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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

DINÂMICA DE NÉCTAR DE Cuphea melvilla Lindlay (Lythraceae)
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Cuphea melvilla é uma espécie ornitófila inserida em um gênero majoritariamente melitófilo que 
está entre os de destaque na flora do Cerrado pela diversidade. O estudo determinou a dinâmica 
de néctar de Cuphea melvilla em uma população próximo ao Campus da Universidade Federal 
de Goiás, Jataí/GO. A dinâmica de néctar foi avaliada em 25 flores de um dia, divididas em cinco 
grupos. A coleta de néctar no grupo um foi iniciada às oito horas e com cinco retiradas posteriores 
a cada duas horas. A coleta nos demais grupos foi iniciada duas horas após o início da coleta do 
grupo anterior e em menor número. Foi utilizado capilar de 1microlitro para medidas de volume e 
refratômetro para % de sacarose, convertendo em mg de sacarose, em flores previamente ensa-
cadas. No grupo um a quantidade de sacarose total foi 26mg, sendo que da primeira à terceira 
retirada os valores foram mínimos e a quarta e quinta retirada somaram 18,25mg. No grupo dois o 
valor total foi 31,4mg, sendo que da primeira à quarta retirada os valores variam entre um e quatro 
mg e na quinta retirada a quantia foi 22,8mg. No grupo três, o valor total foi 37,9mg, sendo que a 
primeira e segunda retirada os valores foram um e 1,5mg, com maior quantidade na última retirada 
(35,3mg). No grupo quatro, o valor total foi 46,1mg, sendo que a primeira e segunda retirada foram 
2,2mg e 43,8. No grupo cinco, a quantidade foi 40,9mg. Os grupos um e dois foram submetidos a 
mais coletas e possuem menor quantidade total de sacarose. Os valores de sacarose às 16h dos 
grupos três, quatro e cinco mostram que quanto menor a retirada maior a produção de sacarose. 
Em Cuphea melvilla a retirada de néctar pode desestimular a produção de néctar e a não retirada 
estimula a produção. Isto pode ser um reflexo para moldar o comportamento dos visitantes e redu-
zir a competição por polinizadores, visto que muitas plantas produzem néctar no período matutino, 
ao contrário de Cuphea melvilla, que concentra sua produção de néctar ao final da tarde.
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