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A área original da Floresta Atlântica brasileira cobria 16% do território do país. Estima-se que 
desta área, restam apenas 0,5% e sob risco de extinção total. A maior ameaça, ao já precário 
equilíbrio da biodiversidade, é a ação humana e a pressão da sua ocupação e como 
conseqüência, os impactos de suas atividades. Em sua evolução as plantas e animais da Mata 
Atlântica desenvolveram uma estreita relação, o que possibilitou a sobrevivência das espécies 
e que se mantém em perfeito equilíbrio; esta inter-relação favorece os mecanismos de 
polinização e dispersão de frutos e sementes. A reserva de Mata Atlântica do Parque Estadual 
Dois Irmãos possui 386 ha, incluindo o local onde está inserido o zoológico de Recife, que 
ocupa uma área de 14 ha. A reserva é considerada um dos maiores fragmentos inseridos na 
Região Metropolitana do Recife, pois apresenta uma expressiva cobertura arbórea e de grande 
valor para o refúgio da vida silvestre. Dentre a diversidade arbórea que compõe a formação 
florestal secundária local estão indivíduos da espécie: Protium heptaphllum, Caesapinia 
férrea, Parkia pendula, Couepia rufa, Schefflera morototoni. A Trema micrantha é também 
parte integrante deste ecossistema. A espécie que pertence à família Ulmaceae, é conhecida 
popularmente como periquiteira, grandiúva ou pau-pólvora. Sua altura pode atingir até 12 m, 
com tronco de 20-40 m de diâmetro. A árvore é pioneira e característica de formações 
secundárias das florestas semidecíduas e pluvial Atlântica, e produz anualmente grande 
quantidade de sementes. No presente trabalho relata-se a inter-relação, ocorrente na área do 
parque, entre a Trema micrantha e a avi-fauna local. As observações foram realizadas no 
período de frutificação de forma aleatória, totalizando 15 indivíduos, ao longo da área do 
parque. Foi possível detectar a presença constante de pássaros das famílias Turdinae, 
Vireonidae, Coerebinae e Cotingidae, onde se destacam exemplares de Thraupis cyanoptera, 
Tangara seledon, Dacnis s.cayana, Coereba flaveola, Cyanerpes c.cyaneus, evidenciando a 
importância da Trema micrantha para estes animais. As sementes foram coletadas e 
encaminhadas para a produção de mudas no viveiro florestal “Refazendo a Mata Atlântica”, 
localizado na área do Parque, totalizando 200 mudas que, por sua vez, foram plantadas na 
mata, contribuindo assim para uma maior oferta de alimentos, visando à permanência da avi-
fauna nativa. 

Palavras-Chave: Inter-relação, Trema micrantha, Avi-fauna, Biodiversidade 

168/303




