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A anemofilia foi sugerida como a principal ou mesmo única síndrome de polinização em
Eriocaulaceae,  mas  recentemente  a  entomofilia  tem  sido  apontada  como  mecanismo
comum na família. As inflorescências de Leiothrix vivipara são pequenas, pouco vistosas e
com  brotamentos  que  substituem  as  flores  na  porção  centro  apical  dos  capítulos.
Objetivou-se  responder  se  L.  vivipara  é  entomófila  ou  anemófila,  sendo  observados
aspectos  de sua biologia  floral  e  observações focais  para determinar  os  visitantes  florais,
em  campo  rupestre  na  Serra  do  Cipó,  MG.  Coletores  de  pólen  foram  utilizados  para
verificar  se  o  pólen  seria  dispersado  pelo  vento,  e  em  laboratório  testou-se  se  o  pólen  é
liberado  na  velocidade  do  vento  observada  em  campo.  Treze  espécies  de  Hymenoptera,
Diptera  e  Coleoptera  visitaram  as  inflorescências,  sendo  a  maioria  das  visitas  realizadas
por  formigas  e  apenas  14  visitas  por  Diptera.  A  formiga  Linepithema  sp.  foi  o  visitante
mais frequente (170 visitas em flores masculinas e femininas). Considerando a morfologia,
comportamento,  freqüência  de  visitas  nas  fases  pistilada  e  estaminada,  e  a  ausência  de
sobreposição de fases que ocorre nos capítulos de L. vivipara, uma espécie de Muscidae  e
de Chaoboridae foram determinados como polinizadores efetivos, as formigas Linepithema
 sp.  e  Camponotus  sp1  como  polinizadores  eventuais  e  os  outros  insetos  apenas  como
visitantes.  Nos aparatos de captura,  apenas 1% dos grãos de pólen eram de  L.  vivipara  e
somente três grãos de pólen soltaram-se das anteras nos experimentos em laboratório,  ao
contrário das espécies-controle anemofílicas, que apresentaram quantidade de pólen muito
maior  nos  dois  experimentos.  Os  resultados  negativos  para  anemofilia  e  as  observações
focais indicam que L. vivipara é polinizada por insetos, resultado que corrobora os estudos
recentes com Syngonanthus. Agamospermia e autopolinização também devem ser testadas
para se verificar suas possíveis contribuições para a formação de sementes.
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