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A família Convolvulaceae apresenta-se distribuída por todo o mundo com cerca de 50 gêneros e
2000 espécies, sendo 18 gêneros e 300 espécies ocorrentes no Brasil. Representantes desta
família apresentam ocorrência em diversos biomas brasileiros, da caatinga a floresta Atlântica. A
família possui espécies representantes de diversas síndromes de polinização como melitofilia,
ornitofilia, quiropterofilia e esfingofilia. Ipomoea é o principal gênero da família com cerca de
500 espécies de portes distintos desde liana a pequenas árvores. Este trabalho teve como objetivo
investigar a biologia floral e o sistema de polinização de Ipomoea alba L. em diferentes
populações no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (URFPE). Foram
realizadas análises acerca do período de antese (através da observação do horário de abertura e
queda das flores), da morfologia floral (com a medição de estruturas da flor) e do
comportamento dos animais visitantes (pela observação de indivíduos focais, no período em que
as flores apresentaram-se funcionais). Ipomoea alba é uma liana noturna que ocorre nas bordas e
em clareiras no interior de fragmentos de floresta Atlântica. Suas flores são hermafroditas,
actinomorfas, possuem pétalas de cor branca unidas formando um longo tubo, com cálice
apresentando coloração esverdeada, persistindo após a formação do fruto. Os indivíduos de
Ipomoea alba apresentaram flores com comprimentos diferentes do estilete. O néctar é o recurso
floral oferecido aos seus visitantes. As flores emitem odor adocicado, apresentando concentração
de osmóforos nas pétalas, tendo papel relevante na atração dos polinizadores. A antese inicia-se
por volta das 18:00 horas, neste momento o estigma e as anteras encontram-se funcionais. As
flores duram apenas 12 horas. As visitas às flores de I. alba iniciam às 19:00 horas, sendo as
mesmas visitadas por lepidópteros da família Sphingidae, o que comprova a existência da
síndrome da esfingofilia para esta espécie. Esses visitantes apresentam comportamento bastante
similar ao dos beija-flores, pois ao realizar a visita eles pairam em frente da flor sem pousar
sobre a mesma. Na área de estudo, Ipomoea alba apresentou baixo índice de formação de frutos,
o que pode ser justificado pela baixa freqüência de polinizadores uma vez que o local encontra-
se bastante antropizado.
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