallis, H = 

5,49; g.l. = 4; p = 0,240; n = 90), recrescimento (H = 3,93; g.l. = 4; p = 0,415; n = 90) e 

sobrevivência (H = 8,42; g.l. = 4; p = 0,077; n = 90) não variaram significativamente entre 

as espécies (Tabela 3.9). Já o rebrote basal após 144 dias do fogo, foi significativamente 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

b 



 115 

maior para a espécie Bactris maraja (H = 22,39; g.l. = 4; p < 0,001; n = 90). Embora não 

tenha havido diferença na mortalidade entre as espécies, Chamaedorea pauciflora tem os 

maiores valores proporcionais de mortalidade juntamente à E. precatoria e Hyospathe 

elegans. Também interessante ressaltar, embora não significativo, os altos valores de 

rebrote falho destas duas últimas espécies (Tabela 3.9). 

Dentre todas as espécies amostradas com estipe aéreo no sub-bosque, somente E. 

precatoria não rebrotou a partir da base. A estratégia de E. precatoria foi o rebrote apical, 

recrescendo desde o ápice meristemático (Figura 3.9d). Estratégia semelhante é observada 

em Hyospathe elegans e Geonoma deversa, entretanto para estas duas espécies também foi 

observado o rebrote lateral e basal, respectivamente (Tabela 3.9; Figuras 3.9i, j). 

 
Tabela 3.9. Resultados do destino pós-fogo de superfície experimental para espécies de palmeiras 
com estipe aéreo (n = 90) no experimento do destino das palmeiras pós-fogo de superfície simulado 
no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. Rebrote 
total = soma do rebrote basal, apical (recrescimento do ápice meristemático), basal + apical e rebrote 
lateral. Mortalidade total = soma da mortalidade pós-fogo (sem rebrote) e mortalidade após rebrote 
(falha ao rebrotar); Sobreviv.: sobrevivência de indivíduos, sem rebrote, com pelo menos 40% da 
copa ainda verde.  

  Rebrote  
(%)  Mortalidade  

(%)  Sobreviv. 
(%) 

Espécie n basal apical basal + 
apical lateral Total 

(%) 
sem 

rebrote 
rebrote 
falho 

Total 
(%)  

Bactris maraja 14 64,3 0 7,1 0 71,4 14,3 7,1 21,4 7,1 
C. pauciflora 11 36,4 0 9,1 0 45,5 45,5 9,1 54,5 0 
E. precatoria 27 0 14,8 0 0 14,8 48,1 11,1 59,3 25,9 
G. deversa 12 25 8,3 0 8,3 41,7 41,7 0 41,7 16,7 
H. elegans 26 19,2 7,7 0 3,8 30,8 50 15,4 65,4 3,8 

 

Rebrote lateral foi registrado para duas espécies: Geonoma deversa e Hyospathe 

elegans. A partir das gemas foliares laterais, características destas espécies, um broto lateral 

com raiz era possível de ser visto (Figura 3.9j). Brotos laterais na espécie H. elegans foram 

observados saindo das raízes aéreas em duas oportunidades. 

Quatro espécies, das cinco amostradas, tiveram indivíduos que resistiram com folhas 

verdes, mesmo após quatro meses do fogo de superfície experimental (Tabela 3.9). Nenhum 

rebrote foi contabilizado nestes casos. Mesmo sem diferença significativa entre as espécies, 

sobreviver com folhas verdes foi estratégia importante para Euterpe precatoria e Geonoma 

deversa. Chamaedorea pauciflora destaca-se como a espécie com nenhum indivíduo 

sobrevivente após quatro meses depois do fogo. 
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Para a espécie Bactris maraja (Figura 3.9h), apesar dos valores de rebrote basal dos 

adultos serem bastante superiores ao de jovens, esta diferença não aparece como 

significativa (Figura 3.10a). Chamaedorea pauciflora, por sua vez, tem maior número de 

indivíduos adultos morrendo após o fogo do que jovens, embora também isso não apareça 

como significativo (Figura 3.10b). Situação semelhante, e também não significativa, ocorre 

para Geonoma deversa (Figura 3.10c) e Hyospathe elegans (Figura 3.10d). 

Para Euterpe precatoria, que teve amostrado somente as fases jovens no sub-

bosque, a fase jovem III só aparece no recrescimento, dividindo com a fase jovem II os 

quase 20% de destino dos indivíduos nesta fase (Kruskal-Wallis, H = 6,5; g.l. = 2; p = 

0,038; n = 27). O rebrote falho para a espécie chama atenção, já que não houve rebrote 

basal da espécie, e grande parte do que seria recrescimento acabou falhando e os indivíduos 

morrendo. A fase jovem I tem mais de 20% dos valores de mortalidade da espécie, sendo 

significativa a maior mortalidade de indivíduos da espécie para a fase jovem II quando 

somados rebrote falho à mortalidade sem rebrote (H = 6; g.l. = 2; p = 0,048; n = 27) – 

Figura 3.10e. 

 

3.3.4 Respostas das espécies de estipe subterrâneo ao fogo de superfície 
 

O aspecto de queima das folhas, ou seja o padrão de ressecamento do limbo, é 

semelhante para todas as espécies de estipe subterrâneo no sub-bosque até 

aproximadamente duas semanas pós-fogo (H = 1,194; g.l. = 4; p = 0,879; n = 79). A partir 

de ≈35 dias pós-fogo este padrão modifica, e as espécies A. maripa e G. acaulis se destacam 

das outras por possuírem maior proporção de folhas queimadas naquele momento (H = 

9,612; g.l. = 4; p = 0,047). Aos ≈84 dias pós-fogo O. bataua também passa a ter maior 

proporção significativa de folhas queimadas (H = 13,381; g.l. = 4; p = 0,010). Aos ≈144 

dias pós-fogo, restam somente Astrocaryum ulei e Attalea butyraceae como espécies com 

folhas menos atingidas pela descoloração devido à queima pós-fogo (H = 15,142; g.l. = 4; p 

= 0,004).  

Espécies com estipe subterrâneo na fase jovem tem resposta positiva ao fogo, e 

existe diferença na distribuição de recrescimento mais rebrote basal quando analisados 

conjuntamente (H = 48,79; g.l. = 4; p < 0,001; n = 79), bem como há diferença entre as 

espécies no rebrote basal (H = 9,87; g.l. = 4; p < 0,001; n = 79). A espécie que obteve o 
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melhor desempenho considerando o rebrote total, no comparativo com as outras espécies, 

foi Attalea maripa (91,7%). A espécie que exibiu menor sucesso no rebrote foi Oenocarpus 

bataua, com 31,8% de indivíduos rebrotando após quatro meses do fogo (Tabela 3.10).  

Somente Attalea butyraceae e A. maripa tem rebrote basal, emitindo novos perfilhos 

próximos à base da planta (Figura 3.9g). Geonoma acaulis, Astrocaryum ulei e Oenocarpus 

bataua tem estratégia de rebrote bastante similar: após o fogo ocorre o recrescimento do 

meristema apical (Figuras 3.9e, f).  
 

Tabela 3.10. Resultados do destino pós-fogo de superfície experimental para espécies de palmeiras 
com estipe subterrâneo no sub-bosque, no experimento do destino das palmeiras pós-fogo de 
superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, 
Acre – Brasil. Rebrote total = soma do rebrote basal, apical (recrescimento do ápice meristemático), 
basal + apical e rebrote lateral. Mortalidade total = soma da mortalidade pós-fogo (sem rebrote) e 
mortalidade após rebrote (falha ao rebrotar); Sobreviv.: sobrevivência de indivíduos, sem rebrote, 
com pelo menos 40% da copa ainda verde.  

  Rebrote  
(%)  Mortalidade  

(%)  Sobrev. 
(%) 

Espécie n basal apical basal + 
apical 

Total 
(%) 

sem 
rebrote 

rebrote 
falho 

Total 
(%)  

Astroc. ulei 13 0 53,8 0 53,8 7,7 0 7,7 38,5 
A. butyracea 15 20 20 20 60 6,7 6,7 13,3 26,7 
A. maripa 12 8,3 0 83,3 91,7 0 0 0,0 8,3 
G. acaulis 17 0 76,5 0 76,5 5,9 11,8 17,6 5,9 
O. bataua 22 0 31,8 0 31,8 36,4 22,7 59,1 9,1 

 

 

A distribuição do destino mortalidade variou significativamente entre as espécies de 

estipe subterrâneo (Kruskal-Wallis, H = 13,01; g.l. = 4; p = 0,01; n = 79). A mortalidade 

total dos indivíduos após quatro meses do fogo de superfície, calculada somando a 

mortalidade final sem nenhum rebrote (morte) e aquela que acontece após a falha no rebrote 

(morte após rebrote), destaca-se Oenocarpus bataua como possuindo comparativamente a 

maior proporção de mortalidade pós-fogo (59,1%). Apesar de não distinguir-se 

significativamente das outras espécies, Attalea maripa aparece como a espécie com 

nenhuma mortalidade registrada.  

A morte após o rebrote não foi diferente entre as espécies de estipe subterrâneo (p = 

0,146). O número de indivíduos que se manteve vivo após quatro meses do fogo não variou 

significativamente entre as espécies (p = 0,077; n = 79). Todas as espécies com estipe 

subterrâneo no sub-bosque ainda exibiram indivíduos que resistiram ao calor do fogo. Estes 
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indivíduos permaneceram com parte ou com a totalidade de suas folhas ainda verdes (como 

pelo menos 40%) e nenhum rebrote foi contabilizado nestes casos.  

A distribuição das fases de vida no destino pós-fogo não foi significativa para 

Attalea butyracea (Figura 3.11a) e Astrocaryum ulei (Figura 3.11c). As fases de vida foram 

definidas no capítulo I, e compreendem etapas de tamanho como aproximação as etapas de 

vida (Barot, 1999), desde Jovem I, passando por Jovem II até Jovem III e logo adultos. 

Indivíduos das fases jovem III e II de Attalea butyracea não tiveram mortalidade registrada. 

E a fase jovem I da espécie não teve indivíduos que sobreviveram com folhas veres após 

144 dias do experimento. Situação semelhante para Astrocaryum ulei, que teve somente 

indivíduos da fase jovem III e II sobrevivendo. Já para esta espécie, jovem I divide com a 

fase jovem II os expressivos valores de recrescimento apical. 

Em Attalea maripa o resultado que mais chama atenção é a ausência de mortalidade. 

Os indivíduos não foram divididos em classes de tamanho, mesmo assim, mais de 80% de 

indivíduos da espécie tiveram recrescimento do ápice associado ao rebrote basal, embora a 

sobrevivência para a espécie não tenha sido expressiva. Há diferença significativa na 

distribuição dos indivíduos no destino pós-fogo (p < 0,001) – Figura 3.11b. 

Oenocarpus bataua foi amostrada somente com seus indivíduos jovens no sub-

bosque. O padrão da espécie é desenvolver grandes folhas (> 2 m de comprimento) que 

partem desde o solo sem exibir estipe aéreo até a fase de jovem III. Não foram observados 

indivíduos sobrevivendo na fase jovem I, nem na jovem II. A fase jovem I também não teve 

indivíduos com recrescimento do ápice. A mortalidade foi significativamente maior para a 

fase jovem II (H = 7,3; g.l. = 2; p = 0,025; n = 22) – Figura 3.11d. 

Dentre todas as espécies de estipe subterrâneo amostradas G. acaulis é a única que 

de fato tem todas as suas fases de vida no sub-bosque da floresta, sem desenvolver estipe 

aéreo. Apesar da distribuição das fases de vida dos indivíduos no destino pós fogo não ser 

significativa, a espécie teve quase 80% de seus indivíduos recrescendo desde o ápice. Um 

parte deste indivíduos são jovens, e esta classe não está presente nos outros destinos pós-

fogo – mortalidade, tanto por rebrote falho quanto morte sem rebrote. Sobrevivência 

somente foi verificada entre indivíduos adultos (Figura 3.11e).  
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Figura 3.8. Indivíduos rebrotando pós-fogo de superfície experimental, experimento do destino das 

palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia 
Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil.. a) Indivíduo de Geonoma deversa algumas 
semanas pós-queima. b) Indivíduo jovem de Hyospathe elegans mostrando 100% das folhas 
queimadas. c) O mesmo indivíduo algumas semanas antes, com 50% das folhas queimadas. d) 
Recrescimento apical em Euterpe precatoria. e) Rebrote em Astrocaryum ulei. f) 
Recrescimento em Geonoma acaulis. g) Rebrote basal em Attalea maripa. h) Rebrote basal em 
Bactris maraja. i) Rebrote basal em H. elegans. j) Rebrote lateral em Geonoma deversa 

  

 

 

Figura 8. Indivíduos rebrotando pós-fogo de superfície experimental, experimento do destino das 
palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em 
Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil.. a) Indivíduo de Geonoma deversa algumas semanas pós-queima. b) 
Indivíduo jovem de Hyospathe elegans mostrando 100% das folhas queimadas. c) O mesmo indivíduo 
algumas semanas antes, com 50% das folhas queimadas. d) Recrescimento apical em Euterpe 
precatoria. e) Rebrote em Astrocaryum ulei. f) Recrescimento em Geonoma acaulis. g) Rebrote basal 
em Attalea maripa. h) Rebrote basal em Bactris maraja. i) Rebrote basal em H. elegans. j) Rebrote 
lateral em Geonoma deversa. 
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Figura 3.9. Experimento de fogo de superfície no sub-bosque na Floresta Aberta com Palmeiras no 

Oeste do Acre. a) Indivíduo jovem de palmeira, com estipe subterrâneo no momento do 
experimento: mostrando o acero de 1 m de largura e a área restrita de 1 m2 de serapilheira para 
queima. b) Indivíduo jovem de Hyospathe elegans no experimento de queima. c) Cicatriz do 
fogo na serapilheira, mostrando área de 1 m2 da influência do experimento. d) Sensor de 
temperatura K da base da planta (semelhante à arame), posicionado a 10 com de altura do solo 
e a 1 cm de distância do estipe da planta submetida ao experimento 
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Figura 9. Experimento de fogo de superfície no sub-bosque na Floresta Aberta com 
Palmeiras no Oeste do Acre. a) Indivíduo jovem de palmeira, com estipe subterrâneo 
no momento do experimento: mostrando o acero de 1 m de largura e a área restrita de 
1 m2 de serapilheira para queima. b) Indivíduo jovem de Hyospathe elegans no 
experimento de queima. c) Cicatriz do fogo na serapilheira, mostrando área de 1 m2 
da influência do experimento. d) Sensor de temperatura K da base da planta 
(semelhante à arame), posicionado a 10 com de altura do solo e a 1 cm de distância do 
estipe da planta submetida ao experimento. 
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Figura 3.10. Destino das palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta 

na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil, e fases de vida amostradas para os 
indivíduos de Arecaceae com estipe subterrâneo no sub-bosque: a) Attalea butyraceae (n = 15); 
b) Attalea maripa (n = 12); c) Astrocaryum ulei (n = 13); d) Oenocarpus bataua (n = 22); e e) 
Geonoma acaulis (n = 17). 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10. Destino das palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na 
Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil, e fases de vida amostradas para os indivíduos 
de Arecaceae com estipe subterrâneo no sub-bosque: a) Attalea butyraceae (n = 15); b) Attalea maripa 
(n = 12); c) Astrocaryum ulei (n = 13); d) Oenocarpus bataua (n = 22); e e) Geonoma acaulis (n = 
17). 
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Figura 3.11. Destino das palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta 

na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil e fases de vida amostradas para os 
indivíduos de Arecaceae com estipe aéreo no sub-bosque: a) Bactris maraja (n = 14); b) 
Chamaedorea pauciflora (n = 11); c) Geonoma deversa (n = 12); d) Hyospathe elegans (n = 
26); e e) Euterpe precatoria (n = 27). 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Destino das palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta 
na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil e fases de vida amostradas para os 
indivíduos de Arecaceae com estipe aéreo no sub-bosque: a) Bactris maraja (n = 14); b) 
Chamaedorea pauciflora (n = 11); c) Geonoma deversa (n = 12); d) Hyospathe elegans (n = 26); e 
e) Euterpe precatoria (n = 27). 

a) b) 

c) d) 

e) 
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3.3.5 Sobrevivência dos indivíduos de estipe subterrâneo no sub-bosque 
 

Na modelagem da sobrevivência dos indivíduos de estipe subterrâneo amostradas no 

sub-bosque (n = 79), as variáveis que mais influenciam a probabilidade de sobrevivência 

dos indivíduos (mortalidade como categoria de referência), após quatro meses do fogo 

experimental são queima total combinada da copa (PQC), somatório das temperaturas do 

histórico tempo-temperatura em 360 s (SUMTB) e temperatura média da base em 360 s 

(TMEDB) – Tabela 3.11. As variáveis comprimento da folha, número de folhas, bem como 

o atributo funcional fase de vida, e o atributo funcional clonabilidade não foram 

significativos nos modelos testados (Tabela 3.12). 

O modelo com a temperatura média das temperaturas da base da planta (TMEDB) 

foi o escolhido como o de melhor ajuste para os dados. O modelo indica que a 

probabilidade de mortalidade aumenta na medida em que são maiores as médias do 

histórico tempo-temperatura na base da planta (Figura 3.13). O modelo final é significativo 

quando comparado com o modelo nulo (intercepto) χ2(4, n = 79) = 62,3, p < 0,001. Este 

modelo foi o que obteve o menor critério AIC (87,5) e Nagelkerke pseudo R2 de 0,64. O 

modelo tem o poder de predizer a sobrevivência dos indivíduos de estipe subterrâneo em 

74,7%. 

A equação de regressão para a estimativa de probabilidade de sobrevivência dos 

indivíduos é ln( !(!)
1−𝑝(𝑥)

) = 11,201 – 5,541xarco-seno(PQF) – 0,057xTMEDB. Isso significa que haverá 

100% de mortalidade para aqueles indivíduos que sofrerem o impacto de um fogo de 

superfície de alta intensidade, com médias de temperatura maiores que 150 oC (em 360 s), 

tendo 100% de sua copa queimada. Com esta mesma intensidade e queima da copa a 75% a 

chance de sobrevivência sobe para 20%. Com um fogo de superfície de baixa intensidade, 

com até 50 oC de temperatura média, a chance de sobrevivência é de mais 90% para 

queimas de copa abaixo 75%, e para copas totalmente queimadas, ainda há 41% de chance 

do indivíduo sobreviver nesta intensidade. 
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Figura 3.12. Sobrevivência em função da temperatura média da base da planta (TMEDB) e da 

proporção de queima total de folhas na copa (PQF), para indivíduos de palmeiras de estipe 
subterrâneo no sub-bosque (n = 79), quatro meses pós-fogo de superfície simulado (p < 0,05), 
no experimento do destino das palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de 
uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. 

 

A curva das características do operador (curva ROC) foi calculada com a 

probabilidade de sobrevivência dos indivíduos de caule subterrâneo no sub-bosque, testada 

contra os dados originais de sobrevivência. A área sob a curva é significativa (hipótese nula: 

0,05; p < 0,001) e tem valor de 0,987, indicando que a regressão possui bom desempenho 

em prever a sobrevivência destes indivíduos nas condições do estudo. 
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Tabela 3.11. Resultados da regressão logística para a sobrevivência dos indivíduos de estipe 
subterrâneo no sub-bosque da floresta, em função da mortalidade, no experimento do destino das 
palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, 
em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. B: coeficiente de regressão do modelo; Wald: valores da 
estatística Wald; g.l.: graus de liberdade de cada variável do modelo; Sig.: valores de p para cada 
coeficiente de probabilidade do modelo. 

 B Erro Padrão Wald g.l. Sig 95% Intervalo 
confiança Exp(B) 

      menor     maior 
Intercepto 11,201 4,235 6,966 1 0,008   
Queima das folhas (PQF) -5,541 2,033 7,429 1 0,006 0,00007 0,211 
Temperaturas médias (TMEDB) -0,057 0,027 4,350 1 0,037 0,895 0,997 

 
 
 
 
 
Tabela 3.12. Modelos gerados para estimar a probabilidade de sobrevivência, categoria de 
referência mortalidade, para espécies de palmeiras com estipe subterrâneo no sub-bosque, no 
experimento do destino das palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-bosque de uma 
floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. AIC: Critério de Informação 
de Akaike; g.l.: graus de liberdade de cada variável do modelo; χ2: teste do qui-quadrado do 
modelo; Sig.: valores de p para o modelo, significativo quando p < 0,05. Somente os modelos 
significativos são mostrados. P < 0,001. 

Modelo g.l. AIC χ2 Nagelkerke R2 

PQF1 + TMEDB2 4 99,577 62,3 0,64 
PQF + SUMTB3 4 99,581 62,3 0,64 
PQF + DBF4 + COMP5 6 132,59 51,32 0,51 
PQF + SUMTB + Clonabilidade 6 253,04 100,9 0,52 

1-PQF: Proporção total de folhas queimadas. 2-TMEDB: Temperatura média da base da 
planta. 3-SUMTB: Somatório das temperaturas da base da planta. 4-DBF: Diâmetro da 
base das folhas junto ao solo. 5-COMP: Comprimento da folha.  
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3.4 Discussão 
 

Nossos resultados mostram que a sobrevivência dos indivíduos pós-fogo de 

superfície no sub-bosque de uma floresta aberta acontece de maneira diferenciada em 

espécies de palmeiras. Espécies de estipe aéreo, sofreram maior mortalidade que espécies 

de estipe subterrâneo (etapas jovens).  

 

3.4.1 Variáveis do fogo de superfície simulado 
 

Nas florestas temperadas são vários os trabalhos abordando experimentalmente o 

impacto do fogo de superfície, inclusive como forma de manejo – fogo prescritos (ex.: 

Wagner, 1973; Yaussy et al., 2004; Cruz et al., 2006; Safford et al., 2009; Sah et al., 2010; 

Fernández et al., 2013). Na floresta tropical, no entanto, são poucos os estudos que 

promoveram uma abordagem experimental do problema da fogo de superfície e mortalidade 

de árvores associada (Carvalho et al., 2010; Balch et al., 2011; Balch et al., 2013). O nosso 

estudo é o primeiro no Brasil a implementar uma técnica não evasiva no estudo do impacto 

do fogo na comunidade de plantas do sub-bosque, ou seja, na medida que a queima é 

direcionada especificamente ao objeto de pesquisa, no caso palmeiras de sub-bosque, é 

minimizado o impacto nas plantas da vizinhança que não interessariam no resultado da 

pesquisa. 

Nosso trabalho traz informações sobre o impacto do fogo na vegetação, 

especificamente, sobre o fogo de superfície, que até há poucos anos não havia tido grande 

interesse pela comunidade científica, principalmente na Amazônia (Barlow et al., 2012). 

Essa escassez provavelmente se deve à tradicional característica da floresta Amazônica em 

ser praticamente imune ao fogo, razão pela qual até então, poucos estudos consideravam o 

fogo como legítima ameaça à integridade da floresta. No entanto, é fato que a floresta 

tropical Amazônica está experimentando o aumento dos incêndios de superfície, devido aos 

processos de mudança global de clima e interação destes processos com a diminuição da 

capacidade da floresta em manter sua umidade natural, principalmente nas bordas, somado 

à cultura da derrubada e queima (Cochrane et al., 1999; Santilli et al., 2005; Barlow et al., 

2012; Coe et al., 2013; Morton et al., 2013) ou do exploração seletiva de madeira e manejo 

depredatório (Armenteras et al., 2013).  
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A primeira etapa na maioria dos estudos com impacto pós-fogo é capturar as 

variáveis do comportamento do fogo de forma apropriada. Mesmo aqueles que avaliam o 

impacto do fogo natural, não experimental, a conexão entre intensidade e severidade é algo 

necessário para compreender o impacto pós-fogo. O registro das variáveis obtidas na 

simulação do fogo de superfície, o histórico tempo-temperatura, mostra que os valores 

amostrados condizem com os parâmetros definidos para incêndios experimentais de 

superfície em outros trabalhos (Cirne e Miranda, 2008; Butler e Dickinson, 2010; 

VanderWeide e Hartnett, 2011; Brando et al., 2012, para o histórico tempo-temperatura e 

temperaturas máximas do fogo de superfície; Carvalho et al., 2010; Krieger-Filho et al., 

2011; para parâmetros de propagação do fogo de superfície no sub-bosque da Amazônia).  

Determinar a premissa para o desenvolvimento do presente estudo em esperar que a 

as condições do comportamento do fogo entre os experimentos fosse semelhante, aproxima 

as condições experimentais de campo à situação real de um fogo de superfície. O observado 

de que todos os parâmetros de fogo acompanhados durante a simulação, entre eles, 

temperatura média da base, temperatura máxima e somatório das temperaturas da base, não 

apresentarem diferença entre as unidades amostrais, significa que o objetivo de replicar as 

condições naturais do fogo de superfície foi atingido.  

O comportamento do fogo operando de maneira semelhante em todas as plantas, não 

queimando um grupo em detrimento de outro, possibilita que a variação de destino pós-fogo 

advenha de características de severidade, ou de características morfológicas dos próprios 

grupos estudados. Dentro da situação específica do experimento em escala de laboratório, e 

relativizando as limitações de uma completa simulação com controle sobre todos os 

parâmetros do fogo (umidade da serapilheira; umidade do solo; entre outras), no geral o 

estudo alcançou o objetivo de simular condições originais de um incêndio de sub-bosque, e 

avaliar, portanto, a sobrevivência dos indivíduos pós-fogo. 

Para o ano de 2013 os meses de agosto e setembro, principalmente setembro, não 

foram típicos de uma verão seco (Figura 3.2), muito menos de um verão extremo. Para o 

estudo, isso pode ter significado uma subestimação da probabilidade de mortalidade, 

embora, também, acreditamos que as condições encontradas neste ano são um ponto de 

partida para a discussão de estratégias para anos de verão extremo, do ponto de vista 

político e de conservação da natureza. A perspectiva de verões extremos é realidade desde 

que as mudanças globais continuem influindo no clima (Coe et al., 2013; WGII-IPCC, 

2014). Mesmo em um ano de verão atípico, espécies comerciais como o açaí (Euterpe 
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precatoria) e o patauá (Oenocarpus bataua), tiveram considerável resultado negativo pós-

fogo observado no nosso estudo, fato que provavelmente se agravaria em situação de verão 

extremo mais seco, levando à uma maior severidade do que a registrada aqui. 

 

3.4.2 Atributos funcionais e destino pós-fogo 

 

Os atributos funcionais clonabilidade e forma de crescimento, apesar de aparecerem 

como importantes variáveis de destino (no conjunto estipes aéreos mais estipes 

subterrâneos), não foram incluídos nos modelos de regressão de previsão da sobrevivência e 

rebrote.  

Esperávamos que espécies com habilidade clonal tivessem um melhor desempenho 

no rebrote pós-fogo. Quando há comparação do conjunto de espécies, a clonabilidade é 

fator que se destaca (Figura 3.7). Porém, o fato de somente uma espécie dentre as 

amostradas como de estipe subterrâneo possuir habilidade clonal (Attalea maripa), 

provavelmente contribui para que esta característica fosse superestimada nos modelos de 

regressão logística de rebrote, impossibilitando que esta característica fosse incluída. 

Da mesma maneira, o crescimento basal jovem e basal adulto (BB) é único para 

Geonoma acaulis, espécie que destacou-se por possuir bom desempenho no recrescimento 

do seu ápice meristemático logo após o fogo. Esta espécie teve baixa taxa de sobrevivência, 

assim na regressão e estimativa de sobrevivência por forma de crescimento, a participação 

de somente esta espécie influenciou os resultados, impossibilitando a estimativa imparcial 

para este atributo. 

O recrescimento da espécie iniciou mesmo enquanto havia folhas verdes, e mesmo 

depois de todas as folhas secarem o meristema enterrado emitiu novas folhas. O resultado 

não era esperado para esta espécie, considerada como a mais frágil dentre todas as 

amostradas no estudo, devido ao seu hábito de vida inteiramente de sub-bosque, tolerante à 

sombra e folhas que atingem um máximo de 1 m com textura fina. Esperávamos que esta 

espécie tivesse os piores resultados pós-fogo, no entanto, o resultado de 80% de indivíduos 

com ápice recrescendo pós-fogo foi surpreendente. Consideramos que esta taxa garantiria a 

permanência desta espécie em ambientes impactados pelo fogo de superfície. Para a 

espécie, por ter estipe subterrâneo e apresentar este resultado, muito interessante seria um 

estudo aprofundado da sua capacidade de estocagem e uso de carboidrato de fontes 
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subterrâneas, de forma comparativa a outras espécies de morfologia semelhante, mesmo de 

outras famílias. 

Embora a análise de regressão logística tenha sido limitada pela não inclusão dos 

atributos funcionais de clonabilidade e forma de crescimento, é possível depreender 

algumas observações importantes. A. maripa, que como já mencionado é a única espécie de 

estipe subterrâneo amostrada no sub-bosque com atributo funcional de clonabilidade, 

também é a única espécie que não contabilizou nenhuma morte. Além disso, a espécie 

rebrota desde a base, e recresce seu ápice com vigor logo após o fogo. Os dois tipos de 

resposta encontrados para as outras espécies, fazendo com que a espécie tivesse o melhor 

desempenho entre todas as de estipe subterrâneo na resposta positiva ao impacto pelo fogo. 

Em função destas características, mesmo sua baixa sobrevivência anotada no nosso estudo 

não representaria risco para a manutenção de sua população em área queimada pelo fogo de 

superfície. 

Resiliência e atributos funcionais tem relação direta. Principalmente em ambientes 

em que as espécies estão continuamente sofrendo impactos, como nos ecossistemas fogo 

dependentes (Pausas et al., 2006; Keeley et al., 2011). O uso dos atributos funcionais 

mostra-se excelente ferramenta na antecipação do potencial risco na perda dos serviços dos 

ecossistemas associado à diminuição da biodiversidade (Naeem et al., 2012; Cardinale et 

al., 2012). É esperado que a distribuição de espécies seja modificada deterministicamente 

em um espaço funcional depois do distúrbio (Westoby e Wright, 2006; Laughlin et al., 

2011; Clarke et al., 2013).  

Conhecer e classificar as espécies dentro de atributos vinculados aos distúrbios, 

como os atributos fogo dependentes, permite a projeção da resiliência destas espécies frente 

a um impacto. No presente trabalho as espécies de palmeiras de sub-bosque, baseado nos 

resultados do destino pós-fogo, foram classificadas em três atributos vinculados ao fogo 

(Tabela 3.14): capacidade de rebrote, tolerância ao fogo e vigor de rebrote, atributos que 

poderão ser incorporados à base de dados internacional sobre atributos funcionais das 

espécies vegetais (Kattge et al., 2011). 
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Tabela 3.14. Resultados da classificação final das espécies nos atributos funcionais fogo 
associados, no experimento do destino das palmeiras pós-fogo de superfície simulado no sub-
bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil.  

Espécie Forma  
Cresc.3 Clonab. Capacidade 

de Rebrote4 
Tolerância 

ao fogo 
Vigor de 
rebrote5 

Attalea maripa1 BP Sim 0,88 Média 0,9 
Geonoma acaulis2 BB Não 0,76 Média 0,6 
Bactris maraja2 PP Sim 0,68 Média 0,9 
Attalea butyracea1 BP Não 0,48 Baixa 0,2 
Chamaedorea pauciflora2 PP Sim 0,45 Não 0,5 
Geonoma deversa2 PP Não 0,41 Baixa 0,1 
Astrocaryum ulei1 BP Não 0,40 Média 1 
Oenocarpus bataua1 BP Não 0,31 Baixa 0,4 
Hyospathe elegans2 PP Sim 0,29 Baixa 0,3 
Euterpe precatoria1 PP Não 0,14 Baixa 0,3 

1- Indivíduos jovens. 2- Indivíduos jovens e adultos. 3- Forma de crescimento (jovem/adulto): BB 
– Folha basal/ Folha basal; BP – Folha basal/ Palmóide; PP – Palmóide/ Palmóide. 4- Produto da 
proporção de indivíduos que rebrotaram e/ou recresceram e da severidade total das folhas 
(consumo mais queima)/100. 5- Média do produto do número de rebrotes e/ou recrescimentos e 
maior elongamento do rebrote e/ou recrescimento após quatro meses, escalonado para 0 - 1. 
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Com relação à capacidade de rebrote, produto do número de indivíduos rebrotando e 

da severidade do fogo calculada a partir da proporção da queima das folhas, novamente se 

destacam Attalea maripa (rebrote basal) Geonoma acaulis (recrescimento do ápice) como 

as espécies com maior valor calculado deste atributo vinculado ao fogo. Euterpe precatoria 

e Astrocaryum ulei tiveram os valores mais baixos neste atributo. 

A tolerância ao fogo, determinada pela capacidade de sobrevivência das espécies foi 

baixa para quase todas as espécies, com exceção de Chamaedorea pauciflora que não teve 

indivíduos sobrevivendo com folhas verdes pós-fogo assim sua tolerância foi classificada 

como nula. Astrocaryum ulei teve quase 49% de seus indivíduos sobrevivendo com folhas 

verdes 144 dias pós-fogo, e é, portanto, a única espécie com a classificação de tolerância 

média ao fogo. 

No vigor do rebrote, que considera os valores de elongamento do rebrote ou do 

recrescimento, novamente A. ulei se destaca como tendo o parâmetro estabelecido como 1, 

muito mais pelo maior tamanho relativo dos rebrotes às outras espécies, do que pelo número 

de rebrotes. Attalea maripa e Bactris maraja, vêm e segundo lugar em função do número de 

rebrotes. 

 

3.4.3 Sobrevivência e rebrote das espécies de estipe subterrâneo 
 

Para todas as espécies, o fogo não constituiu completo eliminador dos indivíduos, e 

foram observadas estratégias que possibilitaram a resiliência destes indivíduos na 

comunidade. Mesmo com 100% das folhas na copa queimada, houve rebrote, e houve 

sobrevivência mesmo com até 40% das folhas queimadas na copa. Devido aos estipes 

subterrâneos, na fase jovem ou na fase adulta como em G. acaulis, as folhas se encontram 

próximas ao nível do solo, e o fogo queima diretamente as folhas nesta altura. Entretanto, os 

resultados indicaram que não houve diferença nesta queima, quando comparado à queima 

de folhas em alturas superiores, como é o caso das plantas com estipe. A altura total dos 

indivíduos não foi variável significativa nos modelos, mas o fato das folhas queimarem 

igualmente em plantas de estipe subterrâneo, demonstra mesmo parcialmente, que a altura 

não é fator limitante para a queima das folhas. Dado semelhante foi observado para espécies 
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de savana com baixa altura, que no caso para escapar da mortalidade pós-fogo investem em  

maior diâmetro de caule e espessura de periderme (Lawes et al., 2011). 

A queima da copa é a variável que melhor explica a sobrevivência dos indivíduos de 

palmeiras de estipe subterrâneo no sub-bosque. Mesmo as folhas das palmeiras, em geral 

não muito finas, são bastante hidratadas, e por não possuírem isolamento como caules 

possuem felema, quando atingidas por altas temperaturas, elas secam e caem (Gill, 1995; 

Michaletz e Johnson, 2006). A temperatura da fumaça não necessariamente precisam chegar 

a 60ºC para causar o ressecamento das folhas (Michaletz e Johnson, 2008). Nosso 

resultados indicaram que a permanência das folhas na copa dos indivíduos de palmeiras, em 

proporção igual ou superior a 40% determinou a sobrevivência dos indivíduos submetidos 

ao fogo experimental. Estudos relacionando proporção da queima da copa e mortalidade ou 

sobrevivência são comuns para florestas temperadas, e muitos consideram como o fator 

mais importante na previsão da mortalidade (Jones et al., 2004; Kavanagh e Dickinson, 

2010; Alexander e Cruz, 2012), entretanto nada foi encontrado com esse tema para as 

florestas tropicais no Brasil. 

Efeitos de severidade pós-fogo na floresta Amazônica geralmente foram avaliados 

algum tempo depois do ocorrido, as vezes dois ou mais anos (Barlow et al., 2003; Balch et 

al., 2011) o que torna difícil separar o efeito primário do fogo dos secundários e/ou 

terciários (Jones et al., 2004). Para as palmeiras do sub-bosque da floresta aberta, parece 

provável, através dos resultados obtidos, que a perda de mais de 60% da copa pode causar 

ou um desbalanço hídrico na planta, contribuindo para que o estipe, subterrâneo ou aéreo) e 

a planta como um todo não tenha condições de manter água necessária pra sobrevivência, 

sustentando a hipótese de uma mortalidade induzida pela seca (Michaletz e Johnson, 2007). 

Por terem o meristema protegido na porção subterrânea da floresta, abaixo da 

serapilheira e do nível do solo, já era esperado que o sucesso na sobrevivência fosse maior 

para espécies de estipe subterrâneo. Muitos trabalhos indicam que o perfil de temperatura 

em um incêndio de superfície é abrandado abaixo do nível do solo (DeBano, 2000; Certini, 

2005; Durany et al., 2010), possibilitando que as altas temperaturas não cheguem a afetar os 

tecidos do meristema apical da planta. Isso em parte pode ser comprovado pelo nosso 

estudo, aonde todas as espécies tiveram sucesso no recrescimento do ápice. Não tivemos 

acesso às temperaturas dentro do meristema, para de fato saber a influência do fluxo de 

calor nesta região da planta, mas o fato de recrescer é um forte indício de proteção do 

meristema pelo hábito de meristema enterrado. 
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Além das folhas na base do estipe como característica evolutiva vinculada ao fogo 

(Dowe, 2010), outro fator morfológico que influenciaria no sucesso do recrescimento é o 

estipe “tipo saxofone” (Tomlinson e Esler, 1973). A base das bainhas das folhas, nas etapas 

de crescimento inicial das palmeiras, formariam um conjunto de tecidos que impediriam a 

chegada do fluxo calor ao centro do meristema e às folhas mais novas. O meristema no 

estipe saxofone permaneceria protegido enterrado longe do calor (como primeiro sugerido 

para outras espécies por Flinn e Wein, 1977). Se houvesse resultado do diâmetro da base 

das bainhas como variável significativa para sobrevivência dos indivíduos, a hipótese do 

estipe tipo saxofone seria uma boa explicação. 

Entender o mecanismo de rebrote do ponto de vista ecológico é essencial para se 

explicar a evolução e diversidade de espécies (Bond e Midgley, 2003; Clarke et al., 2013; 

Pérez-Harguindeguy et al., 2013) e para prever mudanças na vegetação no contexto das 

mudanças climáticas globais (Hirota et al., 2010; Harrison et al., 2010; Yocom et al., 2010; 

Clarke et al., 2013). Nos ecossistemas fogo-dependente, como os savânicos, o rebrote é 

característica chave para manutenção de muitas populações de espécies (Bond e Midgley, 

2001). Observar o rebrote induzido pelo fogo, numa situação experimental, em ambientes 

onde o fogo não é característica frequente, como a Amazônia, possibilita uma ferramenta de 

predição da resposta destas plantas a uma situação mais real. 

O estudo como foi feito na borda de uma floresta, replica a condição de milhares de 

quilômetros quadrados de floresta que estão em risco de fogo pela proximidade às estradas 

e áreas abertas (Laurance, 2001; Aragão et al., 2007; Malhi et al., 2008; Cochrane e Barber, 

2009; Morton et al., 2013). A situação de escape do fogo de áreas abertas para dentro de 

florestas fechadas, independente das condições microclimáticas, já vem acontecendo na 

floresta tropical (Morton et al., 2013). E, a depender das mudanças das características 

microclimáticas, como elevação da evapotranspiração, diminuição da umidade relativa do 

ar, aumento da temperatura nas bordas, e ainda, diminuição do nível do lençol freático, o 

risco destes incêndios invadirem a borda da floresta e penetrarem para o interior aumentaria 

catastroficamente (Fearnside, 2010; Balch, 2014; IPCC WGII, 2014). Com a modificação 

destes parâmetros microclimáticos, para pior, a intensidade dos incêndios também 

aumentaria (aumento da camada de serapilheira; diminuição da umidade da serapilheira), e 

consequentemente a severidade do fogo nas plantas aumentaria (Macy, 1995; Cochrane e 

Shultz, 1999; Haugaasen et al., 2003; Ray et al., 2005; Laurance et al., 2011; Armenteras et 

al., 2013). 
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Saber que algumas espécies de palmeiras respondem positivamente ao impacto do 

fogo, enquanto que outras nem tanto, pode constituir em um modelo de avaliação deste 

impacto a ser verificado nas bordas que porventura sofram a ação do  incêndio de 

superfície. Por exemplo, é de se esperar que em determinadas bordas onde houve o impacto 

do fogo de superfície, a população de indivíduos jovens de açaí, Euterpe precatoria, 

diminua consideravelmente, enquanto que a população de inajá, Attalea maripa, aumente. 

Esta diferença pode ser amostrada in situ, desde em seguida ao pós-fogo, com a 

amostragem do impacto sobre a queima da copa – variável de severidade, até meses após o 

fogo, com a medida do rebrote das espécies. 

 

3.5 Conclusões 
 

Espécies de palmeiras que habitam o sub-bosque da floresta tropical, na Amazônia 

ocidental, respondem de forma diferenciada ao impacto do fogo. O fogo causa maior 

mortalidade naquelas plantas com estipe aéreo no sub-bosque do que nas de estipe 

subterrâneo. O rebrote é maior para aquelas plantas que tem habilidade clonal, e, o rebrote 

de plantas de estipe subterrâneo será dependente da temperatura do fogo na base da planta, 

quanto maior esta temperatura, menor a probabilidade do rebrote. A sobrevivência destas 

plantas com estipe subterrâneo, por sua vez, também estará condicionada à temperatura do 

fogo, mas também ao grau de queima das folhas. Quanto menor a proporção de folhas 

queimadas, independente do número original de folhas, maior será a probabilidade dos 

indivíduos sobreviverem ao fogo. A palmeira inajá responde bem ao impacto do fogo, e 

chance de sua população aumentar nas bordas que experimentam o impacto do fogo é muito 

grande. Por outro lado, resultados para duas espécies comerciais são alarmantes: açaí e 

patauá não têm boa tolerância ao fogo e foi observada alta mortalidade de indivíduos destas 

espécies no experimento, entendemos portanto que pode haver diminuição populacional 

destas espécies em bordas de floresta aberta que sofrerem a ação do fogo de superfície. O 

indicador de severidade grau de queima da copa foi considerado bom proxy para a avaliação 

da sobrevivência pós-fogo em área de borda para as espécies estudadas. Os resultados são 

válidos sob os parâmetros microclimáticos amostrados no ano de 2013, havendo mudança 

para pior, a estimativa é que a severidade do fogo nas plantas aumente. 
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MORTALIDADE PÓS-FOGO EXPERIMENTAL DE CINCO 

ESPÉCIES DE PALMEIRAS (ARECACEAE) NO SUB-BOSQUE DE 

UMA FLORESTA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL - ACRE, BRASIL 

 

RESUMO 

Atrelado ao desmatamento o fogo de superfície é considerado hoje como principal ameaça 
às florestas da Amazônia. É um tipo de incêndio de baixa intensidade e que não causa dano 
visível às plantas de dossel, porém, o sub-bosque sofre maior severidade. A mortalidade 
pós-fogo é determinada pela severidade e estudos no tema estão centrados em espécies 
arbóreas, sendo esta mortalidade consequência das injúrias provocadas pelo calor à planta, 
podendo advir de diferentes processos: i) queima da copa; ii) queima do caule e iii) 
aquecimento da raiz (não abordado neste trabalho). Severidade medida através das variáveis 
de queima da copa e queima do caule, traduz a quantidade de energia calorífica liberada 
pelo fogo, e permite o uso destes descritores nos modelos de mortalidade. Palmeiras são 
citadas como resistentes ao fogo em diversos ecossistemas pelo mundo, no entanto, a 
literatura é escassa abordando o tema. Principal avanço do nosso trabalho foi detalhar os 
processos de mortalidade pós-fogo, investigando experimentalmente o destino pós-fogo de 
quatro palmeiras de sub-bosque: o marajá, Bactris maraja Mart., os ubins Chamaedorea 
pauciflora Mart., Geonoma deversa (Poit.) Kunth e Hyospathe elegans Mart., e da fase 
jovem do açaí Euterpe precatoria Mart.. Especificamente objetivamos: a) comparar as 
respostas pós-fogo para cada espécie; b) Ajustar modelos de mortalidade em função das 
variáveis de severidade, distância da borda da floresta e variáveis microclimáticas; e c) 
Avaliar qual característica morfológica: altura ou diâmetro do estipe, atua prioritariamente 
na proteção das gemas contra o fluxo de calor. O experimento foi desenvolvido na borda de 
uma floresta distante 50 km do município de Cruzeiro do Sul, Alto Juruá Acre, Brasil 
(7o45’S e 72o22’W). O clima é equatorial quente e úmido, tipo Am (Köppen). A tipologia 
florestal dominante é a Floresta Ombrófila Aberta com Palmeiras. O experimento foi divido 
em três fases. Na Fase I n = 85 indivíduos das cinco espécies foram obtidos aleatoriamente 
no sub-bosque e tiveram número de folhas e altura do estipe amostrados. Na Fase II, cada 
indivíduo foi submetido à queima controlada individual, em área acerada de 1 m2 junto ao 
estipe, sendo as temperaturas amostradas com três termopares K: temperatura (T1) na base 
da planta; (T2) na gema apical e (3) ambiente. Intervalo total de fogo: 360 s. As queimas 
aconteceram no período do verão amazônico, nos meses de agosto e setembro de 2013, 
entre 11h00min e 17h00min. Na fase III, foi obtida a proporção da cicatriz de queima do 
estipe, a proporção de queima da copa, a mortalidade dos estipes e número e altura de 
rebrotes (~140 dias pós-fogo). Na análise dos dados um modelo linear generalizado foi 
gerado com as variáveis morfológicas, determinando quais as significativas para predição 
de mortalidade. Em seguida, foi rodada a regressão logística e a probabilidade de 
mortalidade foi testada a posteriori por meio da curva ROC. A mortalidade varia entre as 
espécies e para todas elas, quanto maior é o diâmetro da base do estipe, menor será a 
mortalidade. Hyospathe elegans (65%) e Chamaedorea pauciflora (55%) são as espécies 
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com maior número de estipes perdidos no pós-fogo. Além disso, a mortalidade de Euterpe 
precatoria e das outras quatro espécies do experimento é fortemente influenciada pelo 
padrão de queima da copa. A temperatura na gema apical é variável, no entanto, não explica 
a mortalidade dos estipes. A altura do estipe e a altura total do indivíduo não influenciam na 
mortalidade. O rebrote também variou entre as espécies. B. maraja teve o maior número de 
rebrotes basais por indivíduo (total de rebrotes = 20; 1,43 ±1,5 rebrotes ind-1) e maior altura 
dos rebrotes (34,6 ±27,5 cm ind-1). Mortalidade das plantas pós-fogo é um descritor bem 
conhecido da intensidade do fogo, e traduzir intensidade do fogo em severidade do fogo é 
uma maneira bastante apropriada de compreender o impacto do fogo nos ecossistemas. Os 
modelos gerados no presente trabalho se mostraram válidos na predição da mortalidade 
destas palmeiras de pequeno diâmetro. Esperávamos que a mortalidade também fosse 
explicada pela proporção de queima do estipe, mas isso parece mais plausível dentro de um 
modelo que incluísse a altura como variável importante na mortalidade. Existe transferência 
vertical de calor entre a base e o ápice da planta, mas nenhuma variável de temperatura da 
gema foi significativa na explicação da mortalidade. Assim, a mortalidade da parte aérea 
pós-fogo em palmeiras de sub-bosque depende quase que exclusivamente da falha do 
sistema hidráulico na base do estipe, causada pelo fluxo de calor do fogo. O conhecimento 
sobre a capacidade das espécies em ter resiliência pós-distúrbio representa vantagem para a 
previsão desta resiliência em futuro que poderá haver uma mudança nas frequências e 
regime de fogo na Amazônia. Não obstante nossos resultados não tenham estabelecido 
relação entre mortalidade e baixa umidade ou menor distância da borda, as alterações 
microclimáticas causadas tanto pela reincidência do fogo nas bordas, quanto pela alteração 
climática global podem elevar o risco e as predições de mortalidade para as espécies 
amostradas.  
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4.1 Introdução 
 

Mundialmente o fogo de superfície ou fogo rasteiro é o tipo de incêndio mais 

comum nos ecossistemas naturais (Pausas e Ribeiro, 2013). Na Amazônia o fogo de 

superfície afetou mais de 85.500 km2 de floresta entre os anos de 1999 e 2010, ou 2,8% de 

toda a floresta, taxa maior que o desmatamento no mesmo período (Alencar et al., 2004; 

Silva et al., 2013; Morton et al., 2013). As altas taxas de ocorrência do fogo de superfície 

na Amazônia estão relacionadas às mudanças do uso do solo e às forças de ignição 

antropogênicas (Nepstad et al., 2001). O incêndio florestal do tipo rasteiro tem intensidade 

de fluxo de calor baixa ou moderada, e agindo de maneira seletiva exerce uma maior 

pressão evolutiva (Rundell, 1981; Pausas e Keeley, 2009; Keeley et al., 2011; Bond e 

Midgley, 2012). Na floresta tropical, geralmente o fogo rasteiro não causa dano visível às 

plantas de dossel, porém, o estrato de sub-bosque sofre maior severidade (Haugaasen et al., 

2003; Barlow e Peres, 2008; Balch et al., 2011; Brando et al., 2012). 

Considerando como principal fonte de ignição contemporânea a antropogênica 

(Nepstad et al., 2001; Bowman et al., 2011), as principais áreas ameaçadas pelo fogo de 

superfície são as bordas das florestas e seu sub-bosque, embora esta ameaça possa se 

alastrar por dezenas de quilômetros floresta adentro (Ray et al., 2005; Barlow et al., 2010). 

As condições físicas e ambientais alteradas das bordas (Silvestrini et al., 2011), 

especialmente as microclimáticas, como baixa umidade relativa e altas temperaturas (Uhl et 

al., 1988), ampliam a severidade do fogo, de forma gradativa em recorrência, ou seja, 

bordas que sofrem com incêndios recorrentes tem aumentada a susceptibilidade do risco de 

novos incêndios, de consequente maior intensidade e maior severidade (Holdsworth e Uhl, 

1997; Cochrane et al., 1999; Fearnside, 2009; Brando et al., 2013). 

Na ecologia do fogo, severidade e intensidade são conceitos independentes (Keeley, 

2009). A intensidade de fogo é uma medida do comportamento do mesmo, relacionado à 

taxa de produção de energia termal, e é medida em termos de liberação de calor e 

temperatura. O resultado da intensidade dependerá da complexa interação entre: estrutura 

de combustível, clima e ambiente físico (Alexander, 1982; Costa et al., 1991). Severidade 

compreende os impactos físicos do fogo diretamente associados com a combustão e 

transferência de calor, interatuando com a morfologia e fisiologia das espécies e com as 

características físicas do sistema. Severidade do fogo não pode ser definida em uma única 

medida, antes de tudo, severidade é um conceito (Simard, 1991). 
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A severidade do fogo de superfície é motivada pela característica insidiosa do fogo, 

ou seja, seu avanço no sub-bosque é lento, permitindo demoradas taxas de residência junto 

às plantas, liberando altas taxas de calor, queimando a base dos troncos, as folhas das copas 

mais baixas, plântulas e indivíduos jovens (Peres, 1999; Mostacedo et al., 2001; Michaletz 

et al., 2012; Balch et al., 2013). Quando o sub-bosque sofre seu primeiro incêndio de 

superfície, a intensidade tende a ser baixa devidos às condições ainda preservadas de 

temperatura e alta umidade. As chamas terão altura variando de 10 a 30 cm de altura, e 

velocidade de propagação também baixa: 0,25 m min-1 (Cochrane, 1999; Ray et al., 2005). 

A temperatura na base das plantas interceptadas ao longo do seu caminho de propagação 

pode chegar ao limite de 760 ºC, e a intensidade neste caso pode alcançar 50 kW m-1 (Uhl e 

Kauffman, 1990; Michaletz e Johnson, 2007; Carvalho et al., 2010; Krieger et al., 2011).  

Severidade condiciona a mortalidade pós-fogo e estudos no tema estão centrados em 

espécies arbóreas, e pouco foi desenvolvido acerca da sobrevivência de espécies herbáceas, 

arbustivas ou de sub-bosque (Canadell et al., 1991; Lloret e López-Soria, 1993; 

Vanmantgem e Schwartz, 2003; Wright e Clarke, 2007; Stephan et al., 2010). Também o 

uso do fogo em situação controlada para experimentos científicos relacionados à 

mortalidade de plantas, é raro no Brasil e no mundo. Usualmente os estudos avaliam a 

mortalidade a posteriori, ou seja, coletam as informações sobre o dano do fogo algum 

tempo depois do ocorrido (Woolley et al., 2012). Neste caso, os trabalhos são abundantes 

na América do Norte e na Europa, principalmente aqueles que subsidiam o fogo prescrito 

para controle dos grandes incêndios florestais (Stephens e Finney, 2002). No Brasil, estudos 

de fogo controlado são realizados principalmente no cerrado (Hoffmann e Solbrig, 2003; 

Silva-Matos et al., 2005; Cirne e Miranda, 2008), e mais recentemente, na Amazônia 

(Otterstrom et al., 2006; Carvalho et al., 2010; Oliveira et al., 2011; Balch et al., 2011; 

Brando et al., 2012; Balch et al., 2013). 

O destino da planta após o impacto do incêndio florestal é consequência das injúrias 

provocadas pelo calor à planta. O resultado é binário: sobrevivência ou morte (Michaletz et 

al., 2012). O destino tem direta relação com a morfologia (arquitetura da planta), fisiologia 

e com o comportamento do fogo (Pinard e Huffman, 1997; Dri, 2011; VanderWeide e 

Hartnett, 2011; Hicke et al., 2012). Prever a mortalidade pós-fogo pode ser muito difícil, 

pois a mesma é resultado da interação de processos complexos (Michaletz e Johnson, 2008; 

Kavanagh et al., 2010; Midgley et al., 2011). Os principais são: i) queima da copa; ii) 

queima do caule e iii) aquecimento da raiz (não abordado neste trabalho) (Dickinson e 
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Johnson, 2001). Queima letal ocorre quando o fluxo de calor eleva a temperatura a níveis 

superiores a 60 ºC por um minuto (Dickinson, 2002), e há relação direta entre consumo de 

serapilheira, altura da flama, intensidade do fogo, proporção/ altura de queima da copa e do 

caule e mortalidade das plantas (Stephens e Finney, 2002; Michaletz e Johnson, 2006). 

A queima da copa é causada pela energia de calor da fumaça convectiva e energia de 

calor por radiação, necrosando galhos, folhas e gemas, podendo ser mensurada tanto em 

altura quanto em proporção (Michaletz e Johnson, 2006; Butler e Dickinson, 2010). A 

queima do caule por radiação e condução de calor provoca carbonização – a chamada 

cicatriz, que é observada logo após o evento do fogo sendo também mensurada em 

proporção e altura (Gutsell e Johnson, 1966; Smith e Sutherland, 2001). Severidade deve 

ser medida através das variáveis de queima da copa e queima do caule, que traduzem a 

quantidade de energia calorífica liberada pelo fogo (intensidade ou comportamento do 

fogo), permitindo o uso destes descritores nos modelos de mortalidade (Jones et al., 2006; 

Keeley, 2009; Michaletz et al., 2012).  

Palmeiras são citadas como resistentes ao fogo em diversos ecossistemas pelo 

mundo (McPherson, 1998; Wusckhe, 1999; Brown e Smith, 2000). Além do mais, há 

suposição que pelo menos 30% das espécies da família sejam resistentes ao fogo (Wusckhe, 

1999), no entanto, a literatura é escassa abordando o tema (Brown e Smith, 2000). Principal 

avanço do nosso trabalho é detalhar os processos de mortalidade pós-fogo para espécies 

selecionadas de palmeiras nativas da Amazônia, o que nunca havia sido feito antes. Além 

disso, também inovamos no estudo da ecologia do fogo na Amazônia, simulando o fogo de 

superfície de forma individualizada, ou seja, a aplicação do fogo foi feita somente nos 

indivíduos de interesse e não para um trecho ou grande área na floresta (adaptado do 

método de Canadell et al., 1991).   

Partindo dos conceitos citados e do pressuposto de resistência das palmeiras ao fogo, 

nosso objetivo foi investigar experimentalmente o destino pós-fogo de quatro espécies de 

palmeiras de sub-bosque, Bactris maraja Mart., Chamaedorea pauciflora Mart., Geonoma 

deversa (Poit.) Kunth e Hyospathe elegans (Mart.), e da fase jovem de Euterpe precatoria 

Mart.. Mais especificamente nossos objetivos são: a) Comparar as respostas pós-fogo para 

cada espécie; b) Ajustar modelos de mortalidade em função das variáveis de severidade, 

distância da borda da floresta e variáveis microclimáticas; e c) Avaliar qual característica 

morfológica: altura ou diâmetro do estipe – atua prioritariamente na proteção das gemas 

contra o fluxo de calor.  
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Formulamos as hipóteses de que: i) severidade é importante na explicação da 

mortalidade dos estipes e haverá relação com uma das variáveis morfológicas (altura ou 

diâmetro); ii) havendo relação positiva entre a mortalidade e alta temperatura na gema 

apical dos estipes, a altura do estipe atua contra a mortalidade; iii) havendo relação positiva 

entre maior diâmetro e menor mortalidade, o diâmetro atua contra a mortalidade; e iv) 

umidade relativa do ar e/ou distância da borda atuarão positivamente incrementando a 

sobrevivência dos indivíduos. 
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4.2 Materiais e Métodos 
 

4.2.1 Área de estudo e a comunidade de palmeiras 
 

O experimento de simulação do fogo de superfície foi desenvolvido em uma 

propriedade de assentamento agroextrativista, no município de Cruzeiro do Sul, Região do 

Alto Juruá no Estado do Acre, Brasil (Figura 4.1). O Estado do Acre está localizado no 

extremo sudoeste da Amazônia brasileira, entre as latitudes de 07º07’ e 11º08’ S e as 

longitudes de 66º30’ e 74º W, com clima equatorial quente e úmido, tipo Am na 

classificação de Köppen, com estação seca de aproximadamente quatro meses, com média 

do total anual de pluviosidade de 2.160 mm (entre 1.600 e 2.900 mm ano-1), temperatura 

média anual de 26º C, e de umidade relativa do ar de 84%. O solo da área é um Argissolo 

Amarelo distrófico típico, com cobertura vegetal primária resultante da associação de 

floresta aberta com palmeiras e floresta densa (Mesquita, 1996; Acre, 2007). O perfil 

climatológico para 2013 apresenta os típicos meses secos de julho e agosto, no entanto, um 

atípico mês chuvoso em setembro (Figura 4.2).  

A floresta aberta com palmeiras na área tem como principais características possuir 

o dossel descontínuo e a participação expressiva de representantes da família Arecaceae, 

mais em abundância de espécies, do que como riqueza (Daly e Silveira, 2008). Esta 

fitofisionomia, predominante no Estado do Acre, pode ocorrer tanto em áreas de terra firme 

quanto terrenos aluviais, muitas vezes formando associações com manchas de floresta densa 

ou mesmo compartilhando território com a fisionomia de floresta aberta com bambu. Na 

área de estudo, as espécies mais frequentes são Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. e 

Oenocarpus bataua Mart. dominando o dossel, juntamente com Euterpe precatoria Mart., 

no sub-dossel. No sub-bosque, os “ubins” Geonoma acaulis Mart., Hyospathe elegans Mart. 

e o marajá Bactris maraja Mart. são bastante abundantes (Capítulo I).  
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Figura 4.1. Localização da área de estudo, município de Cruzeiro do Sul no estado do Acre, Brasil 

(asterisco preto); o quadrado no mapa menor indica a localização da ampliação do mapa maior 
(linhas paralelas: áreas urbanas dos municípios; pontilhado: floresta contínua) . 

 

 
Figura 4.2. Perfil climatológico para o município de Cruzeiro do Sul, Acre, para o período entre 

janeiro e dezembro de 2013, com as médias de temperatura, umidade, e precipitação acumulada 
mensal. Fonte: Banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (OMM: 82704). 
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A Família Arecaceae apresenta distribuição termocosmopolita (entre 44ºN e 44ºS) e 

é representada por cerca de 2.500 espécies em 184 gêneros, estando entre o grupo de plantas 

mais antigo do planeta (Fiaschi e Pirani, 2009; Baker e Couvreur, 2013). Na flora 

amazônica são entre 200 e 250 espécies, com diversos endemismos (Balick et al., 1982; 

Gentry, 1988; Dransfield et al., 2005; Pintaud et al., 2008), sendo que para o Acre são 

registrados 24 gêneros e 82 espécies, enfatizando esta região como hot spot de diversidade 

da Família (Daly e Silveira, 2008). 

 

4.2.2 Fases do experimento de simulação do fogo de superfície 
 

Fase I: Seleção dos indivíduos. O total de N = 85 indivíduos das cinco espécies foi 

submetido ao experimento de simulação do fogo de superfície (Tabelas 4.1 e 4.2). Os 

indivíduos foram obtidos aleatoriamente dentro de 14 parcelas de 25 x 25 m (cada uma 

sorteada em grade de 50 x 50 m), distribuídas ao longo de transecções paralelas ortogonais 

à borda da floresta, até 600 m do interior (Figura 4.3). Após sorteados houve seleção a fim 

de respeitar: a) três indivíduos por espécie por parcela; b) distância mínima entre eles de 

cinco metros; c) localização do indivíduo em topografia plana; e d) altura máxima de 2,5 m. 

Cada indivíduo recebeu uma placa de identificação e passou a ser uma unidade amostral. 

Das cinco espécies do experimento Euterpe precatoria é a única que somente a fase jovem 

foi incluída, sendo assim analisada separadamente do conjunto de quatro espécies de sub-

bosque.  
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Tabela 4.1. Caracterização das espécies de palmeiras (ARECACEAE, subfamília ARECOIDEAE) 
amostradas no experimento de simulação de fogo de superfície no sub-bosque de uma floresta na 
Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil (total indivíduos: N = 85). n: número de 
indivíduos por espécie. Características morfológicas: DAS: diâmetro do estipe à altura do solo; 
Altura total; Altura do estipe (até a base da bainha das folhas); NF.: número original de folhas; 
COMP.: comprimento da base ao ápice da maior folha. Médias ± desvio padrão. 

Espécie n DAS 
 (cm-1) 

Altura total 
(cm-1) 

Atura do 
estipe 
(cm-1) 

NF COMP 
(cm-1) 

Espécies do sub-bosque:       
Bactris maraja Mart. 14 1,8 ±0,3 221 ±76,4 122 ±44,2 6 ±2 144 ±46,2 
Chamaedorea pauciflora Mart. 9 1,9 ±0,7 145 ±50,0 84 ±75,7 7 ±2 79 ±17,7 
Geonoma deversa (Poit.) Kunth 12 2,4 ±1,3 205 ±131,8 106 ±81,0 11 ±4 85 ±30,1 
Hyospathe elegans Mart. 25 1,9 ±0,4 201 ±81,2 124 ±43 8 ±2 85 ±13,3  
Fase jovem no sub-bosque:       
Euterpe precatoria Mart. 25 3,6 ±1,4 268 ±64,7 115 ±58,2 4 ±1 182 ±40,5 

 
Tabela 4.2. Descrição das variáveis amostradas no experimento de simulação do fogo de superfície 
no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. Fase I: 
variáveis morfológicas pré-fogo. 

Fase I Unidade Sigla Descrição 

Altura total m HT Do solo ao topo da folha mais alta 

Comprimento da folha cm COMP Da base do pecíolo à ponta 

Diâmetro do estipe à altura do solo cm DAS Na base do estipe 

Diâmetro à altura do peito cm DAP 1,30 m desde o solo 

Altura do estipe cm HE Do solo à base das bainhas 

Quantidade de folhas Número NF Folhas sadias 

Distância da borda m DIST Ortogonal em relação à borda da floresta 

 

 

Fase II: Experimento de simulação do fogo de superfície (Tabela 4.3). A 

simulação reproduz de maneira experimental o fluxo de calor gerado por um incêndio de 

sub-bosque, porém em escala reduzida e individualizada. Os parâmetros utilizados para 

balizar a simulação descrevem o fogo de superfície com altura máxima de 30 cm, 

intensidade de 50 kW m-1 e temperatura máxima de 760 oC, com velocidade de propagação 

variando de 0,1 – 0,35 m min-1 (Uhl e Kauffman, 1990; Cochrane, 1999; Ray et al., 2005; 

Michaletz e Johnson, 2007; Carvalho et al., 2010; Krieger et al., 2011). 
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Figura 4.3. Esquema do delineamento das parcelas utilizadas na amostragem dos indivíduos da 
simulação de fogo de superfície, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil, mostrando as transecções 
perpendiculares desde a borda da floresta (n = 3) com as parcelas de 50 x 50 m (quadrados 
claros), contendo as parcelas aleatorizadas de 25 x 25 m (n =14; quadrados pretos). 

 

Antes da queima havia o desbaste parcial da vizinhança por razões de segurança. 

Uma área de 1 x 1 metro de serapilheira era deixada junto à base da planta, delimitada por 

um acero circular com 1 m de largura, e em seguida a combustão era conseguida com 

ignição padronizada por querosene (20 ml por indivíduo) (Figura 4.4). Para registro do 

histórico tempo-temperatura foram utilizados três sensores termopar do tipo K (cromel-

alumel; sensibilidade máxima de 1.300 ºC), conectados a um datalogger (Omega® HH140, 

quatro canais): 

 

a) T1 para amostragem contínua da temperatura ambiente (Figura 4.4b); 

b) T2 para amostragem da temperatura no centro ápice meristemático das plantas, 

posicionado com a ponta do sensor em profundidade nunca superior a 5 cm (Figura 

4.4c); 

c) T3 para registro da temperatura na base da planta, posicionado parcialmente enterrado, 

com sua ponta a 10 cm acima do solo e a um centímetro da superfície do estipe da planta 

(Figura 4.4d).  
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Tabela 4.3. Descrição das variáveis amostradas no experimento de simulação do fogo de superfície 
no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. Fase II: 
variáveis do histórico tempo-temperatura e impacto imediato. Sensor T1: posicionado distante do 
fogo pelo menos 3 m; Sensor T2: posicionado no centro da gema apical; Sensor T3: posicionado 
junto ao estipe na base da planta. 
Fase II Unidade Sigla Descrição 
Sensor T1    
Temperatura ambiente oC TAMB Registro contínuo da temperatura ambiente 
Sensor T2    
Altura do sensor T2 cm HT2 Da base da planta até o sensor da gema 
Temperatura média oC TMEDG Média no centro da gema em 360 s 
Temperatura máxima oC TMAXG Máxima no centro da gema/ 360 s 
∑ das temperaturas oC SUMTG Temperaturas no centro da gema em 360 s 
Incremento máximo oC INCMAX TMAXG - TAMB 
Incremento médio oC INCMED TMEDG - TAMB 
Tempo de residência 40 s T40G Residência de temperaturas > 40 ºC  
Tempo da máxima s IGMAX Entre ignição até a máxima no centro da gema 
Sensor T3    
Temperatura média oC TMEDB Média em 360 s 
Temperatura mínima oC TMINB Mínima em 360 s 
Temperatura máxima oC TMAXB Máxima em 360 s 
∑ Temperaturas oC SUMTB Soma dos valores em 360 s 
Temperatura média 150 s oC MED150 Média em 150 s (fase flama) 
∑ Temperaturas 150 s oC SUM150 Soma dos valores em 150 s (fase flama) 
Tempo de residência 100  s T100B Residência das temperaturas acima de 100 ºC 
Consumo de folhasa % PCF Folhas consumidas/ NF x 100 

a) O consumo de folhas é referente àquelas folhas que são totalmente queimadas no momento em que a 
combustão da serapilheira ocorre. 
 

 

O intervalo entre os registros foi de 1 s. O tempo limite para registro de temperatura 

foi de 360 segundos, período que abrange as fases de ignição, flama, fase brasa e extinção. 

Se a extinção completa do fogo não acontecia neste período o fogo era extinto 

manualmente. Todos os sensores possuíam isolamento mineral e cabo de extensão K com 

três metros de comprimento (Norma ANSI MC 96.1). O experimento seguiu o protocolo de 

segurança para queimas controladas e a autorização foi obtida através da Certidão de 

Dispensa Ambiental no 22/ 2012 do IMAC, ACRE. Procedimentos de segurança adotados: 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), água e abafadores manuais. As queimas 

aconteceram no período do verão amazônico, entre agosto e setembro de 2013, período 

midday: 11h00min e 17h00min. 
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Fase III. Coleta de dados do impacto e severidade pós-fogo (Tabela 4.4). O 

destino dos indivíduos de palmeiras foi avaliado pelo menos em três oportunidades após o 

fogo, sempre com a primeira vistoria acontecendo em até duas semanas após o experimento. 

A diferença entre o tempo pós-fogo dos indivíduos se deve ao intervalo entre as queimadas 

(1ª vistoria: 2 ±4 dias, n = 28; 2ª vistoria: 8 ±9 dias, n = 28 + 20 novos indivíduos; 3ª 

vistoria: 36 ±17 dias, n = 48 + 37 novos; 4ª vistoria: 85 ±17 dias, n=85; 5ª vistoria: 145 ±17 

dias, n=85).  

 
Tabela 4.4. Descrição das variáveis de impacto e severidade amostradas no experimento de 
simulação do fogo de superfície no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em 
Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. Fase III: variáveis pós-fogo medidas a cada vistoria (ver 
texto). 

Fase III Unidade Sigla Descrição 

Folhas queima completa Número FC Limbo de cor diferente do verde 

Folhas queima parcial Número FP Limbo descoloração não total 

Folhas queimadas % PQF FC + ½ FP/ NF x 100 

Queima total da copa % PFOLHA PCF + PQF 

Altura de queima do estipe cm HQE Base até porção carbonizada mais alta 

Proporção queima do estipea % PESTIPE HQE / HE x 100 

Rebroteb Número REB Presença e número de rebrote basal 

Recrescimento cm RECR Presença e altura do rebrote apical 

Altura do rebrote cm HREB Altura do maior rebrote basal 

Rebrote falho  RFAL Rebrote basal ou recrescimento falho 

Destino finalc - DEST Estipe: ( 1 ) morto; ( 0 ) vivo 

a) Verificada sempre na primeira vistoria, i.e., até uma semana pós-fogo. 

b) O rebrote basal parte da base da planta – novo ramet, enquanto recrescimento é apical. Entretanto, 
pode haver os dois casos no mesmo indivíduo, considera-se então rebrote basal + apical, como 
variável em separado. 

c) Mortalidade é entendida neste trabalho como “topkill”, ou seja, mortalidade do estipe (caule). 
 
 



 157 

 
Figura 4.4. Esquema do experimento de simulação do fogo de superfície no sub-bosque de uma 

floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. Na esquerda, vista 
superior com a área de 1m2 da queima; o limite circular de 1 m do acero de segurança e o 
padrão para ignição do fogo. Na direita, registro das temperaturas durante o experimento: a) 
datalogger de quatro canais; b) sensor T1 temperatura ambiente; c) sensor T2 do ápice da 
plantas; d) sensor T3 da base da planta: 10 cm acima do solo e a 5 cm da superfície do 
estipe. 

 

 

 

 

 

Os parâmetros ambientais de microclima na área de estudo foram obtidos na fase II 

com a utilização de três sensores HOBO® em cada parcela no momento da execução do 

experimento. Cada sensor coletava dados de temperatura do ar, máxima temperatura do ar, 

umidade relativa do ar, máxima umidade relativa do ar (Figura 4.5), e temperatura do solo 

(sensor enterrado no solo a 3 cm). A velocidade do vento era medida três vezes ao dia e a 

profundidade da serapilheira medida uma vez para cada indivíduo previamente à queima 

(Tabela 4.5). Estas variáveis são parâmetros para comparação com situações de anos mais 

secos, o que não foi o caso do ano de 2013.  
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Figura 4.5. Dados microclimáticos medidos junto às unidades amostrais nos dias de realização do 

experimento de simulação do fogo de superfície no sub-bosque de uma floresta na Amazônia 
Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil, em agosto, setembro e outubro de 2013. Valores 
referentes ao período midday: entre 11h00min e 17h00min. 

 

Tabela 4.5. Valores médios dos parâmetros ambientais para o período (Midday 
12:00 as 17:00 da tarde) de realização do experimento de simulação do fogo de 
superfície no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do 
Sul, Acre – Brasil. 
Variáveis Médias Unidade 
Temperatura do ar 27,1 ± 2,1 oC 
Máxima temperatura do ar 29,2 ± 3,2 oC 
Umidade relativa do ar 73 ± 11 % 
Máxima Umidade relativa do ar 81 ± 13 % 
Velocidade do vento 0,0 até 0,3 m s-1 
Temperatura do solo 24,1 ± 9,2 oC 
Profundidade da serapilheira 6 ± 2 cm 
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4.2.3 Análise estatística 
 

O histórico tempo-temperatura foi testado para acessar sua variância em relação às 

unidades amostrais por meio dos testes prévios de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e 

homocedasticidade (Bartlett), e em seguida por análise de variância (ANOVA um fator). As 

possíveis relações entre: a) as variáveis independentes do histórico tempo-temperatura 

(SUMTB, TMEDB, TMAXB, MED150, SUM150); b) as variáveis de temperatura 

dependentes medidas no centro da gema apical na primeira fase do experimento (TMEDG, 

TMAXG, SUMTG, INCMAX e INCMED); e c) as variáveis de severidade do fogo (HQE, 

PESTIPE, PCF, PQF, PFOLHA), foram exploradas por meio de regressões lineares 

simples. 

A probabilidade individual de mortalidade pós-fogo para as quatro espécies de sub-

bosque e para Euterpe precatoria, foi modelada usando regressão logística binária (1 para 

morte ou rebrote; 0 para sobrevivência) (Hosmer e Lemeshow, 2000). A função logística é 

usada para converter a combinação linear das variáveis dependentes em probabilidades. 

Todas as variáveis de severidade do fogo (PFOLHA, PESTIPE) e as variáveis morfológicas 

(DAS, HEstipe), foram incluídas como variáveis independentes. Em um primeiro momento 

os modelos foram gerados com as variáveis independes modeladas individualmente, e 

depois com interações interessantes às explicações biológicas. Através da análise de 

modelos lineares generalizados (binomial GLM), as variáveis independentes foram 

incluídas em cada modelo de regressão quando estatisticamente significativas (p < 0,05), 

pelo método ‘seleção passo-a-passo’. Correlações entre as variáveis foram examinadas a 

priori e quando pelo teste de Spearman os valores do par correlacionado excediam 0,5 

somente uma das variáveis era escolhida para o modelo. Para explorar a influência do 

microclima de borda na mortalidade, foram também gerados modelos constando a distância 

ortogonal da borda até o indivíduo e os valores de mínima umidade relativa do ar obtidos no 

dia de cada experimento (Figura 4.5).  

Os diferentes modelos encontrados como significativos foram comparados entre si 

utilizando técnica de aproximação teórica bayesiana: critério de informação de Akaike 

(AIC). O AIC é semelhante ao -2 log da verossimilhança, também adotado para 

comparação. O menor valor de AIC é utilizado para selecionar o modelo final mais 
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parcimonioso, entre os modelos gerados (Burham e Anderson, 2002). Para testar o ajuste 

dos dados e a performance do modelo como preditor da mortalidade dos indivíduos, foram 

adotados três critérios de teste: a) estatística da razão de verossimilhança, comparando o 

modelo gerado ao nulo (somente com o intercepto) pelo teste de χ2; b) pelo valor do 

pseudo R2 de Nagelkerke, considerado equivalente ao coeficiente de determinação R2 dos 

modelos lineares; e c) pela área sob a curva ROC (Receiver Operator Characteristic): 

Curva de Sensibilidade do Operador (Pearce e Ferrier, 2000; Hosmer e Lemeshow, 2000). 

A curva ROC é uma técnica não-paramétrica que testa a performance de um modelo binário 

de forma independente aos efeitos isolados das variáveis. A área sob a curva varia de 0,5 

(nenhuma habilidade de predição) a 1 (habilidade perfeita de predição). Modelos com 

valores entre 0,7-0,9 são considerados bons, sendo que valores superiores a 0,9 são de alta 

acurácia para previsão de probabilidades. A análise estatística foi rodada no R 3.0.3 (R 

Development Core Team) usando os pacotes stats 3.0.3 e rockchalk 1.8.0. 

 

4.3 Resultados 
 

A mortalidade pós-fogo varia entre as espécies e para todas elas, quanto maior é o 

diâmetro da base do estipe, menor será a mortalidade. Além disso, a mortalidade de Euterpe 

precatoria e das outras quatro espécies do experimento é fortemente influenciada pelo 

padrão de queima da copa. A probabilidade de mortalidade aumenta na proporção do 

aumento da queima das folhas. A temperatura na gema apical é variável, no entanto, não 

explica a mortalidade dos estipes. A altura do estipe e a altura total do indivíduo não 

influenciam na mortalidade. Na explicação da mortalidade dos estipes pós-fogo tem mais 

importância a morfologia das plantas do que a quantidade de fluxo de calor aplicada à cada 

uma, já que a distribuição deste fluxo medido pelo histórico tempo-temperatura não diferiu 

entre os indivíduos.  
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4.3.1 O fluxo de calor na base de cada indivíduo foi aplicado de forma igualitária 
 

A distribuição do fluxo de calor do histórico tempo-temperatura medida pelos 

termopares (n = 85) não diferiu entre os indivíduos (Tabela 4.6). A máxima temperatura 

aplicada à base das plantas foi de 727 oC, e o valor máximo de somatório das temperaturas 

em 360 s foi de 70.776 oC, e o valor mínimo deste somatório de 12.991 oC. A altura de 

queima do estipe (HQE) foi obtida logo na primeira semana pós-fogo, e considerou a altura 

máxima da carbonização do estipe pelo fogo. HQE foi de 122 cm para Euterpe precatoria e 

de 100 cm para as outras espécies (Figura 4.6). Em alguns indivíduos o estipe ficou 

inteiramente carbonizado após o fogo, e nesses casos, a proporção de queima do estipe 

(PESTIPE) foi de 100%.  

 

Tabela 4.6. Análise de variância do histórico tempo-temperatura obtido durante o 
experimento de simulação do fogo de superfície no sub-bosque de uma floresta na 
Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil, para n = 85 indivíduos. O 
intervalo de registro é de 360 s, imediatamente após ignição; combustível serapilheira em 
área de 1 m2. p < 0,05. 
Histórico tempo-temperatura Média (±desvio padrão) G.l. F p 
Máximas (oC) 437 ±175 4,80 0,370 0,829 
Médias (oC) 112 ±35 4,80 0,110 0,979 
Somatório (oC) 40.655 ±12.822 4,80 0,110 0,979 
Médias 150 s (oC) 180 ±65 4,80 0,192 0,942 
Somatório 150 s (oC) 32.370 ±11.590 4,89 0,192 0,942 

 

O estimador perda total de folhas (PFOLHA) é o resultado final da soma do 

consumo de folhas do dia do experimento com a proporção de folhas queimadas nas cinco 

vistorias subsequentes, somando folhas com limbo queimado totalmente e limbo queimado 

parcialmente. Em alguns indivíduos as folhas eram consumidas imediatamente pelo fogo ao 

tombarem horizontalmente para o chão, e em contato com o fogo, ocorria a combustão 

completa das mesmas. A queima da copa foi total para 81% dos indivíduos, passados ~144 

dias do experimento. Aqueles com perda total das folhas inferior a 70% que não 

apresentaram rebrotes foram classificados como sobreviventes ao fogo.  
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4.3.2 A temperatura na gema apical é variável, porém não explica mortalidade 
 

Na medida em que aumenta a proporção do estipe queimado, mais energia calorífica 

chega à gema, por influência condutiva tanto interna quanto externa. O aumento da 

porcentagem da cicatriz de queima do estipe (PESTIPE) influencia positivamente o fluxo de 

calor externo (condução do calor pela pluma), e interno (condução do calor através do 

estipe), na variação de temperatura na gema. Incremento máximo de temperatura no centro 

da gema apical (INCMAX), para as quatro espécies menos Euterpe precatoria (n = 60), tem 

relação linear com o aumento da proporção de queima do estipe mais o aumento do 

somatório das temperaturas na base do estipe (SUMTB) (R2 = 0,53; g.l. = 2,50; F = 30,55; p 

< 0,001.) – Figura 4.7. 

Também a soma das temperaturas da gema (SUMTG), bem como a temperatura 

média da gema (TMEDG) tem relação linear positiva com PESTIPE + SUMTB (R2 = 0,48 

para ambas variáveis). Entre as variáveis de temperatura no centro da gema, o incremento 

máximo de temperatura é o que melhor ajusta com relação ao aumento da proporção de 

queima do estipe. No entanto, nem INCMAX, nem as medidas de temperatura máxima na 

gema (TMAXG), temperatura média na gema em 360 s (TMEDG) e somatório das 

temperaturas na gema (SUMTG) tem relação com a queima total de folhas (PFOLHA) ou 

com a mortalidade dos indivíduos, como será descrito mais adiante.  
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Figura 4.6. Distribuição das alturas dos estipes (HE) e das alturas máximas de queima do estipe no 

pós-fogo de superfície, por indivíduo amostrado das cinco espécies (n = 85) do experimento de 
simulação do fogo de superfície no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em 
Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. 

 

 
Figura 4.7. Superfície de regressão do incremento máximo da temperatura no centro da gema 

(temperatura do centro da gema menos temperatura ambiente), em função da proporção de 
queima do estipe e do somatório das temperaturas na base do estipe, para indivíduos das 
espécies Bactris maraja, Chamaedorea pauciflora, Geonoma deversa e Hyospathe elegans (n 
= 53). R2 = 0,53; g.l. = 2,50; F = 30,55; p < 0,001; durante o experimento de simulação do fogo 
de superfície no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre 
– Brasil 
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4.3.3 Mortalidade e rebrote variam entre as espécies e o diâmetro influencia mais 
que a altura na mortalidade 
 

A distribuição da mortalidade pós-fogo varia entre as espécies de sub-bosque 

(Kruskal-Wallis, H = 8,11; g.l.: 3; p = 0,044; n = 60). Hyospathe elegans (65%) e 

Chamaedorea pauciflora (55%) são as espécies com maior número de estipes perdidos no 

pós-fogo. Apesar de Bactris maraja ter maior número de indivíduos rebrotando (71,5%) em 

comparação às outras espécies, a diferença entre a quantidade de indivíduos rebrotando não 

é significativa (Kruskal-Wallis, H = 6,79; g.l.: 3; p = 0,079; n = 60). O mesmo acontece 

para a sobrevivência (Kruskal-Wallis, H = 2,81; g.l.: 3;  p = 0,421; n = 60) – Figura 4.8.  

Com a morte da parte aérea, a parte subterrânea de todas as espécies amostradas, 

menos E. precatoria, respondeu positivamente. Após quatro meses do experimento de fogo, 

B. maraja teve o maior número de rebrotes basais por indivíduo (total de rebrotes = 20; 1,43 

±1,5 rebrotes ind-1) e maior altura dos rebrotes (34,6 ±27,5 cm ind-1). Tanto o número de 

rebrotes por indivíduo quanto a altura média dos rebrotes variou entre as espécies (Kruskal-

Wallis, número de rebrotes: H = 8,1; g.l.: 3; p = 0,043; n = 60; altura dos rebrotes: H = 

12,1; g.l.: 3; p = 0,007; n = 60) – Figura 4.9. 

Para todas as espécies incluindo E. precatoria, a característica que exerce a maior 

influência na mortalidade dos estipes é o diâmetro ao nível do solo (DAS), e não a altura 

dos estipes (Tabela 4.7). A proporção total de queima das folhas na copa (PFOLHA) 

participa junto ao DAS na explicação da mortalidade dos estipes de Bactris maraja, 

Chamaedorea pauciflora, Geonoma deversa e Hyospathe elegans (n = 60). Também para 

Euterpe precatoria (n = 25), PFOLHA mais DAS explicam a mortalidade dos estipes 

(Tabela 4.9). 
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Figura 4.8. Distribuição dos indivíduos das espécies Bactris maraja, Chamaedorea pauciflora, 

Geonoma deversa e Hyospathe elegans (n = 60) por destino total pós-fogo do experimento de 
simulação do fogo de superfície no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em 
Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil: Rebrote total: recrescimento + rebrote basal + lateral; 
Mortalidade total: mortalidade sem rebrote + mortalidade pós-rebrote falho. * diferença 
significativa na distribuição p < 0,05, pelo teste de Kruskal-Wallis; n.s.: não significativo. 

 

 
Figura 4.9. Distribuição do número de rebrotes e da altura máxima dos rebrotes pós-fogo por 

indivíduo das espécies Bactris maraja, Chamaedorea pauciflora, Geonoma deversa e Hyospathe 
elegans (n = 60) do experimento de simulação do fogo de superfície no sub-bosque de uma 
floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. Letras acima das barras 
indicam diferença significativa p < 0,05, pelo teste de Kruskal-Wallis. 

 

 

Para todas as espécies, quanto maior DAS menor a mortalidade, enquanto que a 

altura do estipe e a altura total dos indivíduos, não apareceram como variáveis significativas 

em nenhum dos modelos testados. E mesmo havendo positiva influência da porcentagem de 
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cicatriz de queima do estipe (PESTIPE) no aumento da temperatura na gema apical (Figura 

4.7), esta temperatura na gema não tem relação com a mortalidade dos estipes. Os modelos 

não significativos contendo as variáveis de altura e temperaturas da gema foram excluídos 

baseado na análise de modelos lineares generalizados (GLM).  

São significativas as variáveis PESTIPE, PFOLHA, além de BORDA, que é a 

distância ortogonal do indivíduo amostrado até a borda da floresta, e RHMIN, mínima 

umidade relativa do ar, representando o microclima no momento do experimento. Na 

regressão logística utilizando as variáveis significativas da análise GLM, para o grupo das 

quatro espécies menos E. precatoria, cinco modelos aparecem como significativos na 

explicação da mortalidade dos estipes (Tabela 4.7). O modelo final foi o de número 2 e tem 

o menor AIC (critério de Akaike): 32,08 e contém as variáveis PFOLHA, proporção de 

queima total das folhas, e DAS, diâmetro à altura do solo. 

Um aumento na probabilidade de mortalidade é condicionado pelo aumento da 

proporção de queima das folhas em plantas de menor diâmetro (Figura 4.10). O modelo 

final é significativo quando comparado ao modelo nulo (somente intercepto) χ2(2, n = 60) 

= 15,75; p < 0,001, e o poder de predição desta regressão é de 88%. A análise da área sob a 

curva ROC (área de 0,92; Tabela 4.8; Figura 4.11) reforça a determinação do modelo 2 

como o melhor ajustado aos dados, com maior poder de predição e explicação da 

mortalidade dos indivíduos das quatro espécies.  
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Tabela 4.7. Modelos de regressão logística para a mortalidade pós-fogo dos indivíduos de Bactris 
maraja, Chamaedorea pauciflora, Geonoma deversa e Hyospathe elegans (n = 60), do 
experimento de simulação do fogo de superfície no sub-bosque de uma floresta na Amazônia 
Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. Modelos ordenados pelo menor valor do Δ de AIC. 
Somente modelos significativos são mostrados, p < 0,05. 

Modelo Variáveis -2 Log 
Verossimilhança AICa ΔAICb Nagelkerke 

R2 
Área 
ROCc 

2 Intercepto+DAS+PFOLHA 26,082 32,08 0 0,45 0,92 

4 Intercepto+DAS+PESTIPE:BORDAf 28,618 34,61 2,53 0,42 0,78 

3 Intercepto+DAS 33,863 35,86 3,78 0,22 0,81 

1 Intercepto+DASd+PESTIPEe 31,309 37,30 5,22 0,35 0,79 

5 Intercepto+DAS+PESTIPE:RHMINg 31,801 37,80 5,72 0,33 0,78 

a) Critério de informação de Akaike; 
b) Diferença entre o AIC do modelo e o menor valor de AIC entre os modelos; 
c) Área sob a Curva de Sensibilidade do Operador (ROC); 
d) Diâmetro da base do estipe à altura do solo; 
e) Proporção da altura de queima do estipe; 
f) Distância ortogonal do indivíduo em relação à borda da floresta; 
g) Umidade relativa do ar mínima no momento da queima do indivíduo; 

 
Tabela 4.8. Coeficientes do modelo 2 da regressão logística de mortalidade pós-fogo dos 
indivíduos das espécies Bactris maraja, Chamaedorea pauciflora, Geonoma deversa e Hyospathe 
elegans (n = 60), no experimento de simulação do fogo de superfície no sub-bosque de uma 
floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. B: coeficiente de regressão do 
modelo; Wald: valores da estatística Wald; g.l.: graus de liberdade de cada variável do modelo; 
Sig.: valores de p para cada coeficiente de probabilidade do modelo. 

Variáveis B Erro 
Padrão Wald g.l. Sig 

Intervalo 
Confiança 95% 

Exp(B) 
Menor Maior 

Intercepto 0,161 2,023 0,006 1 0,937   

Diâmetro do estipe à altura 
do solo (DAS) -1,076 0,497 4,699 1 0,030 0,129 0,902 

Proporção da queima de 
folhas na copa (PFOLHA) 4,919 1,978 6,183 1 0,013 2,83 6610 
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Figura 4.10. Mortalidade pós-fogo em função da diâmetro da base da planta à altura do solo (DAS) 

e da proporção de queima total de folhas na copa (PFOLHA), para as espécies Bactris maraja, 
Chamaedorea pauciflora, Geonoma deversa e Hyospathe elegans (n = 60), no experimento de 
simulação de fogo de superfície no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em 
Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil (p < 0,05). 

 
 
 

A equação de regressão considerando as variáveis significativas do modelo final é 

ln( !(!)
1−𝑝(𝑥)

) = -1,076xDAS+4,919xPFOLHA. No cálculo das probabilidades derivado da equação, é 

possível estimar que para um indivíduo de estipe com 5 cm de diâmetro na base, a 

probabilidade de mortalidade é baixa (aproximadamente 38%) mesmo com 100% das folhas 

afetadas pelo fogo. Para indivíduos com estipes ≈3 cm de diâmetro a probabilidade de 

mortalidade já é de 76% com 100% da copa queimada. Para este mesmo diâmetro mas com 

metade da copa queimada, a probabilidade de morte cai para 21%. Nos estipes próximos a 1 

cm de diâmetro, a probabilidade de mortalidade é sempre superior a 50%, independente das 

condições de queima da copa - Figura 4.12.  
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Figura 4.11. Curvas ROC (Curvas de Sensibilidade do Operador) geradas para os cinco modelos de 

maior significância na modelagem da mortalidade pós-fogo dos indivíduos das espécies Bactris 
maraja, Chamaedorea pauciflora, Geonoma deversa e Hyospathe elegans (n = 60) no 
experimento de simulação de fogo de superfície no sub-bosque de uma floresta na Amazônia 
Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. Informações sobre os modelos na Tabela 4.7. 

 

 
Figura 4.12. Curvas ajustadas da probabilidade individual de mortalidade em função da proporção 

de queima das folhas na copa (PFOLHA) e de quatro níveis de diâmetro à altura do solo 
(DAS), das espécies Bactris maraja, Chamaedorea pauciflora, Geonoma deversa e Hyospathe 
elegans (n = 60), no experimento de simulação de fogo de superfície no sub-bosque de uma 
floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil (p < 0,05). 
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4.3.4 Mortalidade de Euterpe precatoria é definida pelo padrão de queima da copa 
 

Também para E. precatoria a queima de folhas mais o diâmetro da base do estipe 

são determinantes na mortalidade dos indivíduos. Outras variáveis do estudo não aparecem 

significativas na construção do modelo e o modelo final é significativo contra o nulo 

(somente o intercepto) quando χ2(2, n = 25) = 16,75, p < 0,001. Este modelo final tem 

88% do poder de predição da mortalidade e um AIC (critério de Akaike) de 21,9 (Tabela 

4.9). 

Para estimativa de mortalidade de E. precatoria a equação de regressão logística 

(Tabela 4.10) é ln( !(!)
1−𝑝(𝑥)

) = -1,241xDAS+5,712xPFOLHA. Isso significa que para um aumento 

de 2 para 6 cm de diâmetro na base do estipe, considerando um indivíduo com 100% de 

folhas queimadas, a chance de mortalidade cai de 97% para somente 15% respectiva ao 

diâmetro. Já com a copa com somente metade da folhas queimadas, esta mesma relação de 

2 para 6 cm de diâmetro do estipe, passa de 83% para 1%, respectivamente, de 

probabilidade de morte (Figuras 4.13 e 4.14). 

 

Tabela 4.9. Modelos de regressão logística para a mortalidade dos indivíduos de Euterpe 
precatoria (n = 25), no experimento de simulação de fogo de superfície no sub-bosque de uma 
floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. Modelos ordenados pelo 
menor valor do Δ de AIC. Somente modelos significativos são mostrados, p < 0,05. 

Modelo Variáveis -2 Log 
Verossimilhança AICa Δ AICb Nagelkerke 

R2 
Área 
ROCc 

2 Intercepto +DASf+PFOLHA 17,90 21,9 0 0,65 0,90 

1 Intercepto+PFOLHAd 22,84 24,9 3 0,69 0,81 

3 Intercepto +DAS+PESTIPEe 25,61 29,6 7.7 0,40 0,88 

a) Critério de informação de Akaike; 
b) Diferença entre o AIC do modelo e o menor valor de AIC entre os modelos; 
c) Área sob a Curva de Sensibilidade do Operador (ROC); 
d) Proporção total de queima da copa; 
e) Proporção da altura de queima do estipe;  
f) Diâmetro da base do estipe à altura do solo. 
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Tabela 4.10. Resultados da regressão logística para a mortalidade dos indivíduos de Euterpe 
precatoria (n = 25), no experimento de simulação de fogo de superfície no sub-bosque de uma 
floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil. B: coeficiente de regressão do 
modelo; Wald: valores da estatística Wald; g.l.: graus de liberdade de cada variável do modelo; 
Sig.: valores de p para cada coeficiente de probabilidade do modelo. 

 B Erro Padrão Wald g.l. Sig 
Intervalo 

confiança 95% 
Exp(B) 

Variáveis      menor     maior 
Diâmetro do estipe à altura do 
solo (DAS) -1,241 0,511 5,889 1 0,015 0,106 0,788 

Proporção da queima de folhas na 
copa (PFOLHA) 5,712 2,215 6,649 1 0,010 3,936 23257 

 

 

O modelo final que considera a proporção de queima total das folhas (PFOLHA) é 

superior em qualidade de ajuste do que o que considera a proporção de altura de queima do 

estipe (PESTIPE) como preditor. Apesar de ambos serem significativos, o modelo 2, com a 

variável PFOLHA tem maior área sob a curva ROC (Tabela 4.9): 0,90, superior aos 0,70 

que significa um bom modelo de ajuste para prever a mortalidade de Euterpe precatoria. 

Uma análise gráfica indica que a contribuição do diâmetro na probabilidade de 

mortalidade é mínima nos diâmetros menores (Figura 4.15). Sendo baixa a proporção total 

de queima da copa, estes mesmos menores diâmetros possuirão a maior probabilidade de 

mortalidade, que aumentará condicionada pela proporção de queima da copa, até um ponto 

de corte próximo aos 4 cm de diâmetro. Neste ponto, mesmo com altas taxas de queima das 

folhas, a probabilidade de morte pode ser reduzida pela metade. Sobreviverão os indivíduos 

desta espécie que tiverem maior diâmetro na altura do solo (acima de 4 cm) e que restarem 

parte da copa ainda sem queimar. 
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Figura 4.13. Mortalidade em função da diâmetro da base da planta à altura do solo (DAS) e da 

proporção de queima total de folhas na copa (PFOLHA), para a espécie Euterpe precatoria (n 
= 25), quatro meses após o experimento de simulação de fogo de superfície no sub-bosque de 
uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil (p < 0,05). 

 

 
Figura 4.14. Probabilidades parciais de mortalidade em função da proporção total de queima de 

folhas na copa (PFOLHA), e do diâmetro da base da planta à altura do solo (DAS), para a 
espécie Euterpe precatoria (n = 25), quatro meses após o experimento de simulação de fogo de 
superfície no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – 
Brasil (p < 0,05). Área escura refere-se aos intervalos de confiança.  
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Figura 4.15. Curvas ajustadas da probabilidade individual de mortalidade em função da proporção 
de queima de folhas na copa (PFOLHA), e de cinco níveis de diâmetro da base da planta à 
altura do solo (DAS): ≥ 1 < 1,9 cm, > 2 < 3,9 cm, > 4 < 5,9 cm e > 6 cm, para a espécie 
Euterpe precatoria (n = 25), quatro meses após o experimento de simulação de fogo de 
superfície no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – 
Brasil (p < 0,05).  

 

A altura do estipe tem alguma influência na proporção de queima das folhas. Quanto 

mais alta a parte inferior da copa das folhas (medida pela altura do estipe ou altura da base 

do limbo foliar), menor será a proporção de folhas queimadas (R2 = 0,29; F1,23 = 11,24; n 

=25; p = 0,002) – Figura 4.16. Embora seja significativo na proteção das folhas contra o 

fluxo de calor, nem altura do estipe, nem altura total da planta são variáveis significativas 

no modelo geral e nos modelos de regressão que expliquem a mortalidade da espécie. 

E. precatoria não rebrota desde a base, como as outras espécies de sub-bosque 

amostradas neste trabalho. Contudo, foi verificado o rebrote apical, ou seja, o recrescimento 

do ápice apical, que foi contabilizado quando já não havia mais que 30% das folhas verdes 

na copa. De qualquer maneira o rebrote apical para esta espécie iniciou mesmo ainda 

quando havia mais de 30% das folhas na copa. Sete indivíduos responderam ao fogo e à 

perda das folhas com recrescimento apical (28%, n = 25), mas somente quatro dos 25 

indivíduos amostrados mantiveram o recrescimento do ápice até os quatro meses pós-fogo 

(16% dos indivíduos). Não foi encontrada variável que explique de forma significativa o 

recrescimento da gema apical em E. precatoria. 
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Figura 4.16 Regressão linear entre a proporção total de folhas queimadas na copa (PFOLHA), e a 

altura do estipe de Euterpe precatoria (n = 25), quatro meses após o experimento de simulação 
de fogo de superfície no sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do 
Sul, Acre – Brasil (p < 0,05).  

 

4.4 Discussão 
 

4.4.1 Fogo e mortalidade dos estipes 
 

Mortalidade das plantas pós-fogo é um descritor bem conhecido da intensidade do 

fogo, por haver correlação direta entre severidade-fogo-causal e mortalidade (Uhl e 

Kauffman, 1990; Pinard et al., 1999; Barlow et al., 2003; Catry et al., 2010; Brando et al., 

2012). A limitação do uso deste descritor (segundo Keeley, 2009) é suplantada no presente 

trabalho dentro da perspectiva de uma avaliação pós-fogo quase imediata (até uma semana 

após o evento). Entendendo mortalidade como medida de severidade em sentido amplo, 

modelar esta mortalidade constitui ferramenta importante para prever mudanças futuras nos 

ecossistemas (Michaletz e Johnson, 2008). Modelos preditivos baseados em regressão 

logística são instrumentos poderosos para modelar eventos de mortalidade pós-fogo 

(Woolley et al., 2012). Seu uso não é recente (Woolley et al., 2012) e é ferramenta também 

utilizada na modelagem de mortalidade advinda de outros distúrbios, como vento (Jalkanen 

e Mattila, 2000) e mortalidade natural (Alvarez-González et al., 2004; Chao et al., 2008). 
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Os modelos gerados no presente trabalho, tanto o modelo comum para as palmeiras 

de sub-bosque, quanto o modelo específico para Euterpe precatoria, se mostraram válidos 

na predição da mortalidade destas palmeiras de pequeno diâmetro quando testados de forma 

intercambiada e também quando aplicados de forma isolada para cada espécie. 

Esperávamos que a mortalidade também fosse explicada pela proporção de queima do 

estipe, mas isso parece mais plausível dentro de um modelo que incluísse a altura como 

variável importante na mortalidade (Higgins et al., 2000; Hoffmann e Solbrig, 2003), o que 

não foi o caso. O diâmetro é de fato a característica morfológica mais importante na 

explicação da mortalidade pós-fogo das plantas (Uhl e Kauffman, 1990; Dickinson e 

Johnson, 2001; Bova e Dickinson, 2003, 2005; Hood et al., 2008) e sua relação com a 

queima das copas pode auxiliar na explicação do processo pelo qual as palmeiras de sub-

bosque morrem devido ao fogo. 

Existem duas hipóteses gerais que explicam a mortalidade pós-fogo das plantas, 

considerando os processos de 1a ordem, ou seja, os processos imediatos à queima. Uma 

evidencia o efeito do fluxo de calor, o tempo de residência deste calor e a temperatura 

crítica atuando na necrose das células do câmbio (Michaletz et al., 2012, para uma revisão). 

A outra hipótese enfatiza a relação dos tecidos condutores, mais que o câmbio, na 

determinação da mortalidade. Assim, uma descontinuidade na condutividade do xilema, 

causada por influência externa do fluxo de calor do fogo de superfície circundante, pode 

afetar a viscosidade dos solutos e prejudicar a área funcional deste tecido (Balfour e 

Midgley, 2006; Midgley et al., 2011; Lawes et al., 2011). 

Nossos resultados mostram que existe transferência vertical de calor entre a base e o 

ápice da planta, e em muitos casos, o incremento máximo (temperatura máxima do centro 

da gema menos a temperatura ambiente) desta temperatura chegou a 30 oC (Figura 4.18). A 

temperatura máxima no centro da gema alcançou, para alguns indivíduos, valores próximos 

à 50 oC. Poderia bastar este valor para morte da gema, porém, alguns destes indivíduos 

como variação de temperatura na gema (até 30 oC) tiveram recrescimento dos seus ápices, 

indicando a continuidade das atividades metabólicas, e sobrevivência de alguns indivíduos. 

Nenhuma variável de temperatura da gema foi significativa na explicação da mortalidade. 

Nos parece plausível então, que esta mortalidade não esteja relacionada à morte da gema 

apical em estipes monopodiais, como o das palmeiras. 
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A relativa importância das variáveis de severidade, queima do caule ou queima da 

copa, é bem variável na literatura (Michaletz e Johnson, 2008), considerando que grande 

parte dos trabalhos está concentrado em espécies de florestas temperadas. Nestes estudos a 

queima da copa é ligada à morte das gemas, dentro da premissa de ser um indivíduo uma 

população de meristemas (Gill, 1985; Michaletz e Johnson, 2007, 2008). Não pudemos 

confirmar isso no nosso estudo, pois mesmo com a queima de mais de 70% da copa, 

ocorreu o recrescimento do ápice meristemático das palmeiras amostradas, indicando que a 

gema não havia sofrido dano com o fluxo de calor imposto na base. A modelagem da 

queima da copa como indicativo da morte das gemas parece não funcionar da mesma forma 

para as monocotiledôneas arbóreas como funciona para as dicotiledôneas.  

Por outro lado, a relação maior diâmetro maior proteção contra o fogo é válida 

também para as palmeiras de pequeno diâmetro. Até o presente momento não havia sido 

feito trabalho que abordasse a mortalidade experimental de indivíduos < 10 cm de diâmetro 

na Amazônia, e embora se saiba que nas dicotiledôneas o diâmetro é importante na proteção 

do câmbio, nada havia sido estudado com palmeiras. Entretanto, não há como traçar um 

paralelo fisiológico entre palmeiras e dicotiledôneas, no que se refere à mortalidade 

influenciada pelo diâmetro, sem abordar a estrutura anatômica destes dois grandes grupos. 

Nas dicotiledôneas de crescimento secundário, o fluxo de calor é impedido ou diminuído 

enquanto ultrapassa diversas barreiras histológicas, de fora para dentro da planta: felema, 

felogênio, feloderme, parênquima, floema até chegar o câmbio; tecidos que juntos 

constituem o conceito simplificado ‘casca’ (Gill, 1985): que é um eficiente ‘escudo’ anti-

térmico de espessura variável.  
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Figura 4.17. Distribuição do valores de incremento máximo de temperatura (oC), por destino pós-

fogo para todas as espécies amostradas no experimento de simulação de fogo de superfície no 
sub-bosque de uma floresta na Amazônia Ocidental, em Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil (n = 
85). Não há variação significativa entre os destinos (Teste Kruskal-Wallis, H = 1,125) 

 
 

Nas palmeiras, a organização estrutural é outra. Não existe casca, como existe nas 

dicotiledôneas; também não existem tecidos anelares, todo o sistema vascular é organizado 

em feixes vasculares, circundado por tecido de células com parede mais, ou menos, espessa 

(Tomlinson, 1990). O que seria equivalente à periderme, passa a ser um aglomerado de 

células altamente espessadas, associado a um tecido abundante em fibras 

esclerenquimatosas e de dureza específica alta (Tomlinson, 1990, 2006; Thomas e 

Franceschi, 2013). Esta organização estrutural permite uma vantagem de proteção dos 

tecidos internos, em comparação às dicotiledôneas (Gill, 1985; Tomlinson, 2006).  

Se o mesmo fluxo de calor atinge palmeiras e dicotiledôneas indistintamente, existe 

vantagem morfológica na diferente estrutura interna das palmeiras? No nosso estudo, 

indivíduos com diâmetro na base próximo aos 10 cm sobreviveram ao impacto do fogo, 

enquanto que outros estudos indicam que a mortalidade de dicotiledôneas ~ 20 cm de 

diâmetro sujeitas ao fogo é quase total (Ivanauskas et al., 2003; Haugaasen et al., 2003; 

Balch et al., 2011; Brando et al., 2012; Balch et al., 2013). Em certas regiões, pináceas são 

eliminadas do ambiente por razão de fogos muito intensos e somente palmeiras resistentes 

ao fogo sobrevivem (Brown e Smith, 2000). Uma possível aproximação à resposta de 

vantagem dos estipes de palmeiras frente aos caules de diâmetro semelhante deve 

considerar os processos envolvidos na morte fisiológica pós-distúrbio. 
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A morte da parte aérea das plantas sujeitas à um estresse fisiológico está ligada à 

redução do movimento de água e nutrientes desde o solo (McDowell et al., 2008; Sevanto et 

al., 2014). Obstruções no sistema vascular levam à diminuição do movimento de água e 

nutrientes (Michaletz et al., 2012) também em palmeiras (Madurapperuma et al., 2007). A 

falha no sistema hidráulico das plantas ocorre quando a quantidade de água perdida pela 

transpiração supera a quantidade de água captada pelas raízes (Michaletz et al., 2012; 

Sevanto et al., 2014). Em um sistema onde a umidade do solo permanece em capacidade de 

campo, a obstrução do sistema vascular pode ser a principal causa de mortalidade do 

sistema aéreo, secando as folhas (Michaletz e Johnson, 2006; Michaletz et al., 2012). Dado 

que a utilização de carboidratos pela planta está intimamente associada ao uso e transporte 

de água no sistema, estudos mostram que a planta morrerá por consequência conjunta da 

falha no suporte de carboidratos e seca fisiológica: o tempo que levará a morte dependerá 

do balanço entre estes processos (Sevanto et al., 2014). 

Nosso resultados indicam que a morte dos estipes das palmeiras de pequeno 

diâmetro é explicada pela atuação conjunta de pelo menos dois processos: 1) o aquecimento 

das folhas na copa, que contribui para o ressecamento das mesmas (segundo a equação de 

Van Wagner, 1973); e 2) a interrupção do sistema vascular por ação da temperatura na 

coalescência das células e/ou cavitação do xilema (Michaletz et al., 2012). É possível que a 

perda das folhas por ressecamento contribua com o mau funcionamento do sistema vascular 

e vice-versa. De todas as maneiras a planta sofrerá com estresse hídrico, dificultando a 

recuperação de suas folhas e a normalização das atividades fisiológicas.  

Retornar folhas em taxas adequadas parece não ser um problema para muitas 

espécies de palmeiras de sub-bosque (Valverde et al., 2006; Zuidema e Boot, 2007; 

Hernandez-Barrios et al., 2012), portanto, nos parece bem evidente que a mortalidade da 

parte aérea pós-fogo em palmeiras de sub-bosque depende quase que exclusivamente da 

falha do sistema hidráulico, causada pelo fluxo de calor do fogo de superfície ao atingir a 

base dos estipes. Para uma melhor compreensão, há necessidade de desenvolver estudos 

fisiológicos em palmeiras que considerem a potencial hídrico dos tecidos, as taxas de 

utilização e o acesso às reservas de carboidratos e a possível conexão com falhas 

osmorregulatórias, bem como estudos anatômicos que considerem a deformação das 

paredes dos tecidos. 

Ao executarmos no nosso estudo uma técnica não evasiva para ecologia do fogo, 

estamos avançando no uso do fogo em situação controlada para fins científicos. Ao 
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direcionarmos este uso controlado especificamente ao objeto de pesquisa, no caso palmeiras 

de sub-bosque, minimizamos o impacto nas plantas da vizinhança e, da mesma forma, 

estabelecemos um bom controle das condições de fogo. As medidas do tempo de residência 

da flama, dos picos de temperatura e da somatória destas temperaturas, representam 

informações mais apropriadas ao estudo da mortalidade pós-fogo do que somente a 

informação da intensidade do fogo. Traduzir intensidade do fogo em severidade do fogo é 

uma maneira bastante apropriada de compreender o impacto do fogo nos ecossistemas 

(Keeley, 2009). 

 

4.4.2 Fogo e resiliência das espécies 
 

Nosso estudo comprovou que palmeiras de sub-bosque rebrotam depois do fogo. 

Entretanto, nem todas e não na mesma taxa. Já era esperado que Euterpe precatoria não 

rebrotasse, pois ao contrário de outra espécie do mesmo gênero E. oleraceae, a espécie 

amostrada neste estudo não emite perfilhamento, portanto, nos parecia pouco provável que 

a mesma rebrotasse. No entanto, houve o recrescimento do ápice, algo não esperado e que 

serviu para reforçar nossa hipótese de morte hidráulica desta espécie, pois recrescer 

significa que a temperatura amostrada na gema não foi suficiente para determinar a 

supressão de sua atividade, e que existe um limite de diâmetro possível para continuidade 

do crescimento da gema (mais de 4 cm para esta espécie).  

Este recrescimento pode estar mais ligado também à fase jovem, que foi a única 

amostrada para a espécie Euterpe precatoria. Estudos indicam que o rebrote pode ser mais 

notório nas fases jovens e diminuir com a passagem para estádios posteriores de vida 

(Clarke et al., 2013). Pela opção que fizemos em não abordar as fases adultas das espécies 

de dossel, pelo fato de que a mortalidade pudesse não ser imediata (Barlow e Peres, 2005; 

Michaletz e Johnson, 2007), e que os efeitos 1os da morte provavelmente fossem 

mascarados pelo tempo que levasse até a morte, não nos foi possível trabalhar com esta 

hipótese.  

Diferente do que foi observado para as espécies jovens de estipe subterrâneo no sub-

bosque (Capítulo II), o perfilhamento: rebrote basal pós-fogo, é a estratégia mais comum 

para as espécies Bactris maraja, Chamaedorea pauciflora e Geonoma deversa. As 

diferenças encontradas entre as espécies nas taxas de crescimento e número de rebrotes 
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podem estar vinculadas à capacidade de cada espécie em acumular reservas nos órgãos 

subterrâneos, e na capacidade de mobilizar estas reservas para responder ao distúrbio (Vesk 

e Westoby, 2004; Moreira et al., 2012). Isso não foi amostrado no nosso trabalho mas é 

tema ainda inexplorado para o grupo das palmeiras de sub-bosque. 

Consideramos a rebrota como resposta ao fogo, porém não como um indicador de 

severidade (Keeley, 2009), e analisamos esta rebrota como característica espécie-específica 

vinculada à resiliência das espécies no ecossistema. Em outro estudo desenvolvido na 

Amazônia, não foram encontradas diferenças significativas entre áreas queimadas e não 

queimadas, amostradas três anos após o fogo, para palmeiras com DAP entre 10 e 20 cm 

(Barlow et al., 2012). Os autores reconhecem que o rápido rebrote de indivíduos pode 

mascarar o resultado dos estudos de avaliação de mortalidade pós-fogo. Como observado no 

nosso estudo, de fato ocorre a perda da parte aérea das palmeiras, porém o rebrote é intenso 

para algumas espécies (p.ex. Bactris maraja, Chamaedorea pauciflora), enquanto que para 

Hyospathe elegans, o rebrote é baixo, a mortalidade é alta e praticamente não há 

sobrevivência. Nosso estudo, mesmo incluindo intervalo de diâmetro inferior à maioria dos 

estudos (< 10 cm), e apenas quatro meses pós fogo, pode inferir de forma mais acurada o 

processo de regeneração a partir do rebrote dos estipes.  

Conhecimento sobre a capacidade de resiliência das espécies pós-distúrbio é 

importante, principalmente em função das condições atuais e futuras de mudanças globais 

de clima e aumento da pressão de derrubada da floresta (Cochrane, 2003; Silvestrini et al., 

2010; Coe et al., 2013; Morton et al., 2013). O conhecimento sobre a capacidade das 

espécies em ter resiliência pós-distúrbio representa vantagem para a previsão desta 

resiliência em futuro que poderá haver uma mudança nas frequências e regime de fogo na 

Amazônia. Espécies de palmeiras de sub-bosque, representadas principalmente por Bactris 

maraja e Chamaedorea pauciflora, podem até mesmo perder sua parte aérea como efeito do 

impacto pelo fogo, porém, como observado pelos nossos dados, haverá bom retorno em 

indivíduos, significando resiliência da espécie no ambiente. A mudança na distribuição de 

espécies acoplada ao efeito pós-fogo já é comprovado em diversos ecossistemas 

(Ivanauskas et al., 2003; Liddle et al., 2006, Pausas e Verdú, 2008), inclusive pela 

facilitação da invasão de espécies não nativas (Stevens e Beckage, 2009; Silvério et al., 

2013). 
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Uma resiliência moderada é avaliada para Geonoma deversa. Por outro lado, 

Hyospathe elegans, e, principalmente, Euterpe precatoria, podem ser consideradas de baixa 

resiliência e com risco acentuado de haver diminuição da população de suas espécies em 

bordas de floresta que sobrevenha o fogo de superfície. O agravante para E. precatoria é 

que não há rebrote basal nos indivíduos sujeitos ao fogo, a morte do estipe representa a 

morte do indivíduo, e portanto, o fogo de superfície significaria um importante impacto à 

população da espécie, reduzindo, ou mesmo suprimindo todo um estádio de vida de uma 

determinada área que venha a sofrer um incêndio de superfície.  

Cabe ressaltar que os resultados são válidos na predição de mortalidade dessas 

espécies em uma situação específica de topografia e microclima. Não obstante nossos 

resultados não tenham estabelecido relação entre mortalidade e baixa umidade ou menor 

distância da borda, as alterações microclimáticas causadas tanto pela reincidência do fogo 

nas bordas (Cochrane et al., 1999; Cochrane e Laurance, 2002, 2008), quanto pela alteração 

climática global (Malhi et al., 2008), podem elevar o risco e as predições de mortalidade 

para estas espécies. Nosso estudo significa um ponto de partida comparativo para possíveis 

mudanças futuras nos ambientes e aumento de distúrbios nos ecossistemas onde habitam 

estas espécies. Mais pesquisas devem ser feitas com espécies de plantas da floresta tropical, 

com relação ao risco e resiliência espécie-especifica ao fogo.  
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4.5 Conclusões 
 

Os resultados aqui apresentados nos permitem concluir que espécies de palmeiras de 

sub-bosque possuem respostas variáveis ao efeito de um fogo de superfície de baixa 

intensidade. É esperado que aconteça alta mortalidade dos estipes, porém, também boas 

taxas de rebrote, embora a sobrevivência possa ser baixa. O indicador de severidade 

proporção de queima da copa é importante para predizer a mortalidade dos estipes das 

espécies amostradas no nosso estudo, tanto para aquelas que têm todas as fases de vida no 

sub-bosque quanto para a fase jovem da espécie Euterpe precatoria. A mortalidade dos 

estipes das espécies do nosso estudo pode ser explicada pela influência do calor na base dos 

estipes, sendo que um maior diâmetro na base destes estipes é mais importante para evitar a 

mortalidade, do que uma maior altura deste estipe. Provavelmente a cavitação das células 

do sistema vascular na altura do fluxo de calor na base deste estipe seja também responsável 

pelo ressecamento das folhas, em associação ao calor convectivo que chega à estas folhas, e 

esta interação promoveria a mortalidade dos estipes.  
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5SÍNTESE 
 

5.1  Fogo e palmeiras em um ecossistema tropical úmido 
 
 

O fogo representa ameaça aos ecossistemas úmidos onde, por modificações 

climáticas, microclimáticas, estruturais, este pode vir a invadir e se alastrar. Os dados da 

literatura citada embasam tal afirmação. Os resultados do estudo indicam que espécies de 

palmeiras que habitam o sub-bosque da floresta tropical, na Amazônia ocidental, respondem 

de forma diferenciada ao impacto do fogo. Existem espécies que sofrem alta mortalidade 

(p.ex.: Euterpe precatoria, Hyospathe elegans) e outras que se beneficiam do caráter 

seletivo causado pelo fogo (p.ex.: Attalea maripa, Bactris maraja). Provavelmente tal 

conclusão valha somente para o fogo de superfície de baixa intensidade, o mesmo que 

conseguimos reproduzir nos experimentos. Em hipótese de fogo de maior intensidade, até 

mesmo estas espécies que tiveram resultados positivos podem ser adversamente afetadas 

pelo fogo.  

 

5.2  Perspectivas para a conservação das palmeiras frente às mudanças globais 
 

Constatamos no Capítulo I que Oenocarpus bataua e Attalea maripa possuem maior 

densidade de distribuição dos indivíduos jovens mais próximo à borda, do que no interior 

onde esta densidade é baixa. Estas também são espécies que aparecem comumente em áreas 

abertas no Acre, principalmente o inajá, A. maripa. Justamente esta espécie respondeu bem 

ao impacto do fogo, segundo os resultados do Capítulo II. Dessa maneira, a probabilidade 

do fogo influenciar positivamente o aumento de sua população nas bordas é muito grande; 

pois o fogo muito possivelmente vai diminuir a competição intraespecífica e, além disso, 

abrir mais o dossel à penetração da luz, como a literatura também confirma. Dentre todas as 

espécies, o inajá é forte candidata à espécie beneficiada pelo fogo nos ecossistemas 

alterados da Amazônia ocidental. 

Por outro lado, resultados do capítulo II para o patauá (Oenocarpus bataua) indica 

que esta espécie não tem boa tolerância ao fogo. Ao mesmo tempo, os resultados do 

Capítulo I nos mostraram sua maior densidade na borda, como para A. maripa. Neste caso, 

pode ser difícil prever se haverá uma diminuição de abundância nas bordas, vinculada ao 

fogo. Talvez, em um primeiro momento pode haver uma diminuição do número 
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populacional, entretanto, o fato do fogo aumentar a penetrabilidade de luz no dossel, o que 

influencia na distribuição dos indivíduos jovens da espécie, em casos de não recorrência do 

fogo a densidade de indivíduos jovens de O. bataua pode aumentar ainda mais nas bordas. 

Consideramos preocupante a situação da espécie Euterpe precatoria, notável 

palmeira das florestas amazônicas e de grande importância para uso pela população. No 

Capítulo III ficou bem claro o eminente risco que esta espécie pode sofrer ao observarmos 

sua baixa tolerabilidade ao fogo. Constatamos alta mortalidade de indivíduos para os 

diâmetros amostrados, que são representativos das primeiras classes de recrutamento e um 

impacto nesse estádio muito provavelmente levaria a uma falha no recrutamento 

populacional da espécie. É possível ainda supor uma diminuição da população como um 

todo, pelo menos nas bordas mais impactadas. Estudos de impacto do fogo em indivíduos 

adultos da espécie Euterpe precatoria são urgentes para compreender de forma completa 

qual o nível de ameaça que o fogo representa para esta espécie.  

Entendemos portanto que pode haver diminuição populacional de indivíduos jovens 

de açaí e do patauá em bordas de floresta aberta que sofrerem a ação do fogo de superfície. 

Os resultados são válidos sob os parâmetros microclimáticos amostrados no ano de 2013, 

havendo mudança para pior, perspectiva de muitos autores com base no câmbios globais, a 

estimativa é que a severidade do fogo e consequentemente a mortalidade, aumente para 

estas espécies. 

Nos parece claro que é somente com a mudança nas atitudes e comportamento com 

o manejo do fogo, com a prática sendo diminuída ou mesmo extinta do cotidiano das 

populações da Amazônia, é que o fogo de superfície poderá ser impedido de penetrar nas 

formações florestais, intactas ou alteradas. Um cuidado maior com os aceros e barreiras de 

contenção é importante, mas não são ações definitivas como solução. Com uma maior 

preocupação dos órgãos gestores públicos, e principalmente da sociedade civil – produtores, 

agricultores, manejadores de florestas – no cuidado com o fogo, haverá chance de proteção 

das espécies que apresentaram estes resultados negativos pós-fogo. Ao mesmo tempo, 

estaremos nos preparando para impedir a proliferação de espécies que podem se beneficiar 

com a expansão do fogo de superfície pela Amazônia.  
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