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O gênero Begonia é representado por mais de 1.400 espécies. Na Mata Atlântica da Serra do Mar
do Estado de São Paulo ocorrem 39 espécies e três variedades deste gênero. Apesar de ser um
gênero grande e ter ampla distribuição, poucos estudos foram feitos sobre a biologia da
polinização de suas espécies. Este gênero é fortemente monóico, predominantemente melitófilo e
oferece pólen como recurso aos seus polinizadores. Este estudo foi desenvolvido em área de
Floresta Atlântica no Núcleo Picinguaba, Ubatuba, SP. As espécies de Begonia estudadas
apresentam flores estaminadas e pistiladas que são morfologicamente semelhantes. Em cinco
espécies foi estudada a biologia da polinização e todas apresentaram o sistema de polinização por
engano. Foram observadas oito espécies de abelhas de pequeno porte, uma espécie de vespa,
moscas e besouros visitando as flores. Em todas as espécies foi observada polinização por
vibração feita pelas abelhas, sendo as visitantes mais frequentes e mais eficientes na transferência
do pólen. A maior freqüência e duração das visitas nas flores estaminadas comparada com as
pistiladas foi estatisticamente significativa (p<0.001) para todas as espécies de Begonia
estudadas. Além disso, foram obtidas informações sobre a fenologia reprodutiva, a morfologia, a
biologia floral e os sistemas de reprodução de onze espécies. Testes de apomixia revelaram
ausência deste tipo de reprodução em todas as espécies estudadas. Flores autopolinizadas de B.
integerrima (Spreng.) não desenvolveram cápsulas e sementes e também não foram observados
tubos polínicos, indicando uma possível auto-incompatibilidade gametofitica. Em todas as
espécies estudadas, observa-se alta quantidade de tubos polínicos em flores polinizadas em
condições naturais, indicando que as flores estão recebendo muitas visitas ou que os visitantes
são eficientes na deposição do pólen. Neste estudo é confirmado o predomínio de melitofilia,
sendo a polinização por engano. Há fortes indícios do sistema de reprodução ser xenógamo e,
portanto, estas espécies são dependentes de vetores de pólen. (Polistes Foundation, Projeto
Biota/Gradiente Funcional (FAPESP 03/12595-7), CNPq)
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