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Dunas e restingas são áreas abertas, próximas ao mar, que apresentam uma vegetação herbácea
arbustiva, adaptada às condições de alta salinidade e elevada irradiação solar. Myrtaceae, Fabaceae,
Arecaceae, Rubiaceae, Anacardiaceae, Malpighiaceae, Melastomataceae e Mimosaceae foram as
famílias de plantas que apresentaram maior número de espécies. Sabe-se que dentre todas as
espécies catalogadas para uma restinga da Bahia, cerca de 12 % são melíferas. A polinização dessas
plantas é garantida principalmente por abelhas que apresentam grande porte, características que
permite a essas abelhas forragearem em situação de ventos fortes e constantes, comuns nestes
ambientes. Abelhas de grande porte, como as espécies do gênero Xylocopa, estão geralmente
associadas com a polinização das plantas em dunas e restingas. Esse trabalho tem como objetivo
analisar os recursos florais utilizados por abelhas do gênero Xylocopa em área de dunas e restingas
na Bahia. O trabalho de campo foi desenvolvido em Baixio (APA do Litoral Norte da Bahia), de
abr/08 a fev/09, das 7:00 às 17:00 h. A captura das abelhas foi feita utilizando-se a metodologia
proposta por Sakagami. Ao longo do trabalho, foram feitos registros das plantas visitadas pelas
espécies de Xylocopa e o recurso coletado por essas abelhas. Para avaliar a similaridade na
utilização dos recursos florias das plantas selecionadas pelas espécies de abelhas, utilizando-se o
coeficiente de Sørensen . Em Baixio, 17 espécies de plantas, pertencentes a 12 famílias botânicas,
foram visitadas Xylocopa cearensis Ducke, X. subcyanea Perez, X. carbonaria Smith e X. frontalis
Olivier, sendo, X. cearensis a abelha mais abundante e que apresentou a maior diversidade na
utilização dos recursos nessas plantas. Embora essas plantas fossem visitadas por Xylocopa spp,
essas utilizaram com maior freqüência poucas espécies de plantas. Sendo essas, Croton sellowii
Baill, Cuphea brachiata Koehne e Waltheria cinerescens St. Hilaire, plantas fornecedoras de néctar
e visivelmente abundantes na área. Para a coleta de pólen Chamaecrista ramosa H. S. Irwin &
Barneby foi a planta mais visitada pelas abelhas. Através da análise de similaridade foram formados
de três grupos: X. frontalis, X. carbonaria e X. subcyanea + X. cearensis. X. subcyanea e X.
cearensis compartilharam seis espécies de plantas (63,2%). C. brachiata, C. sellowii e W.
cinerescens foram às espécies que tiveram o maior número de visitas dessas abelhas.
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