
BOTÂNICA FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS

73

Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

PADRÃO DE SECREÇÃO E DISPONIBILIDADE DE NÉCTAR EM Inga vera  WILD. 
(FABACEAE-MIMOSOIDEAE) EM ÁREAS NATURAIS E MANEJADAS
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O néctar é um importante recurso floral com função de atrair polinizadores e de alimentar os visi-
tantes florais. Distribuição adensada de flores e maior disponibilidade de néctar contribuem posi-
tivamente para a atração de visitantes florais. O objetivo deste trabalho foi verificar o padrão de 
secreção de néctar e investigar a disponibilidade de néctar em flores Inga vera em áreas degra-
dadas (manejadas) e de floresta natural. O estudo foi desenvolvido em remanescentes da floresta 
Atlântica nordestina localizados entre Pernambuco e Alagoas, onde foram selecionadas oito áreas 
de dois tratamentos: quatro áreas manejadas (plantios monoespecíficos) e quatro naturais. Em 
cada área foram marcados 40 indivíduos, totalizando 80 indivíduos. Para análise do padrão de 
secreção foram isolados 80 botões florais, sendo 40 de cada tratamento. Já para a disponibilida-
de de néctar foram mantidos em condições naturais 80 botões florais, 40 de cada tratamento. O 
néctar das flores foi extraído a partir das 20:00h até às 6:00h com intervalo de 2 horas, de acordo 
com período de antese. O padrão de secreção dos indivíduos de Inga vera foi do tipo contínuo 
com dois períodos de secreção ativa, o primeiro de 20:00-22:00h e o segundo de 00:00-04:00h. 
O volume e concentração de açúcares por tratamento foi de 34,10±8,22 µL com concentração de 
19,02±2,14 % e 35,46±10,39 µL com concentração de 20,78±2,06% para flores de áreas naturais 
e manejadas, respectivamente. Áreas manejadas apresentaram maior disponibilidade de volume 
de néctar (U=511,50; gl=5; p(U=492,00; gl=5; pque em áreas naturais. A ação antrópica, como o 
reflorestamento a partir de plantios monoespecíficos de Inga, pode estar agindo de forma negativa 
na polinização e, consequentemente, no sucesso reprodutivo da espécie, já que os indivíduos de 
áreas manejadas apresentaram alterações, como maior volume de néctar acumulado, indicando 
talvez a não retirada de néctar por visitantes florais.
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