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Comportamento alimentar de aves em palmeiras urbanas

Comportamento Alimentar das Aves Pitangus sulphuratus, Coereba
flaveola e Thraupis sayaca em Palmeiras Frutificadas em Área Urbana
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Descreve-se o comportamento dos pássaros Pitangus sulphuratus, Coereba flaveola e Thraupis sayaca consumin-
do frutos de palmeiras numa área urbana. Os espécimes de P. sulphuratus engoliram frutos inteiros; C. flaveola
perfuraram frutos consumindo o sumo e T. sayaca consumiram pedaços da polpa sem remover frutos. Os
espécimes de P. sulphuratus deslocaram os indivíduos de T. sayaca com vocalizações, e perseguições ocorreram
entre os espécimes de C. flaveola. O maior tempo de visita foi de C. flaveola. T. sayaca e P. sulphuratus foram os
mais seletivos ingerindo apenas frutos maduros.

Descritores: Comportamento ingestivo. Aves. Coereba flaveola. Pitangus sulphuratus. Thraupis sayaca.

Alimentary behavior of birds (Pitangus sulphuratus, Coereba flaveola e Thraupis sayaca) in palm trees of an
urban area. The behavior of birds (Pitangus sulphuratus, Coereba flaveola and Thraupis sayaca) consuming palm
trees fruits in an urban area is described. P. sulphuratus swallowed whole fruits; C. flaveola perforated fruits
consuming the juice and T. sayaca ingested pieces of the pulp without removing the fruits. P. sulphuratus
individuals  displaced T. sayaca individuals  by vocalizing and persecutions were observed among the specimens
of C. flaveola. C. flaveola spent  and, T. sayaca and P. sulphuratus were the most selective eating only ripe fruits.

Index terms: Feeding behavior. Birds. Coereba flaveola. Pitangus sulphuratus. Thraupis sayaca.

Estudos enfocando os mais variados gru-
pos de aves têm abordado o papel da frugivoria
e suas implicações na dispersão de sementes
(Figueiredo, Motta-Júnior, & Vasconcellos,
1995), o comportamento alimentar de aves (Ar-
gel-de-Oliveira, Castiglioni, & Souza, 1996) e a
seleção de frutos e a coevolução entre plantas e
dispersores (Hasui & Höfling, 1998, Marçal Jr.
& Franchin, 2003). É fundamental avaliar o con-
sumo de frutos pelas aves para o conhecimento
de sua ecologia e dos padrões de exploração de
recursos em áreas tropicais (Marcondes-Macha-
do, 1988) e também em áreas urbanas. O ambi-
ente urbano é heterogêneo e o gradiente de ur-
banização se reflete na vegetação existente em cada
área da zona urbana, fato que exerce grande in-

fluência sobre a avifauna, tanto sobre espécies
urbanas quanto sobre aquelas provenientes de
ambientes naturais (Ruszczyk et al., 1987).

Estudos sobre a frugivoria por aves em
áreas urbanas são importantes por proporcio-
narem subsídios para planos de manejo do am-
biente urbano e de recuperação de áreas degra-
dadas (Guimarães, 2003). O presente trabalho
visou determinar as espécies de aves que conso-
mem frutos de palmeiras em uma área urbana
de Juiz de Fora e analisar os seus  comporta-
mentos alimentares.

O estudo foi realizado em uma área de
jardim residencial na zona leste de Juiz de Fora,
Minas Gerais no período de 03 a 17 de abril de
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2004. As observações da avifauna visitante foram
realizadas de maneira alternada, nos períodos
da manhã e da tarde, com duração de 6 horas
cada uma (6:00h às 12:00h e 12:00h às 18:00h),
totalizando 72 horas de observação em 12 dias.

As palmeiras da espécie Dypsis lutescens (ori-
ginárias de Madagascar) estão distribuídas em
duas touceiras, uma com 15 e outra com 12 in-
divíduos, totalizando 27 plantas. Apresentam
alturas entre 3-8 m e as touceiras distam, ao ní-
vel do solo, 3 m uma da outra. Cada palmeira
produziu até o máximo de cinco infrutescências,
o que resultou na formação de 109 cachos. Os
frutos (conhecidos como coquinhos) têm dimen-
sões entorno de 1,2 cm de comprimento e 0,8
cm de diâmetro.

Os registros comportamentais das aves
foram anotados utilizando-se as técnicas de ob-
servação segundo Altman (1974), Animal Focal
e Scan em intervalos de 20 minutos. A duração
de tempo em forrageio, assim como os  horári-
os de atividade, foram realizados com o uso de
relógio/cronômetro.

As observações do comportamento ali-
mentar foram feitas a olho nu, a 5 m de distân-
cia das plantas. A identificação das aves foi feita
por meio de guia de campo segundo Sick (1997)
e Souza (1998).

A visita às infrutescências das palmeiras
e o consumo dos frutos foram feitos por aves de
três espécies, pertencentes à ordem dos
Passeriformes e a duas famílias, Pitangus
sulphuratus (Bem-te-vi) da família Tyrannidae,
Coereba flaveola (Cambacica) e Thraupis sayaca
(Sanhaço) ambas da família Emberizidae.

Os espécimes de P. sulphuratus e T. sayaca
foram os que forragearam em menor número,
estando solitários ou em grupos de no máximo
quatro indivíduos por visita, já em C. flaveola os
grupos consistiram de cinco a 15 indivíduos dis-
tribuídos nas duas touceiras de palmeiras. Es-
tas aves se mostraram muito dooinantes, de tal
forma, que raramente foi observada a presença
de três aves em uma mesma infrutescência e
durante a inspeção dos frutos os espécimes
vocalizavam insistentemente o que poderia im-
pedir coespecíficos de pousar na mesma
infrutescência.

No comportamento de manipulação dos
frutos as aves utilizaram modos diferentes para
a sua ingestão, em P. sulphuratus os indivíduos
engoliam inteiros os frutos maduros, os espéci-
mes de C. flaveola inspecionavam cada fruto
pelas ramificações das infrutescências e os per-
furavam sugando o conteúdo, já em T. sayaca os
indivíduos retiravam porções da polpa de dife-
rentes frutos e maceravam-nas no bico antes da
ingestão.

Os indivíduos de P. sulphuratus,  confron-
tados com T. sayaca, executaram comportamen-
tos agonísticos que incluiam vocalizações com a
cabeça posicionada na vertical e batidas repeti-
das das asas, e assim os levavam a deixarem as
palmeiras. Eram tolerantes em relação a Coereba
flaveola. Os indivíduos de C. flaveola forra-geavam
juntamente com os indivíduos de P. sulphuratus e
T. sayaca, porém os evitavam, e na presença des-
tes na mesma infrutescência deslocavam-se para
o seu interior de onde também tinham acesso
aos frutos. Os indivíduos de T. sayaca eram pací-
ficos com C. flaveola. Durante o forrageamento
ocorreram perseguições entre indivíduos de C.
flaveola (nove ocasiões), comportamento também
observado para esta espécie por Guimarães (2003)
na utilização de recursos alimentares na zona
urbana do município de Araruama, estado do
Rio de Janeiro.

Considerando a porcentagem do tempo
total de visita da avifauna às palmeiras, os indi-
víduos de C. flaveola foram os que forragearam
por mais tempo, perfazendo 64% do tempo,
seguidos por T. sayaca e P. sulphuratus, com 24%
e 12% respectivamente. O tempo total de visita
foi maior à tarde (C. flaveola: 21h 11min, T.
sayaca: 7h 36min e P. sulphuratus: 3h 56min) do
que de manhã (C. flaveola: 14h 55min, T. sayaca:
5h 50min e P. sulphuratus: 2h 45min).

As palmeiras apresentam grande produ-
ção de frutos pequenos e dispostos em cachos,
bastante utilizados pelas aves, o que garante ao
vegetal a sua dispersão (Lorenzi, 1992). A for-
ma na qual os frutos são dispostos no vegetal
(em cachos) facilita a sua manipulação pelas aves
que se alimentam pousadas sobre eles, ingerin-
do quantidade maior de frutos por visita (Gui-
marães, 2003).
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As três espécies de aves que consumiram
os frutos das palmeiras pertencem à ordem dos
Passeriformes, uma ordem que abrange 97% das
aves frugívoras (Argel-de-Oliveira, 1999). Ape-
sar de Sick (1997) considerar C. flaveola
nectarívora, os espécimes utilizaram-se dos fru-
tos na alimentação, tanto os mais verdes quanto
os maduros, por meio de perfurações com seu
bico curvo e consumo do sumo. A inclusão des-
tes frutos na dieta de C. flaveola possivelmente se
explica por ser um recurso abundante, exigindo
um esforço mínimo por parte das aves. Este re-
sultado corrobora a observação de Argel-de-
Oliveira (2002) segundo a qual a espécie é em
geral vista sozinha salvo onde há abundância
de alimento. No presente estudo, os grupos de
C. flaveola alcançavam até 15 indivíduos.

Os frutos que servem de alimento para
as aves podem ser engolidos inteiros, comidos
aos pedaços ou mandibulados (Moermond &
Denslow, 1985). Os espécimes de T. sayaca con-
sumiram pedaços da poupa dos frutos madu-
ros sem removê-los, ou seja, as porções foram
retiradas e maceradas no bico. De acordo com
Sick (1997), espécies de aves que mandibulam
frutos como T. sayaca não são dispersoras efici-
entes de sementes, uma vez que deixam-nas cair
ao pé da planta-mãe.

Pitangus sulphuratus, embora basicamen-
te insetívoros, recorrem aos frutos como com-
plemento, sendo importantes na dispersão de
sementes, pois os frutos maduros, compatíveis
com sua abertura bucal, são engolidos inteiros,
como o observado para os frutos das palmeiras,
e as sementes são regurgitadas intactas em ou-
tros pontos da área (Silva, Marcondes-Macha-
do, & Argel-de-Oliveira, 1985). Embora não tenha
sido feita a análise da eficiência de P. sulphuratus
na ornitocoria, as observações do seu comporta-
mento alimentar indicam a possibilidade de esta
palmeira ter suas sementes dispersadas.

A habilidade apresentada por P. sulphuratus
para identificar itens alimentares ausentes de am-
bientes mais naturais e para explorar recursos com
distribuição imprevisível no tempo e no espaço
confere à espécie uma flexibilidade alimentar que
possivelmente contribui para sua eficiência em
colonizar ambientes urbanos (Argel-de-Oliveira,
Curi, & Passerini, 1998). As aves frugívoras opor-

tunistas como P. sulphuratus são típicas de áreas
mais abertas ou perturbadas antropicamente, e
não possuem um padrão regular de visitas (Sick,
1997), isso talvez esteja relacionado à menor
porcentagem de tempo total de visita constatado
no presente estudo.

A atividade de forrageamento para as três
espécies mostrou-se reduzida no período com-
preendido entre as 12:00-14:00 h, porém o tem-
po total de visita às infrutescências ainda foi
consideravelmente maior no período da tarde,
o que pode refletir um compromisso com o pe-
ríodo de repouso destas aves, ou seja, com a
aquisição de suprimento para a manutenção das
atividades metabólicas durante a noite.

Os espécimes de T. sayaca e P. sulphuratus
foram os mais seletivos na dieta ingerindo ape-
nas frutos maduros, ao contrário de C. flaveola
cujos indivíduos utilizaram frutos mais verdes
e maduros. O nectarívoro C. flaveola formou
grupos de forrageio e realizou a frugivoria em
grande escala. O consumo oportunístico dos
frutos das palmeiras pelos espécimes de P.
sulphuratus sugere que estes estejam desenvol-
vendo um papel importante como dispersores
de sementes.
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