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Palavras-chave: Polinização e reprodução - Atração das abelhas - Recurso floral 

  Autopolinização espontânea (%) Flores expostas (%) 

T. clavata 30 (3/10) 70 (7/10) 

T. fothergillae 0 (0/30) 0 (0/30) 

T. granulosa 0 (0/30) 100 (30/30) 

T. heteromalla 0 (0/25) 0 (0/25) 

T. aff. langsdorffiana 0 (0/30) 100 (30/30) 

O sucesso reprodutivo de plantas que dependem de polinizadores pode 

estar relacionado tanto ao display quanto aos recursos florais. O objetivo deste 

estudo foi verificar a importância desses dois fatores na frequência de visitas e 

na frutificação de cinco espécies sincronopátricas do gênero Tibouchina. O 

estudo foi realizado no Núcleo de Desenvolvimento Picinguaba, localizado em 

Ubatuba, litoral norte do Estado de São Paulo. As espécies possuem flores 

roxas morfologicamente semelhantes e somente pólen como recurso.  

O display floral foi determinado com base no número médio de flores por 

indivíduo e no diâmetro floral. Para obter a frequência dos polinizadores foram 

feitas observações num total de 210 horas (42 horas para cada espécie). A 

frutificação em flores expostas e em flores ensacadas foi usada para determinar 

a importância dos polinizadores. O recurso floral foi determinado com base na 

quantidade de pólen nas anteras e na sua viabilidade. 

A maior quantidade de flores por indivíduo ocorre em Tibouchina granulosa 

(776.93±126.13 EP), seguida por T. aff. langsdorffiana (420.07±133.12 flores). 

Quanto ao tamanho, T. fothergillae e T. granulosa possuem as maiores flores 

(6.17±0.12cm; 5.61±0.26cm, respectivamente), ao passo que em T. aff. 

langsdorffiana as flores são menores (4.37±0.20cm) que as das outras duas. 

Tibouchina aff. langsdorffiana recebeu mais visitas que T. granulosa apesar 

de possuir menos flores e menores. Se todas as espécies possuem flores 

vistosas, por que T. fothergillae e T. heteromalla quase não foram visitadas? 

Experimentos de polinização indicaram que T. aff. langsdorffiana e T. 

granulosa são 100% dependentes dos polinizadores e T. clavata é parcialmente 

dependente. Para T. heteromalla e T. fothergillae os polinizadores parecem não 

ser importantes, uma vez que essas espécies não produziram frutos em 

nenhum tratamento. 

Apesar de Tibouchina aff. langsdorffiana não possuir a maior flor, 

essa espécie possui a maior viabilidade e quantidade de polén, 

além de receber a maior quantidade de visitas/flor/dia. Assim, o 

display floral parece não ser o fator mais importante na decisão 

das abelhas para visitar as flores, e sim características do 

recurso floral, como a qualidade e a quantidade do pólen. 

"Mesa bonita é bom, mas mesa farta é melhor ainda." 
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Bombus morio visitando uma flor de Tibouchina 

aff. langsdorffiana. Embora as plantas estudadas 

sejam polinizadas por diversas espécies de 

abelhas, B. morio é o único polinizador comum.  

Tibouchina aff. langsdorffiana e T. granulosa possuem grãos de pólen 

altamente viáveis, enquanto que em T. heteromalla e T. fothergillae a viabilidade 

é quase nula. Não houve diferença de viabilidade do pólen entre as anteras de 

tamanhos diferentes em nenhuma espécie. 

Em relação à quantidade de pólen nas anteras, Tibouchina aff. 

langsdorffiana possui mais grãos de pólen que as outras espécies.  


