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Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke é uma espécie arbórea em formações florestais,
podendo atingir até 10 m de altura. Em restingas, entretanto, tem hábito arbustivo. O objetivo
do estudo foi verificar aspectos da polinização de V. megapotamica, principalmente referente
aos visitantes florais. Em outubro e novembro de 2007, foram realizadas observações em três
agrupamentos da espécie na restinga da praia do Campeche, Florianópolis, SC. Foram feitas
36 horas de observações, das 06:00 às 18:00h, com o mesmo esforço amostral ao longo do
dia. Indivíduos de Apis mellifera Linnaeus foram registrados a cada 10 minutos. V.
megapotamica tem flores bilabiadas, com guias de néctar e secreta pequenas quantidades de
néctar viscoso. As flores abrem entre 08:00 e 10:00h e a deiscência das anteras ocorre de três
a quatro horas após a antese. No total, foram coletadas 14 espécies de insetos nas flores: 10
espécies de abelhas, três de borboletas e uma de mosca. Todos os visitantes buscaram néctar,
com exceção da abelha Dialictus opacus (Moure), que coletou pólen. De um total de 906
visitas registradas, 66 % corresponderam à A. mellifera, 13 % foram de duas espécies de
Centris (C. tarsata Smith e C. vulpecula Burmeister), 20 % de outras sete espécies de abelhas,
1 % das espécies de Lepidoptera e apenas uma visita de Diptera. O período com maior taxa de
visitas foi entre 09:00 e 16:00h. A. mellifera é freqüente nas flores durante todo o dia e as
espécies de Centris ocorrem apenas depois das 09:00h, com um pico entre 12:00 e 13:00h,
horário em que o pólen já está disponível. Pólen adere ao mesoscuto de A. mellifera e na
cabeça das espécies de Centris. A alta freqüência dessas abelhas nas flores, o comportamento
nas visitas e o tamanho similar das espécies de Centris e A. mellifera, são fatores que indicam
que estas abelhas sejam as polinizadoras de V. megapotamica em ambientes de restinga em
Florianópolis. Embora não tenha sido possível quantificar a produção de néctar devido à alta
viscosidade, V. megapotamica parece ser um recurso alimentar importante para as abelhas nas
restingas, principalmente para as duas espécies solitárias de Centris. (Capes, CNPq-
590040/2006-5 e BMBF/Alemanha-01LB0205).
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