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RESUMO

SÍNDROMES DE POLINIZAÇÃO DE ESPÉCIES DE RESTINGA NA ÁREA DE
 PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BARRA DO RIO MAMANGUAPE, RIO
 TINTO, PARAÍBA, BRASIL (1)

Fernanda Carla Ferreira de PONTES (2)
Dayse TEIXEIRA (3)
Evelise LOCATELLI (4)

A Síndrome de polinização pode ser definida como os conjuntos de caracteres
 florais que podem restringir ou orientar a acessibilidade dos visitantes aos
 recursos. As relações plantas-polinizadores são extremamente importantes para
 uma melhor compreensão da estrutura e dinâmica das comunidades existentes
 nos ecossistemas. O trabalho teve como objetivo descrever as síndromes de
 polinização da Área de Proteção Ambiental (APA) da Barra do Rio Mamanguape.
 O estudo foi desenvolvido no período de outubro/2009 a novembro/2010. Foram
 coletadas amostras das espécies vegetais em um transecto que abrange cerca
 de 2.500m de extensão. Foi observado o hábito das espécies, atributos florais,
 tais como coloração da flor, formato da corola, tipo de recurso oferecido, e os
 animais visitantes das flores. Posteriormente foram enquadrados de acordo com
 a síndrome de polinização. Foram coletadas 59 espécies, 55 gêneros, entre ervas
 (43,00%), arbusto (37,00%), trepadeiras e árvores (ambas com 10,00%),
 pertencentes a 36 famílias. As famílias que mais se destacaram foram Fabaceae
 (12) e Rubiaceae (7). Foi observada maior proporção de espécies com flores
 claras (61,00%), em contraste com as de cores vistosas (39,00%). O recurso
 mais abundante foi o pólen (74,00%), seguido pelo néctar/pólen (22,00%), óleo e
 resina (2,00%). As síndromes de polinização mais frequentes foram melitofilia
 (67,00%), entomofilia (22,00%), ornitofilia (5,00%), cantarofilia (4,00%) e
 falenofilia (2,00%). As espécies mais abundantes foram Byrsonima gardneriana
 A. Juss. (Malpighiaceae), Chrysobalanus icaco L. (Chrysobalanaceae) e
 Guettarda sericea Müll. Arg. (Rubiaceae). Abelhas, insetos e aves foram
 considerados como principais agentes polinizadores, apresentando, dessa
 maneira, papel relevante na manutenção dos processos de polinização de grande
 parte das espécies vegetais ocorrentes na área de estudo. A APA da Barra do
 Rio Mamanguape é uma área com extrema relevância e possui quadros de alta
 riqueza ecológica que a qualifica como importante ecossistema para
 conservação.
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