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A família Rubiaceae é uma das maiores famílias de angiospermas, com distribuição tropical,
possuindo cerca de 637 gêneros, agrupando 10.700 espécies. O gênero Psychotria é
representado por 2000 espécies sendo considerado o maior da família. Psychotria
carthagenensis Jacq. é um arbusto perene que possui fruto carnoso, indeiscente, de coloração
avermelhada e distribuído em cachos. As características de seus frutos os tornam atraente
para diversos grupos de aves e constitui uma fonte importante de alimento em períodos onde
não há outras espécies frutificando. Esse trabalho teve como objetivo caracterizar a avifauna
que se alimenta dos frutos de P. carthagenensis e avaliar o comportamento na coleta e
ingestão dos mesmos. O trabalho foi realizado no Parque Estadual de Dois Irmãos, um
remanescente urbano de floresta Atlântica no Estado de Pernambuco. A coleta dos dados foi
feita entre os meses de outubro de 2008 a janeiro de 2009 das 7h às 16h, totalizando 40 horas
de observação. Para a visualização das aves foi utilizado binóculo e a identificação feita
através de guias de campo e registro fotográfico. Foram identificadas sete espécies
pertencentes a cinco gêneros onde Pipra rubrocapilla (Sick, 1967) apresentou elevado
número de visitas entre as espécies observadas (51,3%). Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766)
foi observado descartando o fruto em um galho próximo da planta-mãe, Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822) coleta o fruto em pleno vôo ingerindo-o por inteiro, Turdus leucomelas
(Vieillot, 1818) e Turdus rufiventris (Vieillot, 1818) tiveram preferência pelos frutos que
estavam no interior da copa. Os frutos só passaram a ser consumidos quando completamente
maduros, havendo diminuição no consumo quando apresentavam uma cor mais escura em
decorrência do amadurecimento (janeiro). Por possuir frutos de pequenas dimensões P.
carthagenensis permite que aves de tamanhos variados possam alimentar-se, não só as
espécies frugívoras como também as generalistas. Uma vez que foi observada a maioria das
aves engolindo o fruto e voando para longe da planta, aumentam as chances de uma
dispersão mais eficiente das sementes, contribuindo para a elevada distribuição espacial desta
espécie pioneira.
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