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A biologia reprodutiva das plantas é afetada por diversos fatores ecológicos, como 
paisagem tipo de habitat, a fenologia e a abundância de visitantes florais. Esses fatores 
podem variar no espaço (populações diferentes) e no tempo, de acordo com as 
condições locais e a história do lugar. Estudos em diferentes populações fornecem 
insights sobre a dinâmica desses fatores, principalmente para espécies que ocorrem em 
locais com clima e relevo bastante diferenciados, como na região subtropical brasileira. 
Nós utilizamos um arbusto subtropical (Tibouchina hatschbachii Wurdack), endêmico 
de áreas campestres no sul do Brasil como modelo de estudo para testar se populações 
presentes em afloramentos rochosos com diferentes climas e geologias 
(subtropical/graníticos-GO e temperado/areníticos-SO), teriam variações nas 
estratégias reprodutivas (fenologia, sistema reprodutivo) e na abundância e riqueza de 
visitantes florais. Foram realizadas observações para determinar a intensidade e 
duração da floração e frutificação, obtidos registros de dados sobre a biologia floral e 
reprodutiva e identificado a riqueza e abundância de visitantes florais nessas duas áreas. 
A fenologia reprodutiva é assincrônica entre as áreas, moldada pelas diferenças 
climáticas desses ambientes. As populações de T. hatschbachii são autocompatíveis. 
No entanto, houve variações na produção de frutos e sementes entre populações, 
sugerindo a ação de outros fatores que não o sistema reprodutivo, moldando as 
estratégias reprodutivas de T. hatschbachii. Esses fatores incluem diferenças espaciais 
na intensidade e duração da floração entre as populações, que tende a ser mais extensa 
em SO; na produção de frutos, que é sempre menor em SO; na produção de sementes, 
que é sempre maior em GO; na abundância de visitantes florais, que é maior em SO, 
embora a riqueza tenha sido igual entre as áreas; e diferenças temporais na formação 
desses ambientes, que moldaram um efeito diferencial da seleção por autogamia sobre 
a aptidão dos indivíduos de T. hatschbachii nessas áreas. Esses resultados mostram que, 
na região subtropical, a fenologia e as estratégias reprodutivas das plantas parecem ser 
traços plásticos cuja expressão depende de características intrínsecas dos indivíduos, 
da abundância de visitantes florais e das características da paisagem (estrutura e tempo 
de formação) em que as populações estão inseridas. (CNPq – Proc. 457510/2014-5) 
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