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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

Agarista revoluta (Spreng.) Hook.f. ex Nied (Ericaceae) biologia floral e anatomia das 
estruturas produtoras de recursos.
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A síndrome de polinização vibrátil é caracterizada pela interação entre abelhas vibradoras e flores 
com anteras poricidas. Objetivou-se estudar a biologia floral, os visitantes e a anatomia das estru-
turas produtoras de recursos de Agarista revoluta. O registro dos visitantes florais foi feito através 
de observações focais (34 horas), na restinga de Maricá, RJ. Para as análises anatômicas flores 
foram fixadas e processadas segundo as técnicas usuais em microscopia de luz. As flores são al-
vas, urceoladas, pêndulas, odoríferas, uma fração iniciando a antese durante a noite e outra pela 
manhã, com período de atividade superior a 12 horas. O principal recurso é o néctar, produzido 
por nectário disciforme 5-lobado, dotado de epiderme uniestratificada, papilosa com estômatos, 
estratos de parênquima e vascularizado por xilema e floema. Androceu composto por dez estames 
livres. Filetes dotados de epiderme uniestratificada com papilas e tricomas, estratos de parênquima 
e um feixe central; anteras introrsas, bitecas, tetraesporangiadas, quando deiscentes compostas 
por epiderme uniestratificada papilosa. Grãos de pólen em tétrades, associados a fios de viscina, 
liberados espontaneamente no botão floral e apresentados secundariamente na face interna da 
corola. Visitantes florais diurnos incluem 33 morfoespécies (lepidópteros, himenópteros, dípteros, 
tisanópteros e coleópteros) e noturnos 20 (lepidópteros e coleópteros), todos realizando visitas 
legítimas (polinizadores potenciais). Nove morfoespécies realizaram visitas ilegítimas. A espécie é 
uma generalista ecológica com tendência a uma especialização funcional durante a noite. Embora 
tenhamos registrado dois morfoespécies de abelhas vibradoras coletando pólen, as visitas por di-
versos insetos, diurnos e noturnos, a oferta de néctar como principal recurso e a liberação espontâ-
nea das tétrades com fios inserem A. revoluta entre as 5 a 10% das plantas com anteras poricidas 
que não apresentam síndrome de polinização vibrátil. 
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