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Euterpe precatoria é uma palmeira neotropical de subdossel que emiti mais de uma
inflorescência por período reprodutivo, com mais de uma fenofase ao mesmo tempo.
Considerada de grande potencial ecológico, por possuir uma interação com a fauna,
como fonte nutritiva. Sua exploração por meio da extração ilegal vem aumentando,
isto faz com que conhecimentos de dispersão de sementes por aves sejam de grande
interesse  para  a  conservação.  No  presente  estudo  objetivamos  avaliar  as  aves
visitantes  de  Euterpe  precatoria  e  a  disponibilidade  de  frutos  em  uma  em  uma
reserva  legal  de  16  ha  localizada  no  município  de  Ji-Paraná  RO.  As  observações
foram,  realizadas  no  período  de  novembro  de  2009  a  abril  de  2010.  Foram
selecionados  quinze  indivíduos  da  espécie  vegetal  e  monitorados  utilizando  o
método  de  árvore-focal  para  observações  das  aves  visitantes  e  avaliação  das
fenofases  floração  e  frutificação.  Durante  as  24  horas  de  estudos  sete  espécies  de
aves  alimentaram-se  dos  frutos.  As  espécies  Pteroglossus  castanotis,  Psarocolius
decumanus,  Thraupis  sayaca,  Lipaugus  lanioides,  foram  consideradas  potenciais
dispersores, manipularam e engoliram o fruto permanecendo pouco tempo na planta,
comportamento  importante  para  favorecimento  da  dispersão.   As  espécies  de
psitacídeos  Ara  ararauna,  Ara  macao  e  Primolius  maracana  alimentara-se  porém
comportaram-se  como  predadoras de sementes.  Durante os meses avaliados nota-se
que a espécie Euterpe precatoria  apresentou frutificação prolongada na área e  uma
grande  produção  de  frutos,  agrupados  em  grandes  infrutescências  que  atraíram  os
frugívoros apresentando um importante recurso alimentar para avifauna local. A sua
produção  constante,  proporciona  fornecimento  de  frutos  para  a  avifauna  de
frugívoros na estação seca,  período de maior escassez de alimento e faz com que a
espécie  possa  ser  considerada  chave.  Portanto  a  exploração  dos  palmitais  pode
implicar  em  conseqüências  drásticas  para  a  comunidade  frugívoras,  eliminando
recurso para a manutenção deste ecossistema.
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