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A goiabeira (Psidium guajava) pertence à família Myrtaceae J.Juss., nativa de regiões 
tropicais das Américas. É um arbusto ou árvore de pequeno porte que pode atingir 3 a 6 
metros de altura, tronco tortuoso e folhas opostas. Seu fruto é uma baga de 5 a 7 cm, que 
quando maduro apresenta coloração amarela por fora e vermelha ou branca por dentro e sua 
dispersão é zoocórica. Aves frugívoras alimentam-se ao menos durante parte do tempo de 
frutos, aproveitando os nutrientes contidos na polpa e podendo deixar intactas as sementes. 
Muitas delas, como traupídeos, utilizam à espécie P. guajava e outras mirtáceas como recurso 
alimentar. Os objetivos do trabalho foram identificar a importância da espécie P. guajava
como recurso alimentar para as aves, o período do dia com maior frequência de visitas e o 
tempo gasto no consumo dos frutos. O estudo foi realizado na área rural do município de 
Monte Alegre de Minas, MG, durante o período de 28 de dezembro de 2007 a 02 de janeiro 
de 2008, totalizando 32 horas de observação. As observações foram feitas durante o período 
de 6:25 da manhã às 18:20 da noite, desconsiderando o horário de verão, em dois indivíduos 
de P. guajava de aproximadamente 4,50 metros de altura, sendo um indivíduo com cerca de 
25 frutos maduros e o outro 35 frutos. Foram observadas 12 espécies de aves. O horário com 
maior vistitação foi das 7:35 às 8:35 (N= 20 visitas, 13%). As famílias que mais visitaram 
foram Psittacidae Rafinesque, 1815 (49,7% das visitas) e Thraupidae Cabanis, 1847 (36,1% 
das visitas), ambas com quatro espécies. As espécies com maior número de visitas foram 
Aratinga aurea (Gmelin, 1788) (N= 56, 51 indivíduos), Tangara cayana (Linnaeus, 1766) 
(N=31, 2 indivíduos), Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) (N=16, 15 indivíduos) e Thraupis 
sayaca (Linnaeus, 1766) (N=16, 16 indivíduos). A espécie com maior tempo de consumo de 
frutos foi Aratinga aurea (Média=16,5 minutos, 56 visitas), seguida por Brotogeris chiriri 
(Média=9,5 minutos, 16 visitas). Com este trabalho pode-se concluir que a espécie P. guajava
pode ser uma importante fonte alimentar para algumas espécies de aves, sendo uma boa 
alternativa para aves no ambiente urbano, já que esta espécie se adapta aos mais variados 
tipos de solo. 
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