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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA FLORAL E VISITANTES FLORAIS DE Impatiens walleriana Hook.f. (Família 
Balsaminaceae), FLORESTA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO
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Impatiens walleriana é uma espécie invasora, adapta-se facilmente a condição local, estabelecen-
do populações capazes de reproduzirem-se espontaneamente, uma vez que a reprodução por se-
mentes é comum entre plantas subespontâneas. A floração é continua, encontra-se sobre pedras 
úmidas e na submata, sendo fonte de alimento para a fauna antófila.  Este estudo tem a finalidade 
de conhecer as características reprodutivas, os visitantes florais e polinizadores.  As observações 
foram realizadas no Centro de Visitantes, no Parque Nacional da Tijuca, Rio de Janeiro, numa área 
de aproximadamente 1.500m². Foram analisadas 4.178 flores no período de outubro de 2003 a 
fevereiro de 2004, entre 08:30 as 15:00 horas nos sábado e domingo.  A biologia floral foi analisa-
da no campo e Laboratório de Botânica da UniverCidade. Os visitantes florais foram observados 
diretamente no campo e registrados com fotografia. Conhecida como “Maria-sem-vergonha”, suas 
flores são do tipo prato, protândricas, dispostas em inflorescências. A pré-antese caracteriza-se por 
botões florais globosos e sua antese ocorre primeiro na fase masculina, onde as anteras formam 
um capuz sobre o estigma, com duração de 1 a 3 dias. Após a queda das anteras, inicia a fase 
feminina. I. walleriana apresenta dicogamia protândrica associada à hercogamia. Nectário floral 
localiza-se na sépala espora e os nectários extraflorais nas margens foliares e pecíolo. Na fase 
feminina, é oferecido somente o néctar e observa-se a presença de abelha de pequeno porte, le-
pidópteras e beija-flor. Durante o oferecimento de pólen e néctar, fase masculina, concentram-se 
muitos visitantes, incluindo abelhas de médio e grande porte. Visitas constantes das borboletas e 
beija-flor em ambas às fases pode-se deduzir que sejam os possíveis polinizadores. As abelhas 
de pequeno porte foram consideradas como polinizador secundário e as de médio e grande porte, 
pilhadoras. Descartando polinização exclusivamente melitófilas.
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