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RESUMO 
 

A relação existente entre as plantas e seus polinizadores é o resultado de uma troca 

mutualística. Enquanto os visitantes buscam alimento e/ou abrigo etc. nas flores, estes podem 

contribuir para fecundação das flores. Sobre as características morfológicas das flores e seus 

atributos florais, estas contribuíram para o entendimento das síndromes de polinização, e para 

a dinâmica de conservação e preservação de ambientes naturais. As síndromes de polinização 

estão expressas nos conjuntos diversos de características morfológicas e fisiológicas comuns 

de determinados tipos florais que ajudam no transporte de pólen até o estigma de uma flor 

coespecífica por um vetor polínico particular. A pesquisa foi realizada na flora urbana do 

município de Santo Antonio de Pádua e está localizado no noroeste do estado do Rio de 

Janeiro. Atualmente apresenta menos de 4% de sua cobertura original de mata o que acaba 

contribuindo para a diminuição da diversidade da fauna. Desta forma, a flora urbana possui 

grande importância para a qualidade ambiental das cidades, principalmente para manutenção 

de agentes polinizadores que são atraídos por estas plantas. O presente trabalho teve como 

objetivo fazer um levantamento das espécies arbóreas, analisando suas características florais 

morfológicas com a finalidade de identificar a síndrome mais presente para essa comunidade 

vegetal. Foram considerados para este estudo apenas espécies de árvores ou arbustos 

plantadas no perímetro urbano de Santo Antônio de Pádua em ruas, avenidas, alamedas, 

praças e jardins. As atividades foram desenvolvidas em período de um ano partindo de 2016 à 

2017, através de saídas de campo, com coletas de material para herborização das espécies 

encontradas no espaço urbano. Na área de estudo foram identificadas 31 espécies distribuídas 

em 14 famílias sendo a Fabaceae (19%) a família com o maior número de espécies. Também 

foi observado que a maioria das espécies estudadas era de origem exótica (75,6%) à região. A 

cor floral de maior representatividade foi a branca (29%), as demais se encontram em menor 

proporção. A recompensa floral mais encontrada nas espécies coletadas foi o néctar (47%) 

seguido do conjunto néctar/pólen (40%). A síndrome mais presente encontrada para esta flora 

urbana foi a de melitofilia (71%) (polinização por abelhas).  

 

 

Palavras-chave: Síndromes de polinização. Arborização urbana. Botânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The relationsships existing in between plants and pollinators it‟s the result of a mutualistic 

exchange. While the visitantes they seek nourishment or shelter etc.,these can, Contribute to 

fecundation ofs flowers. About the morphological characteristics ofs flowers and yours floral 

attributes these contributed to understanding of pollination syndromes, and for dynamics of 

conservation and preservation of natural environments.The pollination syndromes are 

expressed in set of morphological characteristics end physiological comuns to determined 

floral types that help pollen transport until the stigma of co-specifc flower for one particular 

pollen vector. The research happened at urban flora of city of Santo Antônio de Pádua, 

located in the northwest of the state Rio de Janeiro. Currently presents less than 4% of 

original vegetable cover, this contributes to the reduction of the diversity of the fauna. In this 

way urban flora has great importance for environmental quality of cities, mainly for 

maintenance of pollinating agents, it is attracted to these floral. The present work have as 

objective do lifting of tree species analyzing their floral characteristics morphological with aid 

of bibliographic works specializes, with purpose to identify the most present syndromes for 

this vegetal community. The activeties was developd in period of one year starting in 2016 to 

2017, through of field results and collections of material botanic for herborization of species 

found in urban space. In the areasite of studyi were identified 31 species distributed 14 

families, being the Fabaceae (19%) the family with the larger number of species, it was also 

observed that the big larger of species studied it was of source exotic (75, 6%), the color of 

representativeness larger was the white (29%), the others in meet smaller proportion, the 

floral reward more found it was the nectar (47%) followed of the set nectar/pollen (40%). The 

syndromes more present for urban flora was to melitofilia (71%) (Pollination by bees) the rest 

syndromes were relevant, but presented themselves in smaller proportion. The results go 

meeting with acad jobs for urban areas of Atlantic Forest. 

 

Keywords: Pollination Syndromes, Urban flora, Botany, 
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1.  INTRODUÇÃO   

 

 O município de Santo Antônio de Pádua está localizado no noroeste do estado do Rio 

de Janeiro. A Região Noroeste do Estado encontra-se em processo de desertificação, com 

menos de 1% de sua cobertura original de floresta tropical do tipo estacional (SILVA et al., 

2009). Sua história é marcada por um período de uso agrícola tais como; monocultura de café 

e cana de açúcar - atividades que foram umas das principais responsáveis pela fragmentação 

da cobertura vegetal original. De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica (2017) o 

município de Santo Antônio de Pádua apresenta menos de 4% de sua cobertura original de 

mata o que acaba contribuindo para a diminuição da diversidade da fauna, sendo esta crucial 

para manutenção e restauração de ambientes naturais (BRASIL et al., 2013).  

A flora urbana pode ser considerada como um importante elemento de reestruturação 

do espaço, tendo em vista que aproxima as condições normais do meio natural com o meio 

urbano (BONONI, 2004). No caso desta vegetação, muitos são os benefícios ambientais e 

sociais, tais como: diminuição dos impactos ambientais da urbanização, moderação do clima, 

conservação de energia no interior de casas e prédios, absorção do dióxido de carbono, 

melhoria da qualidade da água, controle do escoamento das águas e enchentes, redução nos 

níveis de barulho, servir de abrigo a animais e aves (RIBEIRO, 2009). Ao se tratar da 

arborização urbana, compreende-se que esta é a que abrange toda a vegetação arbórea e/ou 

arbustiva existente na cidade (RIBEIRO, 2009).  

Além da importância da flora urbana para a qualidade ambiental das cidades, esta 

mostra-se, também, importante para a manutenção de agentes polinizadores que são atraídos 

por estas plantas. É importante ressaltar que a polinização é um fenômeno essencial para a 

manutenção da biodiversidade e se apresenta como imprescindível para a propagação das 

espécies vegetais.  

O processo de polinização requer a compreensão dos atributos florais que são 

utilizados pelo polinizador. Tais recursos precisam satisfazer pelo menos uma das três 

principais necessidades dos animais polinizadores: alimentação, reprodução ou abrigo 

(AGOSTINI et al., 2014). Segundo Faegri e van der Pijl (1979), o conjunto desses atributos 

florais caracteriza as diferentes síndromes de polinização, as quais constituem um importante 

guia para subsidiar estudos de ecologia da polinização. Entende-se como síndrome de 

polinização, o conjunto de características de uma flor que favorece e/ou atrai a visita de um 

determinado agente polinizador. 
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Deve-se deixar claro que cada espécie ou grupo de plantas tem características 

morfológicas e fisiológicas específicas que atraem determinados grupos de polinizadores. 

Estas características revelam importantes implicações não apenas na relação da planta com o 

animal, mas também na reprodução da planta (BARBOSA, 1997). Segundo Ramirez et al. 

(1990) os diferentes tipos florais se relaciona com o desenvolvimento sensorial dos 

polinizadores, especialmente, aqueles relacionados com a capacidade de distinção e 

memorização de certos padrões florais. 

Observa-se que a maioria dos trabalhos sobre polinização, possui enfoques 

específicos, levando em consideração apenas uma espécie, podendo-se encontrar alguns 

trabalhos que tratam de comunidades. Desta forma, este estudo pretende, através do 

levantamento das espécies da arborização urbana e de suas características florais, caracterizar 

as síndromes de polinização para comunidade vegetal urbana do município de Santo Antônio 

de Pádua. 
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1.1 PROBLEMÁTICA  

 

O município de Santo Antônio de Pádua-RJ teve grande parte de sua vegetação, 

suprimida e fragmentada, consequentemente perdeu grande parte da diversidade da flora e 

fauna. Ao estudar a flora urbana, busca-se compreender sua composição e estimar que essa 

“flora urbana” venha cumprir o papel de manutenção da biodiversidade de fauna, assim 

podendo entender as síndromes presentes para esse município. Desta forma o presente estudo 

tem a seguinte questão: A flora urbana é variada o suficiente para atrair diferentes animais 

polinizadores?  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho se justifica pela importância de se conhecer a disponibilidade de recursos 

florais para fauna polinizadora, e assim estimar os grupos de animais polinizadores presentes 

neste espaço urbano.  

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar as síndromes florais presentes, na flora urbana do município de Santo 

Antônio de Pádua-RJ. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

 Identificar as espécies vegetais no espaço urbano  

 Identificar a síndrome de polinização mais presente 

 Compreender o padrão de cores florais para essa comunidade vegetal 

 Classificar as espécies encontradas em nativas e/ou exóticas  
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2  REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 SÍNDROMES DE POLINIZAÇÃO  

 

As síndromes de polinização estão expressas nos conjuntos diversos de características 

morfológicas e fisiológicas comuns de determinados tipos florais que ajudam no transporte de 

pólen até o estigma de uma flor coespecífica por um vetor polínico particular (DEL-CLARO, 

TOREZAN-SILINGARDI, 2012). Ao estudarmos atributos florais, síndromes de polinização 

e de dispersão de grãos de pólen de uma comunidade vegetal, obtemos respostas para várias 

questões relacionadas à manutenção do fluxo gênico intraespecífico, sucesso reprodutivo, 

partilha e competição por polinizadores e também sobre a conservação de habitats naturais 

afetados por processos de fragmentação (MACHADO & LOPES, 2002).  

 Os parâmetros florais que têm sido utilizados nos estudos de síndromes florais são a 

forma, o tamanho, a sexualidade e o odor, pois revelam importantes implicações na relação 

planta-polinizador (BARBOSA, 1997). A morfologia floral está vinculada tanto à atração em 

potencial de um determinado polinizador quanto à exclusão do mesmo, seja pela 

interdependência entre o tamanho ou forma das flores e dos polinizadores ou pelo fato de 

existirem diferentes tipos de recompensas florais (FRANKIE et al., 1983; MACHADO & 

LOPES, 2002).  

Os estudos sobre os aspectos morfológicos e morfofuncionais das plantas se fazem 

importante à medida que estes possibilitam o entendimento dos diferentes tipos de interação 

plantas e animais, permitindo compreender as diversas estratégias encontradas entre as plantas 

que buscam garantir o seu sucesso reprodutivo. Desta forma, a base para a proposição das 

síndromes de polinização está na ligação entre coloração e fragrância floral, fenologia, 

estrutura e recompensa da planta e o comportamento e a dieta do animal polinizador (JUDD et 

al., 2009)  

As síndromes de polinização podem ser classificadas de diferentes maneiras. A 

primeira classificação que podemos usar é relativa ao agente polinizador, que pode ser biótica 

ou abiótica. Dentro destes grupos há ainda a classificação de Faegri e Van der Pijl (1979) que 

separa em mais subgrupos descritos a seguir. 
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2.1.1 Polinização Abiótica 

 

Nas flores com polinização abiótica os vetores podem ser o vento (anemofilia) ou a 

água (hidrofilia). Na anemofilia o grão de pólen é, geralmente, pequeno e alado. Normalmente 

há uma superprodução de pólen pela flor, pois o vento irá dispersar pólen ao acaso, que tem 

que encontrar o gineceu (COSTA, 1995). De acordo com Vidal & Vidal (2003), as anteras 

necessitam estar bem expostas ao ar sobre filetes longos, finos e flexíveis e o estigma ser em 

geral penado, de grande superfície, para a fixação do pólen (Quadro 1).  

Outra característica relacionada à polinização por meio do vento é o perianto 

fortemente reduzido ou ausente. Não há produção de néctar, nem de odor e frequentemente, as 

flores são unissexuais ou com dicotomia nítida (RECH et. al., 2014). São exemplos de plantas 

anemófilas: gramíneas, ciperáceas, coníferas, etc. 

A hidrofilia ocorre em plantas aquáticas e não é muito comum, são cerca de 150 

espécies, distribuídas em 31 gêneros e 11 famílias (COX, 1988 apud JUDD et al., 2009). 

Neste caso, é a água quem realiza a polinização, transportando os grãos de pólen, pela 

corrente d‟água, de uma planta à outra (VIDAL & VIDAL, 2003). Um aspecto interessante 

em relação aos outros tipos de polinização, é que as angiospermas aquáticas não ultrapassam 

de 79 famílias e 380 gêneros, tendo dentre esses, espécies que são polinizadas pelo vento ou 

por insetos (RAVEN et al., 2001). 

 

2.1.2 Polinização biótica (Zoofilia)  

 

Nas plantas zoófilas os agentes polinizadores são os animais que, em geral, 

proporcionam um transporte mais eficiente para conduzir o grão de pólen de uma planta à 

outra (FERRI, 1999). Para garantir a sobrevivência e reprodução eficiente, as plantas 

desenvolveram mecanismos de atração aos animais que são os atrativos florais; odor, cor, 

tamanho etc. Para este caso não se faz necessária que as flores tenham uma superprodução de 

pólen, como nas plantas anemófilas, mas que suas flores venham provocar a vinda do animal.  

Um dos principais fatores para atração dos polinizadores diurnos é a cor, pois a 

coloração das pétalas é um sinal que há alimento naquele local. Já para os animais noturnos o 

odor é o sinal mais importante para indicar o local de alimento. As glândulas odoríferas e 

nectárias tornam o aroma e o néctar fatores atrativos sensíveis aos animais
 

(FERRI, 1999).  

                                                           
 Cox, P. A. 1988. Hydrophyllous pollination. Annu. Rev. Ecol. Syst. 19: 261-280. 
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O tamanho e a forma da flor ajudam a destacá-la na hora da localização pelos 

visitantes ou até mesmo na exclusão dos mesmos. Deste modo, os animais serão seduzidos 

pelo cheiro, cor ou forma da flor. Para Alarcon (1996) há uma troca por recompensa, onde os 

animais realizam a polinização e são recompensados com alimento.  

Segundo Borges e Martins (1998), as plantas podem estabelecer uma relação de 

competição entre outras da área, para chamar a atenção dos animais. Essa competição por 

polinizadores acontece de duas formas: pela atração de visitantes (planta „toma‟ polinizador 

de outra) e pela transferência de pólen entre plantas diferentes (o pólen trazido de outra 

espécie perde-se e sua deposição no estigma errado reduz a recepção deste).  

Para cada grupo de polinizadores há um conjunto de características florais que 

refletem o hábito de vida, as características morfofisiológicas e as necessidades específicas de 

cada grupo que são descritas a seguir. 

Entomofilia: é a polinização realizada por insetos, tais como borboletas, mariposas, 

moscas, abelhas e besouros. Acredita-se que os insetos tenham sido os pioneiros em 

transporte de pólen entre flores, principalmente os besouros e moscas, que buscavam o pólen 

como recurso. Já as flores polinizadas por insetos coletores de néctar evoluíram num 

momento posterior (JUDD et al., 2009). 

Dentre as síndromes com insetos polinizadores destaca-se a melitofilia (abelhas). As 

flores melitófilas são delicadas e com poucos elementos de sustentação, apresentam um odor 

“agradável” ao olfato humano (Quadro 1); o néctar está presente em muitas espécies, podendo 

estar escondido, em pequenas quantidades e com alto teor de açúcares. As abelhas apresentam 

em seu corpo pelos o que permite um eficiente transporte de pólen. Além disso, seu 

mecanismo de comunicação com outras abelhas para localizar a florada é muito competente, 

tornando este grupo um dos mais importantes polinizadores (PINHEIRO, 2014).  

A polinização por borboletas (psicofilia) e, por mariposas e esfingideos (esfingofilia) 

apresenta uma grande importância também. Este grupo pertence à ordem Lepidoptera, que é a 

segunda maior da classe Insecta, perdendo apenas para os Coleptera (besouros) (OLIVEIRA, 

et al.,  2014). Grande parte dos lepidópteros são nectarívos (Quadro 1 ) na fase adulta, porém 

fluidos de animais mortos, de fezes e frutos em decomposição também podem compor a dieta 

desses insetos. As características florais para psicofilia e para esfigofilia são diferentes, pois 

borboletas têm o hábito diurno, enquanto que mariposas e esfingídeos costumam ser noturnas. 

Desta forma, a síndrome de psicofilia apresenta flores delicadas, com tubos florais estreitos e 

compridos (por onde ela introduz sua probóscide). O néctar é o único recurso que as 

borboletas buscam e encontra-se muito bem escondido, sendo produzido em grande 
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quantidade, porém com baixa concentração (OLIVEIRA et al., 2014). Já as flores polinizadas 

por mariposas ou esfingídeos apresentam, em geral, antese noturna com liberação de odor, as 

cores geralmente são brancas ou cremes e não possuem guias de néctar (Quadro 1). 

A polinização por moscas (miofilia) ocorre em flores abertas, em forma de disco 

(Quadro 1). As flores, frequentemente, podem apresentar armadilhas que mantêm as moscas 

presas temporariamente. O odor das flores pode ser forte e desagradável e, em muitos casos, 

não há um recurso floral, quando encontra-se néctar, este fica exposto com acesso livre 

(NADIA et al., 2014).  

As flores polinizadas por besouros (cantarofilia) apresentam características tais como; 

pétalas carnosas, que muitas vezes possuem a capacidade de produzir calor, antese noturna ou 

crepuscular; comumente verde ou esbranquiçada. O odor nestas flores costuma ser forte, com 

volatilização de odores florais no principio da antese. Os tecidos florais também podem ser 

utilizados como recurso alimentar pelo visitante. Algumas espécies apresentam câmeras 

florais que servem de refugio de inimigos naturais como: chuva, frio, local para cópula, 

ovoposição e fonte de recurso alimentar (PAULINO-NETO 2014). 

Ornitofilia: polinização por aves. As flores apresentam antese diurna; com coloração 

geralmente vermelha, mas podendo ser também, laranja, azul, lilás e branco. Não costumam 

possuir guias de néctar nem odor e apresentam grande quantidade de néctar profundamente 

escondido em flores tubulares (Quadro 1). Uma das principais aves polinizadoras é o beija-

flor, que com seu bico longo alcança facilmente o néctar em flores tubulosas (FERRI, 1999).  

Quiropterofilia: polinização por morcegos. Por serem animais de hábito noturno, as 

flores polinizadas por morcegos apresentam antese noturna, com forte odor e grande 

quantidade de néctar e pólen (Quadro 1). As flores costumam ser esbranquiçadas, 

avermelhadas, esverdeadas, ou castanhas e sem guias de néctar (RECH et al., 2014). 
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Quadro 1- Características florais das diferentes síndromes de polinização. 

 
Nota: Adaptado de Faegri & Van der Pijil, 1979. 

 

  

 Anemofilia Cantarofilia Falenofilia Melitofilia Miofilia Ornitofilia Psicofilia Quiropterofilia 

Agente 

Polinizador 
Vento Besouro 

Esfingídeos 

Mariposas 
Abelhas Moscas Pássaros Borboletas Morcegos 

Cor 
Sem 

atrativos 

visuais 

Esverdeada 

Brancas 

Esverdeada 

Branca 

Creme 

Variando do 

ultravioleta ao 

amarelo 

Castanha, 

vermelha, 

amarela, 

esverdeada 

Vermelha 

Laranja 

Lilás 

Branca 

Amarela 

Vermelha 

Rosa 

Azul 

Branco 

Roxo 

Branca 

Creme 

 

Odor Ausente Forte Forte Adocicado 

Muito forte 

(assemelhando 

a material em 

decomposição) 

Ausente Adocicado 
Forte 

 

Recurso 

floral 
Sem néctar- 

Néctar + 

Pólen 

Tecidos florais 

Abrigo 

Néctar+++ 

Néctar + 

Pólen 

Óleo 

Resinas 

Néctar + Néctar +++ Néctar ++ 
Néctar+++ 

Pólen 

Guias de 

néctar 
Ausente Ausente Ausente 

Frequentemente 

presente 
Ausente Ausente 

Frequentemente 

presente 
Ausente 

Plataforma 

de pouso 
Ausente Ausente Ausente 

Frequentemente 

presente 
Ausente 

Ausente para 

beija-flores 
Ausente Ausente 

Antese 
Diurna 

Noturna 

Noturna ou 

crepuscular 
Noturna Diurna 

Sem 

periodicidade 
Diurna Diurna Noturna 
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2.2  ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

Expressa-se como área verde urbana toda cobertura vegetal que se encontra preservada 

nas cidades, ou até mesmo aquela artificial implantada pelo homem, que atribui entre outras 

funções a de bem-estar e lazer. Logradouros públicos, praças, jardins comunitários, ruas e 

avenidas, constituem a flora urbana da “urbe” sendo a árvore primordial em diversas 

circunstâncias (BRANDÃO, 1992). 

Para caracterizar essa “urbe” é necessário primeiro compreender o que é o ambiente 

urbano. Esse ambiente é formado por logradouros públicos que são as ruas alamedas, 

avenidas, canais, praças, bem como áreas verdes espalhadas sem definição funcional. As 

alamedas, são representadas por ruas estreitas e arborizadas, diga-se de passagem, são ótimas 

para passeios ao ar livre, e são constituídas em sua maioria por árvores de uma só espécie ou 

por mais espécies combinadas entre si, de modo a oferecer uma paisagem atraente, de acordo 

com a chegada e saída das estações. Os jardins podem ser considerados públicos, 

comunitários ou particulares. (BRANDÃO, 1992, p. 37). 

Uma vez que se compreende o espaço urbano é possível entender como a flora urbana 

está representada nele. Verifica-se que para alcançar a qualidade do ambiente urbano é 

preciso que ocorra um planejamento prévio, pois somente assim, pode-se evitar que surjam 

problemas decorrentes do plantio, como raízes rasas que quebram calçadas, ou profundas que 

entopem galerias pluviais, folhas que caem, e causam sujeiras nas ruas e entopem esgotos, 

frutos grandes que possam causar danos às pessoas ou aos seus imóveis ou automóveis. De 

acordo com a CEMIG (2006, p. 02) “Análise da vegetação e do local e desenvolvimento da 

população são componentes a serem observados para que haja esse planejamento”. 

No Brasil, a arborização urbana é de competência dos municípios (BONONI, 2004). 

Ribeiro (2009) alerta que mesmo havendo uma crescente disposição por parte desses 

governos e de grande parte da população, ainda são muitos os problemas encontrados. Dentre 

eles: 

 Falta de técnicos capacitados para orientar sobre um plantio correto; 

 Escolha da espécie; 

 Poda de formação; 

 Uso de tutores; 

 Grade de proteção; 

 Irrigação em período de estiagem e adubação. 
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Vale lembrar que o corte, a poda, a queima ou quaisquer danos causados as plantas ou 

árvores de espaços públicos sem autorização prévia da prefeitura são passíveis de multa. 

 

2.2.1  A importância da arborização nos centros urbanos. 

 

As árvores estão presentes no contexto histórico da vida humana, tendo sido utilizada 

desde sua sombra, como para fornecer lenha em fogueiras, utensílios para caça e pesca ou 

como alimento, entretanto no contexto urbano a inserção de árvores é algo recente (SANTOS; 

TEIXEIRA, 2001). 

A arborização urbana apresenta-se como um componente de suma importância para as 

cidades. Além de sua função estética e paisagística, proporciona outros inúmeros benefícios à 

população (EMBRAPA, 2009), como aproximar o homem da natureza e permitir uma 

diminuição nos impactos ecológicos e ambientais no meio urbano, contribuindo também para 

melhoria da qualidade de vida da população (SANTOS; TEIXEIRA, 2001). A inserção de 

plantas no espaço urbano auxilia no controle da poluição sonora, como barreiras naturais 

contra a difusão de ruídos, na melhoria da qualidade do ar, através do sequestro de carbono, 

favorecendo também a diminuição do aquecimento global (ROZESTRATEN, 2006). 

Lorenzi (1998), afirma que o Brasil é o país mais diversificado em espécies da flora 

global, garantindo uma fenologia distribuída no decorrer das estações do ano, e uma paisagem 

colorida, oferecendo alimento à avifauna urbana. Entretanto, cerca de 80% das espécies 

utilizadas na composição de arborização são de origem exótica, mesmo assim estas cumprem 

o objetivo de melhorar o microclima da cidade, pois, ocasionam a retenção de umidade do 

solo e do ar e pela geração de sombra, tendo em vista que, dessa forma, evita-se que os raios 

solares incidam diretamente sobre as pessoas.  

Contudo, a arborização urbana ainda carrega como compromisso a função de abrigar e 

alimentar a fauna, proporcionando uma maior variedade de espécies, influenciando 

positivamente na biodiversidade desse ambiente, tendo em vista que traz um maior equilíbrio 

das cadeias alimentares e uma diminuição de pragas e agentes vetores de doenças. Dessa 

forma, a flora urbana é fundamental na manutenção da biodiversidade e de serviços 

ecossistêmicos, como a polinização, uma vez que, para que os frutos e sementes sejam 

formados nas praças públicas as plantas precisam de animais (polinizadores e dispersores de 

frutos).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1  ÁREA DE ESTUDO  

 

O presente trabalho foi desenvolvido entre julho de 2016 a agosto de 2017, na área 

urbana do município de Santo Antônio de Pádua. Este município encontra-se localizado na 

região noroeste do estado do Rio de Janeiro, que é composta por 13 municípios e fica à 

260 km da capital Rio de Janeiro (Fig. 1). Sua área territorial é de 669 km² e altitude de 86 

metros em relação ao nível do mar. O clima da região é quente e úmido e classificado 

como Aw de acordo com a Köppen e Geiger. No Município de Santo Antônio de Pádua a 

temperatura média anual é de 22.9 °C e a pluviosidade média anual é 1234 mm 

(CLIMARTE-DATA.ORG, 2017). 

 

 

Figura 1. A- Mapa do estado do Rio de Janeiro, indicando, em vermelho, a localização do 

município de Santo Antônio de Pádua no Estado. B- Detalhe do município e suas 

Fronteiras. Extraído de: Wikipedia (2017) 

 

A vegetação da região é composta de Florestas Semidecíduas que está inserida no 

Bioma da Mata Atlântica (IBGE, 2017). No entanto, a maior parte da cobertura vegetal de 

Santo Antônio de Pádua foi suprimida nos últimos anos pela ação da agropecuária, 

diminuindo em mais de 90% a cobertura vegetal original da cidade (PEITER et al., 2005 ), 

restando apenas fragmentos de florestas em vários níveis de sucessão ecológica. 

  

A B 
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3.2 COLETAS DE DADOS 

 

Foram considerados para este estudo apenas espécies de árvores ou arbustos plantadas 

no perímetro urbano de Santo Antônio de Pádua, as linhas em vermelho no mapa (Fig.2) 

representam as ruas, avenidas, alamedas, praças e jardins, em que foram feitas as coletas e 

visitas de campo para o trabalho. Foram coletados mensalmente ramos férteis e não férteis 

destas espécies para posterior identificação com bibliografia especializada. Os ramos 

coletados foram herborizados segundo as técnicas propostas por Fidalgo e Bononi (1989). 

Para verificação dos nomes científicos assim como os autores das espécies foi utilizado o sítio 

“www.ipni.org” (“The International Plant Names Index”). 

Além da visita em campo para aferimento das espécies vegetais ocorrentes também 

foram coletados dados secundários junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

Figura 2-Foto de satélite da área urbana do município de Santo Antonio de Pádua-RJ.  

Fonte: Google Earth Pro-2017 
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3.2.1  Atributos Florais  

 

Para cada espécie coletada foram registrados os atributos florais, tais como: forma, 

tamanho, cor e recompensa floral. Além das observações visuais, foram feitos registros 

fotográficos das espécies catalogadas. 

A metodologia adotada foi de acordo com Barbosa (1997) e Machado & Lopes 

(2002). As flores foram classificadas de acordo com Faegri e van der Pijl (1979). As flores 

foram, ainda, classificas em seis categorias de cores: (1) branca, (2) vermelha (incluindo a 

laranja), (3) esverdeada (incluindo bege e creme), (4) amarela, (5) lilás (incluindo azul e 

violeta) e (6) rosa (incluindo magenta). Os recursos florais foram considerados em cinco 

classes: (1) pólen, (2) néctar, (3) óleo, (4) resina e (5) pólen/néctar (sensu FAEGRI & 

VAN DER PIJL, 1979). 

 

3.2.2 Síndrome de Polinização  

 

Para caracterizar as síndromes de polinização, as espécies foram reunidas em 

guildas de acordo as características florais, relacionando com o seu principal vetor de 

polinização: vento, insetos (incluindo abelhas, vespas, borboletas, mariposas, esfingídeos, 

moscas e besouros), beija-flores e morcegos, de acordo com o quadro 1. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

Foram encontradas na área de estudo 31 espécies, distribuídas em 29 gêneros, 

integrantes de 14 famílias (Quadro 2). A cidade apresenta uma grande quantidade de árvores 

frutíferas, tais como mangueiras, jambeiros, amoreiras, carambolas presentes, principalmente, 

na beira do rio Pomba, que corta a cidade. Muito destes frutos são utilizados para alimentação 

da população em geral. 

 

Quadro 2– Relação das famílias e espécies arbóreas e arbustivas encontradas na flora urbana 

do município de Santo Antônio de Pádua. 

 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 

OCORRÊNCIA 

NATURAL 

Anacardiaceae 

Anacardium occidentale L. Cajueiro 
Brasil 

(Norte/Nordeste) 

Mangifera indica L. Mangueira Índia 

Spondias mombin L. Cajazeiro 
Brasil (Mata 

Atlântica) 

Apocynaceae 

Nerium oleander L. Espirradeira 
África, Ásia Menor e 

Mediterrâneo 

Plumeria rubra L. Jasmin manga América Tropical 

Arecaceae Roystonea oleracea Cook. Palmeira real Caribe 

Bignoniaceae 

Spathodea campanulata 

P.Beauv. 
Espatódea África 

Tabebuia ipe (Mart. ex K. 

Schum.) Standl. 
Ipê-rosa 

Brasil (Mata 

Atlântica) 

Handroanthus chrysotricha 

(Mart. Ex Dc.) Mattos 
Ipê-amarelo 

Brasil (Mata 

Atlântica) 

Tecoma stans (L.) Juss. ex 

Kunth 
Ipê-jardim México ao Peru 

Chrysobalanaceae Licania tomentosa Benth. Oiti 
Brasil 

(Norte/Nordeste) 

Combretaceae Terminalia catappa L. Amendoeira Ásia Tropical 
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FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 

OCORRÊNCIA 

NATURAL 

Fabaceae 

Clitoria fairchildiana Howard Sombreiro Brasil (Amazônia) 

Delonix regia (Bojer ex 

Hook.) Raf. 
Flamboyant Madagascar 

Inga edulis Mart. Ingá 
Brasil (Mata 

Atlântica) 

Bauhinia variegata L. Pata de vaca Ásia 

Caesalpinia leiostachya 

(Benth.) Hook 
Pau-ferro 

Brasil (Mata 

Atlântica) 

Albizia lebbeck. (Benth) 

Barneby & Grimes 
Angico Brasil 

Lythraceae 

Lagerstroemia indica L. Extremosa Ásia 

Punica granatum L. Romã Irã 

Malpighiaceae Malpighia emarginata DC Aceroleira 

América Central e 

norte da América do 

Sul 

Malvaceae 

Ceiba speciosa (St. Hil.) Rav. Paineira 
Brasil (Mata 

Atlântica) 

Pachira aquatica Aubl. Falso cacau 
Brasil 

(Norte/Nordeste) 

Moraceae 

Ficus.sp Figueira - 

Morus nigra L. Amoreira Ásia 

Myrtaceae 

Syzygium cumini (L) Skeels Jambolão Siri Lanka e Índia 

Eugenia uniflora L. Pitangueira 
Brasil (Mata 

Atlântica) 

Psidium guajava L. Goiabeira 
Brasil (Mata 

Atlântica) 

Syzygium malaccense (L.) 

Merr.& L.M Perry 
Jambo vermelho Polinésia 

Oleaceae Ligustrum japonicum Thunb. Ligustro China 

Oxilidaceae 
Averrhoa carambola L. 

Carambola Ásia e Indonésia 
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As famílias mais representadas em numero de espécies foram: Fabaceae (19,4%), 

Bignoniaceae (12,9%), Myrtaceae (12,9%), Anacardiaceae (9,7%), Lytraceae (6,5%), 

Apocynaceae (6,5%), Malvaceae (6,5%), Moraceae (6,5%) (Fig. 3). Desta forma, a maioria 

das espécies está concentrada em oito famílias, restando seis espécies concentradas em outras 

famílias que possuíam apenas uma espécie de planta. Esta riqueza de famílias também foi 

encontrada em outros levantamentos de flora urbana, sendo a Fabaceae a famíla mais 

representada em número de espécies também (CARVALHO et al., 2007; LOCASTRO & DE 

ANGELIS, 2015; MOURA & SANTOS, 2009)  

 

Figura 3.Riqueza percentual das famílias encontradas na arborização urbana do município de 

Santo Antônio de Pádua. Nota: Outras – refere-se às famílias com apenas uma espécie 

representada. 

 

Também foi levada em conta a origem das espécies ocorrentes nas áreas urbanas, 

sendo consideradas nativas do Brasil - Mata Atlântica, Brasil - Norte/Nordeste e exóticas. O 

que se pode observar é que no município 53% das espécies são exóticas do país (Fig. 4). 

Esses dados vão ao encontro com Lorenzi (1998), onde afirma que a maioria das plantas 

arbóreas cultivadas em nossas cidades é exótica. No entanto, é importante ressaltar que o 

Brasil é um país com várias formações fitogeográficas. Desta forma, “ao se generalizar o uso 

do termo nativo pode-se incorrer no risco de atribuir as mesmas características ecológicas a 

uma espécie da Floresta Amazônica e uma espécie de Cerrado ou Caatinga” (CECCHETTO 

et al.,2014). Sendo assim, as espécies não nativas da região, e pertencentes a outros 

ecossistemas dentro do Brasil, poderiam também ser consideradas também exóticas 

(CECCHETTO et al.,2014). Na presente pesquisa quando somamos ao número de espécies 

exóticas do país, as espécies de ocorrência natural no país, porém não na região, este número 

19,4

19,4

12,9

12,9

9,7

6,5
6,5

6,5 Outras 

Fabaceae

Myrtaceae

Bignoniaceae

Anacardiaceae

Moraceae

Malvaceae

Lythraceae
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sobe para 66,6%, restando apenas 33,4% o numero de espécies nativas da Mata Atlântica. 

Lorenzi (1998) acredita que mais de 80% das árvores cultivadas na arborização são da flora 

exótica, o que vai ao encontro com o resultado obtido. Outros levantamentos encontraram 

proporções menores, porém estes separam apenas espécies que pertencem à flora do país ou 

não (MOURA & SANTOS, 2009; LOCASTRO & DE ANGELIS, 2015).  

O uso de espécies nativas pode favorecer a melhor adaptabilidade ao clima e solo; 

maiores possibilidades de produção de flores e frutos saudáveis; além de propiciar a 

alimentação para animais também nativos, conservando a fauna local (CECCHETTO et al., 

2014). O conhecimento da nossa flora pelos cidadãos pode vir a popularizar o uso de espécies 

nativas na arborização, contribuindo para a preservação das mesmas (CARVALHO et al., 

2007). Lorenzi (1998) diz que das espécies nativas, as mais usadas são os ipês, a sibipiruna, 

oiti e o coqueiro-jerivá. O oiti é o mais encontrado nas vias públicas de Santo Antônio de 

Pádua, contribuindo para a representação desta flora nativa no município. 

 

Figura 4-Percentuais de espécies nativas e exóticas encontradas na flora urbana de Santo 

Antônio de Pádua. 

 

Diante disso, compreende-se que a arborização urbana, segundo Ribeiro (2009, p. 10), 

“deve ser a mais diversificada possível, por motivos estéticos, pela preservação da fauna e da 

própria biodiversidade vegetal e da cultura regional. Além disso, podem ser utilizadas 

espécies exóticas, mas a prioridade são as plantas nativas”, pois, as exóticas se não bem 

escolhidas, competem em espaço e alimento, em muitos casos, com plantas nativas. As 

exóticas são menos adaptáveis, por isso podem ser mais sujeitas a doenças e pragas e são 

menos atrativas para fauna local. Já as nativas são adaptadas às condições locais ambientais, 

por serem mais resistentes, servem de fonte de alimento para fauna local e resgatam a 

biodiversidade do ambiente.  

33,4 

13,3

53,3
Nativa Mata Atlântica 

Brasil Norte/Nordeste

Exótica
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Neste contexto, vale ressaltar que existem condições para que se mantenha a 

biodiversidade da fauna urbana. Em especial, recomenda-se para a arborização de vias 

públicas, que não se utilize a prática do emprego de apenas uma espécie para arborização da 

via, que se possa ter sempre mais de uma espécie, pois estas árvores terão como função servir 

de corredor ecológico urbano de espécies da fauna dentro do ambiente. Isso vale, também, 

para praças, áreas verdes e parques (BRUM et al., 2007). Ao longo da pesquisa pode-se notar 

que a vegetação urbana do município é pouco diversa, chegando a alguns locais a ser quase 

homogênea. Na beira do rio Pomba apresentam uma diversidade maior do que as plantadas 

nas outras vias, que geralmente são restritas ao oiti. Esta espécie é muito indicada para centros 

urbanos, entretanto ela não se mostrado eficiente quando tratamos de recurso para animais 

polinizadores, pois na cidade essas árvores são frequentemente podadas o que inviabiliza a 

produção de flores.  

Ao realizar o levantamento sobre as árvores plantadas no município de Santo Antônio 

de Pádua, questionou-se aos responsáveis sobre quais eram os critérios de elaboração para o 

plantio e para escolha das espécies presentes. Uma das respostas dadas pelos responsáveis é 

que “há mais de vinte anos atrás, tinha uma pessoa responsável por escolher essas mudas e, 

acredita-se que esta não possuía nenhum conhecimento científico, pois se tratava de um 

cidadão indicado a um cargo político”. Com isto pode-se afirmar que as espécies presentes 

neste município foram escolhidas de maneira aleatória e arbitrária, sem nenhum planejamento 

concomitante com as necessidades do espaço urbano. Além disso, o que se percebe é que as 

árvores não possuem registro de fenologia e as informações quanti-qualitativas que esses 

órgãos públicos informam são apuramentos do senso comum de alguns jardineiros e 

trabalhadores antigos do município. 
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4.2  SÍNDROMES DE POLINIZAÇÃO 

 

O presente trabalho encontrou sete síndromes nas diferentes espécies coletadas, sendo 

apenas uma de polinização abiótica (Fig. 5). A anemofilia foi encontrada apenas em Morus 

nigra. A síndrome mais comum nas espécies observadas (71%) é a melitofilia (polinização 

por abelhas). Yamamoto et al. (2006) e Kinoshita et al. (2005) encontraram o mesmo 

resultado só que para áreas naturais de Mata Atlântica. Proporção semelhante também foi 

encontrada para ambientes de Cerrado, por Calaça e Gonçalves (2006), Restinga, por Ormond 

(1993), e Caatinga, por Machado e Lopes (2002). Desta forma, pode-se observar que a 

melitofilia é a síndrome mais comum em praticamente todos os ambientes naturais do Brasil. 

 

Figura 5- Percentagens das Síndromes florais das espécies encontradas no município de Santo 

Antonio de Pádua 

 

Entre as abelhas e as flores existe uma relação de mutualismo, pois as abelhas 

necessitam do alimento fornecido pelas flores, para alimentarem suas larvas, ou seja, há uma 

relação de dependência de néctar e pólen para o desenvolvimento das futuras gerações 

(PROCTOR et al., 1996). Nesse aspecto, Silva (2006) destaca que a grande especialização 

deste grupo para a interação com as angiospermas se deve a sua forma de vida, sendo também 

obrigados a visitar as flores para realizar a construção e aprovisionamento dos seus ninhos. 

A síndrome de ornitofilia está presente em 9,7% (Fig. 5) das espécies levantadas 

(Quadro 3). De acordo com Attenborough (1995), plantas ornitófilas necessitam de flores 

grandes para comportar a cabeça da ave, ter pétalas mais fortes e resistentes para suportar o 

peso, não necessitando exalar cheiro. Contudo, a flor precisa ter mecanismos de controle para 

que o animal não saia apenas com a recompensa, sem realizar a polinização, mas sim levando 

o pólen, pulverizado mesmo que seja na cabeça, bico ou tórax. As principais aves 
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polinizadoras são os beija-flores. É importante ressaltar que a flora urbana não é usada da 

mesma forma por todos os pássaros. Pereira et al. (2005), estudando a utilização de espécies 

vegetais da arborização urbana de Recife, concluíram que 13 espécies da avifauna se 

alimentavam exclusivamente de frutos. Já outras aves podem buscar os recursos florais como 

fonte de alimentação, isto mostra que nem todas as aves buscam os mesmos recursos nas 

espécies arbóreas urbana. 

As plantas polinizadas por morcegos (Quadro 3) foram encontradas em apenas 3,2% 

das espécies (Fig. 5). Elas apresentam flores noturnas, que lançam odores variado para atraí-

los. Estes odores podem ser apreciados ou rejeitados pela população em geral, pois pode ser 

extremamente fortes, como o do Falso Cacau. Essas flores apresentam grandes quantidades de 

néctar e pólen com localização exposta (GONÇALVES, 2001). 

A Psicofilia está representada em 6,4% (Fig. 5) das espécies plantadas na arborização 

do município (Quadro 3). Mariposas e borboletas fazem uma interação complexa com plantas 

de todos os ecossistemas brasileiros. Há um paradoxo nesta relação, pois, suas larvas podem 

causar danos substanciais às plantas hospedeiras. Já os adultos ao buscar o néctar polinizam 

flores de variadas espécies vegetais do país (OLIVEIRA et al., 2014). Os resultados mostram 

que há uma baixa diversidade de espécies encontradas no espaço urbano pesquisado, o que 

diminui a relação entre planta-polinizador. Desta forma, pode-se dizer que existe uma baixa 

atratividade de polinizadores na cidade, como por exemplo, de borboletas.  

 

Quadro 3- Relação das espécies encontradas no município de Santo Antônio de Pádua, suas 

características e síndromes florais. 

Espécie 
Nome 

popular 

Período 

de antese 
Cor da flor 

Atrativ

o floral 

Recurso 

floral 

Síndromes 

de 

polinização 

Albizia lebbeck. 

(Benth) Barneby & 

Grimes 

Angico Diurna Branca Odor 
Néctar 

Pólen 
Melitofilia 

Anacardium 

occidentale L. 
Cajueiro Diurna Rosa Odor 

Néctar 

Pólen 
Melitofilia 

Averrhoa carambola 

L. 
Carambola Diurna Rosa 

Cor 

Odor 
Néctar Melitofilia 

Bauhinia variegata L. Pata de vaca Diurna 
Branca 

Rosa 
Odor Néctar Melitofilia 
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Espécie 
Nome 

popular 

Período 

de antese 
Cor da flor 

Atrativ

o floral 

Recurso 

floral 

Síndromes 

de 

polinização 

Caesalpinia 

leiostachya (Benth.) 

Hook 

Pau-ferro Diurna Amarelo Cor 
Néctar 

Pólen 
Melitofilia 

Ceiba speciosa (St. 

Hil.) Rav. 
Paineira Diurna Rosa Cor Néctar Ornitofilia 

Clitoria fairchildiana 

Howard 
Sombreiro Diurna Lilás Cor 

Néctar 

Pólen 
Melitofilia 

Delonix regia (Bojer 

ex Hook.) Raf. 
Flamboyant Diurna Vermelha Cor 

Néctar 

Pólen 
Ornitofilia 

Eugenia uniflora L. Pitangueira Diurna Branca Odor Pólen Melitofilia 

Ficus.sp Figueira Diurna Esverdeada Odor 

Local 

ovoposi

ção 

Vespas 

Handroanthus 

chrysotricha (Mart. Ex 

Dc.) Mattos 

Ipê-amarelo Diurna Amarela Odor Néctar Melitofilia 

Inga edulis Mart. Ingá Noturna Branca Odor Néctar Esfingofilia 

Lagerstroemia indica 

L. 
Extremosa Diurna Rosa Cor 

Néctar 

Pólen 
Melitofilia 

Licania tomentosa 

Benth. 
Oiti Diurna Bege Odor 

Néctar 

Pólen 
Melitofilia 

Ligustrum japonicum 

Thunb. 
Ligustro Diurna Bege Odor Néctar Melitofilia 

Malpighia emarginata 

DC. 
Aceroleira Diurna Rosa Cor 

Néctar 

Óleo 
Melitofilia 

Mangifera indica L. Mangueira Diurna Esverdeada Odor 
Néctar 

Pólen 
Melitofilia 

Morus nigra L. Amoreira Diruna Verde - - Anemofilia 

 

Nerium oleander L. 

 

Espirradeira 

 

Diurna 

 

Rosa 

 

Odor 
Néctar Psicofilia 

Pachira aquatica 

Aubl. 
Falso cacau Noturna Esverdeada Odor Néctar 

Quiropterofil

ia 
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Espécie 

 

Nome 

popular 

 

Período 

de antese 

 

Cor da flor 

 

Atrativ

o floral 

 

Recurso 

floral 

 

Síndromes 

de 

polinização 

Plumeria rubra L. 
Jasmin 

manga 
Diurna Branca Odor Néctar Psicofilia 

Psidium guajava L. Goiabeira Diurna Branca Odor 
Néctar 

Pólen 
Melitofilia 

Punica granatum L. Romã Diurna Vermelha Odor 
Néctar 

Pólen 
Melitofilia 

Roystonea oleracea 

Cook. 
Palmeira real Diurna Branca Odor Pólen Melitofilia 

Spathodea 

campanulata P.Beauv. 
Espatódea Diurna Vermelha Odor Néctar Ornitofilia 

Spondias mombin L. Cajazeiro Diurna Branca Odor 
Néctar 

Pólen 
Melitofilia 

Syzygium cumini (L.) 

Skeels 
Jambolão Diurna Creme Odor 

Néctar 

Pólen 
Melitofilia 

Syzygium malaccense 

(L.) Merr. & LM Perry 

Jambo 

vermelho 
Diurna Rosa Cor Néctar Melitofilia 

Tabebuia ipe (Mart. ex 

K. Schum.) Standl. 
Ipê-rosa Diurna Rosa Cor Néctar Melitofilia 

Tecoma stans (L.) 

Juss. ex Kunth 
Ipê-jardim Diurna Amarela Cor Néctar Melitofilia 

Terminalia catappa L. Amendoeira Diurna Branca Odor Néctar Melitofilia 

 

 Dentre as características para analisar as síndromes florais a cor foi uma delas. A cor 

branca foi a mais comum com 29% das espécies encontradas, seguida da cor rosa com 26% e 

depois da cor esverdeada com 22% (Fig.6). Desta forma, observa-se que a maior proporção de 

espécies apresentou flores claras 61% (isto, inclui amarela, esverdeada e branca), em contraste 

com as espécies de cores fortes 39% (incluindo as vermelhas, rosas e lilás) (Fig. 7). Proporção 

semelhante foi encontrada por Faria (2006) para uma área de Campo Rupestre, Ormond et al. 

(1993) para uma área de Restinga, enquanto o predomínio de cores vistosas foi encontrado 

por Machado & Lopes (2002) para uma área de Caatinga. As cores florais contribuem para o 

entendimento da associação das síndromes presentes no trabalho. A síndrome mais 
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representativa foi a melitofilia, que apresentam diferentes cores de flores variando do 

ultravioleta ao amarelo (Quadro 1). 

 

 

Figura 6-Frequência de cores das flores das espécies encontradas na flora urbana do 

município de Santo Antônio de Pádua. 
 

A cor das flores tem uma relação direta com o tipo de visão de seus visitantes. 

Varassin e Amaral-Neto (2014) sugerem que os sinais visuais nas flores foram 

evolutivamente fundamentais para o estabelecimento das interações. Entretanto, as cores 

florais não possuem apenas a missão de atrair um visitante. A cor é um mecanismo que as 

flores desenvolveram, para contribuir com constância floral de seus visitantes, ou seja, flores 

com menos recursos mimetizam flores mais atrativas para receber visitas de diferentes 

polinizadores. 

  O processo visual de maneira geral é a extração de informação luminosa que será 

convertida em sinais neurais. Para que os animais polinizadores possam ver em cores, é 

necessário que se tenha mais de um (o que não é suficiente) fotorreceptor ou pigmentos 

visuais em seus olhos. Os invertebrados em sua maioria são di ou tricromáticos com pigmento 

sensível na faixa do ultravioleta. Mas há algumas exceções de insetos como é o caso das 

borboletas que possuem cinco pigmentos apresentando uma visão complexa e requintada. Já 

as abelhas têm visão tricromática, enxergam em três faixas diferentes da forma visual: 

ultravioleta, azul e verde. As aves possuem visão tetracromática, isso significa que elas têm 

quatro tipos de fotorreceptores em sua retina, respondendo a faixa do ultravioleta, azul, verde 

e vermelho (BRITO et al., 2014). 
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a)  b)  

c)  d)    

e)  f)    

Figura 7: Cores florais mais frequentes encontradas no espaço urbano de Santo Antônio de 

Pádua. A- Ligustrum japonicum. B- Morus nigra. C- Mangifera indica. D- Inga edulis. E – 

Delonix regia. F- Averrhoa carambola. 
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A relação estabelecida entre um visitante e uma flor, na maioria das vezes é por meio 

de um recurso floral. O néctar foi o recurso mais comumente oferecido pelas plantas 

47%,(Figura 8) seguido do conjunto néctar/pólen 40%, apenas pólen 7%( Figura 8), óleo 3% 

e local de ovoposição 3% (Fig. 8). Estes dados vão de encontro com outros trabalhos como de 

Silberbauer-Gottsberger & Gottsberger (1988), Ramirez et al. (1990), Ormond et al. (1993), 

Barbosa (1997), Oliveira & Gibs (2000) e Machado & Lopes (2002) que encontraram 

proporções parecidas para diferentes áreas. O recurso floral – néctar - tem uma relação direta 

com animais polinizadores. É um alimento rico em açúcares propiciando ao consumidor 

energia suficiente para grandes jornadas. Desta forma, o néctar é um alimento procurado por 

uma grande variedade de insetos, aves e alguns mamíferos (AGOSTINI, 2014). Já o pólen, 

que além de atuar como veículo do gameta masculino e ser, então, responsável pelo transporte 

de informação genética masculina, também faz parte da dieta de vários grupos de insetos 

(besouros, abelhas entre outros), além de aves e mamíferos. Alguns estudos que fazem análise 

de grãos de pólen mostram que sua constituição é principalmente proteica, contendo ainda 

lipídeos, amidos e outros açúcares (AGOSTINI, 2014). 

  

Figura 8- Percentual da distribuição dos recursos florais encontrados nas espécies da flora 

urbana do município de Santo Antônio de Pádua. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar os dados foi possível compreender a composição da flora do município de 

Santo Antônio de Pádua, identificando a síndrome mais comum no espaço urbano. A flora da 

cidade apresentou baixa diversidade em relação às espécies encontradas. A maioria das 

espécies presentes é exótica, o que pode não ser muito benéfica para a fauna local. Como já 

indicado plantas nativas têm um alto potencial e adaptabilidade para serem usadas na 

arborização urbana, o que traz benefícios para esta fauna.  

Com relação às síndromes, a melitofilia foi a mais comum, o que já era esperado por 

ser a mais encontrada em todos os ecossistemas brasileiros. As demais síndromes se 

apresentam de forma relevante, porém em menor quantidade. O recurso mais oferecido pelas 

flores foi o néctar, que é o recurso mais procurado pelos polinizadores em geral. Os resultados 

levantados demonstram que a comunidade vegetal do município de Santo Antonio de Pádua, 

depende de vetores bióticos para a polinização.  

A pesquisa apresentou dados de suma importância para a comunidade local de Santo 

Antônio de Pádua-RJ, pensando neste aspecto, fica como proposta, em trabalhos futuros, fazer 

um índice de área verde do município, colocar placas que mostrem a relação planta-

polinizador para as espécies identificadas. Além disso, pretende-se entrar em contato com a 

Secretaria do Meio Ambiente para disponibilizar os dados obtidos por este trabalho, a fim de 

juntamente com este órgão público fazer um painel interpretativo, que fique disponível para 

moradores e visitantes da cidade. 

Por fim, faz-se aqui uma ressalva, para que se adotem medidas de preservação 

ambiental da flora urbana. Destaca-se que esta flora pode ser considerada responsável por 

fazer a manutenção e conservação dos animais polinizadores. Esta cidade possui um potencial 

riquíssimo para aumentar a qualidade de espécies vegetais e, assim, valorizar de forma 

significativa a fauna polinizadora local. Principalmente porque a região já teve boa parte de 

sua vegetação original suprimida. Mas para que isso ocorra, é necessário que algumas 

medidas sejam tomadas, tais como plantio de uma variedade maior de espécies e manejo 

adequado a elas. A prática de podas tem visado apenas o bem-estar social, não levando em 

consideração os animais polinizadores. Neste caso se faz necessário uma intermediação para 

que ambas as partes possam ser beneficiadas. 
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