
BOTÂNICA FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS

68

Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA REPRODUTIVA E DA POLINIZAÇÃO DE Lavoisiera imbricata Cham. 
(Melastomataceae) 
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Lavoisiera imbricata Cham. é uma espécie arbustiva presente em campos rupestres. Este trabalho 
obteve dados sobre a biologia reprodutiva e polinização desta espécie, no Parque Estadual do 
Guartelá, Tibagi, PR. O estudo, desenvolvido entre novembro/2011 e janeiro/2012, acompanhou a 
biologia e a morfologia floral desde o início da antese até a queda das peças florais. A verificação 
do sistema reprodutivo envolveu polinizações controladas. Foi observado o comportamento dos 
visitantes florais. A antese é diurna, as flores abrem por volta das 06:00h da manhã e fecham em 
torno das 15:00h da tarde, voltando a abrir no segundo dia, porém com baixa receptividade (13%). 
L. imbricata mostrou-se não-apomítica e auto-compatível, produzindo frutos em proporção seme-
lhante nos tratamentos de autopolinização manual e polinização cruzada. Foram encontradas 19 
espécies de visitantes florais, sendo treze abelhas (oito Apinae e cinco Halictinae) e duas moscas. 
Entre 06:00h e 08:00h não foram encontrados visitantes florais. O pico de visitação ocorreu entre 
10:00h e 14:00h, tornando-se escassas no período da tarde (14:00h-18:00h), onde teve somente 
3 registros por moscas. As flores são solitárias, no ápice dos ramos, com assincrônia durante a flo-
rada, o que favorece a polinização cruzada. Uma vez que não houve autopolinização espôntanea, 
nem produção de frutos apomíticos, esta espécie depende das visitantes florais para se reproduzir. 
A estrutura floral observada para a espécie é comum da família Melastomataceae, relacionada à 
polinização vibrátil, cujo recurso disponível é o pólen. Isso, aliado ao fato das anteras vistosas e 
amarelas, reduz muito o grupo de polinizadores, restrito praticamente às abelhas. As visitas das 
abelhas são rápidas, com elas aproximando-se da flor, abordando as anteras e vibrando-as. Nor-
malmente, após uma visita, essas abelhas visitam outra flor no mesmo indivíduo e entre indivíduos. 
As moscas encontradas utilizam as flores apenas como plataforma de pouso.
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