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O  gênero  Matayba  Aubl.  conta  com  56  espécies  distribuídas  desde  o  México  até  a
Argentina,  no Brasil  existem 26 espécies presentes em diversas formações vegetacionais,
nos cerrados, campos, florestas de restinga, floresta amazônica e mata atlântica. Matayba
opaca  Radlk.  ocorre  associada  a  vegetações  herbáceo-arbustivas,  em  florestas  inundadas
de várzea e igapó e nas campinas amazônicas. Este trabalho objetivou estudar a morfologia
floral  e  repertoriar  os  visitantes  de  Matayba  opaca  na  Reserva  Biológica  da  Campina.
Matayba  opaca  é  uma  espécie  monóica,  díclina,  cujas  flores  são  brancas  e
predominantemente  do  tipo  prato.  As  flores  pistiladas  localizam-se  na  base  da
inflorescência,  já  no  ápice  as  flores  estaminadas  são  abundantes.  Ambas  as  flores  são
morfologicamente  bissexuadas,  mas  funcionalmente,  unissexuadas.  Cálice  e  a  corola  são
pentâmeros, androceu possui 8 estames, livres e exertos; as anteras são ditecas e rimosas.
Nas flores estaminadas, os estames arranjam-se de três modos: 4 estames curtos e 4 longos,
3 longos e 5 curtos ou 2 longos e 6 curtos. O pistilóide é pequeno, o estilete é ausente e o
estigma  é  rudimentar.  As  flores  pistiladas  apresentam  8  estaminódios  isodínamos,  o
gineceu  apresenta  pistilo  tricarpelar,  estilete  longo,  estigma  trilobulado  e  papiloso.
Registrou-se  10  morfo-espécies  de  visitantes,  totalizando  46  registros,  pertencentes  às
Ordens Lepidoptera, Diptera e Hymenoptera. Matayba opaca provavelmente  se utiliza de
diversos polinizadores, principalmente das abelhas pequenas: Plebeia sp. Friseomelita sp.
e Trigonisca vitrifrons. O pico de visitas foi no intervalo de 9:30-10:00h, coincidente com
o horário de deiscência das anteras, indicando que o pólen é um dos recursos procurados
pelos visitantes. Deste modo, Matayba opaca apresenta flores tipo prato, nas quais, néctar
e  pólen  estão  acessíveis  a  maioria  dos  visitantes,  indicando  que  é  polinizada  por  insetos
generalistas,  sendo  as  abelhas  nativas  (meliponíneos)  possivelmente  os  potenciais
polinizadores, uma vez que é o grupo que mais visita esta espécie.
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