
BOTÂNICA FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS

56

Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

 FATORES AMBIENTAIS INFLUENCIAM A ANTESE EM Stelis megantha Barb. Rodr. 
(Pleurothallidinea:Orchidaceae)?
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Essencialmente miiófilo, Stelis Sw. ca. 700 espécies esta distribuído na América Tropical, 62 ocor-
rem no Brasil. O tamanho floral reduzido, bem como a taxonomia precária dos polinizadores no 
gênero dificulta a realização de trabalhos naturalísticos, principalmente de biologia floral e poliniza-
ção. O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da umidade e temperatura sobre a biologia 
floral e polinização de S. megantha. O estudo foi realizado em duas áreas de Mata Atlântica, nos 
municípios de Maranguape e Guaramirangua, CE. As observações focais foram conduzidas em 
populações naturais das 2 às 15h, definido por observações preliminares, totalizando 72h. A tem-
peratura e umidade foram registradas em intervalos de uma hora, com auxílio de termo-higrometro 
e comparadas através de ANOVA. Stelis megantha possui habito epífita/rupícola, racemos simples 
ca. 14 flores de 5mm, perianto marrom-arroxeado no centro passando a esverdeada-rósea no ápi-
ce. A antese floral ocorre por volta das 2h da manhã, quando a umidade é +90% com precipitação 
de orvalho. As flores permanecem abertas enquanto a umidade é 80,7% (SD+8,5) e a temperatura 
é 19°C (SD+2), com a relação umidade/temperatura maior que 1,6. A correlação entre a tempe-
ratura, umidade e antese é significativa (F=12,4, p=0,000042). A umidade é o fator determinante 
para a antese (F= 22, p=0,00002). Frutificação natural foi registrada apenas na floração de dez/
mai, possivelmente relacionado a disponibilidade do polinizador. Movimentos florais semelhantes 
foram descritos por outros autores em Gentianaceae, porém correlacionados a temperatura e a 
ocorrência de tempestades. Diferente do mecanismo previamente descrito, ao qual era atribuído à 
proteção das estruturas florais de lesões mecânicas, supõe-se que a influência da umidade sobre a 
antese de S. megantha esteja relacionada ao período de atividade do seu polinizador, aumentando 
as chances de polinização e, consequente incremento do sucesso reprodutivo.
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