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Euterpe edulis e sua importância na dieta das aves da Mata Atlântica 

paulista. 

Rodrigo Ferraz (1) 

 

Resumo 

Frutos maduros de Euterpe edulis, pertencente à família Arecaceae, são procurados por 

diversas espécies de aves silvestres residentes e migratórias durante o fim do verão e o início de 

outono na Chácara Sara – Município de Itanhaém, Estado de São Paulo. Com o objetivo de catalogar 

as espécies que frequentam o local, foram realizadas observações de campo no mês de Abril de 2020. 

Os resultados mostraram a presença das seguintes espécies: Surucuá de Barriga Amarela (Trogon 

viridis), Tucano de Bico Preto (Ramphatos vitellinus), Tucano de Bico Verde (Ramphatos dicolorus), 

Araçari Banana (Pteroglossus bailloni), Araçari Poca (Selenidera maculirostris), Periquito Verde 

(Brotogeris tirica), Tiriba (Pyrrhura frontalis), Pavó (Pyroderus scutatus), Araponga (Procnias nudicollis), 

Maitaca (Pionus maximiliani), Sabiá Laranjeira (Turdus rufiventris), Sabiá Una (Turdus flavipes), Sabiá 

de Coleira (Turdus albicollis), Jacuguaçu (Penelope obscura)  e Gralha Azul (Cyanocorax  caeruleus). 
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1 INTRODUÇÃO 

Euterpe edulis, popularmente conhecida como palmito juçara, é uma espécie perenifólia, 

ombrófita, mesófila ou levemente hidrófila (LORENZI, 1992). O palmito juçara ocorre no estrato médio 

da Floreta Ombrófila Densa, desde o sul da Bahia (30°C) até o Norte do Rio Grande do Sul (15°C), com 

distribuição preferencial ao longo do litoral brasileiro no domínio Florestal Tropical Atlântica, 

ocorrendo também na maior parte das formações estacional, decidual e semidecidual (REIS et al, 1993 

). 

A árvore chega a atingir até 20m de altura e 30 cm de DAP, na idade adulta. É monocotiledônea, 

angiosperma, sem tronco reto, cilíndrico, não estolonífero (não brota na base). As folhas são alternas, pinadas, 

com até 3 m de comprimento. As pinas são longas e estreitas, as bainhas são bem desenvolvidas formando um 

coroamento verde muito característico no ápice do caule. As flores são unissexuais, sendo as masculinas em 

maior número, de coloração amareladas, numerosas, com 3 a 6 mm de comprimento, distribuídas em grupos de 

três, uma feminina entre duas masculinas. Sua inflorescência é uma espádice de 50 a 80 cm de comprimento, 

composto de várias espigas, inseridas abaixo das folhas. (CK AGRÍCOLA apud MÜLLER, 2007). 

Os frutos são carnosos, fibrosos, com endosperma muito abundante e não ruminado (QUEIROZ, 2000). 

A semente é quase esférica, parda-grisácea a parda-amarelada, envolta por uma cobertura fibrosa, com até 10 

mm de diâmetro. As sementes desta espécie possuem endosperma muito abundante, com alto teor de reservas, 

as quais constituem-se de carboidratos (cerca de 88%), proteínas (10%) e lipídeos (2%) (REIS,1995). 
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Estima-se que nas florestas tropicais, entre 50%-90% de todas as espécies são dispersas por 

animais (zoocoria), enquanto cerca de 20%-50% das espécies de aves e mamíferos consomem frutas 

ao menos durante uma parte do ano (Fleming,1987). Na Mata Atlântica, cerca de 87% de todas as 

arvores produzem frutos carnosos, mas esse número pode chegar a mais de 90% em algumas áreas 

(CAMPASSI, 2002; GALLETI, 1996). 

As palmeiras E. edulis produzem frutos que amadurecem entre o final do verão e o início de 

outono, nas áreas da planície litorânea do litoral paulista. Os frutos de E. edulis são um importante 

recurso alimentar (em decorrência do seu valor nutritivo) para uma grande variedade de aves 

frugívoras. Neste contexto, esta pesquisa teve como finalidade, a observação de espécies que visitam 

a palmeira para sua alimentação. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O local escolhido para a pesquisa foi a Chácara Sara, localizada na zona rural do município de 

Itanhaém, litoral sul do estado de São Paulo, Latitude 24,1172772 S, Longitude 46,7645978 W. Sua 

posição geográfica e histórico de ocupação são fatores que favorecem a presença de grande 

biodiversidade em aves. 

Situada entre a Face norte do Morro Grande e a face sul de um pequeno maciço anexo ao 

mesmo morro, a propriedade de 1,5 hectares possui 2/3 de sua área formada por encosta com 

declividade relativamente acentuada. Nos meses de verão, a insolação é elevada. Mas nos meses de 

outono, inverno e primavera, ocorre uma drástica diminuição da luz solar, devido a relação entre a 

declividade e posição do talude e a inclinação do eixo terrestre, tornado o ambiente extremamente 

úmido. Tal aspecto físico torna o ambiente propício para o desenvolvimento de espécies arbóreas que 

apreciam estas condições, entre elas a E. edulis. 

Outra importante característica é o histórico de ocupação, não só da chácara, mas também de 

todo o entorno. Embora tenha características de uma zona rural litorânea, a proximidade com bairros 

densamente povoados causou ao longo do tempo uma enorme pressão sobre a vegetação. São 

comuns os loteamentos no trajeto que liga o centro da cidade ao local. Outra característica comum 

são as áreas invadidas e a roçada em terrenos próximos. Tais fatores de certa forma interferem na 

presença de algumas espécies. Também devemos levar em consideração que a ação de palmiteiros 

causou uma diminuição drástica na população da E. edulis nas imediações do local, sobretudo nas 

encostas do Morro Grande. Outra fonte de impactos sobre os ecossistemas locais é a presença de 

inúmeros estabelecimentos agrícolas produtores de banana, que em muitos casos acaba suprindo 

parte das necessidades alimentares de algumas destas espécies. 

O histórico de ocupação da Chácara Sara possui aproximadamente 25 anos. Nela, foi 

construída uma habitação de alvenaria com três cômodos. Há cerca de cinco anos, o Sr. Gabriel 

Capellari assumiu a propriedade, mudando-se com sua esposa para o local.  

Durante todo o período, o local jamais teve caráter produtivo, servindo apenas como área de 

lazer e de contemplação da natureza. O antigo proprietário plantou cerca de 25 indivíduos de E.  
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edulis entre 15 e 20 anos atrás nas áreas de terras planas na base do maciço, ao redor da residência e 

no caminho até o portão da propriedade. As áreas de encosta de morro eram mantidas roçadas por 

questões estéticas há até 5 anos atrás, quando o Sr. Gabriel assumiu e iniciou um processo de 

condução da regeneração natural, permitindo o crescimento da vegetação com intervenções 

específicas para garantir o sucesso do processo. 

Atualmente, nota-se um bom nível de regeneração, com o surgimento de uma vegetação 

pioneira que permitirá em breve o manejo de espécies arbóreas para o local.  

A observação das espécies de aves que frequentam o local em busca dos frutos da E. edulis foi 

iniciado no dia 05 de abril de 2020, com o treinamento do proprietário do local e sua esposa para a 

observação diária. O método de identificação das espécies escolhida foi o fotográfico. Já a forma de 

registro foi através da listagem no site Ebird pelo período de uma semana entre os dias 05 e 12 de Abril 

de 2020, com tempo mínimo de duração de 05:59 e máximo de 21:02 (Tabela 1)*.   

As listas demonstram a presença das seguintes espécies que frequentaram os cachos de fruto 

dos indivíduos  de E. edulis durante o período: Surucuá de Barriga Amarela (Trogon viridis), Tucano de 

Bico Preto (Ramphatos vitellinus), Tucano de Bico Verde (Ramphatos dicolorus), Araçari Banana 

(Pteroglossus bailloni), Araçari Poca (Selenidera maculirostris), Periquito Verde (Brotogeris tirica), 

Tiriba (Pyrrhura frontalis), Pavó (Pyroderus scutatus), Araponga (Procnias nudicollis), Maitaca (Pionus 

maximiliani), Sabiá Laranjeira (Turdus rufiventris), Sabiá una (Turdus flavipes), Sabiá de coleira (Turdus 

albicollis), Jacuguaçu (Penelope obscura)  e Gralha Azul (Cyanocorax caeruleus). A frequência de 

visitação das espécies foi variável durante período (Tabela 2). 

 

TABELA 1 – Relação de frequência, tempo de duração e número de espécies observadas. (Ebird, 

2020) 

Data Tempo Número de Espécies 

05/04/2020 05:59 64 

06/04/2020 21:02 70 

07/04/2020 09:22 61 

08/04/2020 10:04 50 

09/04/2020 08:41 54 

10/04/2020 07:16 53 

11/04/2020 06:54 70 

12/04/2020 07:46 60 

(*) A tabela demonstra a quantidade total de aves que passaram pela área da Chácara no período.  

 

Tabela 2 – Frequência diária das espécies de acordo com as listas do Ebird. (Ebird, 2020) 

 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 

Surucuá de barriga 
amarela (Trogon viridis) 

X x x x x x  X 

Tucano de bico preto 
(Ramphatos vitellinus) 

x  x x x x x X 
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Tucano de bico verde 
(Ramphatos dicolorus) 

x        

Araçari banana 
(Pteroglossus bailloni) 

X x  x x x  X 

Araçari Poca (Selenidera 
maculirostris) 

X x x x  x x X 

Periquito verde 
(Brotogeris tirica) 

x x x x x x  X 

Tiriba 
(Pyrrhura frontalis) 

x x x     X 

Pavó (Pyroderus 
scutatus) 

x x  x x x x X 

Araponga (Procnias 
nudicollis) 

x x   x x x X 

Maitaca (Pionus 
maximiliani) 

x x x x x x  X 

Sabiá laranjeira (Turdus 
rufiventris) 

x x x x x x x x 

Sabiá una (Turdus 
flavipes) 

      x X 

Sabiá de coleira (Turdus 
albicollis) 

 x x x x  x  

Gralha azul (Cyanocorax 
caeruleus) 

x x x x x x x X 

Jacuguaçu (Penelope 
obscura) 

   x   x x 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise da frequência de visitação das espécies demonstra que 52,8% destas tiveram sua 

presença atestada em 87,5 % dos dias. Outros 19,8% estiveram presentes em 75% dos dias estudados. 

As demais espécies tiveram respectivamente 6,6% em 62,5 % dos dias, 6,6% em 50% dos dias, 6,6% 

em 37,5% e outros 6,6% em apenas 12,5% dos dias. 

A grande maioria das espécies possui uma importante relação com a palmeira juçara. Algumas 

delas como o Surucuá de Barriga Amarela (Trogon viridis) (imagem 1) e o Sabiá Laranjeira (Turdus 

rufiventris) (imagem 2) passam praticamente o dia todo próximos as árvores. Outros como o Pavó 

(Pyroderus scutatus) (imagem 3) e Araponga (Procnias nudicollis) (imagem 4) aparecem com mais 

frequência no período da manhã. O Araçari Banana (Pteroglossus bailloni) (imagem 5) e o Araçari Poca 

(Selenidera maculirostris) (imagem 6) costumam aparecer entre 11h e 14h. O Jacuguaçu (Penelope 

obscura) aparece no fim da tarde, a partir das 17:00. Nas demais espécies não foi observado um padrão 

de horário. O Tucano de Bico Preto (Ramphatos vitellinus) (imagem 7), apesar de não ter um horário 

específico de alimentação visitação para alimentação nos cachos de E. edulis, é extremamente 

agressivo, não permitindo que nenhuma outra espécie compartilhe a mesma árvore que ele e seu 

grupo (Não foi relatado nenhum encontro das espécies Ramphatos vitellinus com o Pteroglossus 

bailloni).  As aves em geral ficam entre cinco e trinta minutos no processo de  
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alimentação. Tucano de Bico Preto (Ramphatos vitellinus), Tucano de Bico Verde (Ramphatos 

dicolorus) (imagem 8) ,Araçari Banana (Pteroglossus bailloni), Araçari Poca (Selenidera maculirostris), 

Periquito Verde (Brotogeris tirica), Tiriba (Pyrrhura frontalis)   (imagem 9), Maitaca (Pionus maximiliani) 

e  Jacuguaçu (Penelope obscura), costumam ficar mais tempo nas árvores, se alimentando  de muitos 

frutos no próprio local e derrubando sementes num raio pequeno ao redor da arvore. Quando 

terminam sua alimentação voam para locais mais distantes onde regurgitam o restante das sementes.  

O Surucuá de Barriga Amarela (Trogon viridis), Sabiá Laranjeira (Turdus rufiventris), Sabiá Una (Turdus 

flavipes) (imagem 10), Sabiá de Coleira (Turdus albicollis) (imagem 11) costumam escolher um fruto e 

voar para uma outra espécie de arvore mais próxima, regurgitando a semente após a alimentação. 

Pavó (Pyroderus scutatus), Araponga (Procnias nudicollis), e Gralha azul (Cyanocorax caeruleus) 

escolhem um fruto e voam para arvores mais distantes para regurgitar as sementes. Chama atenção a 

baixa presença do Tucano de Bico Verde (Ramphatos dicolorus) no local de alimentação. A espécie 

Ramphastos vitellinus ariel (tucano-de-bico-preto) é comum na copa de florestas úmidas, tanto em 

seu interior quanto nas bordas e em capoeiras altas (ACCIOLY, 2000). O tucano-de-bico-verde, 

Ramphastos dicolorus habita a copa de florestas altas, principalmente em áreas montanhosas da Mata 

Atlântica, em seu interior e nas bordas. Vive em grupos pequenos, de cerca de seis indivíduos 

(ACCIOLY, 2000). Embora ocupem espaços diferentes, em determinadas épocas do ano, essas espécies 

podem realizar migrações altitudinais (Sick, 1997). Apesar de ser bastante comum na área, o mesmo 

só foi visto em uma ocasião no período de estudo. A hipótese levantada a respeito desta situação é a 

migração de grupos pequenos para as regiões mais baixas acompanhando a frutificação da E. edulis. 

Outra hipótese, levantada pelo biólogo e guia de observação de aves Miguel Magro, é de que o E. 

edulis seja menos importante na dieta do Ramphatos dicolorus que frequentam o local onde foram 

realizadas as observações . Já o biólogo e guia em observação de aves Fabio Luis Donizetti apontou a 

presença do Araçari Banana, que impõe sua presença ante o os dois tipos de tucanos descritos 

anteriormente.   

Muito provavelmente devido a migração altitudinal, foram observados indivíduos do Sabiá 

Una (Turdus flavipes) somente nos dois últimos dias de observação. A espécie migra durante os meses 

de abril a agosto, deixando as regiões serranas em busca da frutificação da E. edulis (MARQUES, 2004). 

Não haviam registros dessa espécie na Chácara desde meados de outubro de 2019, levantando a 

hipótese de que a mesma chegou ao local depois de sua migração anual.    

 

4 CONCLUSÃO 

Concluiu-se que os frutos da palmeira E. edulis são um importante recurso alimentar presente 

na dieta de pelo menos 15 espécies de aves da Mata Atlântica do litoral sul do Estado de São Paulo.  

Locais com a presença desta espécie de palmeira nativa são importantes no processo de dispersão das 

sementes e consequente recuperação de importantes características biológicas deste bioma. 

Sugerem-se pesquisas mais aprofundadas em relação as taxas de brota de mudas em sementes 

regurgitadas para avaliar a importância desta dispersão. 
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Imagens: 

Surucuá de Barriga Amarela (Trogon viridis) (imagem 1) 

 

Sabiá Laranjeira (Turdus rufiventris) (imagem 2) 

 

Pavó (Pyroderus scutatus) (imagem 3)  
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Araponga (Procnias nudicollis) (imagem 4) 

 

Araçari Banana (Pteroglossus bailloni) (imagem 5)   

 

Araçari Poca (Selenidera maculirostris) (imagem 6)  

 

Tucano de Bico Preto (Ramphatos vitellinus) (imagem 7) 
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Tucano de Bico Verde (Ramphatos dicolorus) (imagem 8)  

 

Tiriba (Pyrrhura frontalis)   (imagem 9) 

 

Sabiá Una (Turdus flavipes) (imagem 10) 

 

Sabiá de Coleira (Turdus albicollis) (imagem 

11) 

 

 


