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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

POLINIZADORES DE Ruellia bahiensis (NEES) MORONG. (Acanthaceae) EM UMA ÁREA DE 
CAATINGA

 
 
Thaís Virginia Fidelis e SILVA (1,2) 
Laís Leite BARRETO (4) 
Bruna Yvila Melo SANTOS (4) 
Cibele Cardoso de CASTRO (3) 
Ana Virgínia de Lima LEITE (4)

Muitas espécies necessitam de um meio biótico para a realização da polinização, a qual pode inter-
ferir em vários aspectos do sucesso reprodutivo da planta. O objetivo deste trabalho foi investigar 
os visitantes florais, identificar o principal polinizador e registrar a frequência de visitas a flores de 
Ruellia bahiensis em uma área de caatinga de Pernambuco. As observações foram realizadas por 
dois observadores em 20 indivíduos distribuídos ao longo de todo o fragmento. As observações 
tiveram duração de uma hora para cada indivíduo. Foram realizadas ao todo 55 horas de observa-
ções focais diretas no período entre 6:00 e 17:00h durante seis dias consecutivos em uma área de 
caatinga de Pernambuco. A espécie foi visitada e polinizada pela abelha Apis melifera (Linnaeus, 
1758) durante todo o dia, com maior frequência (53% das visitas) entre 10:00 e 14:00h, quando 
pousava na plataforma de pouso, penetrava o tubo floral para coletar néctar e em seguida raspava 
as anteras, coletando o pólen, assim a região dorsal da abelha e suas corbículas tocavam o estig-
ma várias vezes. No fim do dia A. melifera (Linnaeus, 1758) coletava apenas pólen, visto que ao 
início da antese era de 10 µl (n=10) e a partir das 14:00h a flor apresentava diminuição do volume 
de néctar (entre 3 e 5 µl), não ocorrendo reposição de néctar a partir das 15 horas. Foram observa-
dos pilhadores como o beija-flor Amazilia versicolor (Vieillot, 1818), que coletava o néctar na base 
da corola e a abelha Xylacopa sp. (Latreille 1802), que destruía as corolas que visitava. Apis melí-
fera (Linnaeus, 1758), apesar de ser uma espécie de abelha introduzida, está contribuindo para a 
reprodução de R. bahiensis na área estudada.
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