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O gênero Psittacanthus (Loranthaceae) (~120 espécies), faz parte de um grupo de plantas 
hemiparasitas conhecidas como ervas-de-passarinho, com ampla distribuição na região 
neotropical. Estudos realizados na última década têm comprovado que suas características 
florais – cores vibrantes, inodoras e tubo floral mais ou menos definido – atuam como bons 
indicadores dos agentes polinizadores, mostrando que os beija-flores são seus principais 
visitantes florais. No entanto, estudo recente descreveu duas espécies (Psittacanthus 
eucalyptifolius (Kunth) e Psittacanthus acinarius (Mart.)), cujas flores são visitadas por 
abelhas e morcegos, respectivamente. No presente estudo, apresentamos informações sobre 
a biologia floral, sistema reprodutivo e visitantes florais de P. eucalyptifolius, a fim de 
avaliar a performance da polinização efetuada por abelhas. O estudo foi conduzido em uma 
savana amazônica, próximo à Vila de Alter-do-Chão (2°31’S; 59°00’W), Pará, Brasil. A 
presença de odor, o tubo floral curto, a corola levemente zigomorfa e a produção de pouco 
néctar (11.6±4.5 μl) com alta concentração de açúcar (6.85±2.82 mg/flor), conferem a P. 
eucalyptifolius o status de única espécie com síndrome de polinização melitófila descrita 
para o gênero. Após 31.15 horas de filmagens em 2016, registramos 170 visitas às flores de 
P. eucalyptifolius, de pelo menos 5 espécies de abelhas. Xylocopa frontalis (Olivier) foi a 
espécie de maior performance em termos de número de visitas e tempo dedicado às flores, 
além de tocar nas partes reprodutivas em >95% das visitas. Psittacanthus eucalyptifolius é 
uma espécie auto- compatível, que pode se autopolinizar (seed set: 39±20%), mas abelhas 
aumentam em duas vezes o seu sucesso reprodutivo (seed set: 78±11%). Este estudo 
mostra que abelhas são polinizadores efetivos de P. eucalyptifolius e abre caminho para 
uma discussão sobre o papel desses novos polinizadores para a evolução do gênero. 
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