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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

 
PODE UM VISITANTE FLORAL LEGÍTIMO E ASSÍDUO NÃO SER O POLINIZADOR?

 
Cristiana KOSCHNITZKE (1) 
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Os visitantes florais que apresentam tamanho adequado e utilizam a abertura da corola para intro-
duzir seu aparelho bucal e obter o recurso floral, realizam visitas legítimas. Entretanto, somente a 
constatação de que estes visitantes sejam capazes de entrar em contato com as estruturas repro-
dutivas da flor, deixando pólen no estigma, lhe garantem o título de polinizador. Em estudo recen-
te sobre a biologia floral de Temnadenia odorifera  (Vell.) J.F. Morales (Apocynaceae), foi consta-
tado que abelhas Euglossini e borboletas fizeram visitas legítimas. O objetivo deste trabalho foi 
verificar se estes visitantes florais são realmente os polinizadores. O estudo foi realizado em três 
municípios do Rio de Janeiro: Quissamã, Maricá e Rio de Janeiro, entre janeiro de 2009 a abril de 
2012, totalizando aproximadamente 45h de observações. Inflorescências com botões em pré-an-
tese foram ensacadas, no dia seguinte o saco foi retirado e após a primeira visita, a flor foi cole-
tada e fixada em álcool 70% e, posteriormente, sob estereomicroscópio foi observado à presença 
ou ausência de pólen no estigma. Os visitantes florais observados pertencem a oito espécies, três 
de abelhas Euglossini e quatro de borboletas das famílias Hesperiidae (3) e Pieridae (1). Eulaema 
nigrita Lepeletier foi o visitante mais frequente, com 30% das visitas deixando pólen em oito flores 
(N=9). Seguido pelo lepidóptero Cymaenes tripunctus theogenis Capronnier com 25,5%, contudo 
não depositou pólen em nenhuma flor observada (N=5). Eufriesea Cockerell e Euglossa  Latreille 
apresentaram 17% das visitas às flores. Eufriesea sp. deixou pólen sobre o estigma de uma flor 
(N=2). Euglossa sp. não depositou pólen no estigma de nenhuma das flores (N=10). E os demais 
lepidópteros tiveram menos de 10% das visitas e conseguiram deixar pólen no estigma das flores 
por eles visitadas. Logo, Cymaenes tripunctus theogenis e Euglossa sp. apesar de serem visitan-
tes legítimos e assíduos não são polinizadores de Temnadenia odorifera.
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