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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

MELITOFILIA E ABELHAS ESPECIALISTAS NA COLETA DE ÓLEO EM Byrsonima 
gardneriana A.Juss (Malpighiaceae) EM RESTINGA NUMA AREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DA PARAÍBA
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As Angiospermas apresentam oito famílias que oferecem óleos florais como recurso. O gênero 
Byrsonima, pertencente a família Malpighiaceae, sua estrutura floral atrai abelhas especialistas 
na coleta de óleo, com destaque para fêmeas da tribo Centridini. O presente trabalho teve por 
objetivo estudo das interações entre abelhas coletoras de óleo e flores de Byrsonima gardneriana 
na restinga da Barra do Rio Mamanguape. Foram realizadas observações acerca da morfologia e 
fenologia floral, horário de antese. O comportamento dos visitantes foram observados e registrados 
das 5:00 às 16:30h. Alguns exemplares dos visitantes efetivos foram coletados e depositados em 
laboratório. B. gardneriana apresenta hábito arbustivo, flores hermafroditas, pétalas alvo-róseas e 
um estandarte, presença marcante de cinco pares de elaiófaros na base externa de cada sépala, 
em flores abertas e botões. O androceu é formado por dez estames e gineceu é composto por ová-
rio súpero uniovular. As inflorescências apresentam diferentes fenofases, com uma média de seis 
flores e quatro botões, apresenta antese diurna, com inicio entre 5:30 e 7:00. Os visitantes iniciam 
suas atividades de coletas por volta das 5:00h com maior intensidade das 7:00  as 9:30h diminuindo 
gradativamente ate as 16:30. Foram observadas cinco espécies de abelhas, sendo três do gênero 
Centris e duas Epicharis, destacando-se Epichares flava FRIESE, 1900 (88,64%) e Centris nitens 
LEPELETIER, 1841 (7,59%), um elaióforo é visitado por várias abelhas, elas utilizam as pernas 
anteriores que permitem que coletem e manuseie o pólen e óleo, transferido-os para as pernas pos-
teriores. Os resultados obtidos mostram que Byrsonima gardneriana apresenta morfologia típica da 
melitofilia e estrutura capaz de produzir recursos para abelhas especializadas na coleta de óleo, o 
que atrai grande numero de visitante, indicando uma estreita relação entre ambas.
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