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FRUTOS DE DUAS ESPÉCIES DE PALMEIRAS COMO RECURSO ALIMENTAR PARA VERTEBRADOS 

NO CERRADO PÉ-DE-GIGANTE (SANTA RITA DO PASSA QUATRO, SP) 

 

 

RESUMO 
 

 
 No cerrado, as palmeiras não são muito diversas, no entanto, são abundantes e 

representam recursos valiosos para a vida silvestre. Foram avaliadas características dos 

frutos de Syagrus petraea e Attalea geraensis (Arecaceae) como recurso alimentar para 

vertebrados em cerrado denso no Cerrado Pé-de-Gigante (Santa Rita do Passa Quatro, SP), 

que incluem sua disponibilidade no tempo e seu conteúdo nutricional. Entre janeiro de 

2005 e novembro de 2006, foi realizado um acompanhamento fenológico e feita uma 

estimativa da abundância de indivíduos adultos das duas espécies de palmeiras estudadas. O 

teor nutricional dos frutos foi caracterizado quantitativamente, com dosagens de lipídios, 

açúcares solúveis totais e proteínas solúveis. Além disso, foi feita, por meio de câmeras 

fotográficas automáticas, a identificação dos vertebrados que possivelmente utilizam os 

frutos destas palmeiras como recurso alimentar. Foi encontrada uma densidade média de 

0,006 indivíduo de A. geraensis por m2 e 0,024 indivíduo de S. petraea por m2. A. geraensis 

produziu um único fruto durante todo o período de estudo, ao passo que os frutos de S. 

petraea estiveram disponíveis durante a maior parte do tempo, apesar da sazonalidade 

bastante acentuada. Os frutos de S. petraea constituem um recurso nutritivo, principalmente 

o endosperma, que é mais rico que a “polpa”, contendo principalmente lipídios. Os 

consumidores dos frutos de S. petraea identificados foram Cyanocorax chrysops (Aves: 

Corvidae), Didelphis albiventris (Marsupialia: Didelphidae), Micoureus paraguayanus 

(Marsupialia: Didelphidae) e Cerradomys subflavus (Rodentia: Muridae). 
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ABSTRACT 
 

 
 The Arecaceae family (palms) is not very much diverse in cerrado physiognomies, 

although such species are abundant and represent valuable resources to wildlife. Traits of 

Syagrus petraea and Attalea geraensis (Arecaceae) fruits, such as temporal availability and its 

nutrient content, were evaluated as food resources for vertebrates in “cerrado denso” 

physiognomy, in the Cerrado Pé-de-Gigante (Santa Rita do Passa Quatro, SP).  A 

phenological study of both palm species was carried out between January/2005 and 

November/2006; moreover, estimates of the abundance of adult individuals were studied. 

The nutrient content of the fruits was quantitatively analysed, being evaluated the amounts 

of lipids, soluble sugars and soluble proteins. Furthermore, vertebrates that possibly use the 

palms’ fruits as food resources were identified through the camera trapping method. The 

mean density of A. geraensis was 0.006 individual per m2 and the mean density of S. petraea 

was 0,024 individual per m2. A. geraensis yielded only one fruit during all the study period, 

on the other hand S. petraea fruited throughout the entire period of study despite the 

seasonality in the fruiting phenophase. S. petraea fruits are a nutrient-rich resource, 

especially the endosperm which contains more lipids than the pulp. The identified animals 

that feed on S. petraea fruits were Cyanocorax chrysops (Aves: Corvidae), Didelphis albiventris 

(Marsupialia: Didelphidae), Micoureus paraguayanus (Marsupialia: Didelphidae) and Cerradomys 

subflavus (Rodentia: Muridae). 
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INTRODUÇÃO 
 

O Cerrado 
 
 O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil em área, representando cerca de 

23% do território brasileiro e abrange como área contínua os estados de Goiás, Tocantins e 

o Distrito Federal, parte dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo. Também ocorre em áreas 

disjuntas ao norte nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, e ao sul, em 

pequenas manchas no Paraná (Ribeiro & Walter 1998). 

 O bioma Cerrado é climaticamente definido pela presença de invernos secos e 

verões chuvosos, com chuvas concentradas entre outubro e março, e a temperatura média 

do mês mais frio é superior a 18°C (Ribeiro & Walter 1998). 

 Os cerrados brasileiros estão incluídos entre os 25 principais hotspots de diversidade 

do mundo, áreas com grande endemismo e menos de 30% de vegetação natural 

remanescente (Myers et al. 2000). A biodiversidade total do bioma Cerrado está estimada 

em 160.000 espécies de plantas, animais e fungos (Oliveira & Marquis 2002). O endemismo 

das plantas superiores do Cerrado foi recentemente estimado em 4.400 espécies, 

representando 1,5% de todas as espécies de plantas vasculares do mundo. Vertebrados 

endêmicos variam de 3% (aves) a 30% (anfíbios) das espécies registradas (Myers 2000). Os 

cerrados também são importantes por servirem de corredores para espécies que habitam 

biomas vizinhos, como as Florestas Amazônica e Atlântica (Oliveira & Marquis 2002).  

 O Cerrado é atualmente um dos biomas sul-americanos mais ameaçados, devido à 

rápida expansão da agricultura. Cerca de 35% de sua cobertura natural foi convertida em 

pastos e plantações (Oliveira & Marquis 2002).  

 No estado de São Paulo, onde as pressões para o desmatamento e a ocupação das 

terras têm sido intensas há mais de um século, os raros fragmentos de cerrado que ainda 

restam são alvos constantes do desejo de agricultores, devido também à proximidade dos 

centros consumidores. Por serem os únicos restantes, esses fragmentos de cerrado 

desempenham papel vital na preservação da biodiversidade (Pivello & Korman 2005). 

 Os cerrados marginais, como os do estado de São Paulo, têm características 

peculiares que os diferem dos cerrados nucleares, tanto em termos de variabilidade 

ambiental como genética, uma vez que mesclam componentes dos domínios 

morfoclimáticos vizinhos. Dessa forma, é grande a importância destes ecossistemas 

marginais na manutenção da variabilidade biológica e ambiental (Pivello & Korman 2005). 
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A Vegetação do Cerrado 
 
 Ribeiro & Walter (1998) descreveram onze tipos fitofisionômicos para a vegetação 

do Cerrado, discriminados pela estrutura da vegetação, pelas formas de crescimento 

dominantes e por variações sazonais na vegetação. Os autores consideraram também a 

composição florística e fatores edáficos para a diferenciação destes tipos fitofisionômicos. 

 Segundo os autores, as formações florestais do Cerrado englobam os tipos de 

vegetação com predominância de espécies arbóreas e formação de dossel e correspondem à 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão. As formações campestres (Campo 

Sujo, Campo Rupestre e Campo Limpo) são áreas com predomínio de espécies herbáceas e 

presença de algumas espécies arbustivas, sem a presença de árvores. Por fim, as formações 

savânicas constituem áreas com árvores e arbustos espalhados sobre um estrato herbáceo 

desenvolvido, sem a formação de dossel contínuo, e são o Parque de Cerrado, Palmeiral, 

Vereda e Cerrado sensu stricto. 

 O Cerrado sensu stricto caracteriza-se pela presença de árvores baixas, inclinadas, 

tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas. Na época chuvosa, os estratos 

subarbustivo e herbáceo tornam-se exuberantes devido ao seu rápido crescimento. Vários 

fatores parecem condicionar a densidade arbórea do Cerrado sensu stricto, como o pH, a 

fertilidade, as condições hídricas e a profundidade do solo, a freqüência de queimadas e 

ações antrópicas. Dada a complexidade destes fatores condicionantes, originam-se 

subdivisões fisionômicas distintas do Cerrado sensu stricto, sendo uma delas o Cerrado 

Denso, em que foi desenvolvido o presente trabalho. 

 O Cerrado Denso é predominantemente arbóreo; essas árvores oferecem cobertura 

de 50 % a 70 % e têm altura média de cinco a oito metros, representando a forma mais 

densa e alta do Cerrado sensu stricto. Os estratos arbustivo e herbáceo são mais ralos, 

provavelmente devido ao sombreamento resultante da maior densidade de árvores. 

 

Palmeiras (Arecaceae) 
 
 Embora abundantes, as palmeiras no Cerrado não são muito diversas, mas sua 

importância ecológica, econômica e cultural ultrapassa grandemente a sua baixa diversidade 

taxonômica. Elas representam recursos valiosos para a vida silvestre, animais domesticados 

e muitas populações rurais. Várias espécies da fauna silvestre, tais como roedores de 

pequeno e médio porte, psitacídeos, a ema (Rhea americana), lobinho (Cerdocyon thous), lobo-

guará (Chrysocyon brachyurus), raposa-do-campo (Lycalopex vetulus), porco-do-mato (Tayassu 
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spp.) e anta (Tapirus terrestris), alimentam-se de folhas, polpa de frutos e sementes de 

palmeiras no cerrado (Filgueiras 2002, Lima et al. 2003).  

 As palmeiras que ocorrem no cerrado são quase todas acaulescentes, com caules 

subterrâneos profundos, os quais crescem, pelo menos no início do desenvolvimento, com 

geotropismo positivo (Uhl & Dransfield 1987). Os principais gêneros que ocorrem no 

cerrado são: Acrocomia, Allagoptera, Astrocaryum, Attalea, Butia e Syagrus (Henderson et al. 

1995). 

 As palmeiras constituem uma das maiores famílias de monocotiledôneas, mas, 

diferentemente da maioria de outras famílias, elas têm caules lenhosos; não há palmeiras 

herbáceas (Henderson 2002). A morfologia é muito diversa entre as espécies, havendo 

palmeiras arbóreas e arbustivas, variando em tamanho desde 25 cm a 60 m. As folhas, 

raízes, inflorescências, frutos e sementes também são muito variáveis (Johnson et al. 1996). 

Algumas formas de vida não evoluíram na família, de modo que não se conhecem 

palmeiras parasitas, nem aquáticas submersas ou decíduas, e talvez não haja palmeiras 

verdadeiramente epífitas, apesar de plântulas ou mesmo indivíduos adultos de algumas 

espécies serem encontrados em porções de solo em copas de árvores (Uhl & Dransfield 

1987). 

 A maioria das espécies de palmeiras são tropicais ou subtropicais, e poucas ocorrem 

fora dessas regiões (Henderson 2002, Johnson 1988). Nos trópicos, elas ocorrem em todos 

os habitats: floresta pluvial, floresta semidecídua, pântano de água doce e salina, várzea de 

rio, savana, deserto e montanha. Este fator faz da conservação das palmeiras um assunto 

com dimensões geográficas muito amplas (Johnson et al. 1996).  

 Arecaceae é uma família de grande diversidade, tão antiga quanto qualquer outro 

grupo de angiospermas, e tem sido profundamente associada com a cultura humana 

(Johnson 1988). É a terceira família vegetal mais útil ao homem, depois das gramíneas e 

leguminosas (Johnson et al. 1996). Algumas de suas utilizações pelo homem são para a 

alimentação, na forma de frutos comestíveis, palmito, óleos comestíveis provenientes das 

sementes, bebidas e doces. Outros usos envolvem o aproveitamento das fibras foliares para 

artesanato, tecelagem, confecção de cordas, escovas e outros produtos. Os troncos 

lenhosos, pecíolos e folhas podem constituir materiais de construção, muitas vezes 

utilizados para coberturas. Além disso, a medicina popular também utiliza frutos, óleos, 

ceras e raízes de palmeiras (Borgtoft-Pedersen 1994, Johnson 1988, Lima et al. 2003, 

McSweeney 1995). 
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 A principal ameaça à diversidade das palmeiras é o desmatamento nos trópicos, já 

que a maior diversidade de espécies desta família ocorre no sub-bosque das florestas 

tropicais. A super-exploração das palmeiras de importância econômica também é uma 

ameaça, já que a crescente população humana e demandas comerciais têm levado a uma 

alarmante depleção destes recursos naturais em muitas regiões (Johnson et al. 1996, Uhl & 

Dransfield 1987).  

 Dada a sua importância econômica e o papel que desempenham nos sistemas 

naturais, as palmeiras constituem excelentes objetos para investigações ecológicas (Putz 

1986). A conservação destas plantas tem muitas aplicações práticas e depende do 

conhecimento sobre a família. As recomendações conservacionistas devem encontrar um 

balanço entre a sua preservação e a sua utilização pelas populações humanas (Johnson 

1988, Johnson et al. 1996). 

 

Frutos 
 
 Os frutos das palmeiras podem ser classificados como uma baga ou drupa fibrosa, 

ou seja, possuem uma ou mais sementes, têm mesocarpo carnoso ou fibroso e um 

endocarpo que pode ser fino (baga) ou espesso e esclerótico (drupa). A textura do 

mesocarpo está primariamente relacionada ao modo de dispersão, visto que o mesocarpo 

carnoso é uma fonte de alimento para animais dispersores, enquanto um mesocarpo mais 

fibroso é encontrado especialmente nos frutos que flutuam e são dispersos pela água 

(Tomlinson 1990).  

 A maioria das palmeiras parece ser dispersa por animais, freqüentemente através de 

seus sistemas digestivos. Os frutos de praticamente todas as espécies das subfamílias 

Coryphoideae, Ceroxyloideae e Arecoideae têm mesocarpos carnosos e epicarpos 

coloridos, que são atrativos para vertebrados (Uhl & Dransfield 1987).  

 A polpa de frutos carnosos, com os tecidos macios, comestíveis e nutritivos ao 

redor das sementes, é um recurso alimentar primário para muitos animais frugívoros, 

notavelmente mamíferos e aves, mas também répteis. Alguns destes animais regurgitam, 

defecam, descartam ou derrubam sementes intactas para longe das plantas parentais. Eles 

são os dispersores de sementes, que estabelecem uma ligação dinâmica entre a planta em 

frutificação e o banco de sementes e plântulas em comunidades naturais. Portanto, a 

frugivoria é um processo central nas populações vegetais onde a regeneração natural é 

fortemente dependente da disseminação de sementes por animais (Jordano 2000). 
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 Quase todos os frutos ou sementes de palmeiras são comestíveis e nutritivos, 

constituindo um item importante da dieta de muitos animais (Henderson 2002, Uhl & 

Dransfield 1987). 

 Para a maioria dos frugívoros, frutos carnosos são recursos alimentares não-

exclusivos, que são suplementados com presas animais, partes vegetativas de plantas, 

sementes, etc. Pouquíssimos vertebrados contam totalmente com frutos como alimento, 

mas muitas espécies são frugívoras “parciais”, que consomem outras presas com variadas 

quantidades de frutos (Jordano 2000).  

 Apesar dos frutos das palmeiras, na maioria dos casos, serem consumidos por 

frugívoros generalistas, tem sido amplamente aceito que eles constituem um importante 

recurso para a fauna em florestas tropicais, pois as palmeiras produzem grandes 

quantidades de frutos durante períodos de escassez, os quais são consumidos por uma 

grande variedade de animais (Galetti & Aleixo 1998, Kiew & Davison 1991, Terborgh 

1986), como macacos, tucanos, psitacídeos, porcos-do-mato, roedores de pequeno e médio 

porte e centenas de outros mamíferos, aves, peixes, e insetos. Para muitos destes animais, 

as palmeiras são os componentes principais de sua dieta (Henderson et al. 1995, Lima et al. 

2003).  

 Algumas das características dos frutos como itens alimentares, a partir da 

perspectiva dos animais forrageadores, são intrínsecas a cada fruto, como o formato e o 

valor nutritivo; outras estão relacionadas com padrões temporais e espaciais de 

disponibilidade do recurso. Tais características são determinantes do avistamento dos 

frutos pelos frugívoros, seu modo de manipulação e processamento (Jordano 2000).  

 A disponibilidade temporal dos frutos pode ser analisada com um estudo 

fenológico. A fenologia é definida como o estudo da periodicidade sazonal de eventos 

biológicos cíclicos. Para as plantas, esta periodicidade pode ser crítica para a sobrevivência 

e reprodução (Rathcke & Lacey 1985). O acompanhamento fenológico é fundamental para 

a avaliação de quando e em que quantidades os frutos estão disponíveis aos frugívoros, em 

uma determinada área (Galetti et al. 2003). Um outro aspecto da disponibilidade dos frutos 

no tempo é a redundância temporal, definida em termos do grau com que a disponibilidade 

de um determinado recurso vegetal está sincronizada com a disponibilidade de recursos 

alimentares alternativos usados por um determinado grupo de consumidores (Peres 2000). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A caracterização dos frutos de Attalea geraensis como recurso foi prejudicada neste 

estudo pela baixa atividade reprodutiva desta espécie no período. No entanto, levantou-se a 

questão do porque desta frutificação tão baixa no cerrado denso, dado que vários 

indivíduos em fisionomias campestres foram encontrados com frutos durante o 

desenvolvimento do trabalho. Os frutos de Syagrus petraea, por outro lado, estiveram 

disponíveis durante a maior parte do tempo, apesar da sazonalidade bastante acentuada. 

 A abundância de indivíduos de S. petraea em cerrado denso no Cerrado Pé-de-

Gigante é relativamente alta, quando comparada com outras áreas de cerrado, no entanto, o 

número de frutos disponíveis por indivíduo é baixo. O padrão de distribuição dos 

indivíduos adultos e, conseqüentemente, do recurso, parece ser agregado. É importante 

colocar que este padrão de distribuição é muito relativo, dependendo da escala de 

observação. Assim, em função da área de vida, dos hábitos e de outras características do 

consumidor, os frutos podem ser “percebidos” como agregados ou dispersos no espaço. 

 A disponibilidade de um trabalho desenvolvido na mesma área de estudo e que 

abrangeu a fenologia de toda a comunidade (Batalha 1997) permitiu estudar o aspecto da 

sincronia de frutificação entre as diferentes espécies e as palmeiras. No entanto, a 

redundância temporal do recurso estudado – frutos de Syagrus petraea – é difícil de ser 

avaliada, dado o caráter generalista da dieta dos animais que utilizam tal recurso como item 

alimentar. Como os consumidores identificados também se alimentam de vários outros 

itens, inclusive de origem animal, torna-se muito difícil verificar se o dado recurso vegetal 

está sincronizado com a disponibilidade de recursos alimentares alternativos usados pelo 

grupo de consumidores. Desta maneira, a discussão sobre a redundância temporal ficou 

limitada à sincronia entre a disponibilidade dos frutos de S. petraea e a disponibilidade de 

outros frutos na comunidade, considerando-se tanto o recurso “frutos”, 

independentemente da sua qualidade carnosa ou seca, como somente os recursos similares, 

ou seja, “frutos carnosos”.  

 A identificação dos possíveis consumidores de frutos de S. petraea foi feita com o 

uso de câmeras fotográficas automáticas. A identificação dos animais por fotografias pode 

ser difícil, principalmente no caso de pequenos mamíferos, que muitas vezes diferem entre 

si por pequenos detalhes morfológicos, às vezes impossíveis de serem analisados por meio 

de fotografias desta natureza. O método também não fornece detalhes da manipulação dos 

frutos pelos frugívoros, não permitindo afirmar se um dado animal fotografado consumiu 

somente a “polpa” dos frutos, se os ingeriu inteiros, ou ainda se rompeu o endocarpo 
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lenhoso e consumiu o endosperma. Uma outra limitação do método é o aspecto técnico, já 

que muitos equipamentos disparavam em função do calor, o que prejudicou a identificação 

dos responsáveis por muitos dos eventos de remoção. Por outro lado, as armadilhas 

fotográficas permitem registrar os animais de hábito noturno, que, neste caso, 

correspondem à maior parte dos consumidores, o que seria dificultado caso fossem feitas 

somente observações focais. 

 As análises da composição nutricional dos frutos de Syagrus petraea mostraram que 

eles constituem um recurso nutritivo, principalmente o endosperma, que é mais rico que a 

“polpa”, e que contém principalmente lipídios. A “polpa” é composta principalmente por 

fibras e outros materiais insolúveis, apresentando também considerável fração de 

carboidratos solúveis. 

 Os dados obtidos no presente estudo, principalmente aqueles relacionados com 

Syagrus petraea, incluindo dados de abundância, caracterização do comportamento 

fenológico, aspectos do conteúdo nutricional dos frutos e identificação dos principais 

consumidores, são muito importantes para que sejam desenvolvidos futuros trabalhos 

envolvendo a dispersão e predação das sementes, processos fundamentais na dinâmica da 

população. 
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