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Camptosema coriaceum (Nees & C. Mart.) Benth. é uma espécie de hábito herbáceo,
comumente encontrada em áreas de cerrado. As flores são vermelhas, pequenas (2,98  0,34;
n=100), sem odor e com produção de néctar. Apesar de as pétalas não serem fundidas entre si,
a sua disposição cria uma estrutura floral semelhante a uma corola tubular. Flores bem
desenvolvidas apresentaram “display” floral formado pela elevação do vexilo. As suas
características florais permitem defini-la, claramente, como uma espécie ornitófila. Este
trabalho teve como objetivo caracterizar os aspectos reprodutivos da espécie durante o seu
pico de floração entre os meses de maio a julho de 2008 na Reserva Particular do Clube de
Caça e Pesca Itororó de Uberlândia. As flores apresentaram duração de três dias. A espécie é
andromonóica, apresentando flores funcionalmente masculinas e flores hermafroditas em um
mesmo indivíduo. A produção de néctar acumulado, mensurado em flores que já
apresentavam display floral, em seu terceiro dia de duração, foi de 12,55 ± 11,73 µL com
concentração de açúcares de 17,07 ± 6.84% (n=37). A espécie é autocompatível com taxas de
frutificação de 5% para polinização natural; 2,5% para polinização manual cruzada e 7,5%
para autopolinização manual (n=40 para cada um dos tratamentos). Tratamentos de apomixia
e autopolinização espontânea (n=24 para ambos) não formaram frutos. Experimento de
germinação mostrou que sementes provenientes de polinização manual cruzada apresentaram
maior taxa (41%, n=17) de germinação do que aquelas de autopolinização manual (20%, n=5)
e polinização natural (33%, n=9). Além disso, plântulas de polinização manual cruzada
aparentemente desenvolveram-se com maior vigor. Foram observadas duas espécies de beija-
flores visitando as flores de C. coriaceum durante o estudo. As espécies observadas foram
Eupetomena macroura e Chlorostilbon lucidus, este último podendo realizar visitas ilegítimas
nas flores, inserindo o bico de lado, entre as pétalas, sem tocar as estruturas reprodutivas.
Mais observações de visitantes seriam desejáveis para se determinar qual a contribuição de
cada uma das espécies de beija-flores na reprodução dessa espécie ornitófila. (FAPEMIG -
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais)
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