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Seção: Ecologia Vegetal

INTERAÇÃO DE VISITANTES FLORAIS COM UMA MANCHA DE Wedelia paludosa DC. 
(Asteraceae) EM DIFERENTES CLASSES DE HORÁRIOS
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A familía Asteraceae, uma das maiores na flora do mundo, tem sua inflorescência baseada na hipótese de 
que a presença de flores liguladas muitas vezes estéreis, aumenta a superfície da mesma atraindo visi-
tantes de diversos tipos e em grande quantidade, caracterizando-se com uma morfologia floral generalis-
ta. Neste estudo, foi realizado o levantamento dos insetos visitantes das flores de uma mancha de indivíduos 
de Wedelia paludosa, em formação chaquenha brasileira (sensu stricto), na região de Porto Murtinho, Mato 
Grosso do Sul (MS), a fim de testar a eficiência da morfologia floral generalista, na atração de visitantes 
florais em diferentes classes de horários. Por meio de observações, coletas, anotações de horários e regis-
tros fotográficos foram verificadas a variação na quantidade e abundância desses visitantes nos capítulos 
em diferentes classes de horários. Estipularam-se quatro classes de horários: 07h00-08h30, 08h30-10h00, 
10h00-15h00, 15h00-17h00. No total, foram amostradas sete ordens de insetos: Lepidoptera e Hymenop-
tera com oito espécies cada; Diptera com seis espécies; Hemiptera, Heteroptera e Coleoptera com duas 
espécies cada; e Orthoptera com 1 espécie. Fora os insetos, uma aranha da família Thomisidae também foi 
encontrada sobre o capítulo, apresentando o comportamento de predação senta-e-espera. As visitas foram 
mais intensas e diversificadas nas classes de horários da manha, principalmente, a classe das 8h30 ás 
10h00 horas. Hymenoptera foi a ordem que visitou em todas as classes de horário, sendo que as demais, 
principalmente Coleoptera e Lepidotera, visitaram mais pela manhã. Por fim, a grande quantidade e varie-
dade de visitantes para os mais variados fins (polinização, predação senta-e-espera, pilhagem de recurso 
e florivoria) ao longo de todo o dia, ressalta a morfologia generalista desta espécie e a grande importância 
para a fauna visitante em geral.
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