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As áreas verdes urbanas são espaços abertos que possibilitam recreação, lazer e 
descanso para a população além de permitir que o homem se relacione com a 
natureza. São constituídas principalmente de praças públicas, parques urbanos e 
jardins. Por apresentar uma maior biodiversidade nos ecossistemas urbanos, as áreas 
verdes fornecem serviços ecossistêmicos primordiais para a qualidade de vida da 
população. O presente trabalho teve como objetivo caracterizar as síndromes de 
polinização das espécies vegetais presentes em áreas verdes urbanas na cidade de 
João Pessoa-PB. O estudo foi realizado em quatro praças da cidade nas quais todas 
fazem parte da zona de amortecimento da Mata do Buraquinho, um dos principais 
remanescentes de Mata Atlântica na Paraíba. Foram coletadas 30 flores de cada 
espécie de indivíduos selecionados aleatoriamente, conservados a álcool 70% e 
encaminhados ao Laboratório de Ecologia Vegetal (LABEV) da UFPB – Campus IV 
para análise de suas características morfológicas e posterior definição do grupo 
polinizador. Um total de 27 espécies, distribuídas em 22 gêneros pertencentes a 15 
famílias foram observadas. A família de maior riqueza foi Euphorbiaceae com 5 
espécies. Flores de cores vistosas e de tamanho pequeno foram predominantes em 
todas as áreas de estudo, com 70% e 93% respectivamente. Flores actinomorfas 
representaram 74% das espécies e o tipo de forma floral inconspícua foi a mais 
representativa com 40%. Em relação ao sistema sexual, 60% das flores são 
hermafroditas enquanto 40% são unissexuais. O recurso de néctar foi predominante 
em 41% das espécies. Em relação ao sistema de polinização, constatou-se a 
entomofilia como mais frequente ocorrendo em 85% das espécies estudadas, seguidas 
de anemofilia com 15%. Entre as espécies entomófilas, a melitofilia foi predominante 
em todas as áreas (75%), seguidas de psicofilia com 7% e DPI ocorrendo apenas em 
uma praça. Os resultados obtidos indicam que as praças apresentam distribuição de 
síndromes em proporções semelhantes. Além disso, a baixa riqueza de síndromes 
florais pode ser uma característica de ambientes urbanos quando comparado com 
áreas como a Mata do Buraquinho. Por fim, embora constituam ambientes com 
elevada pressão antrópica, as praças representam fontes de recursos importantes para 
a manutenção de abelhas e borboletas em áreas urbanas. 
 
 
(CNPq-Pibic) 
 


