
ESTRATÉGIAS REPRODUTIVAS EM LEGUMINOSAE:
 SUCESSO REPRODUTIVO EM ÁRVORES PLANTADAS

 EM PRAÇAS NO RECIFE (1)

 Co-autores: MARCELA TOMAZ PONTES DE OLIVEIRA (2) e ARIADNA
 VALENTINA DE FREITAS E LOPES (3)
 Tipo de Apresentação: Pôster

RESUMO

A família Leguminosae tem importante papel econômico, ambiental e ecológico
 com um grande destaque para sua potencialidade ornamental na arborização
 urbana no Brasil. Este trabalho teve como objetivo traçar um panorama das
 estratégias reprodutivas das espécies de Leguminosae utilizadas na arborização
 de praças do Recife-PE. O estudo foi realizado em 10 praças distribuídas em
 nove bairros do Recife entre agosto/2010 e fevereiro/2011 com coletas mensais
 ou até semanais, dependendo da época de floração das espécies. Foram
 analisados atributos reprodutivos tais como sistema sexual, sistema reprodutivo,
 cor da flor, visitantes florais, formação de frutos, tipo de fruto, síndrome de
 polinização, número de flores por inflorescência, número de frutos por
 infrutescência, número de sementes por fruto e tamanho das sementes. Com
 essas informações foi construído um banco de dados. Foram registradas 16
 espécies de Leguminosae nas praças estudadas, totalizando 207 indivíduos. Do
 total de espécies encontradas 56,25% (9 espécies) são nativas do Brasil e
 43,75% exóticas. A subfamília Caesalpinioideae foi a que apresentou maior
 número de espécies (62,5%), seguida de Mimosoideae (31,25%) e Papilionoideae
 (6,25%). Quatorze espécies foram registradas em flor e 15 com frutos. A maioria
 das espécies são melitófilas (11 espécies) e hermafroditas (13 espécies). Estudos
 sobre o sistema reprodutivo foram encontrados para nove espécies, sendo oito
 delas auto-incompatíveis. Pode-se concluir que apesar da maioria das espécies
 apresentarem auto-incompatibilidade genética e necessitarem assim de vetores
 de polinização para a formação de frutos, houve sucesso reprodutivo nos
 indivíduos plantados em praças, uma vez que indivíduos de 15 das 16 espécies
 formaram frutos. Assim, nos ecossistemas urbanos, as praças podem servir como
 pontos de ligação para facilitar o fluxo de agentes polinizadores para o sucesso
 reprodutivo das espécies.
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