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Diversos grupos de aves consomem frutos e/ou sementes, podendo ser importantes 
dispersores pela abundância, freqüência de visita e comportamento alimentar nos frutos. Em 
espécies de Matayba os frutos são cápsulas deiscentes e possuem sementes ariladas 
consumidas geralmente por aves. Neste estudo, foi realizado o levantamento da avifauna 
visitante dos frutos de Matayba guianensis, bem como avaliado o potencial dispersor destas 
aves em remanescente de cerrado da RPPN da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
Campo Grande, MS, em janeiro e fevereiro de 2008. Foram realizadas observações focais em 
três grupamentos de M. guianensis entre 06h00-10h00 e 16h00-18h00, durante seis dias, 
totalizando 36 horas de observação. Treze espécies de Passeriformes pertencentes a quatro 
famílias (Emberezidae, Muscicapidae, Ploceidae, Tyrannidae) foram observadas nos frutos de 
M. guianensis, com 110 visitas registradas. A maioria das aves é onívora (61,53%), seguida 
por insetívora (30,76%) e frugívora (7,69%). As aves apresentaram cinco táticas de 
forrageamento (hanging, hovering, picking, reaching, stalling), sendo os tiranídeos os mais 
versáteis na obtenção de frutos, com predominância da coleta dos frutos em vôo (hovering). 
Todas as espécies de Tyrannidae (Elaenia sp., Empidonomus varius, Myiodynastes maculatus, 
Pitangus sulphuratus, Tyrannus albogularis e T. melancholicus) podem ser considerados 
dispersores das sementes pela elevada freqüência de visitas (84,54%), quantidade de sementes 
consumidas (n =138) e por ingerirem as sementes inteiras. As demais espécies de aves 
comeram o arilo e descartaram as sementes próximas ou sob a planta-mãe. Pitangus 
sulphuratus foi à espécie mais freqüente (35,48 % das visitas), forrageando aos pares ou em 
bandos de três ou mais indivíduos, apresentando comportamento agonístico em relação às 
demais espécies. Outras duas espécies - E. varius e T. melancholicus - também se destacaram, 
forrageando individualmente, aos pares ou esporadicamente em bandos de três indivíduos. 
Embora não-frugívoras as espécies de Tyrannidae são potenciais dispersores de M. 
guianensis, provavelmente porque os tiranídeos formam grupo muito diverso, adaptado a 
habitats e modos de alimentação variados e exibem riqueza de repertório comportamental sem 
paralelo entre os passeriformes. (CAPES) 
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