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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

A INFLUÊNCIA DO TAMANHO DO CORPO DAS ABELHAS NA EFICIÊNCIA DE 
POLINIZAÇÃO EM Tibouchina trichopoda (DC.) Baill (Melastomataceae)
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Melastomataceae possui anteras poricidas, onde o pólen é retirado por vibração, realizado pelas 
abelhas. A polinização efetiva depende da adequação do formato do corpo do visitante à morfologia 
floral e do comportamento durante a visita. O estudo, realizado na Reserva Natural Rio Cachoeira, 
entre dezembro/2011 a janeiro/2012, objetivou determinar a eficiência dos polinizadores de Tibou-
china trichopoda DC. (Baill). Foram ensacadas 70 flores em pré-antese. Após a abertura da flor 
os sacos foram retirados e as flores acompanhadas até a primeira visita pela abelha. Após, a flor 
era re-ensacada e acompanhada durante um mês para verificar a formação de frutos. As abelhas 
visitantes foram categorizadas em tamanhos: pequeno porte (halictíneos): < que 10 mm; médio 
porte (Bombus sp): entre 10 e 15 mm; grande porte (Xilocopa sp): > que 15 mm). A eficiência dos 
polinizadores foi calculada através da razão frutos/flores. Foram feitos testes de independência par 
a par entre os grupos de abelhas visitantes. Abelhas de médio porte foram os polinizadores mais 
eficientes (54,16% de frutificação), seguido pelas de grande porte (27,30%). Não houve diferença 
no sucesso reprodutivo de flores polinizadas por ambos os grupos (x2 = 2,19; p > 0,05). A polini-
zação por abelhas pequenas foi baixa (5,70%), sendo diferente das abelhas de médio porte (x2 = 
17,62; p < 0,05) e grande porte (x2 = 4,01; p < 0,05). O maior tamanho das abelhas aliado ao fato 
de que elas vibram o conjunto de anteras numa visita, aumentar sua eficiência, já que durante esse 
processo ocorre o contato do abdômen com o estigma. Porém, o tamanho médio do corpo das abe-
lhas parece ser o mais compatível com a morfologia da flor de T. trichopoda. As abelhas pequenas 
abraçam uma antera por vez, raramente entrando em contato com o estigma. Todavia, essas abe-
lhas, mesmo que pequenas, podem promover a polinização, de forma acidental, pois uma nuvem 
de pólen é liberada no momento da vibração, favorecendo a autopolinização.
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