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Martius, mais conhecida como palmito Juçara, encontra-se atualmente sob o risco de
extinção (Governo do Estado de São Paulo, 2003), apesar de ser exigido um plano de manejo sustentável para a
sua exploração, os casos de extração ilegal de vêm aumentando (Galetti & Fernandez, 1998).
O palmito ocorre no estrato médio da Floresta Ombrófila Densa, desde o sul da Bahia (15º S) até o Rio Grande do
Sul (30º S), no Domínio da Floresta TropicalAtlântica (Reis & Guerra, 1999).

Na famíliaArecaceae, destaca-se pela atração que exerce sobre os animais frugívoros. O fruto
constitui-se de uma drupa esférica com pericarpo pouco espesso e liso.Acoloração passa do verde ao roxo negro
durante a maturação (Reitz Zimmermamm, 1999). A frutificação dessa palmeira ocorre de maneira
abundante entre os meses de março e junho (Lorenzi , 2003).

A dispersão das sementes é feita por várias espécies de aves, primatas, morcegos, marsupiais e outros
animais que consomem os frutos (Neofrug, 2003). De acordo com Zimmermamm (1999), as vantagens da
dispersão das sementes por animais são: 1) escapar da predação, que é mais intensa no entorno da “planta mãe”;
2) atingir sítios mais adequados para a germinação das sementes; 3) acelerar a taxa de cruzamentos; 4) possibilitar
aos vegetais ocuparem novos ambientes, favorecendo desta forma a utilização de toda a variabilidade genética
que uma população possui. Do ponto de vista dos animais, os frutos representam uma importante fonte
energética por serem facilmente encontrados, capturados e processados. Conseqüentemente, um grande número
de vertebrados depende de frutos para suas necessidades energéticas. Estimativas sobre a biomassa de
vertebrados frugívoros podem alcançar até 80% da comunidade em florestas tropicais (Janson & Emmons
Galetti , 2003). A polpa dos frutos é fonte primária de energia para muitas espécies de aves, mamíferos,
lagartos e até mesmo de peixes e formigas. Esses animais podem defecar, cuspir, regurgitar ou, simplesmente,
derrubar frutos longe da planta mãe, aumentando consideravelmente as chances de sobrevivência para as
populações das plantas, assim como para os animais (Galetti , 2003). O desaparecimento total da

pode implicar numa grande redução populacional ou mesmo na extinção de alguns animais que se
alimentam dos seus frutos e sementes. Em alguns ecossistemas dentro da Mata Atlântica, a juçara é uma
espécie-chave, sua extinção pode ocasionar o chamado “efeito dominó”, que é a extinção em cadeia de outras
espécies animais que formam as teias alimentares nas comunidades (Galetti , 2003).

A opção por estudar esta espécie de planta deve-se ao seu grande potencial para o manejo, incluindo
seu alto valor comercial, ciclo curto, grande abundância de indivíduos dentro das florestas maduras e ainda seu
potencial ecológico, já que possui uma grande interação com a fauna, sendo importante nutridora de muitos
animais (Reis , 2001). Além disso, estudar o consumo dos frutos da juçara no Parque Estadual Alberto
Löfgren é uma contribuição importante para entender a importância dessa palmeira na manutenção de espécies
da fauna em áreas reflorestadas e urbanas.
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Os objetivos desse trabalho foram: 1) verificar o consumo de frutos e sementes de ,
por vertebrados no Parque Estadual Alberto Löfgren; 2) determinar quais espécies consomem mais os frutos e
com que freqüência elas visitam os cachos; 3) verificar quais espécies são dispersores potenciais das sementes e
quais são predadores; 4) verificar a influência do fluxo de pessoas e carros nas taxas de visitação de
vertebrados; 5) verificar se a presença de outras árvores no entorno das palmeiras afetam o comportamento dos
vertebrados visitantes; 6) observar se há diferenças significativas no consumo dos frutos entre os exemplares de
alturas e diâmetro diferentes.

Este estudo foi realizado no Parque Estadual Alberto Löfgren, São Paulo, (23º 27’ 40.97” S, 46º 38”

16.69” W), no entorno da área administrativa do Instituto Florestal, distante da área de visitação pública, nos meses
de maio, junho e julho de 2006.

Foram analisados doze indivíduos, que se encontravam em locais com algum tipo de interferência
humana, como fluxo de funcionários e carros. Os exemplares de foram escolhidos de acordo com a
presença de frutos maduros. Foram efetuadas uma ou duas visitas por semana. Cada indivíduo de foi
observado por uma hora, mas se o fluxo de animais estivesse grande, permanecia-se no local por mais tempo.
As observações ocorreram entre 8:00 e 16:00 h. No total foram efetuadas 46 horas de observação. Foi utilizada a
observação focal ou árvore focal, que consiste em se permanecer próximo a uma planta com frutos maduros,
registrando os animais que dela se alimentam, assim como seu comportamento (Galetti , 2003).
Cada interação foi considerada um registro. As aves foram identificadas através do guia de Develey & Endrigo
(2004). As observações foram anotadas em uma planilha, registrando-se quais as espécies visitantes,
o horário da visita, o número de indivíduos em uma visita, quanto tempo permaneceram nos cachos de frutos,
o número de frutos consumidos, o comportamento alimentar e o comportamento pós visita. Foi utilizado um
binóculo Bushnel 8x42, dois cronômetros e um aparelho GPS Garmim e-Trex Summit para a marcação das
coordenadas dos pontos observados. Para efetuar as observações, permaneceu-se a aproximadamente 3,0 m de
distância das palmeiras.

Foram registradas nove espécies de vertebrados consumindo os frutos de , sendo oito
aves e um roedor. Estas puderam ser classificadas em três categorias de hábito alimentar (FIGURA 1).
As espécies de aves frugívoras registradas foram o pavó e o tucano-de-bico-verde

. As onívoras foram o sabiá-una , o bem-te-vi-verdadeiro
, o sabiá-de-cabeça-cinza e o sabiá-laranjeira .

As predadoras de sementes foram o periquito-rico e a tiriba-de-testa-vermelha
.Aúnica espécie de mamífero registrada foi o serelepe , considerado predador de

sementes. Apesar de não constatado durante as amostragens padronizadas, o jacuguaçu ,
também foi observado consumindo os frutos da juçara na área de estudo e é uma espécie frugívora e dispersora de
sementes. Foram registradas diferenças tanto na composição quanto no número de visitantes observados entre
cada palmeira amostrada. Os animais se utilizaram dos frutos de duas maneiras: 1) ingerindo-os por inteiro e
2) arrancando e descartando a polpa e consumindo apenas a semente. Os meses de junho e julho foram os meses
em que se obteve mais registros de visitantes, sendo o , a espécie mais registrada em todos os
indivíduos de . Considerando a soma total das espécies que consumiram os frutos, foram obtidas
84 observações de consumo de frutos, sendo que 54 (64%) foram de .
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FIGURA 1 – Porcentagem de espécies de vertebrados observados consumindo os frutos de no
Parque Estadual Alberto Löfgren, agrupados pelo hábito alimentar.

Foram analisadas as variáveis que poderiam prejudicar de forma significativa o consumo de frutos e a
aproximação dos animais nos cachos, como o diâmetro da palmeira, a distância da árvore mais próxima, a
distância do prédio mais próximo e a distância de uma via mais próxima. O fluxo de carros e pessoas em alguns
momentos assustaram os animais que estavam nos cachos, afastando-os. Entretanto, não se pode afirmar que isso
interfira no consumo de frutos de dentro do Parque. O tamanho e o diâmetro dos indivíduos de
também foram analisados, e não estiveram significativamente relacionados ao consumo dos frutos.

O número de espécies observadas consumindo os frutos de pode ser considerado baixo,
quando comparado aos valores encontrados em áreas de floresta madura (Galetti & Aleixo, 1998).
Provavelmente dois fatores podem ter contribuído com esse valor baixo. Primeiro, o esforço amostral pode ter
sido insuficiente para registrar todas as espécies que consomem os frutos de juçara no Parque Estadual Alberto
Löfgren. Segundo, por ser uma área reflorestada, o parque apresenta menos espécies de vertebrados frugívoros
do que áreas de floresta madura.

Muitas espécies de aves frugívoras são atualmente consideradas ameaçadas de extinção como o pavó,
em contrapartida, é justamente esta vulnerabilidade que confere aos vertebrados frugívoros o status de bons
indicadores ecológicos na detecção de alterações ambientais, ou no planejamento de medidas conservacionistas
(Collar , 1987). Os meses em que foram obtidos mais registros de espécies visitantes corresponderam ao
auge da maturação dos frutos da juçara. Duas espécies visitantes, o sabiá-una e o pavó são espécies com grande
capacidade de deslocamento e devem ter sido atraídas ao Parque Estadual Alberto Löfgren pela frutificação da
juçara. Os onívoros representaram a maioria dos visitantes de . Zimmermamm (1999) discutiu a
importância dos onívoros para a dispersão de sementes de juçara em áreas degradadas, que não são capazes de
manter populações de frugívoros de grande porte, ou seja, os onívoros fazem o papel de animais frugívoros na
dispersão de sementes nessas áreas. No Parque Estadual Alberto Löfgren ainda ocorrem frugívoros grandes
como o jacuguaçu, o tucano e o pavó, no entanto pode ser que suas populações sejam menores do que a dos sabiás
onívoros. Os animais influenciam as populações vegetais e frugívoros são reconhecidamente importantes na
restauração de ambientes degradados (Galetti ., 2003).

Euterpe edulis

E. edulis E. edulis

Euterpe edulis

et al.

Euterpe edulis

et al

169

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 31, p. 167-171, jul. 2007.



CERISOLA, C. M.; ANTUNES, A. Z.; PORT-CARVALHO, M.  Consumo de frutos de Martius (Arecaceae) por vertebrados no Parque
Estadual Alberto Löfgren, São Paulo, Sudeste do Brasil.

Euterpe edulis

A maioria das formações vegetais passa por um ou mais períodos de relativa escassez de frutos ao
longo do ano (Van Schaik . Jordano ., 2006), que obrigam os animais frugívoros a alterar a dieta
(Galetti, 1993), ou realizar deslocamento em busca de novas áreas de alimentação. Assim, grandes áreas são
necessárias para manter as populações de animais frugívoros ao longo do ano (Price Jordano .,
2006). Como a frutifica no auge da estação seca e apresenta variação no período de amadurecimento dos
frutos relacionada à altitude, sua presença, mesmo que plantada, no Parque Estadual Alberto Löfgren pode
contribuir para a manutenção das populações de algumas espécies frugívoras na região da Serra da Cantareira.

Com exceção dos predadores de sementes, todas as demais espécies potencialmente podem agir como
dispersores de sementes, por ingerirem os frutos inteiros. Entretanto, por representarem a maioria dos registros
de consumo, as onívoras podem ser mais importantes do que as frugívoras na dispersão da espécie localmente.
Não foi possível explicar as diferenças encontradas no número de visitantes entre as palmeiras amostradas,
através das variáveis analisadas. Outras variáveis não contempladas na pesquisa podem influenciar os padrões
de visitação, ex. escassez de outros frutos. Devido ao grande fluxo de pessoas, pode ter ocorrido a habituação das
espécies visitantes com a presença de seres humanos.

Há consumo de frutos de no Parque Estadual Alberto Löfgren por pelo menos dez
espécies de vertebrados, sete delas potencialmente capazes de dispersar as sementes dessa palmeira.Avisitante mais
importante foi , devido ao elevado número de registros e por poder dispersar as sementes.

Recomenda-se a pesquisa da dispersão da palmeira juçara no Parque Estadual Alberto Löfgren,
aprofundando-se nas observações sobre os animais visitantes e sobre as condições de germinação de sementes e
estabelecimento de plântulas e mudas, mortalidade em todos os estágios de desenvolvimento, e as diferentes
associações vegetais (ex. reflorestamento com eucaliptos, reflorestamento com , etc.) presentes na área.

Ao Dr. João Batista Baitello e à Sra. Ana Lúcia Arromba, pela oportunidade de desenvolver essa
pesquisa no Parque EstadualAlberto Löfgren.
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