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O Horto Botânico do Museu Nacional (HBMN) é uma área verde situada na cidade 
do Rio de Janeiro, datada do final do século XIX com potencial relevância na 
conservação de espécies nativas. A conservação de plantas em áreas verdes urbanas 
pode ser limitada pela biologia da espécie. Este é o caso de Ficus que apresenta 
mutualismo obrigatório com vespas polinizadoras da família Agaonidae. 
Tencionando-se verificar o estado reprodutivo das figueiras do HBMN e suas 
consequências para a conservação, foi realizado o levantamento das espécies e 
verificado semanalmente de 06/2015 a 05/2016, a formação de sicônios que foram 
coletados para verificar a fase do processo reprodutivo em que se encontravam. 
Quando estavam na fase interfloral, foram colocados em potes plásticos transparentes 
cobertos com voil e, após emergência das vespas, estas foram coletadas e 
identificadas. Na área vegetam 44 indivíduos de 19 espécies de Ficus, sendo dez 
nativas e nove exóticas. Dentre as nativas apresentaram vespas polinizadoras: F. 
arpazusa Casar; F. crocata (Miq.) Mart. ex Miq.; F. cyclophylla (Miq.) Miq. e F. 
enormis (Miq.) Miq., todas com espécies diferentes de Pegoscapus Cameron. Em F. 
luschnathiana (Miq.) Miq. só foi possível verificar sicônios com sementes. Três 
espécies nativas não floresceram por serem indivíduos jovens e duas formaram 
sicônios, mas não foram encontradas vespas polinizadoras e nem sementes. Como a 
relação entre planta-polinizador é muito específica em Ficus, esperava-se que 
espécies exóticas não possuíssem suas vespas polinizadoras no Brasil, contudo, em F. 
religiosa L. foi coletada a vespa Platyscapa quadraticeps Mayr a mesma espécie que 
poliniza esta figueira na Ásia de onde a espécie é originária. Admite-se que seja 
necessária a existência de no mínimo 10 indivíduos próximos da mesma espécie de 
Ficus para que a colônia de vespas polinizadoras seja mantida, entretanto, quatro 
espécies nativas deste estudo apresentam apenas um indivíduo produzindo sicônios e 
mesmo assim formaram sementes. O HBMN é um local de relativa eficiência para a 
conservação de espécies nativas de Ficus. No entanto, para a manutenção da 
população de vespas seria necessário maior número de indivíduos de cada espécie 
para ampliar esta capacidade de conservação. Como o HBMN não comporta mais 
árvores sugere-se que indivíduos destas espécies nativas sejam introduzidos na 
arborização de praças próximas. (FAPESB, FAPESP) 
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