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Resumo 36

Uso de recursos alimentares por Xylocopa ordinaria (Hymenoptera, Apidae) na
restinga: preferência por tipos florais em um comportamento generalista
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As restingas costeiras têm sofrido intensa degradação e a manutenção das abelhas neste
ecossistema  é  primordial  para  a  restauração  ambiental,  pois  estes  insetos  são  os
principais polinizadores.  O entendimento das relações planta-polinizadores na restinga
ainda é um desafio para a aplicação de medidas de conservação. Assim, este trabalho
visa analisar os recursos alimentares de Xylocopa ordinaria, uma espécie abundante nas
restingas  do  norte  do  estado  do  Rio  de  Janeiro,  a  fim  de  traçar  diretrizes  para  a
conservação destes polinizadores. O estudo foi conduzido na RPPN Fazenda Caruara,
em São João da Barra, RJ, em uma área de amostragem de 2,4ha. Foram capturadas 42
fêmeas entre abril/2014 e janeiro/2015,  em excursões mensais.  Todas as  plantas  em
florescimento  foram amostradas para um laminário  polínico de referência;  o  conteúdo
polínico  das  escopas  das  abelhas  foi  submetido  à  acetólise,  montado  em  gelatina
glicerinada e comparado ao laminário de referência. As plantas identificadas como fontes
de recursos foram analisadas quanto à forma, cor, tamanho e dimensão do pólen. Nas
escopas foram amostrados 167 tipos polínicos, dos quais 47 ocorreram no laminário de
referência (78 espécies vegetais).  A baixa associação (28,1%) pode estar relacionada
com o grande raio de voo das abelhas que podem buscar recursos em áreas que não
foram  amostradas  para  o  laminário  polínico.  Esta  hipótese  é  corroborada  pela  alta
heterogeneidade  na  composição  da  flora  em  zonas  distintas  na  restinga.  O
comportamento de constância floral foi visto em 50% das amostras, sendo um único tipo
polínico dominante (frequência relativa >75%) por amostra. Os maiores valores de riqueza
e diversidade polínica ocorreram na estação chuvosa (estação chuvosa: 113 e 2,75; seca:
92 e 2,68), quando ocorreu maior número de espécies em floração. A similaridade no uso
de recursos entre as estações foi de 35%. As espécies T1, T188,  Coccoloba alniflolia,
Cyanthillium sp. e Guapira pernambucensis tiveram maior abundância relativa na estação
seca e Diodella sp., Tibouchina clavata, T12, Solanum sp, e T188 na estação chuvosa. As
plantas utilizadas como recurso e associadas ao laminário apresentaram forma de taça
(47,61%) e tubular (23,80%); tamanho pequeno (73,80%) e muito pequeno (23,80%) e
cores  amarela  (30,94%)  e  branca  (28,57%).  Os  tipos  polínicos  foram  principalmente
pequenos (73,80%) e médios (23,80%). A grande riqueza de tipos polínicos utilizados e a
constância floral indicam o potencial polinizador de Xylocopa ordinaria de amplo espectro
de  espécies  na  restinga.  Entretanto,  as  flores  utilizadas  pertencem  principalmente  a
poucas categorias morfológicas relativas ao tamanho, forma e coloração, indicando uma
possível preferência em relação aos atrativos florais neste ambiente. A aplicação destes
resultados pode contribuir para a aceleração da restauração na medida em que favorece
a manutenção de populações de uma espécie polinizadora de alta relevância na restinga.
Com base nestes resultados, recomendamos o plantio das espécies vegetais utilizadas
por  Xylocopa ordinaria  em programas de restauração a fim de manter  as populações
destes polinizadores nas áreas de interesse, e indicamos também estudos futuros acerca
do  comportamento  das  abelhas  a  fim  de  obter  informações  mais  precisas  sobre  a
efetividade da polinização realizada por estas abelhas. (CNPq, FAPERJ, LCA, UENF).
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