
BOTÂNICA FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS

78

Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Ilex paraguariensis A. St. Hil (Aquifoliaceae) 
EM REMANESCENTE DA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA ALTOMONTANA, NO PLANALTO 
CATARINENSE
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Ilex paraguariensis A. St. Hil – (Aquifoliaceae) popularmente conhecida como erva-mate é uma 
espécie de grande importância socioeconômica para a região Sul do Brasil. Informações sobre a 
biologia reprodutiva são importantes para a compreensão dos processos responsáveis pela manu-
tenção da diversidade e funcionamento dos ecossistemas bem como na orientação do manejo e 
conservação da espécie in situ. O objetivo deste estudo foi avaliar aspectos da fenologia reprodu-
tiva, sistema reprodutivo, visitantes florais e desenvolvimento dos frutos de I. paraguariensis, em 
uma área da Floresta Ombrófila Mista (Fazenda das Nascentes de propriedade da Klabin S/A) no 
município Urupema, SC. Para este estudo foram acompanhados 161 indivíduos adultos (86 mas-
culinos e 75 femininos) de erva-mate no período agosto de 2011 a maio 2012 a partir de visitas se-
manais. A fenologia reprodutiva apresentou amplitude de 100 dias, com pico de floração no mês de 
novembro e inicio da maturação dos frutos no mês de maio. A floração desta espécie foi registrada 
nos períodos de menor precipitação e de temperatura média acima de 25ºC. Quanto ao sistema 
reprodutivo o teste para a polinização aberta resultou em 86,1% de formação de frutos, enquanto 
que o teste para a apomixia não resultou em formação de frutos. Os visitantes florais observados 
pertencem as ordens Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera e Diptera, os quais foram observados 
no período das 08:30h as 18:00h. O início da maturação dos frutos ocorreu 78 dias após a antese.
Os resultados obtidos sugerem que a espécie apresenta forte interação com a fauna polinizadora, 
portanto, dependência desta para produção de frutos.
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