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Trema  micrantha  (L)  Blume  (Cannabaceae),  caracteriza-se  por  ser  uma  espécie  vegetal
muito  frequente,  estando  presente  na  primeira  fase  da  sucessão  ecológica.  Os  frutos  são
pequenas drupas verde-escuras quando imaturos, e alaranjados quando amadurecidos, com
uma única semente negra medindo em torno de 3,66 mm. Portanto muito atrativos para as
espécies  de  aves  frugívoras.  Assim,  o  objetivo  desta  pesquisa  foi  contribuir  para  o
conhecimento  das  aves  que  são  atraídas  por  T.  micrantha,  em área  urbana  localizada  no
campus  Centro  Universitário  Luterano  de  Ji-Paraná-RO,  bem  como  verificação  da
potencial dispersão ornitocórica, através da análise do comportamento e da frequência de
visitas  às  plantas.  Para  identificação  das  espécies  visitantes  foram  selecionados  cinco
espécimes com altura entre 3-5 m, em diferentes fitofisionomias: Borda de fragmento (2),
área  aberta  (2),  borda  de  buritizal  (1).  As  observações  foram realizadas  nos  horários  das
06h00min  às  08h00min  e  16h30min  às  18h30min,  no  período  de  abril  a  maio  de  2010.
Cada espécime foi observado durante 20 min com auxílio de binóculos 10x50mm. Em 16
horas de observação direta, foram registradas 14 espécies pertencentes a oito famílias, e as
mais  representativas  foram Thraupidae  (3),  Emberizidae  (3)  e  Tyrannidae  (3).  A  espécie
com maior número de visita foi Sporophila caerulescens (86), que utilizou o vegetal como
poleiro.  Em relação à alimentação, as espécies Thraupis episcopus  e Thraupis  palmarum
foram as que mais consumiram o fruto, e ficando por um tempo médio de 02:58 min.  na
planta,  fator  este  favorável  a  serem  potenciais  dispersores.  Entre  os  espécimes
monitorados,  o  mais  visitado  foi  o  exemplar  localizado  na  borda  do  fragmento  de  mata
secundária. A pesquisa mostra a relevância de estudos com T. micrantha para a Amazônia,
passando a ser importante recurso alimentar, ou poleiro para avifauna em áreas alteradas,
por  ser  pioneira  de  crescimento  rápido  sugere  que  a  mesma  possa  a  ser  incluída  em
processos de recuperação ambiental.
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