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RESUMO 

 

 

O estudo da ecologia floral é fundamental para o entendimento das relações entre 

flores e seus visitantes, assim como para entender o papel dessa interação no sucesso 

reprodutivo e na manutenção da população vegetal. No presente estudo, investigou-se a 

morfologia, a biologia floral e o sistema de reprodução de Ipomoea bahiensis Willd., bem 

como as interações entre suas flores e a guilda de visitantes florais. A investigação teve como 

objetivo central entender tanto as relações ecológicas e evolutivas entre I. bahiensis e insetos 

antófilos quanto o sistema reprodutivo da planta. Para tanto, foram empregados métodos para 

analisar a morfologia funcional das flores, a relação da morfologia e biologia floral com os 

visitantes, o comportamento e frequência desses animais, o requerimento polínico e a relação 

fruto/flor e, por fim, foi quantificada a limitação de pólen. Para incrementar o conhecimento 

sobre a ecologia floral, foram observados os visitantes de nectários extranupciais e sua relação 

com inimigos florais. A partir da análise dos dados obtidos, observou-se que as flores de I. 

bahiensis possuem atributos predominantemente de psicofilia, contudo têm plasticidade no 

sistemas de polinização, podendo ser polinizadas por abelhas de pequeno porte. A dinâmica 

do néctar juntamente com o período de receptividade do estigma procura, possivelmente, 

garantir a visitação de borboletas nesse período. No entanto, a variação na frequência dos 

visitantes florais foi entendida a partir da disponibilidade de pólen, pois os principais 

visitantes foram abelhas coletoras de pólen. Os testes de polinização mostraram que o sistema 

de reprodução é xenógamo, dependente de vetores bióticos e apresenta auto-

incompatibilidade. Também foi observado que a planta é limitada por pólen.  

 

 

Palavras-chave: Borboletas, abelhas, síndrome de polinização, biologia floral, xenogamia, 

limitação de pólen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The study of floral ecology is pivotal to understanding the relationships between 

flowers and their visitors, as well as to understand the role of this interaction in reproductive 

success and maintenance of plant population. In this study, it was investigated the 

morphology, floral biology and breeding system of Ipomoea bahiensis Willd. and the 

interactions between its flowers and the guild of floral visitors. The research aimed mainly to 

understand the ecological and evolutionary relationships between I. bahiensis and 

anthophilous insects. For this, methods were used to analyze the functional morphology of 

flowers, the relationship of floral morphology and biology with visitors, the frequency and 

behavior these animals, the requirement for pollen and the rate fruit/flower and, finally, was 

estimated pollen limitation. To increase knowledge about the floral ecology were observed 

extranupcial nectaries’s visitors and its relation to floral enemies. From the analysis of the 

data, it was observed that the flowers of I. bahiensis have attributes predominantly 

psycophily, however they present plasticity in pollination systems, and can also be pollinated 

by small bees. The dynamics of nectar herewith with the period of stigma receptivity seeks to 

ensure the visitation of butterflies in this period. However, the variation in the frequency of 

floral visitors was understood from the availability of pollen, because the main visitors were 

bees pollen collecting. Pollination tests showed that the reproductive system is xenogamous, 

dependent on biotic vectors and presents self-incompatibility. It was also observed that the 

plant is limited by pollen.  

  

 

Keywords: Butterflies, bees, pollination syndrome, floral biology, xenogamous, pollen 

limitation. 
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 INTRODUÇÃO  

 

A interação entre flores e seus polinizadores é um processo ecologicamente 

importante por ser um componente essencial da reprodução através de sementes para a 

maioria das espécies de plantas (KNIGHT et al., 2005a). Essas interações afetam uma 

variedade de processos ecológicos e evolutivos (ASHMAN et al., 2004, OLLERTON, 1996), 

e são cruciais para o funcionamento de quase todos ecossistemas terrestres (KEVAN, 1999). 

Considerando-se tal importância, torna-se necessário, portanto, conhecê-las. 

Desde Darwin (1862) pesquisadores têm trabalho sob a perspectiva de que os 

caracteres morfológicos florais refletem o tipo de polinizador, uma vez que as interações entre 

flores e polinizadores exercem importante função na evolução das características 

morfológicas florais (FENSTER et al., 2004, STEBBINS, 1970).  Observações comparativas 

dessas características e de seus polinizadores, em uma análise evolutiva, sugerem que os 

diferentes polinizadores podem promover a seleção de diversas formas florais que, por 

conseguinte, produzem uma variedade de síndromes de polinização (FENSTER et al., 2004). 

A morfologia, por sua vez, pode influenciar o comportamento dos visitantes florais em 

relação aos órgãos reprodutivos da flor, bem como pode interferir no fluxo de pólen (KUDO, 

2003, MURCIA, 1990). 

Todavia, não somente as características morfológicas podem influenciar ou ser 

influenciadas pelos visitantes, mas as características biológicas, tais como a longevidade floral 

e a dinâmica de produção do néctar (entre outras), são comumente alteradas pela interação 

com os visitantes florais (ASHMAN, 2004, GALETTO; BERNARDELLO; RIVERA, 1997). 

Em contrapartida, a biologia floral pode afetar a frequência e o período de visitação dos 

animais antófilos (GALETTO; BERNARDELLO, 2004, GRINDELAND; SLETVOLD; IMS, 

2005).  

Em relação ao sistema reprodutivo, este é capaz de influenciar a evolução da 

especialização floral e o seu conhecimento é importante para análise do fluxo gênico nas 

populações e comunidades vegetais (BOND, 1994, DEVALL; THIEN, 1992). De acordo com 

Bateman (1948), o sucesso reprodutivo feminino deve ser limitado pela disponibilidade de 

recursos e não pelo acesso ao pólen. Com base nesses argumentos, Haig e Westoby (1988) 

sugerem que as plantas evoluem de modo a alocar recursos de forma equilibrada entre a 

atração de pólen e maturação das sementes. Como resultado, sugere Knight et al. (2005a), o 

aumento na oferta de pólen não deveria possibilitar a produção de mais sementes, pois plantas 

que exibem tal estratégia não possuem recursos extras disponíveis para maturação dos óvulos 
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fertilizados por pólen adicional. Estudos têm demonstrado que as generalizações dos 

princípios de Bateman (1948) e de Haig-Westoby (1988) são falhas (LLOYD, 1980, PARRA-

TABLA; BULLOCK, 1998, STEPHENSON, 1980, SUTHERLAND, 1987, SUTHERLAND; 

DELPH, 1984), mostrando que o sucesso reprodutivo (medido via produção de frutos e 

sementes) é comumente limitado por pólen. 

Outras interações tais como a relação entre nectários extranupciais e formigas e 

entre flores e florívoros, podem alterar o sucesso reprodutivo da planta por influenciar a 

produção de sementes (DUKAS; MORSE, 2003, OLIVEIRA; FREITAS, 2004). 

Partindo-se do conhecimento corrente das relações entre a morfologia e biologia 

floral, sistema de reprodução e insetos antófilos, formula-se as seguintes hipóteses com suas 

respectivas previsões acerca de Ipomoea bahiensis Willd. ex Roem. & Schult. (1819): 

 

(1) O sistema de polinização da planta é não é promíscuo. Se forem realizadas 

observações dos polinizadores, será demonstrado que somente poucos táxons são 

capazes de utilizar os recursos florais e promover a polinização.  

(2) A espécie vegetal possui sistema de reprodução estritamente xenógamo. Caso 

seja realizada autopolinização (fluxo de pólen intra-planta), as flores não formarão 

frutos.  

(3) O sucesso reprodutivo da planta é limitado por pólen. Se ocorrer aumento na 

deposição e qualidade de pólen depositado sobre o estigma, a produção de frutos 

será maior, quando comparado com as flores controle. 

  

O objetivo central deste estudo é entender as relações ecológicas entre I. bahiensis 

e a guilda de animais antófilos. Além disso, a pesquisa fornece informações acerca do sistema 

de polinização e reprodutivo da espécie ainda ausente na literatura. Informações estas, que 

poderão contribuir para pesquisa de base e para desenvolvimento de planos de manejo. Para 

tanto, objetivou-se especificamente: estudar a morfologia e biologia floral; analisar o 

comportamento e frequência dos visitantes florais; mensurar o requerimento polínico; e 

estimar a limitação de pólen. Para complementar o conhecimento acerca da planta, observou-

se as relações entre visitantes de nectários extranupciais e inimigos das plantas e a ação de 

anti-polinizadores.  

 

 

 



12 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Ecologia Floral 

 

A ecologia floral tem evoluído e se modificado, desde Sprengel, célebre botânico 

de meados do século XVIII (FÆGRI; PIJL, 1971), até pesquisas sobre metapopulações e teias 

tróficas (HARDER; BARRETT, 2006, KNIGHT et al., 2005b). 

Os estudos sobre ecologia e evolução florais, depois de permanecerem sem 

avanços consideráveis desde o fim do século dezenove, tiveram um novo desenvolvimento a 

partir da década de sessenta (BAKER, 1979, MITCHELL et al.; 2009). Desenvolvimentos 

subsequentes ocorreram com pesquisas de Lloyd, Stebbins, Grant, Baker, Vogel e outros 

pesquisadores (BARRETT; HARDER, 2006, WEBER; SONNTAG, 2006). 

A ecologia floral tem sido de fundamental importância como fonte de informação 

que tornam compreensíveis fenômenos na polinização de cultivares agrícolas (FREITAS; 

PAXTON, 1998, WESTERKAMP; GOTTSBERGER, 2000), na biologia de populações, 

comunidades e ecossistemas (GALLONI; CRISTOFOLINI, 2003, KNIGHT et al., 2005b, 

OLESEN; JORDANO, 2002), no manejo e conservação dos recursos naturais 

(CUNNINGHAN, 2000), na etologia (DUSSOURD; DENNO, 1991, KARRON et al., 1995) 

e evolução (BURD et al., 2009, MITCHELL et al., 2009, STRAUSS; IRWIN, 2004). 

Pesquisas diversas têm sido realizadas com a finalidade de encontrar padrões e 

princípios ecológicos e/ou evolutivos. Aigner (2001) testou a hipótese formalizada pelo 

princípio do polinizador mais efetivo de Stebbins (MEPP, Stebbins’ Most Effective Pollinator 

Principle), que propõe que as plantas sempre evoluem especializações para seu mais eficaz 

polinizador. Aigner (2001) sugere que este princípio e seu corolário não são corroborados por 

modelos básicos de seleção fenotípica. Assim, segundo este autor, as plantas podem tornar-se 

especializadas em sentido ao seu polinizador mais efetivo, entretanto, há carência de estudos 

teóricos e empíricos para reivindicar tal hipótese como princípio organizador da ecologia e 

evolução floral.  

Knight, Steets e Ashman (2006) elaboraram uma análise integrada e uma síntese 

sobre o atual conhecimento a cerca da limitação de pólen. Tais autores comentaram sobre a 

necessidade de pesquisas para avaliar as consequências ecológicas e evolutivas desta 

limitação. Fenster et al. (2004), em seu trabalho sobre síndrome de polinização e 

especialização floral, comentam que, de acordo com sua revisão de literatura, há fortes 

evidências que grupos funcionais exercem diferentes pressões de seleção sobre as 
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características florais. Grindeland, Sletvold e Ims (2005) estudaram os efeitos da exibição 

floral e da densidade da planta sobre a taxa de visitação em populações naturais de Digitalis 

purpurea. Eles sugerem que a variação da densidade de uma espécie vegetal pode modificar a 

relação entre o tamanho da exibição floral e a taxa de visitação do polinizador, e que essa 

variação da densidade influencia a reprodução da planta. Cresswell e Hoyle (2006) 

elaboraram modelos matemáticos para estimar a dispersão de pólen entre flores. Eles 

verificaram que um dos modelos matemáticos foi falho, porém recomendam pesquisas futuras 

com o modelo (regressão do quadrado-mínimo) que conseguiu melhor explicar a distribuição 

espacial da dispersão dos genes. Esses trabalhos mostram a importância da ecologia floral no 

entendimento de relações ecológicas e evolutivas.  

No Brasil, alguns pesquisadores têm publicado trabalhos na área de ecologia floral. 

Machado e Lopes (2004) estudaram as características florais e os sistemas de polinização 

presentes na caatinga. Elas observaram que, ao contrário do que as restrições climáticas 

sugerem, os sistemas são diversificados com baixa frequência de espécies com flores 

generalistas. Machado e Sazima (2008) investigaram a biologia floral e o sistema reprodutivo 

de Melochia tomentosa. Elas compararam o papel de Apis mellifera com outros polinizadores 

nativos, e discutiram a importância da espécie vegetal como recurso floral para a apifauna 

local. Sazima, Pinheiro, Sazima (2009) estudaram flores de Schizolobium parahyba 

(Fabaceae) e de duas espécies de Malpighiaceae e suas interações com abelhas Centris. Esses 

autores sugeriram uma possível convergência funcional entre as flores de S. parahyba e flores 

de Malpighiaceae. Jürgens et al. (2009) investigaram a efetividade dos diferentes visitantes 

florais em orquídeas Eulophia alta em três diferentes locais na Amazônia. Eles analisaram se 

a diferença na composição e abundância dos polinizadores afeta o sucesso reprodutivo da 

espécie vegetal. Em seu trabalho sobre a polinização e evolução de Annonaceae neotropicais, 

Gottsberger (1999) discutiu questões acerca do sistema de polinização e evolução das 

características florais da família, tendo como base diversos trabalhos realizados por ele, 

principalmente no cerrado brasileiro.  

O estudo da ecologia floral em habitats alterados por humanos também é 

importante. Segundo Maimoni-Rodella (1991), estudos nesses locais revelam aspectos 

importantes dos mecanismos reprodutivos e adaptativos das plantas às condições 

inadequadas. Agostini e Sazima (2003) realizaram uma pesquisa na área urbana de Campinas. 

Elas concluíram que é necessário desenvolver planos de manejo em ambientes urbanos 

visando, primordialmente, o uso de plantas ornamentais nativas apropriadas para manter a 
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maior diversidade de espécies de abelhas. Segundo Owen (1991), tal fato conectaria 

fragmentos florestais próximos por transformar o ambiente urbano em corredor biológico. 

 

2.2 Fundamentos Teóricos 

 

Em 1948, Bateman propôs que a seleção natural opera sobre as estratégias 

reprodutivas no sentido de produzir diferentes resultados em machos e fêmeas. Segundo este 

autor, machos e fêmeas contribuem igualmente em termos de genes autossômicos a qualquer 

zigoto formado, no entanto, o sucesso reprodutivo feminino é limitado pela capacidade de 

acumular recursos para gerar progênie, e não pela disponibilidade de gametas em fertilizar a 

oosfera e a célula central. Por outro lado, o sucesso reprodutivo masculino é limitado pela 

capacidade de acesso aos ovos. Inicialmente, muitos autores demonstraram a utilidade dessa 

hipótese para organismos dióicos, somente depois o princípio de Bateman foi aplicado aos 

organismos monóicos (CHARNOV, 1979). Não obstante, os modelos de competição local por 

parceiros de Hamilton (1967) incorporam um segundo aspecto limitante do sucesso 

reprodutivo, a disponibilidade de parceiros. 

O princípio de Bateman (1948) tem sido aplicado em plantas com flores 

hermafroditas para predizer que o sucesso reprodutivo feminino (mensurado pela produção de 

frutos) é limitado por recursos e não por parceiros, enquanto que o sucesso reprodutivo 

masculino (frutos gerado em outra planta) é limitado pela oportunidade de ―acasalar‖ com 

outros indivíduos compatíveis (BROYLES; WYATT, 1997). Porém diversos estudos têm 

demonstrado que a generalização dessa hipótese é falha (LLOYD, 1980, PARRA-TABLA; 

BULLOCK, 1998, STEPHENSON, 1981, SUTHERLAND, 1987, SUTHERLAND; DELPH, 

1984). 

O princípio de Haig-Westoby (1988) também sugere que plantas não deveriam ser 

limitadas por pólen. Segundo este princípio, uma planta ótima em um ambiente constante 

deve alocar recursos em equilíbrio entre a atração da planta e o provisionamento da semente, 

a fim de assegurar a chegada de pólen para fertilizar os óvulos, e estes atingirem a 

maturidade. Como resultado, explicam Knight et al. (2005a), pólen extra não deveria, em 

média, possibilitar a produção de mais sementes, pois plantas que exibem uma estratégia 

ótima não possuem recursos extras disponíveis para maturação dos novos óvulos fertilizados. 

Não obstante, plantas em habitas degradados podem ser limitadas por pólen, pois não tiveram 

tempo suficiente para evoluir a um novo nível ótimo de alocação (KNIGHT et al., 2005a). 
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Recentes revisões indicam que a limitação de pólen é amplamente presente nas 

plantas (KNIGHT et al., 2005a, LARSON; BARRETT, 2000). Segundo Ashman et al. (2004) 

a discrepância entre predições teóricas e resultados empíricos revelam que as populações 

selvagens podem estar em estado de não-equilíbrio ou mesmo em um equilíbrio determinado 

por um ambiente de polinização estocástico. 

A limitação de pólen pode ser explicada de diferentes formas: perturbações 

ecológicas recentes podem ter rompido as interações entre plantas e polinizadores e 

conduzido à limitação; a limitação de pólen representa um equilíbrio evolucionário em um 

ambiente estocástico; e, por fim, características de plantas que promovem o cruzamento 

evoluem mesmo quando a limitação aumenta como uma resposta correlacionada à seleção 

dessas características (KNIGHT et al., 2005a). 

Dentre as perturbações ecológicas que podem interferir na limitação de pólen 

estão: presença de outras plantas; tamanho e densidade da população; perda de polinizadores; 

adição de recursos; tamanho e isolamento do habitat; presença de inimigos da planta 

(patógenos, herbívos, pilhadores); mutualismo; predadores dos polinizadores; introdução de 

plantas exóticas; e introdução de polinizadores alienígenas (CUNNINGHAM, 2000, DAVIS 

et al., 2004, GROSS, 1996, KNIGHT et al., 2005a, KNIGHT et al., 2005b, LIU; KOPTUR, 

2003). 

Em plantas polinizadas por animais, o menor número visitas de polinizadores ou 

menos pólen entregue por visita pode diminuir a quantidade de pólen depositado sobre o 

estigma, enquanto que a qualidade de pólen pode ser menor se pólen incompatível ou 

inadequado for entregue (ASHMAN et al., 2004). Como para muitas espécies de plantas a 

polinização por animais é o principal modo de dispersão de genes (FENSTER, 1991), o 

movimento localizado dos polinizadores pode limitar a extensão de dispersão do pólen 

(BATEMAN, 1947) e afetar o sucesso reprodutivo (BULLOCK; MARTÍNEZ DEL RÍO; 

AYALA, 1989). A tendência de polinizadores visitarem várias flores da mesma planta em 

sequência aumenta a oportunidade de geitonogamia em espécies autocompatíveis, contudo, 

em espécies auto-incompatíveis, pode reduzir a produção de sementes (MITCHELL et al., 

2009). Segundo Bullock e colaboradores (1989), limitações pela compatibilidade com pólen 

adequado podem ocasionar baixa produção de frutos em plantas que possuem grande exibição 

floral e auto-incompatibilidade, pois a maioria dos movimentos de polinizadores ocorre entre 

flores do mesmo indivíduo. 
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2.3 Interação flor/polinizador 

 

A interação entre flores e seus polinizadores exerce importante função na evolução 

das características morfológicas florais (FENSTER et al., 2004, STEBBINS, 1970). De 

acordo com Campbell, Waser e Price (1996), a forma das flores de Angiospermas tem 

evoluído, em parte, via seleção que exclui visitantes ineficientes e aumenta a eficiência de 

transporte de pólen por aqueles polinizadores efetivos. Tal afirmativa concorda com o 

princípio de Stebbins (1970). Porém, segundo Waser et al. (1996), em ambientes em que a 

disponibilidade do polinizador mais efetivo é variável, a generalização do sistema de 

polinização é favorecida. Aigner (2004) utilizou modelos para mostrar que a generalização 

também pode evoluir via adaptação ao polinizador menos efetivo, independente da magnitude 

das diferenças na efetividade do polinizador.  

A generalização inclui vantagens, como o aumento do número de vetores de pólen 

por unidade de tempo e a flexibilidade, que torna a espécie capaz de resistir a flutuações 

espaço-temporais nas abundâncias de polinizadores (WASER et al. 1996). Em contrapartida, 

a especialização também garante vantagens para as espécies vegetais, pois diminui a perda de 

pólen causada por visitantes ilegítimos e evita a obstrução do estigma com pólen de outras 

plantas mais abundantes na área (JOHNSON; STEINER, 2000). Todavia, o alto grau de 

especialização agrega riscos, principalmente nas espécies que dependem de um único 

polinizador, pois o rompimento do mutualismo afetaria as populações vegetais, podendo 

causar extinções (JOHNSON; STEINER, 2000). 

A morfologia floral, aspecto da flor que tem evoluído em resposta aos 

polinizadores efetivos (CAMPBELL; WASER; PRICE, 1996), pode influenciar a quantidade 

de pólen recebido sobre o estigma e de pólen carregado da flor (MURCIA, 1990). O tamanho 

e a forma floral podem afetar o sucesso reprodutivo vegetal, pois influenciam o 

comportamento e a frequência dos visitantes (KARRON et al., 2009, HARDER 1983). Além 

disso, podem impor restrições sobre a postura do visitante floral em relação aos órgãos 

reprodutivos da flor, resultando em um maior contato e uma maior deposição e remoção de 

pólen (KUDO, 2003, MURCIA, 1990, SYAFARUDDIN, 2006). Além do tamanho e forma, 

outras características florais podem interferir sobre a dispersão de pólen. Segundo Kudo 

(2003), o período de abertura e o arranjo das anteras podem influenciar o fluxo de pólen. De 

acordo com o autor, modificações do arranjo das anteras de Brassica rapa podem aumentar a 

remoção de pólen durante uma única visita. Assim, conclui Kudo (2003), anteras longas e 

curtas realizam contribuições diferentes para a eficiência de polinização dos visitantes florais 
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desta espécie. Murcia (1990), em seu experimento sobre a deposição e remoção de pólen em 

função da morfologia floral e da temperatura, observou que as características morfológicas 

que mais interferiram na deposição de pólen sobre o estigma de Ipomoea trichocarpa foram o 

diâmetro interno do tubo e a altura do estigma. De acordo com Campbell, Waser, Price 

(1996), a posição do estigma é importante para assegurar bom contato com a superfície do 

corpo do visitante floral. Se o estigma se localizar demasiadamente longe da corola, ele terá 

pouca chance de entrar em contato com as áreas que são mais adequadas para o transporte de 

pólen (FÆGRI; PIJL, 1971).  

Características da biologia floral, tais como a produção de néctar, período de 

antese, longevidade floral, e outras, também exercem influência sobre os visitantes florais. 

Segundo Primack (1985), a longevidade da flor pode determinar a intensidade da exibição 

floral e o número total de flores por planta. Essas características, por sua vez, aumentam a 

atratividade de espécies vegetais (GRINDELAND; SLETVOLD; IMS, 2005). Segundo estes 

autores, espera-se que plantas polinizadas por animais desenvolvam estratégias que 

maximizem a eficiência de transferência de pólen entre plantas, sendo uma das estratégias as 

grandes exibições florais.  

O conhecimento da dinâmica de produção de néctar também é fundamental para a 

compreensão da relação planta-animal (GALETTO; BERNARDELLO, 2004), uma vez que 

sua produção pode estar relacionada com o requerimento de polinizadores da planta 

(NICOLSON; NEPI; PACINI, 2007). O néctar é reconhecidamente um recurso chave 

oferecido por diversas espécies de plantas polinizadas por animais aos seus polinizadores 

(ROUBIK, 1989). Sua acessibilidade em relação à morfologia floral e suas características 

inerentes determinam a relação planta-polinizador (AIGNER, 2004, HEINRICH; RAVEN, 

1972, MUCHHALA et al., 2008).  

A receptividade do estigma é outro fator importante, pois somente visitas 

realizadas no período em que o estigma está receptivo podem ser consideradas como visitas 

adequadas (NE’EMAN, 2010). Entre as principais funções do estigma, a habilidade de 

captura de pólen, que depende principalmente de características físicas, e a seletividade, que 

depende de processos fisiológicos, são fundamentais para assegurar a fertilização (LORD; 

RUSSELL, 2002). Muchhala et al. (2008) observaram que os visitantes que apresentam o 

comportamento mais adequado para efetuar a polinização em Aphelandra acanthus foram 

morcegos. Todavia, como o estigma permanecia receptivo durante a noite e o dia, beija-flores 

promoviam a polinização durante o dia. Portanto, o período de receptividade estendido dessa 
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planta favorece o incremento na deposição de pólen, pois permite que polinizadores 

secundários diurnos depositem-no no período que o polinizador primário está inativo.  

Tem sido considerado que o sistema reprodutivo da planta influencia a evolução 

da especialização floral (BOND, 1994). Plantas de vida longa e capazes de se reproduzirem 

vegetativamente podem apresentar uma morfologia mais especializada em relação ao 

polinizador (BOND, 1994, WASER et al., 1996). Em contrapartida, generalizações são mais 

comuns em plantas anuais e que tem dependência na reprodução via semente (BOND, 1994). 

Segundo Baker (1974), a generalização também seria esperada em espécies daninhas, pois 

essas necessitam garantir sua reprodução em habitats bastante alterados. Adicionalmente, 

conhecer o sistema reprodutivo das plantas é fundamental para o entendimento das relações 

ecológicas nas comunidades naturais, bem como para analisar o fluxo gênico e a manutenção 

da variabilidade genética dentro de uma população (DEVALL; THIEN, 1992). De acordo 

com Galleto, Fioni e Calviño (2002), o sistema reprodutivo determina, em certa medida, a 

produção de frutos e sementes.  

 

2.4 Ipomoea 

 

A família Convolvulaceae é composta por 59 gêneros que compreendem, ao todo, 

cerca de 1830 espécies amplamente distribuídas, principalmente em regiões tropicais e 

subtropicais (SINGH, 2004). As diversas espécies dessa família estão distribuídas em sete 

principais gêneros, a saber: Ipomoea, Convolvulus, Cuscuta, Jacquemontia, Evolvulus e 

Calystegia. Embora alguns grupos tenham alcançado latitudes temperadas, tais como 

Convolvulus, Calystegia e Ipomoea, a família Convolvulaceae tem distribuição pantropical. 

(McDONALD, 1991).  

O gênero Ipomoea é o maior da família Convolvulaceae compreendendo cerca de 

550 espécies (SINGH, 2004). Entretanto, Austin e Huáman (1996) acreditam que existam 

aproximadamente 600 a 700 espécies do gênero em todo mundo. Embora o gênero Ipomoea 

possua uma distribuição relativamente uniforme pela maioria dos continentes, ele possui alta 

taxa de endemismo (McDONALD, 1991). 

As espécies de Convolvulaceae são predominantemente trepadeiras heliófitas que 

prosperam em lugares abertos, florestas decíduas, onde espécies vegetais vizinhas de pequena 

estatura provêem tanto suporte adequado, quanto permitem a entrada de luz ao nível do solo 

(McDONALD, 1991).  

A ecologia floral de algumas Ipomoea tem sido estudada principalmente por 
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possuir diversas espécies consideradas daninhas de importância econômica (MAIMONI-

RODELLA; YANAGIZAWA, 2007). Embora espécies desse gênero também sejam 

polinizadas por beija-flores, borboletas e mariposas (MACHADO; SAZIMA, 1987, 

MURCIA, 1990), de acordo com alguns trabalhos, a maioria é polinizada por uma variedade 

de abelhas, tais como, Ancylocelis, Ceratina, Melitona, Ptilothrix, Trigona, Apis e outras 

(KIILL; RANGA, 2003, McDONALD, 1991, SCHLISING, 1970). Outras espécies, além de 

melitófilas, são polinizadas por polinizadores não-específicos (KIILL; RANGA, 2003, 

MAIMONI-RODELLA; YANAGIZAWA, 2007, STUKY; BECHMANN, 1982). 

Com exceção da tese de Piedade (1998), nenhuma outra fonte sobre a morfologia, 

ecologia floral e fenologia de I. bahiensis foi encontrada. Todavia, seus dados sobre essa 

espécie não foram publicados. Ipomoea bahiensis é uma espécie endêmica, que, segundo 

Austin e Huáman (1996), ocorre somente no Brasil. De acordo com Piedade (1998), a espécie 

possui características típicas de plantas anuais. É uma liana volúvel que apresenta hábito 

trepador. O período de brotamento ocorre ao longo da estação chuvosa e se estende ao período 

seco. O pico de floração se concentra entre abril e maio, no final da estação chuva e início da 

estação seca. O período de frutificação ocorre em agosto com pico de senescência entre 

agosto e outubro. As flores estão dispostas em inflorescências axilares do tipo cimeira. Estas 

possuem coloração vistosa, formato tubular e presença de guias de néctar. De acordo com esta 

autora, os principais polinizadores são abelhas, mais especificamente, abelhas de pequeno 

porte. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização do local de estudo  

 

3.1.1 Parque Botânico do Ceará 

 

O Parque Botânico do Ceará localiza-se no município de Caucaia, Estado do 

Ceará, às margens da CE-090. Ele possui uma área de 190,00 ha e dista 15 km de Fortaleza. É 

uma Unidade de Conservação em processo de revisão para adequação ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC.  

Considerando a fisionomia da cobertura vegetacional, o Parque Botânico pode ser 

dividido em três diferentes setores, a saber: setor do manguezal, setor da bacia aluvial e setor 

do tabuleiro. De acordo com o levantamento preliminar da vegetação, flora e avifauna, o 

tabuleiro litorâneo do Parque apresenta uma vegetação arbustiva, normalmente densa, com 

algumas árvores emergentes. Esses componentes arbóreos são oriundos de uma estrutura 

vegetacional florestal, formada por matas escleromórficas e matas secas estacionais 

litorâneas, severamente alteradas pelas ações antrópicas (GOVERNO DO ESTADO DO 

CEARÁ, 1998). 

O clima é tropical quente, com precipitações médias de 1243,2 mm anuais, com as 

chuvas concentrando-se de janeiro a maio e temperatura média que oscila entre 26°e 28°. 

Todavia, no ano de 2009, o período chuvoso foi mais intenso (2161,6 mm) e se estendeu até 

agosto (FUNCEME). 

O experimento foi realizado no setor de tabuleiro que apresenta marcante presença 

de ação antrópica, dentro de uma área compreendida entre as seguintes coordenadas 

geográficas: 3°42’41,12‖ S - 38°38’44,82‖ W; 3°42’41,01‖ S - 38°38’42,78‖ W; 3°42’30,40‖ 

S - 38°38’35,19‖ W; e 3°42’32,35‖ S - 38°38’32,69‖ W, em uma altitude de 8 m a.n.m.  

 

3.2 Morfologia e Biologia Floral 

 

3.2.1 Morfologia floral e eventos florais  

 

Antes de iniciar o experimento, espécimes da espécie vegetal foram coletados e 

levados para identificação por especialistas no Herbário Prisco Bezerra da Universidade 

Federal do Ceará - UFC.  
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A morfologia da flor foi estudada com auxílio de lupa de mão, 

estereomicroscópio, desenhos, fotografias da flor e medidas das partes florais. As medidas 

foram realizadas com auxílio de paquímetro digital e o software ImageJ (ABRAMOFF et al., 

2004). Em relação ao ImageJ, fotografias foram retiradas com escala em estereomicroscópio e 

analisadas no software para realizar as medições com base na escala de cada foto. As 

mensurações realizadas foram: diâmetro do tubo (DT), diâmetro da abertura do tubo (DAT), 

comprimento do tubo (CT), diâmetro das partes reprodutivas (DPR), alturas das anteras (AA), 

altura do estigma (AE), e o comprimento da câmara nectarífera (CCN) (Fig. 1). O DT e o 

DAT foram obtidos na altura do estigma e na fauce, respectivamente. O CT representa a 

medida da distância linear entre a base do gineceu e a abertura do tubo. O DPR é representado 

pela maior distância latitudinal entre as anteras. As AA são as medidas da base dos filetes às 

anteras e mostram a altura em que as anteras estão dispostas. As diferentes alturas foram 

enumeradas de 1 a 5, da antera menor para a maior, respectivamente. A AE é a medida linear 

da base dos filetes à parte mais distal do estilete e mostra a altura de exibição do estigma. E o 

CCN é representado pela distância da glândula nectarífera à região dos filetes sem tricomas. 

A análise morfológica auxiliou a responder quem são os potenciais polinizadores 

e quais são pilhadores, pois esclareceu qual comportamento os visitantes florais deveriam 

exibir para efetivar a polinização e qual tamanho os visitantes devem possuir para tocar as 

partes reprodutivas da flor ou acessar os recursos (pólen e néctar) florais.  

Para avaliar os eventos florais de I. bahiensis, doze indivíduos foram escolhidos 

ao acaso e acompanhados. As observações foram realizadas no período de 4h30m às 14h, 

horário que ocorria visitação dos insetos antófilos. Observou-se o número de flores, o horário 

e duração da antese, a receptividade do estigma, a disponibilidade de néctar ao longo do dia, o 

volume acumulado de néctar e a disponibilidade de pólen ao longo do dia. Essas observações, 

além de caracterizar a espécie vegetal, forneceram subsídios para responder se os visitantes 

florais visitavam as flores no horário de oferta de pólen ou de néctar ou se visitam quando o 

estigma está receptivo.  

O início e a duração da antese foram monitorados em campo. Para tal, quarenta 

inflorescências foram marcadas em pré-antese e acompanhadas até a senescência floral. 
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Figura 1 - Desenho esquemático das mensurações realizadas na flor de Ipomoea bahinesis. DAT = 

diâmetro da abertura do tubo, DT = diâmetro do tubo, DPR=diâmetro das partes reprodutivas, AA = altura 

das anteras, AE = altura do estigma, CT = comprimento do tubo, CCN = comprimento da câmara 

nectarífera. 

 

 

A receptividade do estigma foi testada de forma indireta em campo. 

Inflorescências foram selecionadas e ensacadas em pré-antese e desensacadas em diferentes 

horários para terem sua superfície estigmática mergulhada em peróxido de hidrogênio (H2O2) 

com concentração de 10%. Para verificar a produção de bolhas formadas a partir da reação de 

peroxidase utilizou-se lente ocular de microscópio com aumento de 10 vezes.  

A disponibilidade de néctar ao longo do dia foi avaliada medindo-se o volume de 

néctar de cinco flores em intervalos de uma hora com auxílio de microcapilares de 0,5 µL 

(n=261). Para a produção acumulada de néctar, flores foram ensacadas de forma a impedir o 

acesso dos visitantes, então microcapilares de 5,0 µL foram utilizadas para verificar o volume 

de néctar por flor (n=21), de acordo com Dafni (1992). A medida do volume acumulado de 
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néctar foi realizada após a antese, por volta das 14h. Objetivou-se observar a concentração do 

néctar nas flores, no entanto, devido à indisponibilidade de refratômetro, não foi possível 

realizar a análise de concentração. 

Para determinar a disponibilidade dos grãos de pólen ao longo do dia, quarenta 

flores foram marcadas e, com auxílio de lente óptica com aumento de 10 vezes, foi observada 

a quantidade de pólen nas anteras das flores selecionadas. Não foi mensurada a quantidade de 

pólen, mas foi somente analisada a diminuição de pólen ao longo dia, ordenando os horários 

de maior disponibilidade deste recurso, caracterizando esse dado como qualitativo. Tal 

tratamento foi executado em intervalos de uma hora.  

Para observar em que momento ocorre a abertura das anteras, botões florais em 

pré-antese foram abertos. Estes estavam em um período que faltavam cerca de um a dois dias 

para sua abertura. 

 

3.3 Sistema de reprodução 

 

Para se entender o sistema de reprodução de I. bahiensis foram executados 

experimentos de requerimento de pólen e de relação fruto/flor. 

Para o experimento requerimento de pólen foram realizados os seguintes testes: 

polinização cruzada manual, autopolinização espontânea, autopolinização manual, 

polinização restrita com filó, geitonogamia e controle. Com exceção do tratamento de 

polinização restrita com filó e controle, todos os tratamentos foram ensacados com papel. 

Todas as polinizações manuais foram realizadas entre 6h e 8h30m.  

As flores não foram emasculadas devido dois principais motivos: primeiro, a 

emasculação danificava demasiadamente a planta, pois era necessário abrir o botão floral 

ainda muito jovem; segundo, foi realizado um teste de autopolinização espontânea antes de 

realizar todos os teste e foi observado que não foi formado nenhum fruto. 

Na polinização cruzada manual as inflorescências anteriormente selecionadas 

foram ensacadas antes da antese. Essas tiveram os sacos retirados para a realização da 

polinização cruzada. Depois do processo, as inflorescências foram novamente ensacadas. O 

pólen utilizado neste tratamento foi oriundo de três indivíduos que distavam cerca de 80m das 

plantas selecionadas para o tratamento. 

No tratamento de autopolinização espontânea as flores foram ensacadas e 

identificadas. Os sacos permaneceram nas flores até a queda das pétalas e androceu (com a 

permanência do pedicelo e ovário, caso haja fertilização) ou queda da flor. Este tratamento 
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não permite a ação dos visitantes florais e nem do vento. As flores tiveram acesso somente aos 

grãos de pólen da própria flor.  

Na autopolinização manual as flores selecionadas foram ensacadas antes da 

antese. Essas tiveram os sacos retirados para a realização da autopolinização, ou seja, para 

deposição de pólen sobre o estigma da mesma flor. Depois do processo, as flores foram 

novamente ensacadas. 

A polinização restrita com filó consistiu de flores ensacadas com filó de malha de 

1,4 mm de forma a impedir que os visitantes florais tocassem as partes reprodutivas das 

flores. O objetivo deste tratamento é verificar se as plantas são capazes de manter seu nível de 

produtividade sem a ação da polinização biótica, o que indicaria capacidade de se 

autopolinizar ou ser polinizada pelo vento, pois o filó permite a passagem do vento com grãos 

de pólen. Caso contrário ficaria comprovada a necessidade de polinizadores bióticos nas suas 

polinizações. 

No tratamento de geitonogamia as flores anteriormente selecionadas e 

identificadas foram desensacadas e receberam manualmente pólen de outras flores do mesmo 

indivíduo. Posterior a deposição de pólen, elas foram reensacadas e acompanhadas para 

verificar se ocorreu fertilização. 

No controle, todos os visitantes florais tiveram livre acesso às flores. Foram 

selecionadas aleatoriamente flores que foram acompanhadas até o vingamento do fruto ou 

queda da flor. Essa observação contribui para testemunhar o que ocorre na área e para analisar 

o nível de polinização natural. 

Para mensurar a limitação de pólen foi utilizada a equação L=1- (Po/Ps), onde Po 

é a percentagem de produção de frutos das plantas controle e Ps é a percentagem de produção 

de frutos das plantas submetidas a polinização manual cruzada (LARSON; BARRETT, 2000).                                                                                    

Para o experimento de relação fruto/flor 30 inflorescências jovens foram marcadas 

e contabilizou-se o número de botões florais existentes. Essas inflorescências foram 

acompanhadas diariamente e observaram-se quantas flores, do total de botões, abriam. 

Posterior a esse acompanhamento diário, foi realizado um acompanhamento em intervalos de 

5 a 7 dias para observar quantos frutos eram gerados em relação ao total de flores produzidas 

pela inflorescência. Para tanto, seis indivíduos foram selecionados e tiveram, cada um, cinco 

inflorescências jovens marcadas (n=30). Para contabilizar a relação fruto/flor foi dividido o 

número total de frutos gerados pela quantidade de total de flores formadas nas inflorescências 

selecionadas. 
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3.4 Visitantes florais 

 

3.4.1 Coleta de visitantes florais. 

 

Espécimes de visitantes florais foram amostrados durante as visitas às flores com 

auxílio de rede entomológica. Para tal, foram realizadas caminhadas em intervalos de uma 

hora por entre as plantas em florescimento, seguindo a mesma trajetória em todas elas. 

Posterior a captura, foi identificado o local de deposição de pólen no corpo, a forma e 

tamanho do animal. Os visitantes foram montados, identificados e enviados para identificação 

no Setor de Entomologia da Universidade Federal da Bahia. 

 

3.4.2 Comportamento e horário de visitação às flores.  

 

Observações do comportamento dos visitantes foram realizadas ao longo do dia, 

para identificar o horário preferencial de coleta dos recursos florais (pólen e néctar), se os 

visitantes tocam as partes reprodutivas ou não e o horário de visitação às flores (KEARNS; 

INOUYE, 1993, DAFNI, 1995). Vinte e um dias não consecutivos foram dedicados 

exclusivamente para identificar o horário que cada espécie visitava a flor, o recurso utilizado 

por cada visitante e o comportamento expresso na flor. Para cada hora no campo, 35 minutos 

foram destinados para realizar caminhadas por entre as plantas selecionadas e observar os 

visitantes (n=5880 min., n resultante do calculo de 21 dias x 8 horas por dia x 35 minutos por 

hora). 

As observações do comportamento dos visitantes foram visuais e filmadas. 

Observou-se: onde o animal pousava na flor; como ele adentrava a flor; se caminhava sobre as 

partes reprodutivas ou sobre a parede do tubo; se tocava nas partes reprodutivas da flor ou 

não; se consumia néctar ou coletava pólen; como as abelhas coletavam pólen e onde e como 

esse era armazenado.  

 

3.4.3 Medidas dos visitantes florais 

 

Para se entender as relações entre os visitantes florais e as flores de I. bahiensis 

foram realizadas as seguintes medidas dos animais: comprimento do corpo, diâmetro do tórax 

e comprimento da língua. Essa medição foi realizada com o auxílio do software ImageJ 

(ABRAMOFF et al., 2004), em que fotografias foram retiradas com escala em 
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estereomicroscópio e analisadas no software. Os dados obtidos foram comparados e 

relacionados à flor para identificar os polinizadores efetivos e os pilhadores, bem como 

verificar quais espécies conseguem, de fato, utilizar os recursos florais (pólen e néctar). 

 

3.5 Visitantes extranupciais 

 

 Foram realizadas observações dos visitantes dos nectários extranupciais para 

identificar quais animais acessam esse néctar e se ocorrem interações agonísticas entre 

espécies de formigas e possíveis herbívoros e pilhadores de néctar. Procurou-se analisar, por 

simples observações, se há relação entre a presença de herbívoros e a presença de visitantes 

dos nectários extranupciais. A confirmação dessa relação e de interação agonísticas é 

fundamental para inferir sobre o possível papel dos nectários extranupciais e de seus visitantes 

sobre o sucesso reprodutivo de I. bahiensis. 

  

3.6 Análise estatística 

 

As descrições das observações da morfologia e biologia floral e do 

comportamento e frequência dos visitantes florais foram realizadas por meio de estatísticas 

descritivas. Os dados relacionados ao requerimento de pólen deveriam ser analisados por 

meio do teste Kruskal-Wallis devido ao caráter binomial de tais dados que não atendem as 

pressuposições da ANOVA (ZAR, 1984). Todavia, como somente o tratamento de 

polinização cruzada e o controle produziram frutos, utilizou-se o teste exato de Fisher para 

verificar a diferença na produção de frutos. Para a verificação de correlação entre a 

disponibilidade de néctar com a frequência de visitação dos visitantes florais foi utilizada a 

correlação de Pearson (ZAR, 1984). Os dados foram analisados utilizando o software 

Statistica 7 (STATSOFT, INC., 2005). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Morfologia e Biologia Floral 

 

4.1.1 Caracterização da flor 

 

As flores de I. bahiensis estão dispostas em inflorescências cimosas axilares. Cada 

inflorescência pode apresentar de 5 a 15 botões florais (n=30), ocorrendo antese de 1 a 3 

flores por dia. As flores se dispõem em diversos ângulos em relação ao solo, apresentando 

flores que têm as laterais do tubo aproximadamente na horizontal até flores que estão na 

vertical. 

As flores são diclamídeas, monoclinas, pentâmeras, com simetria radial, conforme 

o desenho e a fórmula floral na figura 2. Elas são formadas por cálice constituído de sépalas 

de diferentes tamanhos e não fundidas (corissépalo). O cálice possui apículos sub-apicais 

recurvados, próprio da espécie. A corola é infundibuliforme, ou seja, se estreita da parte mais 

distal à base, adquirindo formato afunilado (Fig. 3). Ela é formada por pétalas fundidas 

(simpétala) que apresentam lobos livres nas partes distais. A corola possui coloração lilás. A 

área de junção entre as pétalas apresenta uma cor lilás de nuance mais intensa que a das outras 

áreas das pétalas. Do início da fauce e por toda extensão do interior do tubo da flor a 

coloração é violácea, possuindo tom mais intenso na base (Fig. 4).  

O androceu é fundido com a corola na parte basal do tubo formando uma estrutura 

denominada stapet. Ele é formado por cinco estames com tamanhos distintos entre si. O filete 

filiforme possui a base ligeiramente dilatada. As anteras são formadas por duas tecas extrorsas 

com deiscência longicida (Fig. 5). Elas estão abertas em todas as direções, dando ao androceu 

uma disposição anfitríbica.  As anteras e os filetes são totalmente brancos, com exceção da 

base dos filetes, que possuem coloração roxa, repleta de tricomas (Figs. 2 e 5). 

Os grãos de pólen são grandes, bem ornamentados com muitos espinhos e 

coloração branca (Fig. 6). Em geral, o pólen possui pouca aderência.  

O gineceu é constituído de um ovário súpero, bicarpelar, tetraovular, circundado 

pelo nectário. O estilete, rodeado pelos estames, é filiforme e apresenta em sua extremidade 

terminal o estigma bilobado que tem a capacidade de receber pólen proveniente de todas as 

direções por ser lateral e subdividido. Este possui a superfície seca e papilosa (Fig. 6). O 

gineceu, semelhante ao androceu, possui coloração branca, com exceção da superfície 

estigmática, que pode apresentar cor ligeiramente rosada. 
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A câmara nectarífera (ou nectaroteca) possui em sua base um nectário anelar (Figs. 

2 e 7). O acesso à câmara é restrito por uma estrutura denominada nectarostégio. Este é 

formado pelo conjunto de filetes que tampam a parte superior da nectaroteca. Entre os filetes, 

acima da região repleta de tricomas, formam-se fendas (aberturas) que permitem o acesso ao 

néctar (Fig. 8 e 9).  

Exterior à base do cálice existem nectários extranupciais, onde o néctar é exposto 

por pequenos pares de orifícios, geralmente em número de dois pares em lados opostos da flor 

(Fig. 10). 

 

 

             
Figura 2 – Desenho da flor de Ipomoea bahiensis e sua fórmula floral. A nectaroteca 

consiste do espaço que engloba a base da coluna central, o nectário e o néctar. 
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Figuras 3-5 - Flor de Ipomoea bahiensis. Figuras 3 e 4 - Aspecto geral externo da corola. Figura 3 - 

Perspectiva lateral da corola infundibuliforme. Figura 4 - Perspectiva frontal evidenciando os padrões de 

coloração e guias de néctar. Figura 5 - Disposição das anteras longicidas, extrorsas, dispostas em diferentes 

alturas e do estigma. Guia de néctar (seta), antera (A) e estigma (E). 

 

 

4.1.2 Medidas das partes florais 

 

As medidas florais apresentam baixo coeficiente de variação (CV), ou seja, 

possuem poucas diferenças entre medidas das mesmas partes florais. Com exceção da medida 

de diâmetro das partes reprodutivas, que apresentou CV igual a 17,39%, todas as demais 

medidas tiveram CV abaixo de 13,6%.  

55  44  
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De acordo com a correlação de Pearson, as alturas das anteras estão 

significativamente correlacionadas (p-valor ˂ 0,03), possuindo coeficientes que variam de r = 

0,49 a r = 0,88. Entretanto a altura do estigma não está relacionada às alturas das anteras (p-

valor ˃ 0,05). As mensurações de diâmetro do tubo e da abertura do tubo estão positivamente 

correlacionadas (r = 0,76, p-valor ˂ 0,0001). As demais medidas florais não estão 

relacionadas entre si.  

O comprimento do tubo foi de 21,51 ± 2,09 mm. A abertura do tubo tem diâmetro 

de 10,84 ± 1,45 mm. Ele estreita-se em direção à base até apresentar, na altura do estigma, um 

diâmetro de 7,66 ± 0.87 mm. As cinco anteras estão dispostas em alturas distintas. A antera 

mais alta está disposta à 18,31 ± 1,82 mm da inserção do filete e, em média, à 7,69 mm de 

diferença da antera mais baixa, que está situada 10,62 ± 1,18 mm da inserção do filete. De 

forma geral, o estigma fica situado entre a 3º e 4º antera (Fig. 5), possuindo altura de 13, 62 ± 

1,51 mm em relação à inserção dos filetes. O diâmetro das partes reprodutivas, ou seja, do 

feixe formado pelo androceu foi igual a 3,04 ± 0,53 mm. A medida de comprimento da 

câmara nectarífera foi igual a 4,93 mm. O resumo das medidas está exposto na tabela 1. 

 

      
      Figura 6 – Estigma bilobado e grãos de pólen (seta).        
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Figuras 7-9 - Vista em corte da flor de Ipomoea bahiensis. Figura 7 - Corte transversal evidenciando o 

nectário floral anelar (Nf). Figura 8 - Corte longitudinal, em detalhe a câmara nectarífera (Cn), o nectário (Nf) 

e o nectariostégio (Nt). Figura 9 - Corte longitudinal evidenciando o nectariostégio (Nt) íntegro. Figura 10 - 

Nectário extranupcial (Ne) com detalhe de gota de néctar sendo secretada. 
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   Tabela 1- Resumo das mensurações das partes florais (mm) de Ipomoea bahiensis. 

Medidas médias das estruturas florais  DP* 

Diâmetro do tubo 7,66 ± 0,87 

Diâmetro abertura do tubo 10,84 ± 1,45 

Comprimento do tubo 21,51 ± 2,09 

Diâmetro das partes reprodutivas 3,04 ± 0,53 

Altura da antera 1 10,62 ± 1,18 

Altura da antera 2 11,24 ± 0,98 

Altura da antera 3 12,30 ± 1,18 

Altura da antera 4 15,78 ± 1,20 

Altura da antera 5 18,31 ± 1,82 

Altura do estigma 13,62 ± 1,51 

Comprimento da nectaroteca 4,93 ± 0,47 

* Desvio padrão.  

 

4.1.3 Início da antese e duração a flor 

 

As flores de I. bahiensis apresentam prefloração imbricada. Elas iniciam a abertura 

por volta de 4h30m e às 5h30m estão completamente abertas. As pétalas se destorcem 

lentamente, afastando, inicialmente suas extremidades superiores até abrir por completo. Elas 

enrolam-se, progressivamente, às 9h30min em sentido ao interior da flor, culminando no total 

fechamento às 14h. Entretanto, algumas flores não fecham completamente.  

A queda dos elementos florais se dá, em geral, 24h após o início da antese, mas 

algumas vezes pode permanecer por até 36h. Se ocorrer fecundação, os elementos florais 

caem, permanecendo somente o cálice e ovário. Caso contrário, o pedicelo é rompido e cai 

toda a flor. 

 

 

4.1.4 Receptividade do estigma 

 

Foi observado que antes da abertura floral as anteras iniciavam a sua abertura. 

Embora essas apresentassem tecas extrorsas, o pólen caía sobre a superfície do estigma antes 

mesmo da abertura da flor. Tal fato dificultou a verificação da receptividade do estigma, uma 

vez que o H2O2 reage com o pólen. Então se empregou o seguinte método: as flores tiveram 

sua superfície estigmática raspada com a lateral lisa da agulha da seringa para retirada do 

pólen, evitando provocar injúrias. Posterior à retirada do pólen da própria flor, o estigma foi 

mergulhado em peróxido de hidrogênio e, então, observada a produção de bolhas. 
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O estigma mostrou-se receptivo desde a abertura da flor até por volta das 12h30m. 

Não foi verificado diferença na intensidade de produção de bolhas com H2O2.  

 

4.1.5 Néctar 

 

O néctar floral fica contido dentro da câmara nectarífera. No entanto, em raras 

observações, pode-se notar a presença de gotículas de néctar nas aberturas do nectarostégio 

em flores que apresentavam acentuada inclinação.  

A secreção de néctar é contínua durante a vida da flor. O volume de néctar 

disponível ao longo do dia variou de 0,00 a 1,50 µL por flor. O horário que apresentou menor 

volume médio de néctar por flor foi de 7 às 8h, enquanto que o pico de disponibilidade de 

néctar se deu no intervalo de 11 às 12h (Fig.11). Não houve diferença significativa no volume 

de néctar entre os diferentes horários (p-valor ˃ 0,10). Entretanto, há uma tendência em 

aumentar o néctar ao longo do dia, como observado na figura 11. Os valores médios de néctar 

por horários estão expostos na tabela 2. 

 

Figura 11 – Disponibilidade média de néctar em Ipomoea bahiensis por flor ao longo 

do dia (n=261). A linha azul representa a variação média de néctar. A linha preta 

representa a variação da visitação ao longo do dia.  
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Tabela 2 - Volume médio de néctar disponível por flor 

ao longo do dia em Ipomoea bahiensis. 

Horário Néctar (µL) Desvio Padrão 

5 às 6h 0,1146 ± 0,1716 

6 às 7h 0,1030 ± 0,1980 

7 às 8h 0,0608 ± 0,1452 

8 às 9h 0,1321 ± 0,3039 

9 às 10h 0,1113 ± 0,2530 

10 às 11h 0,1206 ± 0,2278 

11 às 12h 0,2567 ± 0,3943 

12 às 13h 0,1197 ± 0,1837 

13 às 14h 0,1603 ± 0,3153 

 

O néctar acumulado variou de 2,18 a 19,80 µL por flor (n=21), com coeficiente de 

variação igual a 60,30%. O volume médio de néctar acumulado foi de 7,32 ± 4,42 µL.  

 

4.1.6 Néctar extranupcial 

 

Os nectários extranupciais são funcionais tanto em flores como em botões e frutos. 

Sua funcionalidade foi verificada por uma análise indireta, que consistiu na observação, no 

campo, da presença de espécies de vespas, pequenas borboletas, formigas, coleópteros e 

abelhas lambendo a base do cálice. E também por uma análise direta, que consistiu na 

observação laboratorial de botões florais e flores com auxílio de estereomicroscópio, 

tornando-se possível a verificação de gotículas de néctar na base exterior do cálice (Fig. 10). 

Os insetos que acessam este néctar em maior abundância foram principalmente da família 

Formicidae e, posteriormente, Vespidae.  

 

4.1.7 Pólen 

 

Foi constatado que as anteras liberam grãos de pólen um a dois dias antes da 

abertura da flor e que eles culminam por aderir ao estigma. As anteras abrem 

sincronicamente, o que possibilita a liberação concomitante de pólen entre as anteras. 

Observou-se que, como o pólen é disponibilizado todo no inicio da antese, 5h30m é o horário 

de pico na disponibilidade de pólen. A disponibilidade diminui ao longo do tempo, e por volta 

de 9h as anteras possuem pequenas quantidades deste recurso.  
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As flores de I. bahiensis podem apresentar o pólen de forma secundária, mas essa 

apresentação é bastante rara, uma vez que só ocorreu em flores pouco visitadas. As flores 

estão dispostas em diferentes ângulos em relação ao solo. Flores que possuem algum grau de 

inclinação e que têm as laterais do tubo na diagonal ou aproximadamente na horizontal, 

apresentam o pólen aglomerado sobre a lateral do tubo floral (Fig. 12A e 12B). Flores que 

possuem a parede do tubo na posição vertical podem acumular pólen na base do tubo (Fig. 

12C). 

 

 
 

Figura 12 – Desenhos esquemáticos de três flores de Ipomoea bahiensis mostrando as 

diferentes formas de disposição de pólen quando este se acumula dentro da flor. No 

esquema, o pólen está laranja somente para destacá-lo. 

 

 

 

4.2 Sistema de reprodução 

 

4.2.1 Relação fruto/flor 

 

As inflorescências selecionadas nos seis diferentes indivíduos de I. bahiensis 

apresentaram uma variação de 5 a 15 botões florais, com uma média de 9,2 botões por  

inflorescência. Em média, cada inflorescência produziu 8,1 flores. Dessas flores, somente 
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44,26% produziram frutos. A planta apresenta um valor da relação fruto/flor de 0,44 e um 

aborto floral de 0,56.  

 

4.2.2 Requerimento de pólen 

 

  

Somente as flores submetidas ao tratamento de polinização manual cruzada (PMC) 

e controle produziram frutos. A taxa de frutificação da PMC foi igual a 87% e do controle foi 

65%. Estigmas que receberam pólen de anteras da mesma flor (autopolinização espontânea e 

manual) ou de flores do mesmo indivíduo (geitonogamia) e flores submetidas ao teste de 

restrição com filó não produziram frutos. Os dados estão sumarizados na tabela 3. 

 

 

 

O p-valor bilateral calculado foi igual a 0,0098. Rejeita-se, portanto, a hipótese de 

nulidade, que pressupõe que não há diferença entre o tratamento de polinização cruzada e 

controle, e confirma que flores submetidas ao teste de polinização cruzada apresentam, 

significativamente, maior produção de frutos. O índice de limitação de pólen, [1 – (65/87)], 

foi de 0,25.  

 

4.3 Visitantes florais 

 

4.3.1 Espécies de visitantes florais 

 

Os principais visitantes de I. bahiensis foram abelhas (97,85%). Os outros insetos 

visitantes registrados foram borboletas, entretanto esses visitavam ocasionalmente a flor, 

possuindo uma taxa de visitação muito baixa. 

As espécies de visitantes, suas medidas corporais, o recurso coletado e o local de 

deposição de pólen durante a visita estão apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 3 – Experimento de requerimento de pólen. 

Tratamentos Nº de flores Nº de frutos Fruto/Flor 

Polinização Manual Cruzada 60 52 0,87 

Controle 60 39 0,65 

Autopolinização Manual 60 0 0 

Autopolinização Espontânea 55 0 0 

Polinização Restrita com Filó 60 0 0 

Geitonogamia 60 0 0 
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Tabela 4 - Espécies, resumo das medidas corporais (mm), local de deposição de pólen, recurso coletado e frequência dos visitantes de Ipomoea bahiensis. 

Família Espécies CC DTL CL LDP PRU Frequência (%) 

Anthophoridae Melitomella grisescens (Ducke, 1907) 9,53 3,09 4,90 todo corpo¹ Pólen
3
 27,68 

Megachilidae 
Lithurgus (Lithurgus) huberi (Ducke, 

1907) 
11,09 3,26 7,28 todo corpo² Pólen

3
   9,07 

Halictidae Augochlora  sp. (Smith, 1853) 7,12 1,69 3,27 todo corpo Pólen³ 50,60 

Halictidae Augochlora  sp. (machos) 6,33 1,43 2,59 ausente Néctar   2,86 

Anthophoridae 
Exomalopsis (Exomalopsis) analis 

(Spinola, 1853) 
7,44 2,40 3,75 dorso Néctar   3,10 

Anthophoridae Centris sp. (Fabricius, 1804) 13,37 3,98 5,63 ausente ---------   0,48 

Apidae Apis mellifera (Linnaeus, 1758) 10,80 ---- 5,60 dorso Néctar   2,39 

Halictidae Augochloropsis sp. (Cockerell, 1897) 7,95 1,93 ---- dorso Néctar   1,67 

Hesperiidae Spp. ---- ---- ---- --------- Néctar   2,15 

CC= comprimento do corpo, DTL = diâmetro lateral do tórax, CL= comprimento da língua, LDP= local de deposição de pólen e PRU= principal recurso utilizado pelos 

visitantes florais. ¹ deposição principalmente ventre abdominal. ² deposição de maior quantidade de pólen em relação à Melitomella grisescens e Augochlora  sp. ³ 

consumiam ocasionalmente néctar.  
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Em geral, a espécie que mais visitou a flor foi Augochlora sp., com 50,60% das 

visitas, seguida por Melitomella grisescens e Lithurgus huberi, que apresentaram 27,68% e 

9,07%, respectivamente. A figura 15 mostra a percentagem de visitas que cada espécie 

realizou durante o levantamento, separando a espécie Augochlora sp. entre machos e fêmeas. 

 

 

4.3.2 Horário e frequência de visitação 

 

Ipomoea bahiensis apresenta quase a totalidade das flores aberta às 5h, entretanto, 

as primeiras visitas foram registradas somente após as 5h30min quando o dia começa a 

clarear. A partir desse horário a taxa de visitação aumenta continuamente, até atingir um pico 

no período de 6 às 7h, permanecendo com alta taxa de visitação até por volta das 9h-9h30min.  

O período de 6 às 9h compreende 62,29% da totalidade das visitas. Em seguida, a partir das 

9h-9h30min a taxa de forrageamento diminui até compreender valores mínimos de 1,20%, no 

intervalo de 13h-14h (Figs.11 e 13). 

Em geral, há dois períodos distintos em que predominam a utilização de pólen ou 

de néctar. Do início da antese às 9h, predomina o forrageamento de pólen, embora ocorra 

consumo ocasional de néctar em menor intensidade. Das 9h às 14h foi praticamente ausente a 

coleta de pólen pelas abelhas, predominando o uso de néctar. Não obstante, o consumo de 

néctar ocasional no período do início da antese às 9h parece ser maior que o consumo de 

néctar depois das 9h, devido ao maior número de visitas a flor no primeiro período.  

O primeiro visitante a acessar a flor em todos os dias registrados foi Augochlora  

sp. Embora Melitomella grisescens, Apis mellifera e borboletas visitem as flores durante as 

primeiras horas do dia, 81,48% das visitas antes das 6h são referentes à Augochlora sp. 

Contudo, relativamente poucas visitas ocorrem nesse horário. Ela é o visitante floral mais 

frequente do período de 5h30min às 11h (Fig. 13). O pico de forrageamento desta espécie foi 

registrado no intervalo de 6 às 7h. A partir desse horário ocorre um decréscimo, não mais 

visitando as flores às 12h. 

Melitomella grisescens forrageia em todos os horários (6 às 14h). Nas primeiras 

horas do dia esta abelha visita em baixa frequência as flores de I. bahiensis, aumentando a 

frequência de visitação nos horários seguintes, até atingir o auge de forrageamento no período 

de 7 às 8h. No intervalo de 9 às14h sua frequência de visitas é, aproximadamente, constante. 
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Figura 13 - Número de visitas por horário de visitação das espécies. No alto do gráfico está plotada a intensidade luminosa em três níveis: período totalmente escuro; período de 

baixa iluminação sem incidência direta de raios solares; e período luminoso com incidência direta de luz. 
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Foi observado que Lithurgus huberi inicia o forrageamento sobre a espécie floral 

às 6h, entretanto, ela visita em baixa frequência nesse horário. Após às 7h a visitação aumenta 

continuamente até atingir o pico no intervalo de 8 às 9h. Posterior a esse horário, sua visitação 

é errática.  

O forrageamento de Exomalopsis restringiu-se ao período de 6 às 10h. Sua 

presença foi baixa em todos os horários em que esteve forrageando. 

A. mellifera visitou somente no final da florada. Esta espécie forrageou no período 

de 5h30min às 11h com baixa frequência de visitação. 

Centris sp. visitou as flores em 3 dos 21 dias selecionados para avaliar a visitação. 

Essa espécie forrageou no horário de 6 às 7h. Sua frequência total foi seis visitas. 

Augochloropsis sp., semelhante à A. mellifera, iniciou a visitação às flores 

somente no final da florada de I. bahiensis. Esta espécie visitou em baixa frequência no 

período de 6 às 10h. 

Outras espécies de Augochlora foram vistas visitando a flor, mas suas visitas 

foram raras (n=4) e somente no final da florada. A diferenciação dessas espécies para a 

Augochlora sp. dominante foi possível devido a diferenciação da coloração. Devido ao seu 

pequeno número, elas foram contabilizadas como Augochlora sp. Elas foram vistas utilizando 

somente néctar. 

As espécies de borboletas (Hesperiidae sp.1 e sp.2) visitaram em baixa frequência. 

Ambas forragearam néctar logo nos primeiros horários do dia e forrageavam muito 

ocasionalmente.  

 

4.3.3 Comportamento dos visitantes florais  

 

 

O comportamento dos visitantes florais foi descrito em termos de estrutura e 

consequência sobre outro organismo. A análise da estrutura abrange a observação da 

aparência, da forma física ou dos padrões temporais do comportamento (MARTIN; 

BATESON, 1993). Dessa forma, o comportamento foi descrito em termos da postura e 

movimentos do sujeito. As consequências são os efeitos que o comportamento exerce sobre o 

ambiente, sobre outros indivíduos ou sobre si mesmo (MARTIN; BATESON, 1993). De 

acordo com estes autores, obter alimento ou escapar de um predador são categorias que 

podem ser descritas em termos de suas consequências. Considerando essas definições, foram 

descritas as possíveis consequências do comportamento dos visitantes florais sobre a 
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utilização dos recursos florais como néctar e pólen, e sobre a transferência de pólen entre os 

indivíduos da população de I. bahiensis. 

Diversas espécies de insetos visitam a flor de I. bahiensis com a finalidade de 

utilizar recursos. Alguns desses visitantes exibem comportamentos que beneficiam a planta, 

uma vez que parecem promover a troca de material genético entre indivíduos da espécie. 

Entretanto, entre os visitantes, há aqueles que utilizam os recursos florais sem promover a 

deposição de pólen intra-específico sobre a superfície estigmática, caracterizando o visitante 

como furtador.  

As abelhas, com exceção de machos de Augochlora sp. por serem pequenos e da 

Centris sp. por ser demasiadamente grande, exibem comportamentos que favorecem a 

polinização, pois tocam nas anteras e no estigma durante sua visita a flor. No entanto, 

pequenos coleópteros e machos de Augochlora sp. utilizavam os recursos sem promover a 

deposição de pólen, o que os caracterizou como furtadores.  

Melitomella apresenta dois comportamentos distintos dependentes do recurso 

floral utilizado. Ela pousa sobre a fauce da flor e, se for beber néctar, passa por debaixo das 

partes reprodutivas, dirige-se até a base do tubo e acessa o néctar. O pólen pode aderir de 

diferentes formas no corpo do animal. O pólen caído sobre o tubo, quando há, é retido no seu 

ventre. O pólen acumulado na base do tubo pode aderir na cabeça do inseto quando este tenta 

acessar a câmara nectarífera com sua língua. E o pólen das anteras é retido no dorso do 

animal. Quando coleta pólen, Melitomella entra no tubo da flor, sobe nas partes reprodutivas 

com as pernas apoiadas no tubo floral e nos filetes, dirige-se até uma antera e começa a raspar 

com as pernas dianteiras e a mandíbula o pólen da antera. Durante a coleta, Melitomella leva 

as pernas dianteiras sobre as partes bucais, provavelmente umedecendo-as para raspar o 

pólen. Para realizar a coleta nas diferentes anteras a abelha caminha sobre as partes 

reprodutivas, visto que os estames possuem diferentes alturas. A movimentação intrafloral 

consistia de movimentos de ida e volta ao longo do eixo central. Quando o animal atingia a 

altura do estame mais baixo, ele virava o corpo em 180° para caminhar até outra antera ou sair 

do tubo (Fig. 14). Por vezes, ela colhia o pólen caído sobre o tubo da flor. Durante todo 

processo de coleta, o animal se contamina involuntariamente de pólen.  

Quando terminava de realizar a coleta, normalmente parava na entrada do tubo, às 

vezes com o metassoma ainda sobre as partes reprodutivas florais, e começava a recolher o 

pólen do corpo para armazenar na escopa. O processo de transferência de pólen retido no 

corpo para as áreas específicas de transporte (escopa) se processava da seguinte forma: o 

pólen retido na cabeça e nas partes bucais é retirado com as pernas anteriores. Em seguida, 
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ocorre a transferência dessas pernas para as medianas do mesmo lado do corpo (ipsilateral). O 

pólen retido no tórax e nas pernas medianas é transferido para as posteriores também do 

mesmo lado do corpo, que é, então, armazenado na escopa. Entretanto, o processo de limpeza 

ocorria não exclusivamente na fauce, mas, algumas vezes, ocorreu com o inseto ainda dentro 

do tubo floral, sobre o androceu.  

Foi observado que, depois das 9h, mais comumente a partir de 11h, machos de 

Melitomella permaneciam parados dentro da flor. Passou-se a verificar, então, que período 

esses indivíduos ficavam estáticos. Marcaram-se as flores em que essas abelhas estavam e foi 

verificado que esses insetos podem pernoitar dentro delas. 

Lithurgus visita a flor para coletar pólen e beber néctar. Em relação ao 

comportamento de consumo de néctar, ela apresenta o mesmo comportamento de Melitomella 

grisescens, podendo possuir pólen aderido sobre em três pontos distintos do corpo, cabeça, 

ventre e dorso. Quanto ao mecanismo de coleta, ela pousa sobre a corola, entra no tubo, sobe 

nas partes reprodutivas e começa a colher pólen das anteras. No processo de coleta, ela utiliza 

somente as pernas dianteiras para raspar as anteras e se contaminar voluntariamente de pólen. 

Semelhante à Melitomella, ela caminha por sobre os estames para colher pólen das diferentes 

anteras (Fig. 14). Porém, ela não apresenta um comportamento de saída da flor estereotipado. 

Quando Lithurgus alcançava o estame menor, ela poderia voltar para a entrada do tubo 

fazendo o giro de 180° ou caminhar de retro. Durante essa movimentação, a abelha toca o 

estigma diversas vezes. Diferente de Melitomella, que parece umedecer o pólen, Lithurgus 

contamina todo o corpo de pólen para coletá-lo seco.  

Na saída do tubo sobre a corola, Lithurgus recolhe o pólen do corpo da seguinte 

forma: análogo a Melitomella, ela utiliza as pernas dianteiras para retirar o pólen da cabeça e 

das partes bucais. As pernas medianas raspam as pernas dianteiras e o ventre toráxico. O 

transporte também é ipsilateral. No entanto não foi observado com clareza como o pólen é 

transferido para a escopa ventral, visto a baixa nitidez das filmagens dessa abelha.  

Fêmeas de Augochlora  sp. utilizam pólen e néctar, enquanto que machos utilizam 

somente néctar. Quando entra na flor para consumir néctar Augochlora  sp.  passa por debaixo 

das partes reprodutivas. O pólen caído sobre o tubo adere ao ventre de machos e fêmeas, mas 

somente em fêmeas ocorre o toque com o dorso nas partes reprodutivas, pois os machos são 

diminutos. Quando as fêmeas Augochlora  sp. coletam pólen, elas adentram o tubo por sobre 

as partes florais. Diferente do movimento intraforal de Melitomella e Lithurgus, Augochlora  

sp. não exibe movimentos de ida e volta em sentido à entrada e saída da flor 

(longitudinalmente aos órgãos reprodutivos florais). Ela se movimenta em sentido oblíquo ou 
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perpendicular em relação ao androceu, sempre com as pernas apoiadas sobre as partes 

reprodutivas, realizando movimentos circulares em torno destas (Fig. 15). Exibindo esses 

movimentos circulares, Augochlora  sp. coleta pólen de antera por antera, tocando sua 

superfície ventral no estigma da flor durante a movimentação e contaminando 

involuntariamente o ventre e as laterais do corpo de pólen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 14 e 15 – Desenho esquemático em corte longitudinal representando o movimento realizado por visitantes 

da flor de Ipomoea bahiensis. Figura 14 – Melitomella grisescens em movimento linear sobre o eixo central. 

Figura 15 – Augochlora sp. em movimento espiralado em torno do eixo central. 

 

 

Antes de alçar voo, a abelha pára sobre a entrada do tubo e transfere o pólen 

distribuído pelo corpo à escopa. Primeiramente ela raspa a cabeça, partes bucais e antena com 

as pernas dianteiras. Essas são limpas com a superfície interna das pernas medianas. Em 

seguida, com movimentos sincronizados, ambas as pernas medianas são raspadas nas traseiras 

e, então, o pólen é depositado na escopa. Entretanto, permanece pólen por toda extensão do 

corpo do animal, principalmente em sua superfície ventral.  

As abelhas Exomalopsis e Augochloropsis sp. não coletaram pólen de I. bahiensis, 

embora suas escopas sempre estivessem repleta de pólen de outras espécies florais. Elas 

pousam sobre a fauce da flor, entram rapidamente o tubo em direção a base, passam por 

debaixo das partes reprodutivas. Nesse movimento o pólen adere ao dorso do animal. Por fim, 

bebem rapidamente néctar e saem da flor. Esses insetos conseguem realizar um giro de 180° 

no interior do tubo, e, portanto, saem de frente. A abelha Centris sp. não conseguiu acessar os 

15 14 
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recursos florais. Foi observado que essa espécie tentou entrar na flor, mas devido ao seu 

tamanho ela falhou.  

No presente trabalho, A. mellifera coletou somente néctar, tanto de nectários 

florais como de extranupciais da espécie vegetal estudada. Inicialmente, ela pousa sobre a 

fauce, entra no tubo, toca com o dorso do tórax nas partes reprodutivas, acessa a câmara 

nectarífera e sai de retro da flor. Foi comum a A. mellifera pousar sobre as pétalas, andar 

sobre elas e, em seguida, voar sem entrar no tubo da flor.  

As abelhas Melitomella, Lithurgus e Augochlora  sp. demoram mais durante suas 

visitas em relação às demais abelhas devido ao seu comportamento de coleta de pólen. Elas 

visitam muitas flores por indivíduos. Exomalopsis visita poucas flores por indivíduo, porém, 

aparentemente, ela se movimenta muito entre indivíduos. 

Foi observado por contraste que as espécies Augochlora sp. e Melitomella foram, 

respectivamente, os insetos que mais visitaram flores em uma mesma planta. As abelhas 

Lithurgus e Exomalopsis entravam em menos flores por indivíduos em relação às demais 

abelhas. 

As espécies de borboletas pousam sobre a fauce e, em seguida, inserem a 

probóscide entre os filetes sem adentrar a flor. Indivíduos foram coletados (n=3) para verificar 

se ocorre impregnação de pólen, o que não foi verificado.  

Coleópteros entram na flor para utilizar os recursos florais. Eles predaram partes 

vegetativas florais e mais raramente consumiam pólen e partes reprodutivas. Quando esses 

animais utilizam pólen, mesmo sem agredir a flor, não promovem a polinização, pois são 

animais sem nenhuma pilosidade, o que impede a aderência de pólen sobre seu corpo, 

portanto são furtadores de pólen. 

 

4.4 Visitantes de nectários extranupciais e predadores 

 

Diversos animais acessavam nectários extranupciais para consumir sua secreção 

(Figs. 16 e 17). Espécies de florívoros, tais como larvas de Lepidópteros e Coleópteros 

adultos consumiam partes vegetativas e reprodutivas da flor (Fig. 18). Pequenas aranhas e 

louva-deuses permanecem imóveis na entrada do tubo floral à espera de visitantes florais para 

predá-los (Fig. 19). 
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4.4.1 Visitantes de nectários extranupciais 

 

Foram identificadas espécies de formigas, vespas, abelhas, borboletas e 

coleópteros consumindo o néctar extranupcial. As espécies estão sumarizadas na tabela 5. 

As formigas forrageam em grande número de indivíduos o néctar dos nectários 

extranupciais. Em geral, com exceção da Solenopsis sp., nenhuma das espécies é florívora. 

Elas se concentram sobre a base exterior do cálice de botões, flores e frutos, lambendo a 

secreção açucarada. Geralmente, quando formigas estavam presentes em uma inflorescência, 

outro táxon não ocorria. Todavia, mais de um táxon comumente ocorre em um mesmo 

indivíduo vegetal.  

 

         
Figuras 16 – 19 – Visitantes de nectários extranupcias (Figs. 16 e 17) e predadores (Figs. 18 

e 19) em flores de Ipomoea bahiensis. Figura 16 - Formiga utilizando néctar. Figura 17 – 

Vespa consumindo néctar. Figura 18 – Lepidóptero imaturo consumindo partes florais. 

Figura 19 – Aranha Thomisidae à espera de visitantes florais para predá-los. 
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             Tabela 5 – Visitantes de nectários extranupciais. 

Taxa Nome específico, gênero ou família 

Hymenoptera 

(Formicidae) 

Solenopsis sp. (Westwood, 1840) 

Cephalotes pusillus (Klug, 1824) 

Camponotus crassus (Mayr, 1862) 

Camponotus arboreus (Smith, 1858) 

Camponotus sp. (Mayr, 1861) 

Ectatomma edentatum (Roger, 1863) 

Hymenoptera 

(Vespidae) 

Brachygastra aff. lecheguana (Latreille, 

1824) 

Polistes subsericeus (Saussure, 1854) 

Polistes sp.1 (Latreille, 1802) 

Polistes sp.2 (Latreille, 1802) 

Metapolybia sp. (Ducke, 1905) 

Vespidae sp. 

Sphecidae sp.  

Hymenoptera 

(Apidae) 

Apis mellifera (Linnaeus, 1758) 

Trigona spinipes (Fabricius, 1793) 

Coleoptera Não identificado* 

Lepidoptera Não identificados* 

     *Indivíduos não foram capturados. 

 

A espécie Cephalotes pusillus e as três espécies do gênero Camponotus utilizam 

néctar tanto em ramos sobre arbustos (e até em alturas superiores), como em inflorescências 

rasteiras. Essas espécies de formigas somente utilizam néctar, elas não predam partes das 

flores de I. bahiensis. 

As formigas Solenopsis sp. foram observadas utilizando néctar extranupcial 

somente dos indivíduos rasteiros da espécie vegetal estudada. Entretanto, diferente das demais 

espécies de formigas, elas predam as partes vegetativas da flor. Foi verificado dano sobre 

algumas pétalas que Solenopsis sp. estavam presentes, acessando o nectário extranupcial. 

As espécies de vespas, abelhas, borboletas e coleópteros acessam os nectários 

extranupciais de indivíduos rasteiros e indivíduos trepadores. Esses visitantes extranupciais 

visitam a base do cálice de botões, flores e frutos durante todo dia, desde o amanhecer até o 

ocaso, consumindo sua secreção.  
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4.4.2 Interação Predador/Presa e Florívoro/Flor 

 

 

Foram observadas espécies de aranhas Thomisidae e louva-deuses que ficavam 

paradas na entrada do tubo floral à espera de visitantes florais para predá-los. As aranhas 

foram os predadores mais frequentes, enquanto que louva-deuses foram mais raros. As 

abelhas menores, como Exomalopsis, Augochloropsis sp., Augochlora sp. e principalmente 

machos de Augochlora sp. foram os visitantes florais mais predados pelas espécies de 

aranhas. Não foram registradas predação sobre Lithurgus, Centris sp. e borboletas. 

Larvas de Lepidópteros consomem partes vegetativas e reprodutivas das flores. 

Elas perfuram as pétalas de botões em pré-antese e permanecem dentro da flor, consumindo 

toda parte reprodutiva e o néctar contido na nectaroteca. Flores que tiveram seus botões 

florais perfurados por larvas geralmente abrem, mas quase sempre possuem androceu e 

gineceu danificados, não mais funcionais. Aranhas presentes na flor foram vistas predando 

essas larvas.  
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5 DISCUSSÃO  

 

5.1 Morfologia floral 

 

Desde Darwin (1862), muitos pesquisadores têm trabalho sob a perspectiva de que 

as características florais refletem o tipo de polinizador. Observações comparativas das 

características florais e de seus polinizadores, em uma análise evolutiva, sugerem que os 

diferentes polinizadores podem promover a seleção de diversas formas florais que, por 

conseguinte, produzem uma variedade de síndromes de polinização (FENSTER et al., 2004).  

Fægri e Pijl (1971), em sua obra sobre a ecologia da polinização, descrevem 

diversas síndromes de polinização com base em um conjunto de características morfológicas e 

biológicas. Dentre as síndromes mencionadas estão: melitofilia, psicofilia, falenofilia, 

esfingofilia, miofilia, cantarofilia, ornitofilia, quiropterofilia e terofilia. 

Considerando-se o conjunto de características contidas nas síndromes de 

melitofilia e psicofilia, nota-se que as flores de I. bahiensis possuem alguns dos atributos 

presentes nas duas síndromes.  

Segundo Fægri e Pijl (1971), a grande área de limbo, como a registrada nesta 

espécie, desempenha a função de sinalização, o que possivelmente aumenta a atratividade da 

flor aos polinizadores. Além disso, pode funcionar tanto como área de pouso para os 

visitantes quanto para o apoio dos animais durante a utilização de recursos e limpeza 

(FÆGRI; PIJL, 1971). Foi observado esse comportamento nas espécies de borboletas que a 

utilizavam como pouso e apoio para utilização de néctar. Entretanto, para abelhas, o limbo 

grande parece não ter funcionalidade, pois as abelhas comumente pousavam diretamente na 

fauce. Além disso, como os órgãos reprodutivos de I. bahiensis estão abrigados no interior do 

tubo (inclusos), as abelhas têm que entrar na flor tanto para a utilização de néctar quanto para 

a coleta de pólen.  

As flores de I. bahiensis apresentam plano de simetria radial. Esse atributo é típico 

de flores de borboletas. Embora haja flores melitófilas radiais, como as pertencentes à 

Ericaceae, Boraginaceae e Campanulaceae (KEVAN; BAKER, 1983), as flores de abelhas 

geralmente são dorsiventrais (WESTERKAMP; CLASSEN-BOCKHOFF, 2007).  

Flores originalmente evoluíram com os órgãos em espiral, depois se formaram 

verticilos, portanto as primeiras flores possuíam uma estrutura radial (ENDRESS, 1994). Por 

as borboletas não aplicarem força "contra" as flores para utilização de néctar, não ocorreram 

mudanças na forma da flor por causa das borboletas. Entretanto, existiram flores com o néctar 



49 

 

situado mais profundamente, de forma que insetos que tinham língua grande apresentavam 

vantagem sobre os demais visitantes nessas flores. Assim, não houve nenhuma pressão para 

formar uma estrutura dorsiventral, mas houve tendência em produzir tubos mais profundos e 

estreitos (WESTERKAMP, comunicação pessoal).  

Por sua vez, as abelhas necessitam de grandes quantidades de pólen para criarem 

sua progênie e, portanto, utilizam grandes quantidades desse recurso, deplecionando as flores 

(MÜLLER et al., 2006, SCHLINDWEIN et al., 2005). Assim, as abelhas exercem força sobre 

as flores a fim de coletar pólen. Esse fato pode prejudicar as flores, visto que o pólen é 

fundamental para a reprodução das plantas via semente e não é reposto pela flor depois que 

retirado pela abelha (WESTERKAMP; CLASSEN-BOCKHOFF, 2007). De acordo com estes 

autores, como resposta às abelhas, algumas flores evoluíram características que minimizassem 

a perda de pólen e beneficiassem a polinização. Surgiram então flores dorsiventrais, tais como 

as bilabiadas, que escondem seu pólen acima do dorso do animal e torna-o inacessível para a 

abelha, uma vez que essas flores possuem formato que limita a movimentação do animal. Em 

contrapartida, essa forma floral favorece a polinização quando o inseto se dirige em direção 

ao néctar, pois, enquanto bebe, toca com o dorso as anteras e o estigma. 

A corola tubular, ereta e ligeiramente estreitada de I. bahiensis, como na maioria 

das flores tubulosas, apresenta os órgãos sexuais e o recurso (néctar) distante um do outro. 

Essa característica é adequada para visitantes que possuem aparelho bucal longo 

(MACHADO; SAZIMA, 1987). Esse atributo beneficia a polinização por borboletas, pois, 

possivelmente devido a sua língua comprida, ocorre o contato desta com as partes 

reprodutivas no momento da procura de néctar. Entretanto, considerando-se a visitação por 

abelhas, a corola ligeiramente estreitada limita o movimento desses insetos dentro da flor, e 

força o contato do animal com as partes reprodutivas, o que pode aumentar a quantidade de 

pólen carreado e depositado sobre o estigma. Todavia, esse contato não é estereotipado, 

ocorrendo deposição esterno e nototríbica. Murcia (1990), em seu experimento sobre a 

deposição e remoção de pólen em função da morfologia floral e da temperatura, observou que 

uma das características morfológicas que mais interferiram na deposição de pólen sobre o 

estigma de Ipomoea trichocarpa foi o diâmetro interno do tubo. 

   O arranjo das anteras pode influenciar a remoção e deposição de pólen e 

consequentemente a produção de frutos (KUDO, 2003). Segundo Harder e Barrett (1993), a 

disposição dos estames pode afetar a remoção de pólen de duas formas distintas. Primeiro, a 

posição das anteras determina onde o pólen será aderido no corpo do animal (FÆGRI; PIJL, 

1971). Isto influencia na probabilidade desse pólen ser utilizado pelo visitante floral e, 
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consequentemente, não servir para polinização (ROUBIK, 1989). Segundo, o arranjo dos 

estames pode influenciar a remoção de pólen de uma única visitação (MURCIA, 1990), uma 

vez que a remoção depende da extensão e probabilidade do contato direto com o polinizador 

(HARDER, 1990). No entanto, estudos indicam que a importância da disposição das anteras 

depende do tipo de polinizador, se generalista ou especialista (HARDER; BARRETT, 1993).  

A disposição anfitríbica e as diferentes alturas dos estames beneficiam a 

polinização por borboletas. Apesar do comportamento dos Lepidópteros não ter sido 

analisado, infere-se o possível comportamento: as borboletas, ao inserirem a probóscide no 

interior do tubo, colocam-na entre a parede tubular e o eixo central. Provavelmente elas ficam 

tateando com o aparelho bucal os estames à procura de espaços para conseguir acessar o 

néctar contido na câmara. Com isso, sua língua toca diversas vezes as anteras e o estigma. 

Como as tecas são abertas em todas as direções (androceu anfitríbico) ocorre o aumento na 

probabilidade de contatar as anteras com a língua. Por sua vez, a disposição das anteras em 

diferentes alturas beneficia a impregnação de pólen por toda a extensão da probóscide.  

As anteras de I. bahiensis dispostas em diferentes alturas têm influência sobre os 

visitantes florais coletores de pólen. Para estes colherem o recurso das diferentes anteras, 

devem caminhar por cima das partes reprodutivas e por toda extensão do tubo. Isso faz com 

que o visitante entre em contato diversas vezes com as anteras durante uma única visita e 

favoreça a remoção e deposição de pólen. Embora as abelhas removam o pólen de seu corpo, 

diminuindo a carga polínica disponível para polinização, aparentemente permanecem 

quantidades suficientes para promover a polinização. Para abelhas que forrageiam somente 

néctar, a disposição das anteras parece não ter tanta influência em relação àquelas que coletam 

pólen, pois elas entram menos em contato com as anteras. Esse menor contato é devido 

caminharem somente sobre a parede do tubo, tocando apenas algumas anteras com o dorso. 

O arranjo dos estames ao redor do estilete juntamente com seus diferentes 

comprimentos possibilita, segundo Maimoni-Rodella e Yanagizawa (2007), a autopolinização 

espontânea em espécies autógamas. Os estigmas das flores em pré-antese de I. bahiensis 

possuem em sua superfície grãos de pólen aderido, entretanto, o experimento de 

autopolinização espontânea mostra que esse pólen não promove a formação de frutos.   

Sabe-se que a altura do estigma é uma característica morfológica que afeta o 

sucesso reprodutivo feminino por influenciar na quantidade e qualidade do pólen recebido 

(CAMPBELL; WASER; PRICE, 1996, NISHIHIRO et al., 2000). Sua posição é importante 

para assegurar bom contato com a superfície do corpo do visitante floral (CAMPBELL; 

WASER; PRICE, 1996). Se o estigma se localizar demasiadamente longe da corola, ele terá 
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pouca chance de entrar em contato com as áreas que são mais adequadas para o transporte de 

pólen (FÆGRI; PIJL, 1971). Entretanto, o estigma das flores infundibuliformes de I. 

bahiensis, estão abrigados no interior do tubo floral. O formato tubular e ligeiramente 

estreitado da corola permite que a flor selecione aqueles insetos que, para conseguir acessar os 

recursos florais, contatem o estigma, e promovam, por conseguinte, a troca de material 

genético (MAIMONI-RODELLA; YANAGIZAWA, 2007, KIILL; RANGA 2003).  

A localização do estigma entre os filetes garante o contato com a língua comprida 

de borboletas, pois quando estas procuram o néctar na base do tubo, possivelmente tateiam 

com a probóscide o eixo central e tocam o estigma. A aptidão do estigma de coletar pólen 

proveniente de todas as direções reforça o enquadramento desta flor na síndrome de psicofilia. 

Este atributo, juntamente com a capacidade dos Lepidópteros de tocarem todos os lados do 

estigma, promove o aumento da probabilidade de deposição de pólen sobre a superfície 

estigmática. 

Em relação às abelhas, a localização entre as anteras também é vantajosa, pois 

promove um contato efetivo com insetos que, para coletar pólen, caminham sobre o eixo 

central da flor. Murcia (1990) em experimento com uma espécie do gênero Ipomoea, 

observou que, além do diâmetro do tubo, a característica que mais influenciou a deposição de 

pólen foi a localização e altura do estigma.  

A altura da câmara, em conjunto com o diâmetro das aberturas, deve promover 

ação seletiva sobre quais animais terão acesso ao néctar, uma vez que podem dificultar o 

acesso de visitantes florais que não possuem comprimento de língua adequado.  

O acesso ao néctar orientado longitudinalmente e restrito por aberturas estreitas 

favorece a psicofilia, pois o ingresso das partes bucais só pode ser realizado legitimamente no 

sentido do eixo central por insetos de língua comprida. Reforçando essa ideia, a presença de 

tricomas na base dos filetes faz com que o acesso à câmara seja distante do néctar, assim, 

somente indivíduos que possuem língua comprida e são capazes de inserir a língua acima da 

região dos tricomas poderiam acessar o recurso. A explicação para o consumo de néctar 

ocasional por abelhas observado neste trabalho é que essas provavelmente inseriam suas 

línguas entre os tricomas da base dos filetes. Contudo, como as abelhas possuem aparelho 

bucal relativamente largo (por exemplo, se comparado com borboletas), elas provavelmente 

forçavam a entrada da língua, visto que os espaços entre tricomas são bastante estreitos. É 

possível que a baixa visitação de abelhas para consumo de néctar se deva a tal esforço, o que 

desencorajou a utilização desse recurso nesta espécie floral. Kiill e Ranga (2003), em estudo 
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sobre a ecologia da polinização de Ipomoea asarifolia, sugeriram que a altura da câmara pode 

limitar o acesso de abelhas com língua curta.  

As pequenas fendas (aberturas) entre filetes também podem funcionar como guia 

do tipo estrutural, uma vez que parece desempenhar o papel de guia de língua dos visitantes. 

Outra possível função que os filetes (nectarostégio) podem desempenhar é a proteção do 

néctar à evaporação, pois pode diminuir a ação dos efeitos da insolação e do vento 

diretamente sobre o néctar. 

O gênero Ipomoea parece possuir bastante uniformidade na morfologia polínica 

(ERDTMAN, 1986). De acordo com Fergunson e Skvarla (1982), há uma associação entre a 

morfologia do pólen e o tipo de polinização, se anemófila ou zoófila. Os grãos de pólen de 

plantas zoófilas são, geralmente, maiores e mais ornamentados que espécies anemófilas 

(FERGUNSON; SKVARLA, 1982), o que é o caso dos grãos de pólen do gênero Ipomoea 

(VITAL; SANTOS; ALVES, 2008, JONES; JONES, 2001). Embora não tenha sido realizada 

análise da morfologia polínica, fotografias em estereomicroscópio mostram que a flor possui 

grãos de pólen com tamanho e formato semelhantes aos do gênero. As previsões sobre o tipo 

de pólen e o tipo de polinização corroboram com os dados obtidos, uma vez que o principal 

mecanismo de transporte de pólen, na espécie vegetal estudada, foi através do corpo de 

animais. 

Os grãos de pólen estão bem expostos sobre as anteras logo no início da abertura 

floral. Esse pólen branco, juntamente com as anteras e filetes também brancos, contrasta 

intensamente com a coloração violácea escura do tubo, deixando os estames visivelmente 

exposto aos visitantes. Miller, Owens e Rørslett (no prelo) comentam que, embora a cor das 

flores seja importante para sinalizar aos polinizadores, há outros fatores envolvidos no jogo 

visual entre polinizadores e flores, sendo o contraste entre corola e pólen uma característica 

importante. De acordo com Lunau (2000), o contraste entre androceu e corola facilita a 

detecção do recurso pelo polinizador, pois desempenha a função de sinalização. É provável 

que nas flores de I. bahiensis o eixo central branco direcione visualmente a língua dos 

Lepidópteros em direção ao néctar. Isso pode facilitar o contato do aparelho bucal com as 

partes reprodutivas.  

Não obstante, como tais flores deixam o pólen bem exposto, as abelhas de 

pequeno porte que conseguem entrar no tubo floral utilizam facilmente esse recurso. Com 

isso, como as abelhas possuem grande necessidade de otimizar o forrageamento deste recurso 

para produzir mais descendente (MÜLLER et al., 2006, WESTERKAMP; CLASSEN-

BOCKHOFF, 2007), elas se tornam frequentes visitantes. 
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A cor lilás à percepção humana possui comprimento de onda curto e está dentro do 

espectro visível à abelha, sendo uma das cores mais atrativas para esse grupo (BARTH, 1991, 

CHITTKA, et al., 1994). No entanto, cores vivas como o lilás também são típicas flores de 

Lepidópteros (FÆGRI; PIJL, 1971). A coloração lilás em contraste com o ambiente, como em 

I. bahiensis, facilita a discriminação das flores à longa distância pelo polinizador (KEVAN, 

1979). Segundo Miller, Owens e Rørslett (no prelo), a cor desempenha a função de sinalizar 

que, juntamente com a densidade floral (FÆGRI; PIJL, 1971, BARTH, 1991), aumenta a 

atratividade aos polinizadores. Essas características estavam presentes em I. bahiensis, o que 

provavelmente favorece sua atratividade e, consequentemente, a transferência de pólen. 

As áreas de junção das pétalas, por possuir coloração mais intensa em relação ao 

limbo, podem funcionar como guias de néctar. Esse atributo é comumente mencionado tanto 

para flores de abelhas como para flores de Lepidópteros. Estas estruturas também foram 

observadas em Ipomoea asarifolia por Kiill e Ranga (2003). A coloração da fauce e do tubo 

em contraste com limbo e os filetes podem funcionar como um guia de língua, pois 

provavelmente facilita o acesso ao néctar pelos visitantes.  

Se se considerar somente os dados de frequência de visitas, incorre-se no erro de 

denominar as flores de I. bahiensis como melitófilas, uma vez que as abelhas foram os 

visitantes mais abundantes. Porém, o estudo da morfologia e da relação desta com os 

visitantes são fundamentais para o entendimento de quais polinizadores têm historicamente 

exercido pressão seletiva sobre as características florais (FÆGRI; PIJL, 1971, JOHNSON; 

STEINER, 2000). Deste modo, vê-se que a flor, de acordo com sua morfologia e biologia 

floral, apresenta predominantemente atributos que permitem enquadrá-la na síndrome de 

psicofilia.  

 

5.2 Biologia floral 

 

As plantas do gênero Ipomoea são principalmente trepadeiras heliófitas que 

prosperam em lugares abertos, onde espécies vegetais vizinhas permitem a entrada de luz 

próximo ao nível do solo e provêem suporte para escalar (McDONALD, 1991). Esse 

comportamento foi observado na espécie vegetal estudada. Ela habitou locais abertos, com 

ampla penetração de luz. A maioria dos indivíduos observados estava sobre arbusto e árvores, 

enquanto que indivíduos rasteiros eram menores e menos frequentes.   

Geralmente uma a três flores abrem por dia em uma única inflorescência. Esse 

número em relação a quantidades de botões florais é baixo. Isso foi observado em diversos 
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trabalhos acerca de espécies de Convolvulaceae (KIILL; RANGA, 2003, MACHADO; 

SAZIMA, 1987, MAIMONI-RODELLA; YANAGIZAWA, 2007). A antese de poucas flores 

por inflorescência, juntamente com a baixa quantidade de néctar por flor, força os visitantes 

florais a forragearem em diversas flores de vários indivíduos para satisfazerem suas 

necessidades ou da sua progênie (ROUBIK, 1989). Esse movimento entre plantas favorece a 

deposição de pólen cruzado sobre o estigma e, consequentemente, beneficia o sucesso 

reprodutivo das flores de I. bahiensis, que é depende de pólen cruzado para gerar frutos.  

Embora a planta apresente poucas flores abertas por inflorescência, há indivíduos 

grandes que possuem expressivas quantidades de inflorescências. Essa característica em 

sinergia com as cores das flores aumenta sua atratividade aos visitantes florais (FÆGRI; PIJL, 

1971, GRINDELAND; SLETVOLD; IMS, 2005).  

As espécies do gênero Ipomoea possuem abertura de flores em horários bem 

diversificados. Existem, de acordo com a literatura, flores com antese diurna (GALLETO, 

FIONI, CALVIÑO, 2002, KIILL, RANGA, 2003), antese ao entardecer (MACHADO, 

SAZIMA, 1987) e espécies que abrem suas flores à noite (PARRA-TABLA, BULLOCK, 

1998). Embora a espécie I. bahiensis inicie a abertura antes da aurora, sua abertura é 

completada somente ao amanhecer, o que permite afirmar que esta espécie possui flores com 

antese diurna. 

A longevidade da flor, período que uma flor permanece aberta com o perianto, 

estigma e estames vigorosos (PRIMACK, 1985), tem um importante papel na ecologia 

reprodutiva das plantas. Ela pode influenciar diretamente o número total de visitas do 

polinizador que, por sua vez, pode afetar tanto a quantidade e diversidade de pólen recebido 

por flor, como a quantidade de pólen disseminado (ASHMAN, 2004). Segundo Primack 

(1985), a longevidade da flor pode determinar a intensidade da exibição floral e o número 

total de flores por planta. A espécie vegetal I. bahiensis possui flores efêmeras. Esse fato 

impossibilita o acúmulo de flores funcionais concomitante com flores não funcionais, 

impedindo o consequente aumento na exibição floral. A efemeridade das flores de I. bahiensis 

pode ser explicada pelo fato da longevidade não somente influenciar a atratividade da planta 

aos polinizadores, mas também aos parasitas e predadores. De acordo com Ashman e Schoen 

(1996), a pressão seletiva exercida pelos predadores de flores ou sementes atraídos pelo 

aumento da exibição floral selecionaria flores com longevidade reduzida.  

Estudos recentes têm revelado padrões em relação à longevidade da flor. Tais 

estudos têm predito que habitats desfavoráveis ou imprevisíveis para a visitação dos 

polinizadores selecionariam flores de vida longa, enquanto que em habitats com custo 
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metabólico alto para a longevidade da flor selecionariam flores de vida curta (ASHMAN, 

2004). Primack (1985) observou que há certa relação entre longevidade da flor e topografia. 

Segundo esse autor, plantas com flores efêmeras são mais frequentes em florestas tropicais 

que em florestas temperadas, onde dominariam flores com período de vida maior. Tais 

predições corroboram com as espécies do gênero Ipomoea, pois alguns estudos mostram que 

espécies desse gênero, que habitam predominantemente regiões tropicais, possuem flores de 

vida curta (MAIMONI-RODELLA, YANAGIZAWA, 2007, McDONALD, 1991, 

SCHLISING, 1970, SINGH, 2004). A espécie I. bahiensis e outras do mesmo gênero foram 

frequentes no local de estudo. Todas essas espécies possuem flores com vida efêmera. 

Segundo Primack (1985), a presença de plantas tropicais com flores de vida curta pode ser 

explicada como uma adaptação para minimizar a predação sobre flores e encurtar o tempo de 

maturação dos frutos, ou a partir das taxas metabólicas, que são mais rápidas em temperaturas 

mais elevadas e isso leva a um ritmo mais acelerado de desenvolvimento. 

O sistema de reprodução, em geral, pode exercer influência sobre a longevidade 

das flores. De acordo com Ashman (2004), para alcançar a função reprodutiva plena, flores de 

espécies auto-incompatíveis ou alógamas podem ter sido selecionadas para permanecerem 

abertas por mais tempo do que espécies capazes de se autopolinizar. Entretanto, essa predição 

não corrobora com os dados, visto que as flores de I. bahiensis são auto-incompatíveis e 

efêmeras. Em geral, essa relação entre o sistema de reprodução e a longevidade da flor não 

pode ser empregado para o gênero Ipomoea, pois nesse gênero, além de predominar espécies 

alógamas auto-incompatíveis (McDONALD, 1991), diversas espécies apresentam flores 

efêmeras (ASHMAN; SCHOEN, 1996, MAIMONI-RODELLA; YANAGIZAWA, 2007, 

SCHLISING, 1970). 

O conhecimento da dinâmica de produção de néctar é fundamental para a 

compreensão da relação planta-animal (GALETTO; BERNARDELLO, 2004), uma vez que a 

produção de néctar pode estar relacionada com o requerimento de polinizadores da planta 

(NICOLSON; NEPI; PACINI, 2007). Em muitos casos, a planta começa a secretar néctar 

antes dos polinizadores iniciarem sua atividade de forrageamento (NICOLSON; NEPI; 

PACINI, 2007). Para Roubik (1989), isso provavelmente ocorre porque visitantes 

normalmente não visitam flores para coletarem, relativamente, pequenas quantidades de 

recursos. As flores de I. bahiensis iniciam a secreção de néctar antes das visitas dos 

polinizadores. Entretanto, a quantidade deste recurso antes do período de forrageamento pelos 

animais é semelhante àquele secretado no período de plena visitação. Provavelmente, a 
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ausência de visitação nos primeiros momentos da antese é devido a baixa luminosidade, uma 

vez que as flores iniciam sua abertura antes da aurora. 

Embora não tenha sido encontrada correlação significativa entre a frequência de 

visitação e a disponibilidade de néctar ao longo do dia, é facilmente observado que, à medida 

que a visitação diminui, há uma tendência em aumentar o volume médio de néctar por flor. 

Quando a taxa de visitação é alta, o consumo total de néctar pelos visitantes mantém baixo o 

volume de néctar disponível por flor. À medida que a frequência de visitação cai, há uma 

tendência de aumento no volume de néctar por flor. Esse fato é devido à secreção contínua 

pela glândula nectarífera. Essa observação é reforçada com a análise de néctar acumulado. 

Flores ensacadas apresentaram, relativamente, grandes quantidades deste recurso (até 19,80 

µL). A elevada quantidade de néctar evidencia a secreção contínua do nectário. 

A secreção de néctar pode variar em função do local, do horário, da idade e do 

tamanho da flor e em função de condições ambientais externas (ZIMMERMAN; PYKE, 

1988). Fatores externos, como as condições climáticas, podem afetar o volume de néctar em I. 

bahiensis, pois é comum a taxa de secreção variar de acordo com tais condições (ROUBIK, 

1989). Provavelmente a planta produz néctar somente até 12 horas, período final da 

receptividade do estigma. Depois desse horário, embora haja baixa taxa de visitação, há 

aumento de temperatura e incidência mais intensa de raios solares. Esses fatores podem 

ocasionar a evaporação de néctar, mesmo esse líquido estando concentrado dentro da câmara 

nectarífera. A diminuição no volume de néctar após as 12h pode estar relacionada com o 

aumento na concentração de açúcar. Segundo Barth (1991), é comum que nos períodos mais 

quentes e de menor umidade ocorra o aumento na concentração. Este aumento pode diminuir 

sua atratividade às abelhas, pois é possível que a concentração aumente em demasia, 

dificultando sua utilização pelos insetos devido ao aumento consequente da viscosidade 

(ROUBIK; BUCHMANN, 1984). A diminuição também pode ser devido a reabsorção de 

néctar pela planta (BARTH, 1991). Logo, a redução abrupta do volume de néctar por flor no 

período de 12 às 13h pode ser explicada pelas condições ambientais, pela interrupção na 

produção de néctar, pela reabsorção deste, ou por todos esses fatores agindo 

concomitantemente. 

Ipomoea bahiensis apresentou pequenas quantidades de néctar armazenado na base 

do tubo corolar, dentro da nectaroteca. Diversos trabalhos mostram que, semelhante a I. 

bahiensis, outras espécies de Ipomoea possuem nectários na base da corola com pequenas 

quantidades de néctar produzido por flor (GALETTO, FIONI, CALVIÑO, 2002, GALETTO, 

BERNARDELLO, 2004, MAIMONI-RODELLA, YANAGIZAWA, 2007, MURCIA, 1990). 
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Essas características são típicas de flores de Lepidópteros. Em contrapartida, flores que 

possuem pequena produção deste recurso também podem ser visitadas por abelhas de 

pequeno porte (ROUBIK, 1989).  

Heinrich e Raven (1972) propuseram que os recursos florais devem ser ricos o 

suficiente para sustentar o metabolismo dos polinizadores, todavia, não o necessário para 

satisfazê-los, conservando-os assim em movimento entre plantas da mesma espécie. A baixa 

quantidade de néctar por flor em I. bahiensis faz com que os forrageadores deste recurso, para 

satisfazerem suas necessidades, se movimentem entre diversas flores e entre diferentes 

indivíduos.  

Antes da abertura floral o pólen é disponibilizado em sincronia por todas as 

anteras. Esse fato foi registrado em algumas espécies de Ipomoea (GALETTO; FIONI; 

CALVIÑO, 2002, MAIMONI-RODELLA; YANAGIZAWA, 2007), enquanto que em outras 

não (MACHADO; SAZIMA, 1987). Como esse recurso é disponibilizado todo no início da 

antese, o forrageamento de pólen se concentra nos primeiros horários do dia, depois as anteras 

possuem pequenas quantidades de pólen. Em diversas espécies vegetais, a abundância de 

pólen e o consequente consumo deste ocorrem comumente durante as primeiras horas da 

manhã (BARTH, 1991). Em espécies de Ipomoea esse comportamento também foi descrito 

em alguns trabalhos (KIILL; RANGA, 2003, GALETTO; FIONI; CALVIÑO, 2002). Depois 

da diminuição na oferta de pólen, os visitantes florais utilizam principalmente néctar. Embora 

haja pequenas quantidades de pólen a partir desse horário, parece haver o suficiente para 

promover a polinização entomófila. Roubik (1989) sugere que o pólen geralmente é o 

primeiro recurso a ser removido, enquanto que o néctar é forrageado e deplecionado ao longo 

do dia. Segundo o mesmo autor, observações de abelhas tropicais indicam que o pico de 

colheita de pólen e néctar ocorre pala manhã. Tais afirmações concordam com os dados 

obtidos. As flores de I. bahiensis tiveram primeiramente o pólen forrageado e somente depois 

foi mais comum a observação de consumidores de néctar. Entretanto, este recurso também foi 

utilizado no período em que predominou o consumo de pólen. 

O pólen aglomerado sobre a parede ou base do tubo não é mencionado por 

trabalhos realizados com espécies de Ipomoea. Tal acúmulo é pouco frequente, mesmo em 

flores inclinadas de I. bahiensis. Isso ocorre porque os visitantes consomem ou coletam o 

pólen antes deste se aglomerar no tubo. Foi observado que o acúmulo de pólen ocorre apenas 

em flores que não são visitadas, ou que receberam poucas visitas. O pólen aglomerado pode 

ser coletado tanto por abelhas como pode ser consumido por alguns furtadores, como certos 
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Coleópteros. Segundo Capineira (2001), tem sido registrada a utilização de pólen por diversas 

espécies de Coleópteros. 

A presença de pólen aglomerado no tubo favorece a polinização esternotríbica por 

abelhas que apresentam ambos os comportamentos: consomem néctar e coletam pólen. 

Quando abelhas se alimentam de néctar em flores com pólen acumulado, contaminam-se de 

pólen na região ventral do corpo. Esse local de contaminação favorece a polinização no 

momento de coleta de pólen em outra flor, uma vez que as abelhas andam sobre as partes 

reprodutivas, tocando a superfície ventral corpórea no estigma. 

Nectários florais e extranupciais podem ser encontrados na mesma espécie de 

planta com sua secreção sendo utilizada por diversos tipos de animais (NICOLSON, NEPI, 

PACINI, 2007). Os nectários extranupciais são atrativos à formigas e a uma variedade de 

outros insetos forrageadores de néctar (MACHADO, MORELLATO, OLIVEIRA, 2008). 

Estes nectários, por atrair tal diversidade de animais, podem possuir importante papel 

ecológico, tal como diminuir a herbivoria sobre a espécie vegetal (CUAUTLE, RICO-GRAY, 

2003).  

A grande diversidade de visitantes presentes no nectário extranupcial de I. 

bahiensis pode ser explicada por este ser uma fonte previsível de néctar (CUAUTLE, RICO-

GRAY, 2003). A produção continuada disponibiliza durante todo dia alimento para os 

visitantes que acessam este nectário. A presença das diferentes espécies de insetos 

forrageando esse recurso durante todo dia também foi encontrado em outros trabalhos 

(BECKMANN; STUCKY, 1981, BENTLEY, 1977). 

Embora não tenha sido elaborado um experimento para avaliar a função dos 

nectários extranupciais, observações de campo parecem indicar que a produção de néctar 

extranupcial está relacionada com a proteção da flor contra herbívoros e roubo de néctar. 

Ainda que seja comum o roubo de néctar por pilhadores em algumas espécies vegetais 

(INOUYE, 1980), esse comportamento não foi observado em I. bahiensis. A ausência de 

roubo pode ser devido tanto à presença desses nectários como do cálice, que forma um 

envoltório na base da corola, protegendo a câmara nectarífera de ataques de roubadores. A 

permanência do cálice durante o desenvolvimento do fruto e a continuação da produção de 

néctar extranupcial nessa fase provavelmente estão relacionadas com a proteção das sementes, 

uma vez que dificulta a predação dos frutos por ação dos herbívoros. Entretanto, os benefícios 

dos nectários extranupciais podem ser maiores. Oliveira (1997), estudando a função ecológica 

desses nectários, observou que eles podem promover diversos benefícios à espécie vegetal 

(Caryocar brasiliense), tais como: proteger os tecidos vegetativos da planta; aumentar a 
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exibição floral e consequentemente a atração floral; e elevar a contribuição masculina no 

―fitness‖ da planta, através do aumento da doação de pólen. A presença dos nectários 

extranupciais em I. bahiensis podem, potencialmente, promover benefícios semelhantes. Se a 

presença de formigas e outros artrópodes diminuem a predação sobre a flor, há, por 

conseguinte, o aumento da exibição floral e, possivelmente, o aumento da doação de pólen. 

Segundo Keeler e Kaul (1984), que estudaram diversas espécies de Ipomoea, os 

nectários extranupciais são, presumivelmente, parte do sistema de defesa anti-herbívoro de 

espécies perenes. A explicação para tal fato, sugerem os autores, é que essas plantas 

selecionaram defesas anti-herbívoros devido sua persistência no mesmo local durante anos. 

Para esses pesquisadores, a ausência de nectários extranupciais em espécies de Ipomoea 

anuais é devido à capacidade de escapar da herbivoria no tempo e no espaço. Entretanto, I. 

bahiensis é uma espécie vegetal anual (PIEDADE, 1998) que apresenta nectários 

extranupciais com produção contínua de secreção. Isso demonstra que os nectários 

extranupciais podem exercer papel efetivo na proteção contra herbívoros mesmo em espécies 

anuais.  

 

5.3 Sistema de reprodução 

 

5.3.1 Relação fruto/flor e Requerimento de pólen 

 

Segundo a previsão de Sutherland (1986), valores baixos da relação entre fruto e 

flor significam que a planta é alógama. Essa previsão corrobora com os resultados obtidos da 

análise morfológica e dos experimentos de polinização com I. bahiensis. De acordo Heslop-

Harrison e Shivana (1977), há correlação entre o tipo do estigma, se seco ou úmido, e o tipo 

de incompatibilidade. Segundo os mesmos autores, em geral, plantas com estigma seco 

possuem auto-incompatibilidade do tipo esporofítica. Os dados de requerimento de pólen 

demonstram que somente flores submetidas a pólen cruzado produziram frutos. Piedade 

(1998) estudou cinco espécies do gênero Ipomoea e encontrou, em todas as espécies, baixa 

proporção entre fruto e flor e sistema de auto-incompatibilidade. 

Alguns trabalhos têm mostrado que é comum plantas com flores perfeitas terem 

relativamente baixa proporção fruto/flor (LLOYD, 1980, STEPHESON, 1981, 

SUTHERLAND; DELPH, 1984). Isso significa que muitas flores falharam em produzir 

frutos. Tais flores representam gastos de recursos que poderiam ser alocados diretamente para 

custos reprodutivos (SUTHERLAND, 1987).  
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Existem algumas hipóteses que podem explicar o alto nível de aborto das 

estruturas reprodutivas, tais como flores. Dentre as hipóteses citadas por Parra-Tabla e 

Bullock (1998) estão: predação de flores, frutos e sementes; limitação de recursos; e fatores 

ambientais.  

A predação de flores e botões florais foi constante em I. bahiensis. Ela não foi 

mensurada, contudo, pode-se sugerir que sua ocorrência deve ter influenciado a relação 

fruto/flor, uma vez que promoveu aborto de flores e botões florais. A hipótese de limitação de 

recursos pode explicar, em parte, o alto nível de aborto de flores. Mesmo flores que 

receberam pólen cruzado e não foram predadas apresentaram considerável taxa de aborto. 

Assim, a limitação de recursos pode ser responsável pelo aborto dessas partes reprodutivas. 

Entretanto, experimentos com adição de nutrientes são necessários para se concluir com 

segurança tal relação (PARRA-TABLA, BULLOCK, 1998).  

Em contra partida, o excesso de flores (flores que não produziram frutos) pode ser 

um fator intrínseco do gênero, uma vez que a proporção fruto/flor é baixa para espécies de 

Ipomoea (PIEDADE, 1998). Existem outras hipóteses que consideram causas evolucionárias 

para explicar essa elevada produção de flores em plantas polinizadas por animais (LLOYD, 

1980, STEPHENSON, 1980, SUTHERLAND, 1987). Sutherland (1987) tentou falsear as 

pressuposições de algumas hipóteses que explicam a elevada produção de flores em plantas 

hermafroditas polinizadas por animais, a saber: hipótese de limitação de pólen, que pressupõe 

que a produção de frutos é limitada pela disponibilidade de pólen para fertilizar os óvulos 

(HOWELL; ROTH, 1981, ASHMAN et al., 2004); hipótese de atração do polinizador, que 

conjectura que os visitantes florais são mais atraídos por inflorescências abundantes porque 

essas aumentam a sinalização ao polinizador ou oferecem maiores quantidades de recursos 

(FÆGRI; PIJL, 1971); hipótese do aborto seletivo, que prediz que a planta pode abortar 

seletivamente para permanecer com frutos de alta qualidade, caso possua alto sucesso 

reprodutivo (CHARNOV, 1979, STEPHENSON, 1981); e a hipótese de doação de pólen,  

que considera que as  flores em excesso podem aumentar a oferta de pólen e, dessa maneira, o 

sucesso reprodutivo (SUTHERLAND; DELPH, 1984).  

A limitação de pólen pode explicar a baixa proporção de frutos por flor no 

presente estudo. De acordo com a teoria de seleção sexual aplicada à ecologia reprodutiva e 

evolução de plantas, o sucesso reprodutivo feminino normalmente é limitado pela 

disponibilidade de recursos e não por parceiros (recepção de pólen) (BATEMAN, 1948). 

Segundo Ashman e colaboradores (2004), se essa expectativa está correta, a produção de 

frutos ou de sementes não deve aumentar caso mais pólen seja adicionado, porque nenhum 
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recurso estaria disponível para a maturação de óvulos fertilizados adicionais. O resultado 

contrário implicaria em limitação de pólen. A diferença significativa entre plantas polinizadas 

livremente (controle) e àquelas manualmente polinizadas com pólen cruzado, juntamente com 

o índice de limitação de pólen maior que zero (LARSON; BARRETT, 2000), comprovam que 

este é um fator limitante.  

De acordo com Knight et al. (2005a), o sucesso reprodutivo pode ser diminuído 

pela baixa quantidade ou qualidade do pólen depositado no estigma. Em plantas polinizadas 

por animais, a quantidade de pólen pode ser limitada ou pelo pequeno número de visitas do 

polinizador, ou por menor quantidade de pólen entregue por visita (ASHMAN et al., 2004). 

Por outro lado, a qualidade polínica é reduzida se pólen incompatível for depositado 

(ASHMAN et al., 2004). Essa limitação pode ser explicada ainda pela falta de polinizadores 

(HOWELL; ROTH, 1981). No entanto, como os polinizadores foram abundantes na área e 

visitavam frequentemente as flores de I. bahiensis, a limitação de pólen, portanto, deve-se ao 

comportamento de movimentação desses insetos que favorece o fluxo de pólen intra-planta. 

Além do mais, Cruden (2000) estimou que são necessários, em geral, 4 a 6 grãos de pólen por 

óvulo para que ocorra fertilização. Em I. bahiensis a superfície do estigma apresentou, 

visivelmente, mais grãos de pólen do que a quantidade necessária estimada por Cruden, o que 

leva a crer que a produção de frutos foi condicionada mais pela auto-incompatibilidade do que 

pelos demais fatores. 

Limitações pela compatibilidade com pólen adequado são, aparentemente, causa 

comum de baixa produção de frutos em árvores tropicais que possuem grande exibição floral 

e auto-incompatibilidade (BULLOCK; MARTÍNEZ DEL RÍO; AYALA, 1989). Segundo 

estes autores, tal limitação é causada pelo movimento predominante dos polinizadores entre as 

flores do mesmo indivíduo, o que pode causar a deposição de pólen incompatível nos 

estigmas. Embora os visitantes florais de I. bahiensis se movimentem frequentemente entre 

flores de diferentes indivíduos da população, todos eles movimentam-se intensamente entre 

flores do mesmo indivíduo. Isso promove a deposição de pólen cruzado concomitante com 

pólen inadequado nas flores. Certamente, tal comportamento influencia a quantidade de pólen 

adequado depositada sobre a superfície estigmática e, consequentemente, diminui o sucesso 

reprodutivo por limitação de pólen compatível. Esse comportamento também explica por que 

o tratamento de polinização cruzada promoveu maior produção de frutos que o controle. Pois 

neste, provavelmente ocorreu deposição de pólen cruzado juntamente com elevada quantidade 

de pólen da própria planta, enquanto que naquele, a deposição de pólen cruzado foi 
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predominante em relação ao pouco pólen que já estava presente sobre o estigma antes da 

abertura floral.  

Não obstante, a limitação é relativamente baixa se comparada com valores médios 

de limitação de pólen de outros trabalhos. Larson e Barrett (2000) observaram que, em média, 

plantas tropicais e auto-incompatíveis apresentam valores de limitação de pólen de 0,59 e 

0,56, respectivamente. Esses valores são 236 e 224% maiores que a limitação de pólen da 

espécie tropical e auto-incompatível I. bahiensis. 

O excesso de flores em I. bahiensis pode, potencialmente, favorecer a produção de 

frutos por influenciar na taxa de visitação dos polinizadores, uma vez que aumentaria sua 

atratividade, e ofereceria maiores quantidades de recursos, como pólen e néctar 

(SUTHERLAND; DELPH, 1984). Indivíduos maiores de I. bahiensis, com maior exibição 

floral atraíam, de fato,  mais visitantes. 

A hipótese do aborto seletivo parece não justificar a baixa proporção fruto/flor, 

pois não foi verificada a presença de aborto de frutos em I. bahiensis. Tal fato provavelmente 

está relacionado com a presença de incompatibilidade esporofítica nas espécies de 

Convolvulaceae (MARTIN, 1970). De acordo com Kowyama, Tsuchiya e Kakeda (2000), 

reações de auto-incompatibilidade esporofítica ocorrem na superfície do estigma em uma fase 

inicial, após a entrega do pólen, e resulta na parada completa da germinação de tal forma que 

nenhuma semente é produzida. 

De acordo com a hipótese de doação de pólen, enquanto todas as flores podem 

contribuir para o sucesso reprodutivo masculino, somente as que desenvolvem frutos influem 

diretamente no sucesso reprodutivo feminino (SUTHERLAND, DELPH, 1984, 

SUTHERLAND, 1986). Entretanto, mesmo as flores que não produziram frutos podem, 

potencialmente, contribuir de forma indireta para aumentar o sucesso reprodutivo feminino, 

por produzirem pólen que fertiliza os óvulos de outra planta da mesma espécie 

(SUTHERLAND, 1987). Portanto, as flores em excesso de I. bahiensis podem participar 

diretamente do sucesso reprodutivo masculino, pois não desenvolveram frutos, e 

indiretamente do feminino.  

O sistema de reprodução prevalecente no gênero Ipomoea é o alógamo 

(McDONALD, 1991). Este tipo de sistema é comumente mantido através da hercogamia ou 

da auto-incompatibilidade (MARTIN, 1970, McDONALD, 1991). A espécie I. bahiensis 

possui, como processo mantenedor do sistema alógamo, a auto-incompatibilidade. Alguns 

trabalhos mostram que esta característica também tem sido o que mantém esse sistema em 

outras espécies de Ipomoea (KIILL; RANGA, 2003, STUCKY; BECKMANN, 1982, 
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KOWYAMA, TSUCHIYA, KAKEDA, 2000), embora outros trabalhos tenham revelado que 

a autocompatibilidade não seja tão incomum (MACHADO; SAZIMA, 1987, MURCIA, 1990, 

GALETTO; FIONI; CALVIÑO, 2002).  

De acordo com Martin (1970), plantas perenes do gênero Ipomoea seriam 

incompatíveis, enquanto que as plantas anuais, como I. bahiensis, seriam autocompatíveis. 

Entretanto, os dados extraídos do experimento de requerimento de pólen mostram que as 

flores não formam frutos quando recebem pólen do próprio indivíduo. A formação de frutos 

ocorreu somente quando os estigmas foram expostos a pólen cruzado. Portanto, tais dados não 

corroboram com as predições de Martin (1970).  

A incompatibilidade pode evitar a depressão endogâmica e aumentar a variação 

genética por favorecer a polinização cruzada (BARRETT, 2002). Em contrapartida, o sistema 

de auto-incompatibilidade pode limitar o número de parceiros possíveis para o cruzamento, 

principalmente em populações onde o número de indivíduos é pequeno, podendo levar a baixa 

produção de sementes e até a extinção local (BYERS; MEAGHER, 1992). Isso se dá porque 

em pequenas populações de plantas auto-incompatíveis, ocorre perda de diversidade gênica 

(BUSH; SCHOEN, 2008). Não obstante, Stucky e Beckmann (1982) observaram 

experimentalmente que a maioria das populações de Ipomoea pandurata por eles estudadas 

possui diversidade de alelos suficiente para ocorrer polinização efetiva. Como os indivíduos 

de I. bahiensis estudados habitaram uma área de fragmento, é possível que a população 

apresente baixa diversidade de alelos e, consequentemente, limitação de parceiros 

compatíveis devido a semelhança genética. Entretanto, há diversidade suficiente para a 

produção de frutos. 

O experimento de polinização com flores ensacadas com filó não produziu 

nenhum fruto. Tal fato mostra que o vento não possui função no transporte de pólen da 

espécie vegetal. É necessário, portanto, que haja vetores bióticos. Machado e Melhem (1987) 

sugerem que a ornamentação dos espinhos, característicos do gênero e presentes em I. 

bahiensis (VITAL; SANTOS; ALVES, 2008), pode auxiliar na fixação e transporte dos grãos 

de pólen por insetos. Isso confirma a associação morfológica do pólen com o tipo de 

transporte polínico, além de afirmar que a espécie é estritamente zoófila. 

Plantas com necessidade de polinizadores bióticos são mais susceptíveis à variação 

na comunidade desses indivíduos. Em ambientes fragmentados, ocorrem mudanças na 

abundância e composição dos polinizadores, o que pode conduzir a restrição de pólen 

depositado sobre o estigma (KNIGHT et al., 2005a). Cunningham (2000), em estudo sobre a 

influência da fragmentação do habitat sobre a polinização e produção de frutos, observou que 
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Acacia brachybotrya e Eremophila glabra receberam menos pólen em áreas fragmentadas. É 

possível que a principal causa da limitação de pólen na população de I. bahiensis seja a 

fragmentação, que pode afetar tanto fatores abióticos como bióticos (KNIGHT et al., 2005a). 

 

5.4 Visitantes florais 

 

5.4.1 Frequência de visitação 

 

Em geral, quando as flores produzem néctar, as relações entre essas flores e sua 

guilda de visitantes são entendidas a partir deste recurso (WESTERKMAP, no prelo), uma 

vez que as características e a produção de néctar podem estar relacionadas com o 

requerimento de polinizadores (NICOLSON; NEPI; PACINI, 2007). A disponibilização de 

néctar desde a abertura floral até as 12h, em I. bahiensis, possivelmente procura garantir a 

visita dos polinizadores durante todo o tempo em que o estigma está receptivo, uma vez que o 

período de produção coincide com o período de receptividade.  Tal fato colabora com a ideia 

de que os visitantes de I. bahiensis registrados neste trabalho não são legítimos, pois os 

principais polinizadores foram abelhas à busca de pólen. Dessa forma, a dinâmica de visitação 

destes insetos é explicada pela disponibilidade de pólen.  

A predominância de visitas no período de 6h às 9h reflete o fato desse ser o 

horário em que há maior disponibilidade de pólen. Foi percebido que da totalidade das visitas, 

88% foram realizadas por insetos que utilizam a flor de I. bahiensis como fonte de pólen. A 

baixa visitação após as 10h é devido a depleção deste recurso. No período de maior incidência 

solar, a menor visitação provavelmente se deve ao possível aumento da viscosidade do néctar 

(BARTH, 1995). O ligeiro aumento da frequência no período de 12h às 14h se deve não 

somente ao consumo de néctar pela Melitomella grisescens, mas também à presença de 

machos desta abelha abrigados nas flores. Todavia, a visitação nesse horário não favorece a 

formação de frutos, pois o estigma não está receptivo. 

Os principais visitantes foram Augochlora sp., M. grisescens e L. huberi. De 

acordo com comportamento de visita e frequência, essas abelhas podem ser classificadas 

como as principais polinizadoras, enquanto que as demais abelhas (com exceção de machos 

de Augochlora sp.) são polinizadoras ocasionais. Evidências empíricas têm demonstrado que 

para algumas espécies a frequência de visitação influencia mais que a efetividade por visita do 

polinizador. Sahli e Conner (2006), em estudo sobre os sistemas de polinização de 17 espécies 

vegetais, mostraram que a importância do polinizador foi determinada mais pela taxa de 
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visitação do que pelas diferenças no desempenho por visita. O aumento na frequência de 

visitas pode aumentar as chances de deposição de pólen, o número de grãos de pólen 

depositados e, por conseguinte, a produção de sementes (MOTTEN et al., 1981).  

Se se considerar a estimativa de Cruden (2000) de 4 a 6 grãos de pólen para a 

fertilização de um óvulo, então 16 a 24 grãos de pólen seriam suficientes para a fertilização 

dos quatro óvulos de uma flor de I. bahiensis. Embora não tenha sido contabilizada a 

quantidade de pólen disponível para polinização no corpo dos animais, foi facilmente 

observado com lupa e por fotografias que todas as espécies de polinizadores possuíam em seu 

corpo quantidades superiores após as visitas às flores. Essa pequena quantidade de pólen 

necessária para a polinização sugere que todos os polinizadores registrados possuam alta 

eficiência por visita, uma vez que é presumível que em uma única visita haja quantidade de 

pólen suficiente para fertilização da totalidade dos óvulos. Portanto, aquelas abelhas que 

apresentam maior frequência podem ser consideradas como os polinizadores mais efetivos, 

dado que todos possivelmente entregam quantidades de pólen suficiente por visita. 

Todavia, devido ao comportamento localizado da maioria dos polinizadores 

(BULLOCK; MARTÍNEZ DEL RIO; AYALA, 1989), a entrega de pólen suficiente em uma 

única visita pode favorecer, depois de várias visitas, a formação de uma camada de pólen 

incompatível, impedindo a chegada de pólen adequado sobre o estigma. Isso pode ser 

favorecido principalmente por abelhas de pequeno porte como as registradas aqui, pois 

possuem pequena movimentação. 

O baixo número de indivíduos de A. mellifera encontrado em I. bahiensis 

possivelmente é composto por operárias escoteiras à busca de novas fontes de alimento, pois é 

comum que essa espécie forrageie em grandes quantidades de indivíduos, apresentando alta 

constância floral (SEELEY, 2006), e não em baixa frequência. Quando essas escoteiras 

encontram uma nova e rica fonte de alimento, comunicam às operárias de sua colmeia, a fim 

de assegurar que o forrageamento da colônia se foque sobre os mais ricos sítios de 

alimentação (SEELEY, 2006). Essas escoteiras devem ter comunicado sobre I. bahiensis à 

colmeia, mas provavelmente outras fontes florais foram consideradas mais adequadas. Isso 

justificaria a ausência do forrageamento em grande número de operárias, como é comum em 

abelhas melíferas. Essa ideia é fortalecida pelo período de florescimento de I. bahiensis. Esse 

se inicia na época das chuvas e estende-se até o início do período seco (PIEDADE, 1998). 

Nessa época, como há grande oferta de recursos florais, é possível que ocorra maior 

competição por polinizadores (CAMPBELL, 1985). Assim, as abelhas melíferas optaram por 

forragear em outras espécies florais.  
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A elevada frequência de abelhas em I. bahiensis deve-se à necessidade que essas 

tem de otimizar o forrageamento de pólen para produzir mais descendentes (WESTERKAMP; 

CLASSEN-BOCKHOFF, 2007). Müller et al. (2006) registraram que espécies de abelhas 

solitárias européias utilizam 7 a 1100  flores para coletar pólen suficiente para criar uma única 

larva. Eles observaram que para 85% das 41 espécies de abelhas estudadas foi necessário o 

conteúdo completo de pólen de mais de 30 flores de diferentes espécies. Por sua vez, 

Schlindwein et al. (2005) registraram que 95,5% do pólen de Campanula rapunculus foram 

utilizados por abelhas para criarem sua progênie, enquanto que somente 3,7% do pólen 

contribuiu para a polinização. Assim, a grande necessidade de abelhas por pólen, faz com que 

esses indivíduos realizem diversas visitas às flores e, portanto, tornem-se frequentes. Como I. 

bahiensis apresenta um grande número de flores por planta, há, por conseguinte,  uma grande 

disponibilidade de pólen, o que a torna atrativa para as várias espécies de abelhas.  

Em contrapartida, borboletas visitam flores somente para satisfazerem suas 

necessidades energéticas individuais. Assim, em geral, esses animais realizam menos visitas 

se comparados às abelhas. Adicionalmente, o grande número de abelhas pode ter influenciado 

a baixa visitação por borboletas. Sabe-se que as abelhas podem deslocar outros animais 

visitantes de fontes florais (GOULSON, 2003). É possível que o grande número de indivíduos 

da assembleia de abelhas de I. bahiensis possa ter inibido a presença de borboletas. Isso é 

reforçado pelo comportamento agressivo apresentado pelas abelhas mais frequentes 

(Augochlora sp., Melitomella grisescens e Lithurgus huberi), principalmente por Melitomella 

grisescens. Embora não tão comum, foram observados confrontos agonísticos entre essas 

espécies e entre indivíduos da mesma espécie. Entretanto, em todas as interações observadas, 

a abelha que estava na flor permanecia, enquanto que a outra saía. Contudo, não foi observado 

esse comportamento entre abelhas e borboletas. 

Se a flor é evolutivamente adaptada à polinização por Lepidópteros, mas, em 

contrapartida é polinizada eficazmente por insetos que são tão distintos em seus 

comportamentos florais, surge o paradoxo levantado por Ollerton (1996): porque muitas 

flores mostram especialização em características florais, mas muitas vezes são visitadas por 

diversos conjuntos de animais? Segundo Johnson e Steiner (2000) esse problema pode ser 

resolvido se apenas uma pequena parcela da assembléia de visitantes agem como 

polinizadores, ou se os visitantes são funcionalmente equivalentes. Entretanto, os principais 

polinizadores observados neste trabalho são abelhas coletoras de pólen, que diferem 

funcionalmente dos Lepidópteros sugadores de néctar. Sugere-se que, como muitas plantas, I. 

bahiensis encontra-se entre os extremos da dicotomia do sistema de polinização, não 
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possuindo um sistema altamente especializado e nem generalista. Apesar de borboletas e 

abelhas promoverem a polinização, a morfologia floral sugere que os polinizadores que 

historicamente exercem pressão seletiva sobre I. bahiensis sejam Lepidópteros. 

Essa plasticidade no sistema de polinização garante que na ausência de seu 

principal polinizador (Lepidóptero) abelhas de pequeno porte promovam o fluxo de material 

genético. Além disso, tal fato permite que I. bahiensis, embora auto-incompatível, apresente 

características de planta daninha, comumente mantendo suas populações em habitats alterados 

por ação humana (BAKER, 1974), onde a comunidade de polinizadores é imprevisível 

(AIZEN; FEINSINGER, 1994).  

 

5.4.2 Comportamento 

 

Espécies de Hesperiidae são conhecidamente visitantes frequentes de algumas 

espécies vegetais (CRUDEN; HERMANN-PARKER, 1979). Machado e Sazima (1987) 

observaram que Celaenorrhinus similis (uma espécie de Hesperiidae) foram polinizadores 

efetivos de Ipomoea quamoclit, apresentando comportamento que beneficiava a polinização. 

Acredita-se que Hesperiidae sp.1 e sp.2 apresentem comportamento que favoreça a 

polinização, pois provavelmente ocorre o contato dos seus aparelhos bucais com as partes 

reprodutivas quando procuram o néctar contido na câmara. Com isso, sua língua toca as 

anteras e o estigma e favorece a remoção e deposição de pólen, garantindo a polinização. 

Quanto às abelhas, pode-se distinguir três tipos de comportamentos intraflorais 

exibidos em I. bahiensis. Primeiro, abelhas que caminham pela parede do tubo floral e tocam 

com o dorso nas partes reprodutivas. Segundo, animais que andam retilínea e 

longitudinalmente sobre as partes reprodutivas. E terceiro, insetos que caminham sobre os 

filetes, realizando movimentos circulares em torno do eixo central. O primeiro 

comportamento é expresso por abelhas consumidoras de néctar. Os dois outros estão 

relacionados à coleta de pólen.  

Exomalopsis analis, Augochloropsis sp. e A. mellifera visitam a flor para consumir 

néctar e apresentam, consequentemente, o primeiro comportamento. Estes insetos, por 

possuírem tamanho adequado à morfologia floral de I. bahiensis, promovem a polinização 

nototríbica. Melitomella grisescens, Lithurgus huberi e Augochlora sp. utilizam 

principalmente pólen. Devido ao comportamento intrafloral de coleta desses animais, eles 

promovem a polinização esternotríbica, pois contatam o estigma com o ventre a as pernas 

diversas vezes durante uma única visita.  
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Melitomella grisescens, Lithurgus huberi e Augochlora sp. caminham sobre o eixo 

central para coletar pólen das anteras dispostas em diferentes alturas. Quando as abelhas 

realizam a coleta de pólen, às vezes raspavam o estigma, confundido-o com as anteras. Notou-

se que esse comportamento de coleta pode prejudicar a produção de frutos. Visto a fragilidade 

do órgão feminino, isso pode causar injúrias e impedir que ele mantenha sua funcionalidade. 

Quanto à remoção de pólen do corpo, as abelhas aparentemente possuem 

eficiências diferentes. Foi observado que Lithurgus huberi tinha, em relação às demais 

abelhas, maior quantidade de pólen sobre o corpo depois de realizado o transporte deste 

recurso para as escopas. Como esta abelha se contaminava propositadamente, mais pólen 

aderia ao seu corpo, principalmente em regiões que o animal não consegue efetuar uma 

limpeza efetiva. Essa maior disponibilidade de pólen para a polinização favorece sua 

deposição sobre o estigma. 

Durante a coleta, Melitomella grisescens umedece o pólen e armazena-o nas 

escopas localizadas nas pernas traseiras. Augochlora sp. também transporta esse pólen para as 

escopas das pernas de trás. A inserção do pólen nessas estruturas pode impossibilitar a 

utilização do mesmo para a polinização, diminuindo a quantidade de pólen depositado sobre o 

estigma. Lithurgus huberi, por sua vez, transporta grande quantidade de pólen seco em 

escopas ventrais. Diferente das escopas das outras abelhas registradas, a escopa ventral de 

Lithurgus entrava em contato diversas vezes com o estigma, visto que o principal contato do 

corpo do animal com as partes florais era ventral. Aparentemente, o pólen contido nessa 

escopa poderia ser retido pelo estigma ao tocá-lo.  De modo semelhante, Taura e Laroca 

(2004) sugerem que o contato das escopas ventrais de Bicolletes tauraphilus sobre os 

estigmas das flores de Vassobia breviflora pode ter favorecido a transferência de pólen. 

Melitomella grisescens, Lithurgus huberi e Augochlora sp. promovem também 

polinização nototríbica quando andam sobre a parede do tubo, durante o consumo ocasional 

de néctar. Embora machos de Augochlora sp. apresentem comportamento semelhante, eles 

são pequenos e não tocam as anteras quando acessam a base do tubo, sendo considerados, 

portanto, furtadores de néctar. 

O comportamento de pilhagem de néctar pode ser classificado de três formas 

distintas (INOUYE, 1980).  Furto de néctar, quando o recurso é retirado por vias legítimas, 

sem provocar injúrias nos tecidos florais; roubo primário, quando o néctar é consumido por 

meio de danos nos tecidos florais; e roubo secundário, quando o pilhador acessa o néctar por 

meio do dano causado durante o roubo primário. De acordo com este autor, as plantas 

responderam evolutivamente aos furtadores e roubadores de néctar, no sentido de 
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desencorajar tais visitantes. Uma dessas respostas é o aparecimento de nectários extraflorais e 

extranupciais, que podem atrair, por exemplo, formigas agressivas que protegem a fonte de 

néctar, e consequentemente a flor, contra esses pilhadores (RUDGERS; GARDENER, 2004). 

Entretanto, essa tática, como outras (por exemplo, o maior espessamento de tecidos) que 

algumas plantas possuem, embora possa diminuir a ação de roubo, não tem mostrado sucesso 

em deter furtadores de néctar. Isso ocorre por que esses insetos acessam o néctar pela mesma 

abertura usada pelo polinizador (INOUYE, 1980).  

Diferente de outros trabalhos com espécies de Ipomoea (MAIMONI-RODELLA, 

1991, MACHADO, SAZIMA, 1987) não foi observado roubo em I. bahiensis, mas somente 

furto de néctar. Embora não tenha sido analisado experimentalmente, é provável que a 

ausência de roubo se deva à presença de nectários extranupciais.  O furto de néctar foi 

realizado por machos de Augochlora sp.. Este adentra o tubo sem tocar as anteras, não 

favorecendo a troca de material genético. Tal fato concorda com a afirmativa de Inouye 

(1980) que ladrões de néctar que não danificam flores geralmente são pequenos. Entretanto, 

segundo o mesmo autor, esse furto não influencia grandemente a atividade dos polinizadores.  

Embora não tenha sido montado um experimento para quantificar a movimentação 

entre indivíduos florais, a observação do maior número de flores visitadas por planta pelas 

espécies Augochlora sp. e Melitomella grisescens em relação as Lithurgus huberi e 

Exomalopsis analis sugere que estas abelhas possuam maior movimentação entre indivíduos 

que aquelas. Essa movimentação diferenciada pode ter impacto sobre a deposição de pólen 

que as diferentes espécies de abelhas exercem sobre o estigma. Ne’eman e colaboradores 

(2010) comentam, por exemplo, que se dez visitantes florais realizam uma visita por planta 

(por unidade de tempo) o pólen entregue apresentará diferenças em quantidade e qualidade se 

comparado com o depositado por um único visitante floral que realiza dez visitas por planta. 

É provável que, devido ao seu comportamento entre plantas, Lithurgus huberi e Exomalopsis 

analis realizem maior deposição de pólen cruzado que Augochlora  sp. e Melitomella 

grisescens. 

Segundo Schlindwein (2004), Melitomella grisescens é oligolética em relação à 

Ipomoea. De acordo com o mesmo autor, estudos realizados em Opuntia, Pavonia, Merremia, 

Ipomoea e outros gêneros vegetais mostram que abelhas oligoléticas são polinizadores 

efetivos, sendo na maioria dos estudos os principais polinizadores. Isso ocorre porque essas 

abelhas podem apresentar adaptações morfológicas e comportamentais para coleta de pólen 

nessas plantas (SCHLINDWEIN, 2004). Abelhas da tribo Emphorini (tribo a que pertence 

Melitomella grisescens) são adaptadas à coleta de pólen ornamentado e grande, sendo 



70 

 

consideradas, em geral, como abelhas oligoléticas para espécies de Ipomoea (CAMILLO; 

GARÓFALO; SERRANO, 1993). Diversos trabalhos demonstram a presença de espécies de 

abelhas do grupo Emphorini atuando como polinizadores de espécies de Ipomoea 

(MAIMONI-RODELLA; YANAGIZAWA, 2007, KIILL; RANGA, 2003, GALETTO; 

BERNADELLO, 2004, DEVALL; THIEN, 1989). Nesta pesquisa, esta abelha foi frequente e 

apresentou comportamento de forrageio adequado, sendo considerada como polinizadora 

efetiva. Tal fato concorda com a afirmativa de Schlindwein (2004).  

É sabido que abelhas do gênero Lithurgus utilizam Ipomoea como fonte de 

alimento (HOUSTON, 1971). Segundo Rust e colaboradores (2004) espécies desse gênero 

utilizam principalmente Asteraceae, Convolvulaceae e Malvaceae como fonte de pólen. De 

acordo com Houston (1971), espécies de Lithurgus, em geral, dependem exclusivamente de 

plantas com grãos de pólen bem ornamentados para satisfazerem seus requerimentos 

alimentícios. As flores de I. bahiensis enquadram-se perfeitamente nesta descrição, visto que 

possuem flores com grãos de pólen grandes e ornamentados com espinhos (VITAL; 

SANTOS; ALVES, 2008).  

No gênero Lithurgus, embora existam espécies poliléticas (HANNAN; MAETA, 

2007), ocorrem também oligoléticas (HOUSTON, 1971). De acordo com Rust e 

colaboradores (2004), Lithurgus chrysurus coleta predominantemente pólen de um único 

gênero. De modo semelhante, Houston (1971) registrou que Lithurgus atratiformis coleta 

pólen exclusivamente de espécies de Ipomoea (Convolvulaceae) e Hibiscus (Malvaceae). No 

presente estudo, não foi observada a presença de Lithurgus huberi sobre outras espécies 

vegetais. É provável que a coleta de pólen de Lithurgus huberi seja predominante em espécies 

de Ipomoea, ou mesmo que seja oligolética em relação às espécies desse gênero. Kiill e Ranga 

(2003) observaram que Lithurgus huberi foi o principal polinizador de Ipomoea asarifolia. 

Espécies de Augochloropsis utilizam Ipomoea como fonte de néctar e pólen 

(MAIMONI-RODELLA, 1991, GALETTO; BERNARDELLO, 2004). Galleto e Bernardello 

(2004) observaram que essas abelhas são visitantes comuns de Ipomoea cairica e Ipomoea 

hieronymi. Segundo Maimoni-Rodella e Yanagizawa (2007), Augochloropsis artemisia é um 

polinizador efetivo de Ipomoea grandiflora. Abelhas pertencentes à Augochlora também são 

comuns forrageadores de flores de Ipomoea (DEVALL; THIEN, 1989, MAIMONI-

RODELLA, 1991). Em estudo sobre o sucesso reprodutivo de populações de Ipomoea 

purpurea, Galleto, Fioni e Calviño (2002) observaram que abelhas Augochlora foram 

responsáveis pelo transporte polínico, o que consequentemente influenciou na produção de 

frutos na população. Em I. bahiensis, Augochloropsis sp. forrageou néctar, enquanto 
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Augochlora sp. forrageou  néctar e pólen. Ambos os insetos foram responsáveis por transporte 

polínico. Entretanto, Augochloropsis sp. visitou ocasionalmente as flores, não apresentando 

papel significativo na produção de frutos de I. bahiensis. De modo contrário, Augochlora sp. 

foi o principal polinizador, pois apresentou comportamento adequado e uma alta frequência 

de visitação, abrangendo mais que a metade da totalidade das visitas. 

Espécies de Exomalopsis forrageiam diversas espécies de Ipomoea. Maimoni-

Rodella (1991) observaram que essas abelhas visitavam flores de Ipomoea aristolochiaefolia, 

enquanto que Machado e Sazima (1987) observaram que essas abelhas visitavam Ipomoea 

quamoclit. De acordo com Maimoni-Rodella e Yanagizawa (2007), Exomalopsis 

fulvofasciata foi um polinizador efetivo de Ipomoea cairica. Em todas essas pesquisas, os 

autores verificaram que essas abelhas visitavam as flores de Ipomoea somente para consumo 

de néctar. De modo semelhante, Exomalopsis analis visitou as flores de I. bahiensis apenas 

para ingerir néctar e não foi observada a coleta de pólen por esses insetos. Embora ele 

promova polinização, sua visita a flor foi ocasional. Por isso, provavelmente não apresentou 

papel significativo na produção de frutos da população estudada. 

As plantas possuem vários recursos que são utilizados por abelhas (ROUBIK, 

1989). Dentre esses recursos, a utilização de flores como abrigo é comumente citada  

(OLIVEIRA; CASTRO, 2002, SAPIR; SHMIDA; NE’EMAN, 2006). Machos de abelhas 

solitárias normalmente não voltam ao ninho após a eclosão, eles passam a noite dentro de 

flores ou agarrados em outras estruturas da planta (ALVES-DOS-SANTOS et al., 2009, 

WESTERKAMP, no prelo). Em geral, as abelhas pernoitam em aglomerações ou sozinhas 

dentro de flores ou em outras partes vegetais (ALVES-DOS-SANTOS et al., 2009). Machos 

de Augochlora sp. não formaram aglomerações, mas permaneceram sozinhos dentro de flores 

até o amanhecer.  

De acordo com Sapir e colaboradores (2006), existem somente duas razões para 

essas abelhas pernoitarem dentro de flores: ou elas se escondem de predadores noturnos, ou 

utilizam o calor matinal para iniciarem sua atividade de voo. Se esses autores estão corretos, 

então as flores de I. bahiensis provavelmente são utilizadas como abrigo para evitar a 

predação, pois a temperatura mínima no local é maior que 23°C (FUNCEME), acima do calor 

necessário para as abelhas em geral iniciarem sua atividade de voo (PICK; BLOCHTEIN, 

2002, HILÁRIO; IMPERATRIZ-FONSECA; KLEINERT, 2000). Geralmente, os machos 

entram nas flores ou se direcionam à outros locais para dormir quando se aproxima a noite 

(ALVES-DOS-SANTOS et al., 2009). No entanto, Melitomella grisescens entrava na flor em 

torno das 11h, permanecendo até a manhã seguinte. É possível que esse comportamento esteja 
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relacionado com a fuga de predadores, pois o descanso em folhas e galhos deixa os animais 

mais susceptíveis aos ataques de predadores. Outra explicação para esse comportamento é a 

proteção contra a irradiação direta. É possível que as abelhas se mantivessem na flor para 

evitar a incidência direta do sol e, consequentemente, a perda de umidade. 

A permanência de Melitomella grisescens dentro da flor durante parte do dia e 

toda noite não favorece o sucesso reprodutivo de I. bahiensis, pois a flor não é funcional nesse 

período. Porém a espécie vegetal provavelmente beneficia a sobrevivência dessa abelha, pois 

lhe fornece abrigo.  

 

5.5 Visitantes extranupciais e predadores 

 

5.5.1 Visitantes extranupciais 

 

  Foram observadas diversas espécies forrageando néctar extranupcial sobre botões, 

flores e frutos de I. bahiensis. Em geral, tais espécies recrutadas para nectários extranupciais 

podem proteger as flores de pilhadores de néctar (CUAUTLE; RICO-GRAY, 2003), bem 

como ser prejudiciais em vez de benéficas, pois podem roubar recursos florais ou mesmo 

danificar flores, geralmente sem contribuir para a polinização (BEATTIE, 1985). Néctar 

extranupcial pode servir para evitar esses problemas por distrair pilhadores, tais como certas 

formigas, para longe das flores (WÄCKERS, BONIFAY, 2004). Segundo Kevan e Baker 

(1983) esses nectários, como os presentes em Vicia, Prunus, Helianthella e Paeonia, podem 

proteger as flores de formigas. Porém, o benefício não é universal e vários outros estudos 

demonstraram que a visitação de formigas pode não beneficiar plantas portadoras de nectários 

extranupciais (RASHBROOK; COMPTON; LAWTON, 1992). 

Os insetos que acessavam esse néctar agrupavam-se ao redor da base do cálice e 

consumiam o néctar. Geralmente quando um táxon estava presente outro não forrageava o 

recurso na mesma inflorescência. É provável que isso se deva a interações agonísticas entre os 

visitantes dos nectários extranupciais, ou mesmo porque um dos táxons evita forragear 

quando outro já está presente. Entretanto, não foi observada nenhuma interação do tipo 

durante a coleta ou consumo deste recurso, o que sugere que os animais evitam possíveis 

confrontos diretos. 

Os visitantes mais frequentes e abundantes foram formigas e, posteriormente, 

vespas. As espécies de Camponotus e Cephalotes pusillus, provavelmente por possuir ninhos 

no estrato mais elevado da vegetação (AGOSTI et al., 2000), forrageiam em inflorescências 
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mais altas. Entretanto, essas espécies também coletam néctar em inflorescências próximo ao 

solo. A espécie Solenopsis sp. forrageou apenas em inflorescências rasteiras. Esse 

comportamento de forrageio provavelmente está relacionado com o hábito de nidificação no 

solo, próprio do gênero (ANDERSEN, 2000). 

A espécie Solenopsis sp., diferente das espécies de Camponotus e a Cephalotes 

pusillus, cortavam as pétalas da flor. No local de estudo, indivíduos rasteiros de I. bahiensis 

geralmente são pequenos e apresentam poucas inflorescências. A baixa densidade de 

inflorescências e a consequente produção baixa de néctar extranupcial provavelmente é a 

causa da predação de Solenopsis sp. sobre flores. As quantidades de recursos presentes nesses 

indivíduos rasteiros tornam-nos pouco atrativo para o patrulhamento desses insetos sobre as 

flores e é possível que as pétalas de I. bahiensis tornem-se mais atrativas para os insetos. Isso 

confirma o caráter generalista desses forrageadores comumente conhecido (AGOSTI et al., 

2000).  

Ectatomma edentatum forrageou tanto nectários de inflorescências rasteiras como 

em mais altas. Embora as espécies do gênero Ectatomma sejam predadoras ou mesmo 

pilhadoras de outras espécies de formigas, elas também consumem néctar extranupcial, o que 

sugere que essa espécie seja oportunista (BROWN Jr, 2000) 

As assembléias de vespas visitantes de nectários extranupciais podem, 

conhecidamente, deslocar organismos herbívoros e, consequentemente, beneficiar a planta 

(BECKMANN, STUCKY, 1981). De fato, quando espécies de vespas estavam presentes, a 

presença de herbívoros, como larvas de lepidópteros, foi praticamente nula. Todavia, não foi 

verificada predação direta sobre as larvas. 

Outras espécies vegetais vizinhas de I. bahiensis foram visitadas abundantemente 

por Trigona spinipes que, conhecidamente, pode danificar partes florais para roubar néctar. 

Maimoni-Rodella (1991), em estudo sobre a biologia floral de Ipomoea aristolochiaefolia, 

observou que T. spinipes roubavam néctar, perfurando a base da corola. Entretanto, sua 

presença em I. bahiensis foi rara, e somente para consumo de néctar extranupcial. 

Pequenas borboletas, Apis mellifera, Trigona spinipes acessaram ocasionalmente o 

nectário extranupcial. Embora as abelhas e borboletas sejam polinizadores de várias espécies 

vegetais (SCHLINDWEIN; WITTMANN, 1997, MACHADO; SAZIMA, 1987), não foi 

encontrado na literatura nenhum papel ecológico importante que esses insetos desempenham 

quando visitam nectários extranupciais. A presença de A. mellifera e Trigona spinipes nos 

nectários extranupciais de I. bahiensis reforça o conhecimento sobre comportamento 
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generalista e oportunista dessas espécies, que utilizam uma ampla diversidade de fontes de 

néctar (GOULSON, 2003). 

 A partir de observações de campo, sugere-se que os visitantes de nectários 

extranupciais estão diminuindo a taxa de predação e evitando a ação de roubo de néctar na 

espécie I. bahiensis e possivelmente influenciando na produção de frutos. De acordo com 

Oliveira e Freitas (2004), diversos trabalhos têm mostrado que as interações entre as espécies 

vegetais com os visitantes de nectários extranupciais podem influenciar no sucesso 

reprodutivo da planta. Almeida e Figueiredo (2003) concluíram que formigas podem diminuir 

a predação sobre as flores e frutos, aumentando, por conseguinte, o sucesso reprodutivo da 

planta. 

 

5.5.2 Interação Florívoro/Flor e Predador/Presa 

 

O principal florívoro de I. bahiensis foram larvas de Lepidópteros. A predação 

dessas larvas foi mais intensa em botões florais que não havia visitantes de nectários 

extranupciais, ou quando a presença destes ocorria em baixa densidade. Esse resultado 

também foi encontrado na pesquisa de Beckmann e Stucky (1981) que observaram que a 

espécie vegetal Ipomoea pandurata foi principalmente predada onde formigas e vespas foram 

excluídas. Provavelmente a presença desses animais pode estar limitando a ação de florívoros 

em I. bahiensis. De fato, experimentos com um sistema de formiga-planta-borboleta 

demonstra de forma inequívoca que o comportamento de Lepidópteros imaturos e adultos está 

intimamente relacionado com o uso de uma planta hospedeira, onde a visitação intensiva por 

formigas pode ter um grave impacto sobre a sobrevivência da larva (OLIVEIRA; FREITAS, 

2004). Todavia, não foi observada nenhuma interação direta de formigas e vespas sobre as 

larvas. 

 Aranhas comumente predavam Lepidópteros imaturos em flores abertas. A 

predação dessas aranhas sobre tais larvas, provavelmente traz benefício ao sucesso 

reprodutivo da planta, pois diminui a ação dos florívoros sobre os botões. Em contrapartida, a 

predação das espécies de aranhas sobre os visitantes florais pode influenciar negativamente o 

fluxo de pólen por diminuir o número de visitantes florais que acessam a flor. Dukas e Morse 

(2003) observaram que as abelhas Bombus ternarius visitaram Misumena vatia em menor 

frequência quando espécies de aranhas estavam nas flores. Embora abelhas Bombus de maior 

porte que Bombus ternarius não evitavassem forragear onde aranhas estavam presentes, em 

geral, a visitação foi menor na presença de aranhas. Em I. bahiensis, observou-se que as 
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abelhas mais comumente predadas também foram as de menor porte. É possível que isso se 

deva a maior vulnerabilidade dessas abelhas (DUKAS; MORSE, 2003). Provavelmente tal 

predação pode influenciar na produção de frutos nas espécies vegetais, pois afeta a interação 

planta/polinizador e interfere na magnitude da limitação de pólen (DUKAS; MORSE, 2003, 

KNIGHT et al., 2005a, KNIGHT et al., 2005b).  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A análise da morfologia e de sua funcionalidade mostrou que a flor apresenta 

predominantemente atributos que permitem enquadrá-la na síndrome de psicofilia. Contudo, 

ela apresenta uma plasticidade que a permite ser polinizada por abelhas de pequeno porte. 

Além disso, a análise revelou que a principal característica morfológica que atua na seleção 

dos polinizadores são o diâmetro do tubo e o comprimento da câmara nectarífera.  

O estudo da biologia floral revela que a secreção de néctar coincide com o período 

de receptividade do estigma. Isso provavelmente ocorre para garantir a visitação de borboletas 

nesse período, e mostra que o principal atrativo é o néctar. Entretanto, como os visitantes 

predominantes foram abelhas coletoras de pólen, a dinâmica de visitação é explicada a partir 

da disponibilidade deste recurso. Isso sugere que secundariamente o pólen exerce a função de 

chamariz na falta de seu principal polinizador, atraindo abelhas. 

O experimento de requerimento de pólen mostra que há carência deste recurso, 

seja em quantidade ou qualidade, uma vez que a polinização cruzada manual produziu mais 

frutos que a polinização livre.  Além disso, os resultados obtidos não confirmam as previsões 

da teoria de seleção sexual, pois o aumento na oferta e na qualidade de pólen (pólen cruzado) 

aumentou o sucesso reprodutivo feminino (produção de frutos). Dessa forma, a hipótese de 

limitação de pólen explica plausivelmente a diminuição no sucesso reprodutivo das plantas. 

Portanto, espera-se que a limitação de pólen tenha consequências negativas sobre o 

crescimento populacional das espécies vegetais, pois limita a entrada de sementes no ciclo de 

vida da planta, via diminuição na produção de frutos. 

A maior quantidade de flores em relação aos frutos em I. bahiensis pode refletir a 

ação da predação ou da limitação de recursos que, por sua vez, podem promover aborto das 

flores. Em contrapartida, a limitação de pólen também pode diminuir a produção de frutos, 

fazendo com que haja um excesso de flores que não tiveram seus óvulos fertilizados. No 

entanto, esse excesso pode ser um fator intrínseco que foi selecionado ao longo do tempo para 

aumentar o sucesso reprodutivo vegetal. 

O sistema de reprodução de I. bahiensis é estritamente xenógamo, sendo a auto-

incompatibilidade o processo mantenedor desse sistema. Adicionalmente, a deposição de 

pólen sobre o estigma é dependente de insetos (entomofilia), visto que o vento não mostrou 

função no fluxo de pólen. Assim, a plasticidade no sistema de polinização é uma estratégia 

importante que provavelmente favorece o fluxo gênico e a manutenção da população na 
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ausência do principal polinizador, ou mesmo em locais antropizados, onde a comunidade de 

polinizadores é imprevisível. 

Sugere-se que os nectários extranupciais presentes em I. bahiensis apresentem 

função de deter roubadores de néctar e florívoros, visto que quando os forrageadores deste 

recurso estavam presentes, principalmente formigas e vespas, a presença de larva de 

Lepidópteros foi baixa ou mesmo ausente. O roubo de néctar não foi registrado. 

É possível que a ação de predadores, tais como aranhas, por diminuir a atuação dos 

polinizadores, possa diminuir a deposição de pólen sobre o estigma e, consequentemente, 

aumentar a limitação do mesmo nas espécies vegetais. 
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