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A  polinização  de  espécies  tropicais  de  Myrsinaceae  é  muitas  vezes  assumida  como
entomófila,  a  partir  de  evidências  indiretas.  Para  Myrsine,  cujas  flores  não  apresentam
néctar,  há  registros  de  espécies  polinizadas  por  insetos,  em  geral  thrips  (Thysanoptera),
pelo vento e,  possivelmente,  por  ambos  os  vetores  (ambifilia).  Myrsine  parvifolia  é  uma
arvoreta  dióica,  frequente  em  comunidades  arbustivas  abertas  de  restingas,  muitas  vezes
referida como anemófila. Os morfos sexuais distribuem-se de forma agregada, numa razão
de aproximadamente  2♂:1♀.  Plantas  masculinas  e  femininas,  distantes  em média  15,7m,
não diferem quanto à altura, área de copa e número de flores emitidas. A espécie apresenta
pico de floração curto e sincrônico em fevereiro, estação mais quente e chuvosa do ano na
área. O trabalho foi desenvolvido na APA de Maricá, RJ, tendo como objetivos: confirmar
a  anemofilia  para  a  espécie,  investigar  a  ocorrência  de  ambifilia  e  avaliar  a  proporção
fruto/flor da espécie em relação a outras dióicas entomófilas generalistas e nectaríferas da
área.  Os  resultados  atestam  que  a  espécie  é  polinizada  exclusivamente  pelo  vento.
Evidências para este fato são: atributos florais e  palinológicos  relacionados à  anemofilia;
coleta  e  identificação  de  pólen  disperso  no  ar;  produção  de  frutos  a  partir  de
inflorescências  isoladas  do  acesso  de  polinizadores  bióticos,  mas  não  do  pólen
transportado pelo vento, associada aos testes que mostram que a espécie não é apomítica;
não  foram  observadas  visitas  de  insetos  às  flores  femininas,  embora  Trigona  spinipes
colete  pólen das  flores  masculinas.  A produção de frutos  em condições  naturais  (16%) é
equivalente  à  de  outras  dióicas  com  polinização  entomófila  generalista  da  área,  a  saber:
16%  para  Protium  brasiliensis,  19,5%  para  Guapira  opposita  e  17%  para  Cocoloba
arborescens.  Embora  discutida  como  rara  ou  ineficiente  em  ambientes  tropicais,  a
anemofilia pode ter sido uma saída evolutiva vantajosa, garantindo segurança reprodutiva,
para Myrsine parvifolia em áreas de restinga.
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