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A interação das aves com a vegetação influencia na dinâmica do ecossistema. Por meio da dieta das
aves ocorrem ações de dispersão de sementes propiciando um maior fluxo gênico das espécies vegetais
dispersadas, além de ações de predação de sementes e flores, que atuam no controle populacional de algumas
espécies vegetais.

As aves da família Psittacidae são consideradas frugívoras e consumidoras de sementes e flores (Sick,
1997; del Hoyo ., 1997; Silva, 2005).

A predação de sementes evita a colonização de espécies vegetais, contribuindo com o controle da
proliferação destas espécies, reduzindo a disponibilidade de sementes, e consequentemente, diminuindo a
dispersão e as chances de estabelecimento das espécies predadas (Silva, 2005). A ação de predar é de tal
relevância, que pode ser observada em diversos estudos que abordam a dieta dos psitacídeos (Galetti, 1993;
Kristosch & Marcondes-Machado, 2001; Silva, 2005; Ragusa-Netto & Fecchio, 2006).

Apesar da grande utilização de sementes e do uso de flores (pétalas e néctar) em sua dieta,
os psitacídeos também consomem outros itens alimentares como a polpa de frutos, folhas e alguns invertebrados
(Ragusa-Netto & Fecchio, 2006). Por meio desta maior abrangência de itens alimentares, a ação de dispersão
pode também ser evidenciada dentre os psitacídeos, como verificado no estudo de Sazima (2008) onde,
o periquito-rico (Gmelin, 1788) dispersou sementes da espécie jerivá
(Cham.). Ao escolherem este recurso para a utilização da polpa, carregaram frutos para serem consumidos em
outras árvores, propiciando, assim, a dispersão da semente.

Estudos sobre sua dieta mostram interações dos psitacídeos com uma grande variedade de espécies
vegetais (Roth,1984; Galetti, 1993; Pizo , 1995; Kristosch & Marcondes-Machado, 2001; Ragusa-Netto
& Fecchio, 2006). As variações das espécies vegetais utilizadas na dieta dos psitacídeos podem estar
relacionadas com a sazonalidade e/ou com a falta de recursos preferenciais. O primeiro indica a influência das
fases fenológicas das espécies vegetais, e o segundo induz tanto a busca por recursos diferenciados,
evidenciando a característica generalista, quanto promove a locomoção para outras áreas que possuem o
recurso preferencial, denotando o comportamento especialista de algumas espécies (Roth, 1984; Galetti, 1993;
Ragusa-Netto & Fecchio, 2006). Os psitacídeos generalistas possuem bastante flexibilidade quanto às espécies
vegetais com as quais interagem, o que inclui o consumo de plantas exóticas com bastante frequência,
como revelam alguns estudos de Galetti (1993), Kristosch & Marcondes-Machado (2001), Silva (2005)
e Fonseca &Antunes (2007).

A importância deste conhecimento auxilia nos esforços de reintrodução de espécies ameaçadas de
extinção, aos trabalhos de reflorestamento, na compreensão dos processos de controle de dispersão e predação e
principalmente para a conservação das espécies de psitacídeos.

O objetivo deste trabalho foi pesquisar a dieta e o comportamento alimentar de três espécies de
psitacídeos, a maitaca , a tiriba e o periquito-rico .
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2 MATERIALE MÉTODOS

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo foi desenvolvido no Parque EstadualAlberto Löfgren - PEALem São Paulo – SP (23º 27’ 43” S,
46º 37’ 59” W, 723 m de altitude), Área Importante para Conservação das Aves no Brasil - IBA, com 174 hectares.
Este parque se encontra inserido na Mata Atlântica, porém, é uma área que no passado já foi reflorestada por
espécies tanto nativas quanto exóticas. Em seu entorno encontra-se o Parque Estadual da Cantareira,
também considerado como IBA, além de áreas urbanizadas.

Foram feitas duas visitas mensais com intervalo de uma semana. Os psitacídeos foram observados
de maneira direta das 6h30min até 11h. A coleta dos dados foi feita de julho de 2008 a março de 2009.
Para a observação utilizou-se binóculo 8 x 40.

O método utilizado para verificar a dieta dos psitacídeos foi o registro de alimentação ( )
(Galetti, 2002) por meio de trilhas. Foi considerado como um registro, um indivíduo ou um grupo que se
alimentou de uma mesma planta.

Durante cada registro alimentar foi anotado: 1) espécie de psitacídeo; 2) número de indivíduos;
3) espécie vegetal; 4) item utilizado como alimento (parte comestível) e 5) modo comportamental para obtenção
dos itens alimentares. O modo comportamental para obtenção dos recursos alimentares foi classificado como:
A) quando um indivíduo bica o item alimentar engolindo-o inteiro ou retirando pequenas partes do item que são
triturados com o bico antes de serem engolidos; B) quando um indivíduo arranca com o bico o item alimentar da
espécie vegetal e o tritura antes de engoli-lo; C) quando um indivíduo arranca o item alimentar, passa-o para um
dos pés e retira com o bico partes do alimento.

As espécies vegetais foram identificadas a partir de coleta de material botânico e fotos para
comparação em bibliografia específica (Lorenzi 2002, 2003).

Para verificar se houve significância no uso de alguma espécie vegetal e para verificar se ocorreu
uma variação mensal na quantidade de espécies vegetais com as quais cada espécie de psitacídeo interagiu,
foi aplicado o teste Qui-Quadrado. Os resultados foram considerados significativos para p < 0,05.

Em 81 horas de observação foram obtidos 119 registros alimentares ( ), sendo destes,
59 para periquito-rico , 41 para tiriba-de-testa-vermelha e 19 para maitaca

(TABELA1).
Os psitacídeos estudados interagiram com 21 espécies vegetais sendo que ,

e interagiram com 13, 11 (além do consumo de liquens) e cinco
espécies, respectivamente.

Para foi observado que a maioria dos registros alimentares (47,37%, n = 5)
foi de interações com O uso de santa-bárbara foi significativamente
maior do que o uso das outras espécies ( ² = 8,47 p = 0,013). A espécie vegetal com a qual mais
interagiu foi (37,29%, n = 13 ² = 117 p < 0, 001). Já para , a maioria
dos registros alimentares (48,78%, n = 11) foram observados na interação com , que foi a
espécie significativamente mais consumida ao longo do estudo ( ² = 94,51 p < 0, 001).

Foi observado voando com o fruto de jerivá no bico e
pousando em outra árvore para realizar o consumo da polpa e posterior abandono da semente,
caracterizando a possibilidade de dispersão. Verificou-se também que em um só registro
alimentar em , predou 40 flores em 52 minutos, porém algumas flores não foram danificadas
ao lamber o néctar. O comportamento predador foi observado também em , pois esta fez
uso em todos os seus registros alimentares de sementes, acompanhadas ou não de polpa de fruto.
Observou-se fazendo uso da semente do fruto de jerivá ,
além de predar sementes, acompanhadas ou não de polpa de fruto, de outras 10 espécies vegetais
(TABELA1).
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TABELA1 – Interações alimentares dos psitacídeos no Parque EstadualAlberto Löfgren–SP.

Legenda: * fruto imaturo, fs = fruto seco, ne = néctar, pe = pétala, p = polpa, s = semente.

145

Ave Vegetal item modo tamanho (cm) registros %

Pionus maximiliani

Melia azedarach p/s b 1-3 6 31,58
Melia azedarach* s c 2-9 3 15,79

Pittosporum undulatum s b 1 1 5,26
Metrodorea stipularis s c 1-4 6 31,58

Eucalyptus sp. s b 2 1 5,26
Croton urucurana p/s b 1 2 10,53

Brotogeris tirica

Psidium cattleianum p/s c 9 1 1,69
Croton urucurana p/s b 2-10 3 5,08
Erythrina speciosa ne a/b 1-2 3 5,08

Erythrina sp. ne c 2 2 3,39
Eucalyptus sp. s b 2-14 7 11,86

Ficus luschnatiana p/s b 2-9 11 18,64
Não identificada pe *c 5 1 1,69

Hymenaea courbaril pe b 12-7 2 3,39
Syagrus romanzoffiana p c/a 1-5 21 35,59

Syagrus romanzoffiana* p c 3 1 1,69
Pittosporum undulatum p/s b 3 1 1,69

Pinus silvestris s b 3 1 1,69
Araucaria angustifolia s b 4 1 1,69
Tibouchina granulosa fs b 2 1 1,69

Ceiba speciosa ne b/c 6 1 1,69
Archontophoenix cunninghamii p/s b 1-3 2 3,39

Pyrrhura frontalis

Tillandsia stricta fs b 7 3 7,32
Taxodium distichum s b 7 2 4,88

Eucalyptus sp. s b 4-10 6 14,63
Ficus luschnatiana p/s b 2-12 20 48,78

Syagrus romanziofila s c 8 1 2,44
Liquens – a 3 1 2,44

Melia azedarach p/s b 3 1 2,44

Nectandra membranacea

Pittosporum undulatum

p/s
s

b
b

3-7
2-3

2
2

4,88
4,88

Hovenia dulcis p/s b 2 1 2,44
Psidium cattleianum p/s c 2 1 2,44
Croton urucurana p/s B 4 1 2,44
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Os psitacídeos do PEAL apresentaram a utilização de itens alimentares de forma diferenciada.
Verificou-se para , a totalidade de consumo de sementes em todos os registros alimentares,
sendo que 42,11% deste consumo estiveram acompanhados com a polpa do fruto. Para a maioria
(60,98%) dos itens alimentares que compuseram a sua dieta foram polpa de frutos acompanhados do consumo de
sementes. A espécie de psitacídeo que apresentou maior variedade de uso de itens alimentares foi
com67,8%deconsumodepolpade frutos, sendoquedeste27,12%esteveacompanhadocomsemente.

O comportamento alimentar especificado como modo B foi o mais utilizado para aquisição de recursos
alimentares pelos psitacídeos estudados, (52,63%, n = 19), (92,68%,
n = 41) e (49,15%, n = 59), valores estes obtidos quando se relaciona o modo de consumo com
o número de registros alimentares.

A variação da quantidade de interações com vegetais entre os psitacídeos estudados pode estar
relacionada com a disponibilidade de recursos preferenciais na área de estudo. Estudos da dieta destas espécies,
realizados em outros locais, obtiveram resultados diferenciados com relação às interações com as espécies
vegetais e com a quantidade de interações (Galetti, 1993; Pizo ., 1995; Kristosch & Marcondes-Machado,
2001; Ragusa & Fecchio, 2006; Fonseca & Antunes, 2007). Esta variação nas interações com vegetais pode
estar relacionada com a riqueza vegetal da área, com a quantidade de competidores do mesmo recurso alimentar,
pela presença de predadores, com a disponibilidade de abrigos, com a distância dos recursos alimentares
da árvore de repouso e com o tempo de estudo despendido para o levantamento da dieta dos psitacídeos.
Já a diferença referente ao uso das espécies vegetais pelos psitacídeos está principalmente relacionada com a
composição florística das diferentes áreas.

Em relação ao uso de itens alimentares, foi a espécie de psitacídeo estudada que
menos variou em sua dieta. Galetti (1993) observou que a utilização de diferentes itens alimentares como flores e
frutos secos de ocorrem pela falta do recurso principal (sementes de espécies nativas). No presente
trabalho verificou-se que há meses em que não houve a frutificação das espécies vegetais com a qual indivíduos
de interagem, não ocorrendo neste período registros alimentares para esta espécie, o que sugere
uma maior especialização em relação à dieta e uma área de vida ampla que extrapola os limites do PEAL.

A exploração de outros itens foi evidenciada na espécie , que por utilizar uma maior
variedade, foi a espécie mais generalista, utilizando polpa de frutos, sementes e flores (tanto o néctar como o
consumo de pétalas). O consumo de flores foi observado em várias espécies de psitacídeos brasileiros, e pode
constituir importante complemento nutricional ou fonte alternativa em períodos de escassez de frutos e sementes
(Roth, 1984; Pizo ., 1995; Kristosch & Marcondes-Machado, 2001; Ragusa-Netto & Fecchio, 2006).

Quando se analisa o comportamento alimentar dos psitacídeos verifica-se que o mais utilizado para as
interações com as diferentes espécies vegetais é o modo B, porém, quando a aquisição do recurso requer maior
manipulação, as espécies estudadas utilizam o modo C. quando explora flores com a finalidade
de extrair o néctar, varia seu repertório entre os modos A e C. Em observou-se o modo A,
quando virava a flor com o próprio bico e assim retirava o néctar, em outros casos na mesma flor foi observado

retirando pétalas com o uso do pé, já quando interagiu com flores de ,
em algumas ocasiões, retirou com o bico pétalas, a fim de facilitar o alcance da região onde estava o néctar,
não danificando o gineceu.

A dieta dos psitacídeos no PEAL engloba pelo menos 21 espécies vegetais. Foi constatada a variação
na quantidade de interações com vegetais entre os psitacídeos estudados. Dentre os itens consumidos pelas três
espécies de psitacídeos estudados, conclui-se que todas fizeram o uso de sementes e polpa de frutos
acompanhadas de sementes. Porém a importância que estes itens possuem em relação à dieta difere entre as
espécies, sendo as sementes mais importantes para e a polpa de frutos acompanhadas de
sementes para utilizou, na maioria dos registros alimentares, somente a
polpa de frutos e foi a espécie de psitacídeo que mais variou o uso de itens alimentares na dieta, acrescentando o
uso de flores (pétalas e néctar). Foi verificado que o comportamento alimentar referente ao modo de aquisição se
relaciona com o item alimentar utilizado e que as espécies estudadas alteram suas dietas devido à sazonalidade e
a disponibilidade de recursos alimentares.
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