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O  manguezal  é  um  ecossistema  tropical  de  regiões  litorâneas,  sendo  sua  vegetação
composta  por  poucas  espécies  com  características  peculiares,  tais  como  viviparidade  e
raízes  relacionadas  às  trocas  gasosas.  Há  poucos  estudos  que  abordam  os  padrões
fenológicos  e  os  sistemas  de  polinização  e  reprodução  de  suas  espécies,  informações
fundamentais  para  seu  manejo  e  conservação.  Portanto,  análises  sobre  esses  aspectos
foram feitas no litoral norte de Pernambuco, Nordeste do Brasil.  A fenologia reprodutiva
das  quatro  espécies  de  mangue  ocorrentes  na  área,  Avicennia  schaueriana  Moldenke
(Acanthaceae),  Conocarpus  erectus  L.,  Laguncularia  racemosa  C.F.  Gaertn.
(Combretaceae) e Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae) foi acompanhada mensalmente
durante quatro anos. Os sistemas de polinização e reprodução também foram investigados
para  cada  espécie,  seguindo  protocolos  usuais.  A  floração  na  comunidade  seguiu  um
padrão contínuo bimodal,  com pico  nas  estações  seca  e  chuvosa,  enquanto  a  frutificação
foi contínua unimodal, com pico na estação chuvosa. Rhizophora mangle é anemófila, com
padrões  de  floração  e  frutificação  contínuos.  As  outras  espécies  possuem  sistema  de
polinização  generalista,  sendo  visitadas  pelos  mesmos  grupos  de  polinizadores,  quais
sejam, abelhas, borboletas, moscas e vespas, sendo a mosca Palpada albifrons a principal
polinizadora de todas as três espécies. A floração dessas espécies é seqüenciada ao longo
do  ano,  havendo  sobreposição,  porém,  com  picos  em  épocas  distintas,  possibilitando  a
permanência dos polinizadores na comunidade e favorecendo o sucesso reprodutivo. Todas
as espécies de mangue foram autocompatíveis, sendo a maioria autógama, com exceção de
A. schaueriana.  Contudo, a maior formação de frutos  ocorreu sob condições  naturais  em
todas  as  espécies,  mostrando  a  importância  dos  vetores  de  polinização,  seja  abiótico  ou
biótico.  Apesar  da  autocompatibilidade,  cada  espécie  apresentou  uma  estratégia
reprodutiva  que  favorece  a  polinização  cruzada  e  conseqüentemente  a  manutenção  da
variabilidade genética na população, tais como protandria em A. schaueriana e R. mangle,
ginodioicia em L. racemosa e andromonoicia associada à protoginia em C. erectus.
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