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A  dispersão  é  um  processo  ecológico  estratégico  em  comunidades  florestais  que
garante a perpetuação das espécies, através da remoção dos propágulos para longe da
progenitora,  possibilitando  maior  chance  de  sucesso.  A  zoocoria,  dispersão  por
animais frugívoros, é um processo simbiôntico no qual as plantas tem suas sementes
dispersas e os dispersores em troca tem os frutos como fonte nutricional.  Na família
Lauraceae  a  dispersão  é  zoocórica,  tendo  como  principal  grupo  dispersor  as  aves.
Este  estudo  teve  por  objetivo  determinar  quais  são  os  dispersores  dos  frutos  de
Ocotea  dukei,  em  área  de  Tabuleiro,  na  Reserva  Biológica  Guaribas  localizada  no
município  de  Mamanguape,  Paraíba  (6º40'5''S  35º09'5''W).  O  clima  da  região  é
tropical úmido, a temperatura varia entre 28° e 30°C e a precipitação anual média é
de 1.500mm. Em campo foram feitas  observações  diretas  dos  possíveis  dispersores
no  período  de  frutificação  no  ano  de  2009  e  a  identificação  dos  dispersores
realizou-se  através  de  fotografias  e  bibliografia  especializada.   As  análises
morfométricas  dos  frutos  foram  realizadas  em  laboratório.  O  fruto  de  O.  duckei  é
bacáceo,  elipsóide,  11mm  x  4,8mm  (N=36),  com  coloração  verde  mesmo  quando
maduro,  o  fruto  contem duas  sementes,  7,38mm x  2,09mm (N=10),  envolvido  por
cúpula  hemisférica.  Apenas  a  ave  Elaenia  cristata  (Tyrannidae)  foi  observada
consumindo  os  frutos  de  O.  duckei,  as  visitas  aconteceram  durante  a  manhã  nas
primeiras horas do dia, entre 5h e 7h. Elaenia cristata durante a visita pousava sobre
o  ramo  e  posteriormente  em  até  três  vôos  retirava  os  frutos  das  extremidades,  em
seguida consumindo-os. Espécies de Ocotea apresentam grande diversidade de aves
dispersoras  de  suas  sementes,  sendo  importante  fonte  de  alimento  para  a  avifauna,
entretanto para esta população foi registrada somente uma única espécie. A redução
no  número  de  espécies  de  dispersores  pode  indicar  alterações  causadas  por
fragmentações de habitat.
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