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RESUMO 

Várias podem ser as causas da variação local no sucesso reprodutivo de espécies 

vegetais, sendo a disponibilidade de recursos abióticos, herbivoria, polinização e dispersão de 

sementes comumente consideradas. Em espécies distílicas, a variação na disponibilidade de 

recursos abióticos pode determinar diferenças na quantidade e no período de produção das 

estruturas reprodutivas, e estas por sua vez podem influenciar a interação planta polinizador, 

modulando o comportamento de forrageio de visitantes florais. Este trabalho teve como 

objetivos verificar como alguns fatores poderiam determinar variação na fenologia e no sucesso 

reprodutivo de Psychotria suterella, uma espécie arbórea distílica comum em florestas no 

sudeste do Brasil. Os fatores experimentalmente investigados foram água, luz, nutrientes 

inorgânicos e superfície foliar. Além disto, investigamos a resposta de abelhas Bombus, B. 

brasiliensis e B. morio, à disponibilidade de recursos florais em quatro escalas espaciais. A 

variação na oferta de recursos não afetou o padrão temporal sincrônico de emissão de botões e 

desenvolvimento de flores dos tipos florais de P. suterella, mas condicionou alterações na 

quantidade das estruturas reprodutivas produzidas de forma distinta em cada tipo floral. Plantas 

com morfologia floral longistila parecem estar se reproduzindo sob condições ambientais 

limitantes, em função de responderem positivamente ao aumento na disponibilidade de recursos, 

enquanto plantas com morfologia floral brevistila parecem estar melhor adaptadas às condições 

ambientais, uma vez que responderam negativamente a todos os tratamentos. Respostas 

fisiológicas singulares parecem ser as responsáveis por essas diferenças. Não houve variação no 

número de flores, energia produzida no néctar das flores e freqüência de visitas a flores e 

plantas para os tipos florais de P. suterella. A oferta de energia por flor e a freqüência de visitas 

por flor variaram entre plantas. Bombus morio e Bombus brasiliensis responderam à variação na 

disponibilidade de recursos florais de P. suterella em escala espacias menores que 5m, visitando 

com mais freqüência plantas com maior oferta de energia, independente da disponibilidade 

energética na vizinhança. Porém, a freqüência de visitas média por flor não apresentou relação 

com a quantidade de recursos florais nas plantas, e não foi influenciada pela densidade de 

energia nas demais escalas, fato que deve estar relacionado à grande variação na produção de 

néctar entre as flores dentro de uma mesma planta. 
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ABSTRACT 
 

 
Several factors might cause intrapopulational variation in plant reproductive success, 

being often mentioned abiotic resource availability, herbivory, pollination and frugivory as 

possible factors. In distylous species, the variation on abiotic resources availability can 

determine differences in quantity as well as in the moment of emisssion of reproductive 

structures. Those structures might influence the plant-pollinator interaction, modeling foraging 

behaviour of floral visitors. The aims of this study were to identify how variation in some 

abiotic resources change the phenology and reproductive success of Psychotria suterella, a 

common distylous species from Brazilian southeastern forests. We experimentally changed the 

amounts of light, water, inorganic nutrients and foliar surface. In addition, we measured the 

frequency of Bombus, B. brasiliensis and B. morio, in relation to floral density at four spatial 

scales. The variation in abiotic resources availability did not change the temporal pattern of 

flowering in both, pin and thrum morphs, although bud and flower number was different. Pin 

plants seemed to be under restrict environmental conditions because the addition of resources 

increased the number of reproductive structures. On the other hand, any alteration in 

environmental resources affected negativelly thrum plants. We did not register variation in 

flower number, energy production in nectar, plant and flower visitation rates for both P. 

suterella floral morphs. Energy supply per flower and flower visitation rates varied among 

plants. Bombus morio and Bombus brasiliensis responded to availabitity of floral resources in 

spatial scales smaller than five meters, visiting more frequently plants with more energy reward 

regardless of neighbourhood energetic availability. The flower visitation rate was not related to 

flower resource availability in P. suterella plants. This result might be determined by the high 

variation in flower energy production within plant. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Espécies vegetais apresentam variação local no sucesso reprodutivo, sendo 

várias as hipóteses utilizadas para explicar tal variação, como arquitetura das flores na 

planta (Medrano et al.2000), disponibilidade de recursos abióticos (Lee & Bazzaz 1982, 

Kato & Hiura 1999, Parra-Tabla & Bullock 1998), herbivoria (Obeso 1998, 

Mothershead & Marquis 2000), e interação planta-polinizador (Rathcke 1988, Bosh & 

Waser 2001). A magnitude qualitativa e quantitativa da influência de cada um desses 

fatores, que pode variar espaço-temporalmente (Roberts 1996), determina o seu grau de 

importância para a reprodução da planta. 

O efeito de cada fator na fecundidade pode ser observado pela variação na 

produção de frutos e sementes (Stephenson 1981, Susko & Lovett-Doust 1999). A 

escassez de recursos abióticos no início da reprodução pode diminuir a produção dessas 

estruturas devido à baixa emissão de botões e flores, já que tais estruturas são 

relacionadas ontogeneticamente (Allphin et al. 2002). Considerando etapa posterior, a 

fecundidade pode depender da quantidade de recurso disponível no ambiente quando 

este é fundamental na composição de frutos e sementes (Stephenson 1981, Campbell & 

Halama 1993, Verburg, & During 1998, Akhalkatsi & Lösch 2005, Caruso & 

Remington 2005). Determinar a influência de tais fatores sobre o sucesso reprodutivo da 

função feminina, freqüentemente mensurado pela produção de frutos e sementes, é um 

tema central em questões que envolvem a reprodução de espécies vegetais 

(Niesembaum 1993). 

Em espécies vegetais polinizadas por animais, a quantidade de flores também 

pode influenciar a produção de frutos quando o arranjo floral apresenta função de 

atração dos polinizadores (Thompson 2001). Nesse cenário, se a freqüência de visitas às 
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plantas depende da densidade de flores, a fenologia da espécie vegetal pode ser fator 

importante para determinar a intensidade da interação, uma vez que o padrão de florada 

sincrônico ou disperso influencia a quantidade de flores disponíveis aos animais. Dessa 

maneira, agora sob o ponto de vista do polinizador, as flores ou as substâncias ofertadas 

por elas, como pólen e néctar, passam a ser os recursos ambientais que podem variar 

espaço-temporalmente (Roberts 1996, Shafir et al 2006). Por essa razão, estudos de 

interação devem investigar também a escala espaço-temporal na qual a densidade floral 

pode influenciar o comportamento do polinizador (Wiens & Milne 1989), tentando 

analisar o ambiente sob o ponto de vista do animal e caracterizando melhor os processos 

na comunidade natural.  

 

Considerando o contexto apresentado, este trabalho teve como objetivo verificar 

como alguns fatores ambientais poderiam determinar a variação na fenologia e sucesso 

reprodutivo de Psychotria suterella, e foi dividido em duas partes: Capítulo 1 descreve 

a fenologia de botões, flores e frutos e o sucesso reprodutivo de Psychotria suterella em 

função da variação na disponibilidade de água, luz, nutrientes inorgânicos, e da perda de 

superfície fotossintetizante; e Capítulo 2 investiga a resposta de abelhas do gênero 

Bombus, principal polinizador de Psychotria suterella, em função na disponibilidade de 

recursos florais em quatro escalas espaciais distintas. 
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Capítulo I 

 

 

VARIAÇÃO NA EXPRESSÃO FENOLÓGICA DE BOTÕES, FLORES E FRUTOS DOS TIPOS 

FLORAIS DE PSYCHOTRIA SUTERELLA (RUBIACEAE) EM FUNÇÃO DE DIFERENTES 

DISPONIBILIDADES DE RECURSO  

 
 
Maria Carolina Checchia da Inês & Silvana Buzato 
 
 
 
Departamento de Ecologia, I.B., Universidade de São Paulo 
Rua do Matão, travessa 14, 321, 05508-900, São Paulo, SP 
 
 
 
 

RESUMO: Em espécies distílicas, a variação na disponibilidade de recursos abióticos 
pode determinar diferenças na quantidade e no período de produção das estruturas reprodutivas 
de tipos florais distintos. Para determinar o padrão fenológico de produção de botões, 
flores e frutos nas plantas de Psychotria suterella com morfologias florais distintas, e se 
este varia em condições experimentais de aumento ou redução de recursos abióticos, 
experimentos de irrigação, adubação, sombreamento e defoliação foram conduzidos. A 
emissão de botões e flores foi um evento sazonal e sincrônico para ambos tipos florais, 
sendo a frutificação um evento que ocorreu durante todo o ano. No caso de plantas com 
morfologia floral brevistila, todos os tratamentos tiveram efeito negativo sobre a 
fenologia reprodutiva. Já no caso de plantas com morfologia floral longistila, a maior 
disponibilidade de água e nutrientes inorgânicos aumentou a produção de botões, flores 
e frutos; a defoliação aumentou a produção de botões e flores durante todo o período de 
estudo e de frutos até março de 2005; e o sombreamento diminuiu a produção das três 
fenofases. Concluímos que o padrão sincrônico de emissão de botões e desenvolvimento 
de flores ao longo do período é uma característica bem marcada para Psychotria 
suterella, uma vez que a variação na oferta de recursos não acarretou mudanças nesse 
padrão. Além disso, a disponibilidade de recursos abióticos afetou quantitativamente a 
fenologia reprodutiva e o sucesso reprodutivo da espécie de forma distinta entre os tipos 
florais. Plantas com morfologia floral longistila parecem estar se reproduzindo sob 
condições ambientais limitantes, em função de responderem positivamente ao aumento 
na disponibilidade de recursos; enquanto plantas com morfologia floral brevistila 
parecem estar melhor adaptadas às condições ambientais, uma vez que responderam 
negativamente a todos os tratamentos. Respostas fisiológicas singulares parecem ser as 
responsáveis por essas diferenças. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fenologia reprodutiva, funções sexuais, heterostilia, recursos 
abióticos, sucesso reprodutivo. 
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INTRODUÇÃO 

Estudos que analisam a fenologia reprodutiva das espécies vegetais abordam a 

distribuição temporal das fenofases principalmente através de comparações entre 

comunidades (Morellato et al. 2000), espécies de uma comunidade (Ashton et al. 1988, 

Sakai et al. 2006, SanMartin-Gajardo & Morellato 2003), populações de uma mesma 

espécie localizadas em ambientes distintos (Armstrong & Irvine 1989), indivíduos com 

diferentes funções sexuais, no caso de espécies dióicas (Bawa & Webb 1983, Otero-

Arnaiz & Oyama 2001), ou tipos florais distintos, no caso de espécies heterostílicas 

(González et al. 2005, Cawoy et al. 2006). 

Os padrões fenológicos encontrados para as diversas espécies vegetais refletem 

adaptações a fatores abióticos e bióticos (Rathcke & Lacey 1985, van Schaik et al. 

1993), sendo possível detectar os efeitos de variações na disponibilidade de recursos em 

pequena escala espacial sobre a atividade fenológica de espécies de sub-bosque (Wright 

1991, Williams-Linera 2003, Lopes e Buzato 2005, Ramos & Santos 2005).  

A disponibilidade de recursos para os indivíduos pode modificar o curso da 

floração e, conseqüentemente, o padrão temporal de frutificação. A duração prolongada 

da florada pode ser vantajosa por minimizar o risco de incerteza na polinização (Otero-

Arnaiz & Oyama 2001). A sincronia da florada, em função das interações dependentes 

de densidade entre os indivíduos da população, pode ser vantajosa por facilitar a atração 

dos polinizadores, ou desvantajosa por aumentar a competição pelo serviço dos 

polinizadores (Rathcke & Lacey 1985, Feinsinger & Busby 1987). O modo como as 

plantas controlam os recursos alocados para a reprodução ao longo do desenvolvimento 

de estruturas reprodutivas pode variar conforme a função sexual (Bullock & Bawa 

1981, Rathcke & Lacey 1985, Abe 2001, Otero-Arnaiz & Oyama 2001, Espírito-Santo  
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et al 2003), sendo de vital importância para a sobrevivência e sucesso reprodutivo dos 

indivíduos (Wright & Meagher 2003).  

As expressões das funções feminina e masculina em espécies vegetais 

hermafroditas freqüentemente são distintas (Bawa & Webb 1983, Méndez & Traveset 

2003). Em espécies distílicas, que possuem dois tipos florais caracterizados pelo 

posicionamento recíproco de estigmas e anteras, há dois problemas inerentes à 

utilização de recursos associados ao sexo: a alocação de recursos para produção de 

pólen e sementes em cada tipo floral e o equilíbrio da razão dos tipos florais na 

população (Casper 1992). Embora a especialização nas funções masculina ou feminina 

não seja um atributo comum em espécies heterostílicas, diferenças reprodutivas entre os 

tipos florais têm sido registradas (Casper 1992, González et al. 2005, Cawoy et al. 

2006). Determinar a influência de tais fatores sobre o sucesso reprodutivo da funç_ao 

feminina, freqüentemente mensurado pela produção de frutos e sementes, é um tema 

central de questões que envolvem a reprodução de espécies vegetais (Niesembaun 

1993). 

Baseado no contexto exposto acima, os objetivos deste estudo foram: (1) 

determinar o padrão fenológico da produção de botões, flores e frutos nos dois tipos 

florais de Psychotria suterella; (2) e verificar como varia a produção de botões, flores e 

frutos nos dois tipos florais de P. suterella em condições experimentais de aumento de 

recursos abióticos (irrigação e adubação) ou redução de recursos (sombreamento e 

defoliação). Em conjunto, estas informações indicam as possibilidades de condições 

ambientais alterarem o sucesso reprodutivo da espécie em estudo.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Sistema de estudo  

 Psychotria suterella Muell. Arg. (Rubiaceae) é uma arvoreta perene e que pode 

alcançar até 6 m de altura (Carvalho et al. 2000). É uma das espécies mais abundantes 

no sub-bosque dos fragmentos florestais da região de Ibiúna, Cotia, SP, onde apresenta 

alta variação na densidade populacional entre fragmentos (Lopes & Buzato 2005). O 

período de floração ocorre de janeiro a abril e cada indivíduo pode apresentar até 30 

flores por dia, que permanecem receptivas por cerca de 30 h (Lopes & Buzato 2005). A 

espécie é heterostílica, apresentando flores com dois tipos florais distintos, brevistilo e 

longistilo, de acordo com a posição relativa das anteras e estigma, o que favorece a 

ocorrência da dispersão preferencial de pólen entre os tipos florais contidos em 

indivíduos diferentes (Lopes & Buzato 2005). Psychotria suterella apresenta 

mecanismo de incompatibilidade heteromórfico total, não havendo formação de frutos 

perante a polinização intra-tipos florais, fato que explicita a dependência de 

polinizadores para reprodução (Lopes & Buzato 2005).  

Nos fragmentos florestais da região de Ibiúna, as populações de P. suterella 

apresentam alta sincronia de floração entre populações e pouca variação na floração 

entre indivíduos da população (Lopes & Buzato 2005). No entanto, a ausência de 

limitação polínica nas populações e a abscisão de flores efetivamente polinizadas 

indicam que fatores abióticos podem estar exercendo o controle da produção de frutos 

(Lopes 2002).  

 

Área de estudo 

 O estudo foi realizado em um fragmento florestal de 5,5 ha (23º44’55”S - 

47º03’14”W), localizado em paisagem fragmentada na região de Ibiúna, Cotia, SP 
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(figura 1). Tal região pertence ao domínio da Mata Atlântica, classificada como Floresta 

Tropical Chuvosa Baixo Montana (Oliveira-Filho & Fontes 2000), na qual a vegetação 

original possui alta diversidade de espécies arbóreas com dominância de Myrtaceae, 

Lauraceae  e Fabaceae (Catharino et al. 2006, L. Bernacci, dados não publicados). A 

altitude da região varia entre 850 e 1100 m, com pluviosidade de 60 mm no inverno e 

200-260 mm no verão. As médias anuais das temperaturas mais altas e mais baixas são 

de 27º  C e 11º C, respectivamente (Lopes & Buzato 2005). 

 
Figura 1: Localização da área de estudo denominada de fragmento florestal “Carmo 

Messias”, situada na paisagem fragmentada na região de Ibiúna, Cotia - SP (23º44’55”S 

- 47º03’14”W); escala 1: 106cm. 

 

Metodologia 

O efeito da disponibilidade de recursos sobre a produção de frutos de P. 

suterella foi mensurado em 30 indivíduos de cada morfologia floral (brevistila e 

longistila), entre janeiro de 2004 e junho de 2005. Aleatoriamente, seis indivíduos de 

cada tipo floral foram submetidos a um dos quatro tipos de tratamentos, e os restantes, 
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deixados sob condições naturais, como controle. As plantas distavam pelo menos 3 

metros entre si para evitar a amostragem de indivíduos oriundos de propagação clonal 

ou interferência entre tratamentos. Em cada indivíduo, ¼ da copa foi demarcada para a 

quantificação mensal das estruturas reprodutivas - botão, flor e fruto.  Cabe ressaltar que 

a quantificação das estruturas sempre ocorreu nos mesmos ramos demarcados no início 

do estudo, durante todo período de observação. Os tratamentos - irrigação, adubação, 

sombreamento e defoliação - aplicados a cada indivíduo estão descritos abaixo.  

1. irrigação - a área radicular de cada planta, estimada pela projeção da copa no solo 

(Silva 2005, figura 2), recebeu 10L de água.mês-1;  

2. adubação: em valas circulares de 10 cm de profundidade, acompanhando a área de 

projeção da copa no solo (figura 2), 300g de fertilizante granulado N:P:K na 

proporção de 1:1:1 foi aplicado trimestralmente em cada indivíduo; 

3. sombreamento: cobrindo toda a extensão da copa dos indivíduos foi instalada uma 

tela capaz de bloquear 60% dos raios luminosos (Niesenbaum 1993, Cunnigham 

1996). Cabe ressaltar que o anteparo não impediu a passagem de água das chuvas e 

o acesso dos visitantes às flores (M.C.Checchia da Inês, obs. pess.);  

4. defoliação: para cada indivíduo, 50% da área foliar foi removida com a finalidade 

de reduzir a superfície fotossintetizante e conseqüentemente o aporte de 

carboidratos para o desenvolvimento de estruturas reprodutivas (Rigney 1995, 

Trueman & Wallace 1999). Os indivíduos foram vistoriados ao longo do período 

de estudo a fim de manter constante a área foliar, sendo removidas folhas que 

surgiram neste período. 

 
 
 
 
 
 
 

10 cm 

Figura 2: Estimativa da 
disposição subterrânea de 
raízes em função da projeção 
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Análise dos dados 

Para cada mês, o número total de botões, flores e frutos de cada tipo floral na 

população foi obtido através da soma dos valores dos indivíduos em cada tratamento 

(N=6). Considerando que no início da manipulação experimental os indivíduos já 

haviam investido recursos para a emissão das estruturas reprodutivas de 2004, o efeito 

dos tratamentos sobre a produção de botões, flores e frutos, foi considerado somente a 

partir do quinto mês após o início dos tratamentos. 

Para cada tipo floral, a diferença no padrão de distribuição das freqüências de 

botões, flores e frutos de junho de 2004 a junho de 2005 entre o controle e cada um dos 

tratamentos foi verificada através do teste de Kolmogorov-Smirnov (Zar 1999). 

Diferenças mensais na produção de frutos entre o controle e cada um dos tratamentos 

foram verificadas através do teste de Wilcoxon (Zar 1999), para os meses de junho de 

2004 a junho de 2005, em cada tipo floral. Diferenças na produção de botões, flores e 

frutos entre o controle e cada um dos tratamentos foram também avaliadas através de 

análise gráfica para ambas morfologias florais, considerando o período entre junho de 

2004 e junho de 2005. 

 

RESULTADOS 

Fenologia de botões 

 Independente dos tratamentos (figuras 3A, 4 e 5), a emissão de botões foi um 

evento sazonal e sincrônico, sendo iniciado em novembro e finalizado em março (figura 

3A). Houve grande variação no número de botões entre os indivíduos deixados sob 

condições naturais ou aqueles sob condições experimentais (tabela 1). Plantas com 

morfologia floral brevistila emitiram maior quantidade de botões do que aquelas com 

morfologia floral longistila na razão de 2,8:1, respectivamente (figura 3A). Para os 
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indivíduos com morfologia floral longistila, a disponibilidade de recursos abióticos 

afetou a emissão de botões. Os tratamentos que aumentam a disponibilidade de água e 

nutrientes inorgânicos no solo aumentaram o número de botões (figuras 4A-B), 

enquanto que os tratamentos que reduziram a quantidade de recursos por perda de 

superfície fotossintetizante ou redução na disponibilidade de luz reduziram o número de 

botões florais (figuras 4C-D). Os tratamentos de luminosidade e adubação alteraram a 

distribuição de botões florais durante o período de junho de 2004 a junho de 2005 

(tabela 2). 

Independente da característica do tratamento aplicado aos indivíduos com 

morfologia floral brevistila, todos apresentaram redução no número de botões (figuras 

5A-D), sendo que a intensidade do efeito foi maior para os indivíduos submetidos aos 

tratamentos de sombreamento e defoliação (figuras 5C-D). Com exceção do 

experimento de luminosidade, todos os outros alteraram a distribuição de botões florais 

dos indivíduos brevistilos durante o período de junho de 2004 a junho de 2005 (tabela 

2). 

 

Fenologia de flores 

Independente dos tratamentos (figuras 3B, 6 e 7), a antese floral em indivíduos 

longi- e brevistilos foi um evento sazonal e sincrônico. Foi observada variação na época 

de florada entre os anos: em 2004, ocorreu de março a junho; em 2005, ocorreu  de 

janeiro a abril (figura 3). Houve grande variação no número de flores entre os 

indivíduos deixados sob condições naturais ou aqueles sob condições experimentais 

(tabela 1). Indivíduos com flores brevistilas emitiram maior quantidade de botões do 

que os com flores longistilas na razão de 4,2:1, respectivamente (figura 3B).  

  



 20

Os tratamentos que aumentaram a disponibilidade de água e nutrientes 

inorgânicos no solo aumentaram o número de flores longistilas (figuras 6A-B). Por 

outro lado, os tratamentos que reduziram a quantidade de recursos por perda de 

superfície fotossintetizante (figura 6D) ou diminuição da disponibilidade de luz (figura 

6C) reduziram o número de flores. Independente da característica do tratamento 

aplicado aos indivíduos com morfologia floral brevistila, todos acarretaram redução no 

número de flores (figuras 7), sendo que a intensidade do efeito foi maior para os 

indivíduos submetidos ao tratamento de sombreamento (figura 7C). Os tratamentos não 

alteraram a distribuição de flores para ambos tipos florais durante o período de junho de 

2004 a junho de 2005 (tabela 2). 

 

Fenologia de frutos 

A frutificação nos indivíduos de ambos tipos florais de Psychotria suterella 

ocorreu durante todo o ano, havendo grande variação no número de frutos entre os 

indivíduos deixados sob condições naturais ou aqueles sob condições experimentais 

(figura 3C, tabela 1). Para ambos tipos florais houve dois momentos de maior produção 

de frutos durante o ano (figuras 3C, 8 e 9). Indivíduos com flores brevistilas produziram 

maior quantidade de frutos do que aqueles com flores longistilas na razão de 3:1, 

respectivamente (figura 3C).  

Para os indivíduos com morfologia floral longistila, os tratamentos de irrigação e 

adubação acarretaram aumento no número de frutos nos indivíduos longistilos, porém o 

efeito do tratamento de irrigação foi manifestado durante todo o período ao passo que o 

efeito do tratamento de adubação foi manifestado somente no final do período (figuras 

8A-B). Os tratamentos que diminuíram a disponibilidade de recursos tiveram efeitos 

distintos sobre a produção de frutos: nas plantas sombreadas houve menor frutificação 
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do que nas plantas controle durante todo o período, enquanto nas plantas defoliadas a 

produção de frutos foi maior que o controle durante a maior parte do ano, havendo 

redução na produção no final do período de observação (figuras 8C-D). Os tratamentos 

de adubação, sombreamento e defoliação alteraram a distribuição de frutos durante o 

período de junho de 2004 a junho de 2005 (tabela 2), porém somente os tratamentos de 

adubação (Wilcoxon: Z = 2,90; P = 0,004) e luminosidade (Wilcoxon: Z = 3,11; P = 

0,002) acarretaram diferenças na intensidade do evento. 

Para os indivíduos com morfologia floral brevistila, com exceção dos meses de 

janeiro e fevereiro de 2005 no caso dos tratamentos de irrigação, defoliação e adubo, 

todos os tratamentos reduziram a produção de frutos (figura 9A-D). Todos os 

tratamentos alteraram a distribuição de frutos nos indivíduos brevistilos durante o 

período de junho de 2004 a junho de 2005 (tabela 2), porém diferenças na intensidade 

do evento foram detectadas somente para o tratamento de luminosidade (Wilcoxon: Z = 

3,18; P = 0,001).  
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Tabela 1: Médias aritméticas + desvios-padrão para número de botões (branco), flores (cinza claro) e frutos (cinza escuro) para cada tipo floral de 

Psychotria suterella no período de junho de 2004 a junho de 2005. 

 
Tipo floral Tratamento

irrigação 56,2 + 70,2 154,2 + 138.4
adubação 40,5 + 35,9 102,0 + 105.2

Longistilo sombreamento 10,8 + 21,1 43,5 + 64,1
defoliação 18,0 + 18,2 39,3 + 29,4
controle 17,3 + 20,8 80,5 + 43,2
irrigação 48,8 + 63,5 76,5 + 109,0
adubação 19,2 + 19,8 64,2 + 40,1

Brevistilo sombreamento 8,3 + 17,6 21,7 + 29,6
defoliação 13,8 + 18,4 19,5 + 18,7
controle 85,2 + 81,4 206,0 + 174,2
irrigação
adubação

Longistilo sombreamento 0,3 + 0,8
defoliação
controle 0,5 + 1,2
irrigação
adubação

Brevistilo sombreamento
defoliação
controle
irrigação 23,8 + 24,8 42,5 + 47.0 38,2 + 39,1 42,7 + 41,8 39.0 + 36,1 35,7 + 23,1 34,5 + 32,6
adubação 10,7 + 13,9 17,5 + 23,9 18,2 + 24,4 16.0 + 19,3 16,7 + 20,2 13,3 + 17,8 13,2 + 15,6

Longistilo sombreamento 11,3 + 12,3 12,2 + 20.0 11,5 + 19,6 11,2 + 18,3 13,7 + 22,2 11.0 + 18,5 12,8 + 20,2
defoliação 12,3 + 14,8 22.0 + 26,5 24,5 + 22,7 22,5 + 22,6 24,8 + 24,5 22,5 + 21,5 22,3 + 20,6
controle 6,5 + 7,2 12,2 + 13,8 17,5 + 21,2 15,8 + 21,8 18,3 + 21,4 16,5 + 16,7 16,3 + 18,4
irrigação 12,8 + 10,9 16,3 + 21,3 27,2 + 33,9 24,2 + 28,7 24,8 + 30,8 23,3 + 28,6 21.0 + 27,2
adubação 18,2 + 20.0 27,3 + 29,6 26,8 + 26,3 27.0 + 28.0 27.0 + 28,1 22,3 + 22,9 25,7 + 25,2

Brevistilo sombreamento 2,7 + 6,1 11,7 + 26,6 11,3 + 23,9 10.0 + 21,1 11,3 + 24,4 9,8 + 22,1 10.0 + 22,1
defoliação 12,8 + 12.0 27,2 + 32,8 28,2 + 33.0 28,7 + 33,9 31,7 + 37,4 22,3 + 25,6 27,5 + 35,1
controle 40,3 + 48,1 42,8 + 52,8 43,8 + 54,7 48,7 + 65,7 42,7 + 54,5 39,2 + 55,5 29.0 + 35,1

Período
2004

J J A S O N D
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...

... ... ...... ... ... ...
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Continuação da tabela 1. 
 
 Tipo floral Tratamento

irrigação 160,6 + 136.6 113,0 + 81.3 1,4 + 1,7
adubação 126,7 + 137,1 63,2 + 63,0 0,8 + 0,2

Longistilo sombreamento 23,5 + 32,7 19,5 + 23,2 0,6 + 0,9
defoliação 41,5 + 38.7 36,5 + 39,7 0,3 + 0,5
controle 83,2 + 50,8 61,5 + 37,4 0,3 + 0,5
irrigação 89,2 + 117,6 60,3 + 70,6 0,5 + 0,5
adubação 61,7 + 32,7 56,8 + 37,1 0,3 + 0,8

Brevistilo sombreamento 29,7 + 43,3 20,2 + 34,2
defoliação 20,8 + 19,6 12,8 + 10,9
controle 233,3 + 210,0 161,3 + 169,9 0,5 + 1,2
irrigação 20,8 + 28,3
adubação 1,3 + 3.3 17,3 + 27,8

Longistilo sombreamento 2,7 + 4,7
defoliação 1.5 + 3.2 20,8 + 28,4 0,6 + 0,6
controle 0,5 + 0.8 6,8 + 4,4 0,3 + 0,8
irrigação 0.8 + 2.0 4,0 + 4,2
adubação 8,8 + 8,1 0,4 + 0,9

Brevistilo sombreamento 0,2 + 0.4 2,8 + 5,2
defoliação 12,5 + 26,2 0,5 + 0,8
controle 0,3 + 0.8 28,5 + 26,2 0,7 + 1,2
irrigação 30,3 + 28,2 30.0 + 27,2 30,2 + 30.0 25.0 + 20,9 19,8 + 23,8 13,3 + 15,2
adubação 14,8 + 20,5 11,5 + 21,9 40,8 + 48.0 41.0 + 44,2 37.0 + 39,9 37.0 + 40,5

Longistilo sombreamento 11,8 + 17,7 11,5 + 16,9 11,5 + 16,9 16,2 + 24,3 13,8 + 24,1 10,2 + 21,5
defoliação 17,8 + 15,8 16,8 + 16,3 44,2 + 40,3 39,5 + 51,4 38.0 + 48,4 37.0 + 45,1
controle 13,8 + 13,7 13,2 + 14,2 27.0 + 23,8 29.0 + 22,4 29,5 + 22,5 30,2 + 26,4
irrigação 19.0 + 21.0 21.0 + 25,4 20,3 + 18,4 14,3 + 00,9 13,2 + 11,2 10.0 + 9,9
adubação 29,3 + 34,9 24,3 + 28,9 29,1 + 30,1 21,3 + 19,6 23,2 + 25,8 19,3 + 19.0

Brevistilo sombreamento 8,3 + 18,5 7,3 + 17,0 15,7 + 27,6 9,7 + 17,1 8.0 + 12,2 6,3 + 10,3
defoliação 25,5 + 29,4 28,8 + 32,8 57,5 + 82,8 53,8 + 93,9 56,3 + 97,4 44,7 + 74,3
controle 16,2 + 21,3 10,7 + 14,7 82,3 + 65,7 91,8 + 79,5 82,3 + 70,2 82,5 + 72,1

Período
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... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...
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Tabela 2: Efeito dos tratamentos de irrigação, adubação, sombreamento e defoliação 

sobre a distribuição de botões, flores e frutos para cada tipo floral de Psychotria 

suterella no período de junho de 2004 a junho de 2005. As análises foram feitas pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov (KS); D = maior diferença entre as porcentagens 

cumulativas do número de estruturas ao comparar tratamento e controle. 

 

 
Fenofase Tratamento Tipo floral 

  Longistilo Brevistilo 

 D KS p D KS p 

Botões irrigação 0,045 0,033 0,1<p<0,05 0,053 0,029 0,001<p<0,005

 adubação 0,062 0,034 0,001<p<0,005 0,047 0,033 0,025<p<0,5 

 sombreamento 0,153 0,049 <0,001 0,048 0,048 >0,1 

 defoliação 0,024 0,044 >0,1 0,082 0,052 0,01<p<0,025 

Flores irrigação 0,122 0,172 >0,1 0,049 0,133 >0,1 

 adubação 0,061 0,171 >0,1 0,013 0,154 >0,1 

 sombreamento 0,100 0,265 >0,1 0,044 0,247 >0,1 

 defoliação 0,061 0,172 >0,1 0,023 0,217 >0,1 

Frutos irrigação 0,029 0,034 >0,1 0,056 0,025 <0,001 

 adubação 0,071 0,035 <0,001 0,230 0,028 <0,001 

 sombreamento 0,145 0,042 <0,001 0,197 0,040 <0,001 

 defoliação 0,253 0,033 <0,001 0,286 0,030 <0,001 
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Figura 3: Produção total de botões (A), flores (B) e frutos (C) entre janeiro de 2004 e 
junho de 2005 em plantas de Psychotria suterella com tipo floral longistilo (   ) e 
brevistilo (     ) expostas às condições naturais. 
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Figura 4: Produção de botões referente ao período de janeiro de 2004 e junho de 2005 
em plantas com tipo floral longistilo submetidas aos tratamentos de irrigação (A), 
adubação (B), sombreamento (C) e defoliação (D) (      = controle;      = tratamento). 

 
Figura 5: Produção de botões referente ao período de janeiro de 2004 e junho de 2005 
em plantas com tipo floral brevistilo submetidas aos tratamentos de irrigação (A), 
adubação (B), sombreamento (C) e defoliação (D) (      = controle;      = tratamento). 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

C 

A B 

D 

 J     M    M     J     S     N      J     M    M  J     M     M     J      S     N     J     M    M

J     M    M    J      S     N    J     M    M J     M    M    J      S      N    J     M    M

d 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

bo
tõ

es
 (n

)

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

bo
tõ

es
 (n

)

0

200

400

600

800

1000

1200

bo
tõ

es
 (n

)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

bo
tõ

es
 (n

)

B 

C 

A 

D 

J    M    M    J      S    N      J     M    M

J     M    M    J     S     N     J     M   MJ    M    M     J     S     N     J     M    M

J    M    M     J     S     N      J    M    M

 



 27

 
Figura 6: Produção de flores referente ao período de janeiro de 2004 e junho de 2005 
em plantas com tipo floral longistilo submetidas aos tratamentos de irrigação (A), 
adubação (B), sombreamento (C) e defoliação (D) (      = controle;      = tratamento). 

Figura 7: Produção de flores referente ao período de janeiro de 2004 e junho de 2005  
em plantas com tipo floral brevistilo submetidas aos tratamentos de irrigação (A), 
adubação (B), sombreamento (C) e defoliação (D) (      = controle;      = tratamento). 
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Figura 8: Produção de frutos referente ao período de janeiro de 2004 e junho de 2005 
em plantas com tipo floral longistilo submetidas aos tratamentos de irrigação (A), 
adubação (B), sombreamento (C) e defoliação (D) (      = controle;      = tratamento). 

 
Figura 9: Produção de frutos referente ao período de janeiro de 2004 e junho de 2005 
em plantas com tipo floral brevistilo submetidas aos tratamentos de irrigação (A), 
adubação (B), sombreamento (C) e defoliação (D) (      = controle;      = tratamento). 
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DISCUSSÃO 

A emissão de botões e flores na população de P. suterella se mostrou um evento 

sazonal. A época da floração encontrada nessa espécie foi intermediária às outras 

épocas de emissão de flores já descritas para espécies de Psychotria. SanMartin-Gajardo 

e Morellato (2003) verificaram que Psychotria nuda e P. leitana floresceram de 

dezembro a julho, com pico de florada em março/abril, enquanto P. bilotula e P. 

pubigera começaram a florescer em agosto, apresentando queda na produção de flores a 

partir de março.  

A frutificação ocorreu ao longo de todo ano tanto para P. suterella como para 

outras espécies do gênero, podendo, no entanto, haver grandes flutuações em sua 

produção total (Almeida & Alves 2000, SanMartin-Gajardo & Morellato 2003). P. 

suterella é reconhecida como componente importante na dieta de aves residentes do 

sub-bosque (Boscolo 2000) e tal padrão de frutificação disponibiliza frutos ao longo do 

ano para várias espécies de aves frugívoras, possibilitando que suas sementes sejam 

dispersas por uma maior gama de animais (Almeida & Alves 2000).  

Psychotria suterella apresentou sincronia na produção de botões e flores entre os 

tipos florais longistilo e brevistilo, dado também observado para outras espécies 

distílicas, como Fagopyrum esculentum (Cawoy et al. 2006), Paulicourea fendleri e 

Paulicourea petiolaris (Sobrevila et al. 1983). Esse padrão pode ter causas evolutivas 

relacionadas aos custos relativos às funções sexuais e à necessidade de sincronia entre 

os tipos florais para a reprodução, uma vez que o sucesso reprodutivo depende do 

cruzamento entre os tipos florais. Diferenças na fenologia reprodutiva entre indivíduos 

masculinos e femininos são comuns em plantas dióicas, sendo geralmente observada 

produção antecipada, maior quantidade e maior longevidade de flores masculinas 

(Bullock & Bawa 1981, Rathcke & Lacey 1985, Abe 2001, Otero-Arnaiz & Oyama 

2001, Espírito-Santo et a.l 2003). Nas plantas femininas os custos são maiores no final 
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do episódio reprodutivo, sugerindo haver menor número de flores em função do 

investimento energético futuro para desenvolvimento e maturação de frutos e sementes 

(Espírito-Santo et al. 2003). Como cada planta de P. suterella contém flores de apenas 

uma morfologia que apresentam funções masculina e feminina, as pressões seletivas 

relativas às funções sexuais descritas para plantas dióicas provavelmente incidem de 

maneira semelhante sobre todos os indivíduos da população. Dessa maneira, a sincronia 

na florada seria uma estratégia evolutivamente estável por maximizar o sucesso 

reprodutivo das funções masculina e feminina de ambos tipos florais.  

Houve diferença quantitativa nas fenofases botões, flores e frutos de Psychotria 

suterella entre as morfologias florais em plantas expostas às condições naturais. Em 

diversas espécies heterostílicas são encontradas variações quantitativas em atributos 

reprodutivos ao comparar os tipos florais distintos, como: fenologia (Cawoy et al. 2006, 

González et al. 2005), produção de grãos de pólen (Del Carlo & Buzato 2005), período 

de oferta e concentração de néctar (Contreras & Ornelas 1999) e produção de sementes 

(Ree 1997). Considerando que a fecundação de flores brevistilas está condicionada à 

presença de pólen longistilo, e que há menor quantidade de flores longistilas ao longo 

do período, seria esperada menor produção de frutos em plantas brevistilas em função 

da menor disponibilidade de grãos de pólen compatíveis. Porém os resultados 

evidenciaram que a produção de frutos foi até duas vezes maior em plantas brevistilas,  

parecendo não haver limitação polínica para plantas com essa morfologia floral (Lopes 

2002, M. C. Checchia da Inês, dados não publicados). Diferenças fisiológicas nas 

condições favoráveis de utilização de recursos abióticos, bem como capacidades 

distintas de aquisição e manipulação dos mesmos, podem ter sido responsáveis pela 

maior produção de estruturas reprodutivas de P. suterella no tipo floral brevistilo.  

O aumento na produção de botões e flores em plantas com tipo floral longistilo 

submetidas aos tratamentos de maior disponibilidade de recursos caracteriza que nesses 
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indivíduos a produção dessas estruturas ao longo do período é provavelmente limitada 

pela disponibilidade de água e nutrientes inorgânicos. Alguns dos poucos trabalhos que 

investigaram a fenologia reprodutiva em diferentes condições de recursos verificaram 

resultados semelhantes. Em Artemisia tridentata, o incremento de água acarretou 

aumento na biomassa floral ao longo de quatro meses (Evans & Black 1993). Sperens 

(1997) acompanhou anualmente as fenofases reprodutivas de Sorbus aucupara e 

verificou que a fertilização afetou positivamente a produção de flores em 3 dos 4 anos 

amostrados. Analisando as plantas com morfologia floral brevistila, o efeito dos 

mesmos tratamentos foi  oposto, pois acarretou diminuição na florada. Como o aumento 

na quantidade de água e adubo foi acompanhado por diminuição na emissão de botões e 

flores, podemos inferir que a disponibilidade natural dos recursos testados 

possivelmente forneça condições favoráveis, próximas às ideais, para tais fenofases 

reprodutivas de plantas com tipo floral brevistilo, e que a variação nessa 

disponibilidade, para valores maiores ou menores, provavelmente é prejudicial às 

plantas brevistilas. 

Para plantas longistilas e brevistilas o sombreamento diminuiu a intensidade de 

floração, indicando que a luz poderia ser um fator limitante para a expressão desse 

evento. O efeito da intensidade de luz incidente sobre a fenologia reprodutiva também 

foi observado no caso de Circaea lutetiana, no qual plantas expostas a maior quantidade 

de luz começaram a produzir flores com 1 mês de antecedência e em maior quantidade 

do que plantas menos iluminadas (Verburg & During 1998).  

No caso do tratamento responsável pela diminuição do número de folhas, as 

respostas foram distintas para botões e flores, variando também em função dos tipos 

florais. Como a defoliação diminuiu a emissão de botões nas plantas longistilas, e de 

botões e flores nas plantas brevistilas, podemos supor que o decréscimo de 50% da 

superfície fotossintetizante de Psychotria suterella minimizou a disponibilização de 
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compostos orgânicos para as estruturas reprodutivas a ponto de comprometer sua 

emissão. Por outro lado, a população de plantas longistilas defoliadas apresentou 

aumento na  produção de flores, permitindo supor que, nas condições às quais essas 

plantas estão expostas, a quantidade de luz poderia apresentar maior importância 

relativa na produção de fotossintatos do que a superfície fotossintetizante. Mabry e 

Wayne (1997) observaram que a alocação reprodutiva de Abutilon theophrasti em 

plantas defoliadas sob alta disponibilidade de luz foi maior do que a encontrada em 

plantas não defoliadas, mas tal tratamento aumentou a alocação vegetativa em regiões 

menos iluminadas, sugerindo ser luz o recurso limitante para a reprodução dessa 

espécie. 

Em relação à frutificação, todos os tratamentos causaram diminuição na 

produção de frutos de P. suterella com morfologia floral brevistila, fato também 

ocorrido com as demais fenofases analisadas e que corrobora a hipótese de que 

disponibilidade natural dos recursos testados provavelmente está mais próxima das 

condições reprodutivas ideais para esse tipo floral do que a disponibilidade após a 

intervenção experimental, mesmo no caso de aumento de recursos.  

No caso de plantas com morfologia floral longistila, em função do aumento na 

quantidade de água e nutrientes determinar produção de frutos semelhante ou maior que 

em plantas controle, e do sombreamento determinar menor produção, concluímos que 

esses fatores são limitantes para a frutificação. Por outro lado, plantas longistilas 

defoliadas apresentaram aumento na produção de frutos até março de 2005, 

apresentando valores gradativamente menores do que os encontrados em plantas 

controle a partir dessa data. Esse fato pode estar relacionado à competição por 

compostos orgânicos, uma vez que seriam sintetizados em menor quantidade devido à 

menor superfície foliar. Tais compostos estariam disponíveis durante o início do 

período, passando a ser recurso limitante no decorrer do tempo em função da sua 



 33

utilização nos frutos anteriormente formados. Bañulos e Obeso (2005) verificaram que a 

defoliação apresentou pouco ou nenhum efeito sobre a produção inicial e final de frutos 

em ramos defoliados de Rhammus alpinus, sugerindo haver deslocamento de compostos 

orgânicos dos ramos vizinhos não defoliados. 

Uma outra hipótese para explicar o efeito positivo da defoliação sobre o início 

da produção de frutos longistilos considera a alocação de recursos entre as fases de vida 

da planta. Neste estudo não foi acompanhada e fenologia vegetativa de Psychotria 

suterella, porém houve emissão de novas folhas durante o período de estudo (M. C. 

Checchia da Inês, obs pes.), que foram removidas na população de plantas defoliadas. 

Como a espécie produz frutos durante todo ano, houve sobreposição entre as fenofases 

reprodutiva e vegetativa, como ocorre também para outras espécies do gênero (Almeida 

& Alves 2000). Assumindo que há um “pool” de recursos disponíveis para cada planta, 

e que este é alocado tanto para estruturas reprodutivas como para estruturas vegetativas 

(Obeso 2002), uma menor quantidade de folhas propiciaria maior destinação de recursos 

para os frutos. Nesse cenário, a quantidade de compostos orgânicos sintetizados pela 

restrita superfície foliar da planta não seria limitante para a produção de frutos. A partir 

do momento em que tais compostos passam a ficar escassos, a produção diminui, 

atingindo níveis menores do que os encontrados em plantas não defoliadas. Ichie et al. 

(2005) conduziram experimentos de defoliação e anelação em plantas de Dryobalanops 

aromatica e observaram que os dois tratamentos acarretaram diminuição no sucesso 

reprodutivo, porém a defoliação afetou a produção intermediária e tardia de frutos, não 

influenciando a produção inicial.  

A maior produção de flores e frutos encontrada em plantas defoliadas do que em 

plantas controle, durante a maior parte de período, associada ao resultado de que as 

taxas de fotossíntese provavelmente acarretaram mudanças na produção dessas 

estruturas (observado nas plantas sombreadas), também pode sugerir que a superfície 
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foliar pode interferir na quantidade de estruturas reprodutivas em processos não 

relacionados à síntese de carboidratos. Podemos supor que o acréscimo na produção de 

flores e frutos em plantas com menor número de folhas, seja ocasionado pela menor 

taxa de transpiração foliar. Shimada et al. (1992) verificaram em plantas de soja com 

baixa disponibilidade de água que a defoliação aumentou o potencial hídrico foliar, a 

condutância foliar e a taxa fotossintética aparente das folhas remanescentes. No caso de 

Psychotria suterella, essa hipótese é corroborada pelo fato das plantas irrigadas 

apresentarem maior produção de tais estruturas reprodutivas ao longo do período de 

estudo, indicando que a água pode ser um fator limitante para as fenofases. 

Resumindo, podemos concluir que o padrão sincrônico de emissão de botões e 

desenvolvimento de flores ao longo do período é uma característica bem marcada para 

Psychotria suterella, uma vez que a variação na oferta de recursos não acarretou 

mudanças nesse padrão. Além disso, a disponibilidade de recursos abióticos afetou 

quantitativamente a fenologia reprodutiva e o sucesso reprodutivo da espécie de forma 

distinta entre os tipos florais. Plantas com morfologia floral longistila parecem estar se 

reproduzindo sob condições ambientais limitantes, em função de responderem 

positivamente ao aumento na disponibilidade de recursos; enquanto plantas com 

morfologia floral brevistila parecem estar melhor adaptadas às condições ambientais, 

uma vez que responderam negativamente a todos os tratamentos. Respostas fisiológicas 

singulares parecem ser as responsáveis por essas diferenças. 
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RESUMO: Interações biológicas podem ser ou não dependentes da densidade de 
recursos, sendo que a densidade de recursos florais tem importância na atração de 
visitantes florais e pode afetar a aptidão do indivíduo. O objetivo deste trabalho foi 
verificar como a disponibilidade de recursos florais de P. suterella em várias escalas 
espaciais afeta a freqüência de visitas de abelhas do gênero Bombus. Os resultados 
indicaram que Bombus morio e Bombus brasiliensis respondem à variação na 
disponibilidade de recursos florais de Psychotria suterella em escalas espaciais menores 
que 5m, visitando com mais freqüência plantas com maior oferta de energia, 
independente da disponibilidade energética na vizinhança. Porém, a freqüência de 
visitas média por flor não apresentou relação com a quantidade de recursos florais nas 
plantas, e não foi influenciada pela densidade de energia nas demais escalas testadas. 
Este último resultado deve estar relacionado a grande variação na produção de néctar 
entre as flores dentro de uma mesma planta. 

 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: abelhas, distribuição de recursos, escalas espaciais, freqüência de 
visitas, néctar.   
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INTRODUÇÃO 

Interações biológicas podem ser ou não dependentes da densidade de recursos 

(Harper 1990). No caso de plantas que apresentam dependência de vetores para a 

transferência de grãos de pólen, a habilidade em atrair polinizadores pode ser crucial 

para seu sucesso reprodutivo (Feinsinger 1987, Schemske et al. 1994, Conner & Rush 

1996). O arranjo floral tem grande importância na atração de visitantes florais, havendo  

estudos que revelam a relação do número e arranjo de flores com a aptidão do indivíduo 

(Mitchell et al. 2004, Stout 2000, Gouslon et al. 1998).  

Além da oferta de recursos florais na planta, a taxa de visitação num indivíduo 

pode ser influenciada pela oferta destes recursos na vizinhança. Nesses casos, as 

variações na abundância e composição floral ao redor da planta podem afetar o sucesso 

reprodutivo dos indivíduos da comunidade. A densidade pode exercer influência nos 

serviços dos polinizadores no que se refere à composição de sua fauna, às freqüências 

de visita a flores, à constância floral e a distância de forrageio, entre outros (Rathcke 

1983, Waser 1986, Kunin & Iwasa 1996, Bosh & Waser 2001). O aumento na 

abundância de recursos florais da mesma espécie ou de espécies diversas tem efeitos no 

sucesso reprodutivo dos indivíduos via facilitação, aumentando o sucesso na 

polinização, ou via competição, resultando em limitação polínica (Vandermeer et al. 

1985, Feinsinger 1987, Rathcke 1988). 

Além da distribuição dos indivíduos (Klinkhamer et al. 2001), outros fatores 

também podem ser responsáveis pela variação espaço-temporal dos recursos florais, tais 

como: variação na disponibilidade de recursos abióticos no ambiente e que pode alterar 

os padrões de fenologia floral (q.v. Capítulo 1), produção de néctar e depleção dos 

recursos por outros visitantes (Parra-Tabla & Bullock 1998, Niesenbaum 1993, Real & 

Rathcke 1988), sendo essa variação importante na determinação do movimento de 

visitantes florais.  
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A percepção da variação de recursos florais pelos visitantes está relacionada à 

habilidade desses animais em distinguir diferenças na distribuição dos recursos, que 

pode ser realizada em escalas espaciais distintas devido aos atributos morfofisiológicos 

e comportamentais das espécies. Alguns visitantes florais que forrageiam em busca de 

néctar podem ser capazes de reconhecer a variação na produção de flores em um mesmo 

indivíduo, ao passo que outros reconhecem a variação na produção de recursos florais 

somente entre plantas ou manchas maiores de recurso (Kotliar & Wiens 1990, 

Thompson 2001, Leiss & Klinkhamer 2005). Recentemente, alguns pesquisadores têm 

enfatizado a importância de analisar as interações sob a percepção do animal, 

determinando quais fatores são importantes e em quais escalas espaciais eles devem ser 

abordados (Kotliar & Wiens 1990, Bronstein 1995), pois as características e resultados 

oriundos de processos ecológicos diferem em função das escalas utilizadas (Wiens & 

Milne 1989). 

Com base nas informações acima referidas, este trabalho teve como objetivo 

verificar: 1. como varia a oferta de recursos florais de Psychotria suterella na planta 

focal e em sua vizinhança; 2. Como varia a freqüência de visita de abelhas Bombus, B. 

brasiliensis e B. morio, em função das diferenças na disponibilidade de recursos florais 

em escalas espaciais distintas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Sistema de estudo 

Psychotria suterella (Rubiaceae) é uma arvoreta perene e que pode alcançar até 

6m de altura (Carvalho et al. 2000). Representa uma das espécies mais abundantes no 

sub-bosque dos fragmentos florestais na região de Ibiúna, apresentando alta variação na 

densidade populacional entre fragmentos (Lopes & Buzato 2005). O período de floração 

ocorre de janeiro a abril e cada indivíduo pode apresentar até 30 flores por dia, que 
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permanecem receptivas por cerca de 30 h (Lopes & Buzato 2005). A espécie é 

heterostílica, com flores de dois tipos florais distintos, brevistilo e longistilo, de acordo 

com a posição relativa das anteras e estigma, o que favorece a ocorrência da dispersão 

preferencial de pólen entre os tipos florais contidos em indivíduos diferentes (Lopes & 

Buzato 2005). Psychotria suterella apresenta mecanismo de incompatibilidade 

heteromórfico total, não havendo formação de frutos perante a polinização intra-tipos 

florais, fato que explicita a dependência de polinizadores para reprodução (Lopes & 

Buzato 2005). A alta densidade populacional de P. suterella no sub-bosque de várias 

formações florestais (Guilherme et al. 2004, Armelin & Mantovani 2002), associada 

com suas características fenológicas (Lopes & Buzato 2005) fazem da espécie uma das 

mais abundantes fontes alimentares para nectarívoros. 

 Bombus brasiliensis (Lepeletier, 1836) é neotropical e sua distribuição ocorre na 

região centro-sul do Brasil, enquanto Bombus morio apresenta ampla distribuição na 

América do Sul (Brahamovich et al. 2004). Ambas espécies são de grande porte, com o 

tamanho de B. morio (12,6 mm-17,6 mm) semelhante ao de B. brasiliensis (12,8 mm-

15,5 mm, Moure & Sakagami 1962). Os indivíduos de Bombus necessitam de 19 

joules/hora para manter suas atividades diárias (Heinrich & Raven 1972), e adquirem 

essa energia alimentando-se do néctar das flores. Estas duas espécies de abelhas são as 

principais polinizadoras de P. suterella na região de estudo (Grandisoli 1997, Lopes 

2002, figura 1) e apresentam sobreposição na utilização de recursos florais (Willms 

1995, Cortopassi-Laurino et al. 2003) 
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Figura 1: Bombus brasiliensis visitando flor de Psychotria suterella (Rubiaceae).  

Foto: Eduardo Bessa. 

 

Área de estudo 

 O estudo foi desenvolvido de fevereiro a abril de 2005 numa população de 

Psychotria suterella (Rubiaceae) no interior da Reserva do Morro Grande, um 

remanescente de 10.000 hectares, localizado em paisagem fragmentada no Plateau de 

Ibiúna, Cotia, SP (figura 2). Tal região pertence ao domínio da Mata Atlântica, 

classificada como Floresta Tropical Chuvosa Baixo Montana (Oliveira-Filho & Fontes 

2000), na qual a vegetação original possui alta diversidade de espécies arbóreas com 

dominância de Myrtaceae, Lauraceae e Fabaceae (Catharino et al. 2006).  A altitude da 

região varia entre 850 e 1100 m, com pluviosidade de 60 mm no inverno e 200-260 mm 
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no verão. As médias anuais das temperaturas mais altas e mais baixas equivalem a 27o C 

e 11o C, respectivamente (Lopes & Buzato 2005).  

 

 
 
Figura 2: Localização da área de estudo no estado de São Paulo, Brasil, mostrando em 

detalhe a Reserva do Morro Grande. Modificado de Uezu et al. 2005. 

 

Metodologia 

A fim de verificar se as abelhas do gênero Bombus respondem às diferentes 

ofertas de recursos florais de P. suterella em diferentes escalas espaciais, foram 

desenvolvidos dois experimentos que consideraram: 1. a diferença na oferta de recursos 

florais entre plantas focais vizinhas e 2. a densidade de recursos na planta focal e em sua 

vizinhança. As variáveis avaliadas foram a quantidade de recurso florais e a freqüência 

de visita das abelhas.  
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1. Resposta de Bombus à variação na disponibilidade de recursos florais entre 

plantas vizinhas distantes a menos de 5 metros: para este estudo foram amostrados 8 

pares de plantas de Psychotria suterella. Cada par, formado por plantas com mesmo 

tipo floral  e que estavam menos de 5 m, foi representado por um indivíduo “rico” em 

flores e outro indivíduo “pobre” em flores. Essas categorias foram estabelecidas de 

maneira que a planta classificada como “rica” apresentasse, pelo menos, 50% mais 

flores que a sua vizinha “pobre” (Figura 3). 

2. Resposta de Bombus à variação de densidade de recursos florais em 

diferentes escalas: para este estudo foram estabelecidos seis blocos, cada um contendo 

três parcelas circulares. Cada parcela foi composta por três círculos concêntricos de 

cinco, dez e quinze metros de raio dispostos ao redor de uma planta focal de P. suterella 

(figura 4). O tamanho das parcelas foi estabelecido com base em estudos semelhantes 

(Feinsinger et al. 1991). 
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Figura 3: Posição relativa dos pares de indivíduos, formados por plantas "pobres" e 

"ricas", na área da Reserva do Morro Grande SP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
  

 

 

planta
"rica"

planta
"pobre"

 

  
Figura 4: (A) Posição relativa dos blocos, (B) seção com três blocos e (C) uma parcela 

circular, na área da Reserva do Morro Grande SP 
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Antes do início de cada censo de visitantes foi mensurado o número de flores nas 

plantas focais e nas outras plantas de P. suterella contidas em cada parcela circular. Para 

o segundo estudo foram também quantificadas as flores de outras espécies utilizadas 

como recurso floral pelas espécies de Bombus. Além disso, foi estimada a quantidade de 

néctar disponível às abelhas através da taxa de produção de néctar por flor (Kearns & 

Inouye 1993). Medidas de volume e concentração de néctar de flores ensacadas de P. 

suterella foram realizadas em 3 a 5 flores em cada indivíduo focal, duas vezes ao dia, 

com intervalo aproximado de 5 horas, contemplando a quantidade de néctar produzida 

durante o dia. O volume de néctar foi medido com micro-seringas calibradas e a 

concentração foi determinada através de refratômetro portátil com compensação para 

temperatura. As concentrações de açúcar, originalmente expressas em concentrações 

percentuais equivalentes de sacarose (100 x mg soluto/mg de solução), foram 

convertidas em mg de soluto/µl de solução. Estes valores, multiplicados por 16,48, 

forneceram a quantidade de energia (joules) por µl de solução (Kearns & Inouye 1993), 

permitindo estimar a energia disponível para as abelhas em dado local e momento. A 

mesma metodologia foi utilizada para medir a produção de néctar em 5 flores de cada 

indivíduo das demais espécies vegetais visitadas pelas abelhas, distantes até 15m da 

planta focal. A partir da energia média produzida por flor nas plantas focais de P. 

suterella, foi estimada a energia disponível para as abelhas nas demais escalas, 

multiplicando-se a energia média produzida por flor pelo número de flores abertas na 

planta focal e nas plantas das demais escalas.  

A mensuração das freqüências de visitas nas plantas focais foi efetuada entre 

0800 e 1700h, tendo sido realizados 2 censos de visitantes com duração de uma hora 

para cada planta. No caso dos pares de plantas focais, o censo foi realizado 

simultaneamente. A fim de reduzir efeitos do horário do censo, as observações foram 
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intercaladas entre as plantas ao longo do período. A freqüência de visitas por hora foi 

determinada pela média da freqüência nos dois censos.  

 

Análise dos dados 

Os dados de disponibilidade de energia foram analisados por meio de ANOVA 

hierárquica considerando-se os seguintes níveis: blocos, plantas dentro de blocos, e 

flores dentro de plantas (Zar 1999). A magnitude do efeito (ω2), que indica a proporção 

da variação explicada pelos diferentes níveis, foi estimada por meio de análise de 

componentes da variância segundo Graham & Edwards (2001) para os fatores aleatórios 

(bloco, planta e flor). Esta análise também foi utilizada para os dados de freqüência de 

visitas às flores. A relação entre freqüências de visitas e disponibilidade de flores, nas 

diferentes escalas espaciais (planta focal, 5m, 10m e 15m de raio), foram analisadas por 

regressão não paramétrica (Conover 1999) com correção de Bonferroni (Zar 1999). 

Além disto, estes dados foram também analisados por regressões lineares para obtenção 

dos valores de r2. A distribuição dos dados e dos resíduos foi verificada por inspeção 

gráfica. A comparação da freqüência de visitas por planta e por flor entre plantas pobres 

e ricas foi efetuada por meio do teste de Wilcoxon (Zar 1999). A comparação entre tipos 

florais para as variáveis número de flores, energia produzida por flor e freqüência de 

visitas de Bombus às plantas e flores foi feita pelo teste t de Student (Zar 1999). 

 

RESULTADOS 

Nenhuma outra espécie visitada por Bombus brasiliensis e B. morio estava 

florida no interior das parcelas durante o período do estudo, sendo P. suterella a única 

espécie apresentando oferta de recurso floral para as abelhas. 

Não houve diferença entre os tipos florais brevistilo e longistilo de P. suterella 

no que diz respeito ao número de flores disponíveis (t = 0,671, p = 0,518; figura 5A), 
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energia produzida por flor (t = 1,750, p = 0,111; figura 5B) e freqüências de visitas às 

flores (t = -0,405, p = 0,694; figura 5C) e plantas (t = 0,983, p = 0,349; figura 5D).  

Houve variação no número de flores encontradas nas plantas focais das 

parcelas circulares, com valores mínimo e máximo correspondentes a 2 e 24, 

respectivamente (X = 8,3 + 5,5). Houve diferenças entre plantas focais na quantidade de 

energia produzida por flor (F(10, 54) = 3,813, p = 0,0006), mas tal diferença não foi 

encontrada entre blocos (F(4, 10) = 0,714, p = 0,601, figura 6). A análise da magnitude do 

efeito dos fatores evidenciou que a variação na produção de energia entre flores 

(CV=62,05%) foi responsável pela maior parte da variação encontrada em P. suterella, 

seguida pela variação entre plantas (CV=37,95%).  

A freqüência de visitas das espécies de Bombus às plantas é maior em 

indivíduos ricos em flores do que em indivíduos pobres em flores  (Wilcoxon(n = 16) Z = 

0,214, p = 0,03; figura 7A). Porém, não houve diferença na freqüência de visita às flores 

de indivíduos pobres e ricos (Wilcoxon Z = 0,55, p = 0,58; figura 7B). 

       Houve diferenças entre plantas na freqüência de visitas de Bombus às flores de P. 

suterella (F(10, 63) = 10,63, p = 0,0003), não sendo detectada tal variação entre blocos 

(F(4, 10) = 1,437, p = 0,291, figura 8). A análise da magnitude dos fatores evidenciou que 

a variação na freqüência de visitas por flor foi a responsável pela maior parte da 

variação encontrada entre plantas (CV=59,69%), seguida pela variação entre flores 

(CV=32,54%) e entre blocos (CV=7,77%). Foi verificada relação positiva entre a 

freqüência de visitas por planta e a quantidade de energia na planta focal (r2 = 0,726, 

figura 9A). Tal relação se manteve, porém em menor grau, nas demais escalas (5 

metros: r2 = 0,358, figura 9B; 10 metros: r2 = 0,262, figura 9C; 15 metros: r2 = 0,272, 

figura 9D). A freqüência de visitas por flor e a quantidade de energia na planta focal 

apresentou apenas valores relativamente baixos do coeficiente de determinação (r2 = 

0,222, figura 10A) e nas parcelas de 5 metros (r2 = 0,386, figura 10B), 10 metros (r2 = 
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0,273, figura 10C) e 15 metros (r2 = 0,264, figura 10D). Os valores de r2  obtidos para a 

relação entre freqüência de visitas e disponibilidade de energia variaram de 0,26 a 0,73, 

sendo maior para a menor escala (figura 11).  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 5: Número de flores (A), energia disponível por flor (B) e freqüência de visitas 

por flores (C) e por plantas (D) nas plantas brevistila e longistila de Psychotria suterella 
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Figura 6: Produção de energia por flor nas plantas focais de Psychotria suterella. 
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Figura 7: Freqüência de visitas de espécies de Bombus por planta (A) e flor (B) aos 

indivíduos pobres e ricos em flores de Psychotria suterella. 
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Figura 8: Freqüência de visita de espécies de Bombus às flores Psychotria suterella nas 

plantas focais.
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Figura 9: Freqüência de visitas por polanta nas plantas focais de Psychotria suterella em 

relação à oferta de energia na planta focal (A) e nos raios de 5m (B), 10m (C) e 15m 

(D). 
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Figura 9: Freqüência de visitas de espécies de Bombus por planta nas plantas focais de 

Psychotria suterella em relação à oferta de energia na planta focal (A) e nos raios de 5m 

(B), 10m (C) e 15m (D). 



 55

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Freqüência de visitas de espécies de Bombus por flor nas plantas focais de 

Psychotria suterella em relação à oferta de energia na planta focal (A) e nos raios de 5m 

(B), 10m (C) e 15m (D). 
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Figura 11: Relações entre freqüência de visitas de abelhas Bombus e energia disponível 

no néctar das flores de P. suterella para as 4 escalas (planta focal, 5 metros, 10 metros e 

15 metros).       = freqüência de visita por flor por hora;       = freqüência de visita por 

planta por hora 
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metros demonstrou que plantas com maior número de flores foram mais freqüentemente 

visitadas pelas abelhas. Analisando o experimento de densidade de recurso floral nas 

parcelas circulares, a hipótese também foi suportada, uma vez que plantas focais com 

maior oferta de energia por flor foram visitadas com maior freqüência pelas abelhas do 

gênero Bombus. Essa maior quantidade de visitas pode ocorrer em função da busca 

aleatória de fontes mais energéticas durante o forrageio dos polinizadores, do 

recrutamento por parte das abelhas que previamente visitaram tais plantas (Dornhaus & 

Chittka 2005, Chapman et al. 2003), e/do por retorno consecutivo da mesma abelha, que 

memoriza uma rota de forrageio em função da oferta de recursos (Burns & Thomson 

2005, Cartar 2004, Osborne & Williams 2001).  

Porém, quando se compara a freqüência de visitas às flores dentro das plantas, os 

valores são semelhantes entre plantas com maior ou menor número de flores. Tanto no 

experimento de plantas vizinhas distantes menos de 5 metros, como nas plantas focais 

das parcelas circulares, a freqüência de visitas média de abelhas Bombus às flores não 

diferiu entre plantas com muita ou pouca oferta de recursos florais. Segundo a teoria de 

forrageio ótimo (MacArthur & Pianka 1966), o esperado seria que, uma vez na planta, 

os polinizadores visitassem o maior número de flores possível, minimizando os gastos 

energéticos. Dessa maneira, flores localizadas em plantas com maior oferta de recursos 

receberiam maior freqüência de visitas, já que essas plantas são mais utilizadas pelos 

animais. No entanto, esta previsão não tem sido registrada (Goulson et al. 1998, 

Biernaskie et al. 2002). Em função disso, é considerada a possibilidade de dilema na 

produção da arranjo floral grande já que uma seqüência longa de visitas acarretaria alta 

taxa de geitonogamia, minimizando o sucesso reprodutivo vegetal (Vrieling et al. 1999). 

A fim de reduzir o tempo de residência do visitante na planta, sem diminuir a freqüência 

de visitas ao indivíduo, é suposto que uma das estratégias evolutivas desenvolvida pelas 

plantas diz respeito à variação na produção de néctar entre as flores (Buide 2006, 
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Grindeland et al. 2005, Cresswell & Osborne 2004, Biernaskie et al. 2002). Biernaskie 

& Cartar (2004) verificaram haver relação positiva entre tamanho do display floral e 

variabilidade na produção de néctar dentro do indivíduo para nove espécies polinizadas 

por Bombus. Os animais tendem a desenvolver comportamento "avesso ao risco" 

("risck-averse", Biernaskie et al. 2002), evitando investir grande energia de forrageio 

em locais onde haja risco de pouco retorno energético, ou seja, onde a variação na 

produção de néctar entre as flores corresponde a uma imprevisibilidade na oferta de 

recursos. Em Psychotria suterella, como a maior parte da variação na produção de 

energia ocorreu entre flores, não havendo distinção morfológica visível entre aquelas 

com baixa e alta produção de néctar, o animal precisaria visitar cada flor para perceber a 

oferta de energia, tornando relativamente alto o risco de gasto energético sem retorno 

proporcional. Em função da variação na oferta de energia ser maior entre flores do que 

entre plantas, as abelhas estariam visitando apenas uma fração das flores nas plantas, 

independente do número de flores de cada indivíduo, na tentativa de identificar as 

plantas com maior oferta de energia, visitando-as com mais freqüências. Essa resposta 

das abelhas em função da oferta energética entre plantas pode ter sido uma das razões 

pelas quais houve maior variação na freqüência de visitas entre plantas do que entre 

flores.  

A ausência de detecção de relação entre a disponibilidade de energia na planta e 

a freqüência de visitas média por flor, considerando a capacidade de espécies de 

Bombus em memorizar fontes de recursos em pequenas escalas espaciais (Burns & 

Thomson 2005), poderia também ser explicada pela seletividade de visitas às flores. 

Assim, visitando somente flores com maior produção de néctar dentro da planta, a 

freqüência média de visita por flor não aumentaria proporcionalmente com o aumento 

da energia na planta. Os valores de magnitude do efeito na variação de energia e 

freqüência de visitas maiores no nível da flor corroboram tal hipótese. Aparentemente, 
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as duas espécies de Bombus visitavam preferencialmente as mesmas flores dentro da 

planta de P. suterella, ignorando outras (M.C. Checchia da Inês, obs. pess.). 

Apesar da capacidade de deslocamento espacial, com velocidade média de vôo 

equivalente a 7m.s-1 (Cresswell & Osborne 2004) e distâncias descritas de forrageio 

entre o ninho e a fonte maiores que as utilizadas entre os blocos (Walther-Hellwig & 

Frankl 2000) as espécies de Bombus não responderam as variações na disponibilidade 

de recursos entre blocos. Este fato poderia ser explicado pela ausência de percepção 

dessas abelhas sobre a variação na disponibilidade energética nas plantas entre os 

blocos. Contudo, como há trabalhos que relatam que algumas espécies de Bombus têm 

habilidade de responder às variações na disponibilidade de flores na escala da paisagem 

(Westphal 2006, Cartar 2005, Hines & Hendrix 2005), é plausível supor que a ausência 

de resposta nas maiores escalas testadas ocorra em função da baixa variação na 

disponibilidade de recursos florais de P. suterella. 

Como houve diferença na taxa de visitação relacionada ao número de flores 

entre as plantas vizinhas separadas por distâncias menores que 5 metros, podemos supor 

que Bombus morio e Bombus brasiliensis responderam à variação de recursos em 

escalas pequenas. Por outro lado, não foi observada resposta das abelhas à oferta de 

recursos em escala maior. A disponibilidade energética na vizinhança não apresentou 

relação com a interação na planta focal, uma vez que os valores obtidos para a relação 

entre taxa de visitas na planta focal e oferta de energia nas plantas vizinhas localizadas 

em 5, 10 e 15 metros foram considerados baixos. Os resultados de resposta de Bombus à 

oferta de recurso em pequena escala podem ser explicados pela necessidade energética 

de Bombus e pela quantidade de energia disponível nas plantas de Psychotria suterella. 

Considerando que espécies de Bombus necessitam de 19 joules/hora (Heinrich & Raven 

1972) e que um indivíduo focal de Psychotria suterella apresentou ca. 8 flores por dia, 

cada uma produzindo, em média, 3,2 + 1,4 joules/hora, essas abelhas teriam oferta de 
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energia suficiente em áreas relativamente pequenas, não respondendo a diferenças na 

oferta de energia em escalas maiores. 

Estudos que consideraram o comportamento de outras espécies de Bombus em 

função da disponibilidade de recursos em escalas espaciais específicas apresentaram 

resultados diversos. Goulson et al. (1998) estudaram a interação entre abelhas desse 

gênero e Symphytum officiale e verificaram que a presença de plantas conspecíficas a 

distâncias menores de 1 metro não apresentou efeito sobre a freqüência de visitas na 

planta focal. Por outro lado, Cresswell e Osborne (2004) verificaram respostas de 

abelhas Bombus ao aumento no número de flores de Brassica napus em pequena 

(relativa a planta), média (mancha de recurso com aproximadamente 2.000 flores) e 

grande escala (mancha de recurso com aproximadamente 100.000 flores), mas ao 

contrário do ocorrido no presente estudo, essa pesquisa foi conduzida em campo 

cultivado, determinando características de distribuição espacial de recursos diferente da 

encontrada em condições naturais, o que poderia influenciar a resposta das abelhas.  

Em resumo, foi verificado que Bombus morio e Bombus brasiliensis 

responderam à variação na disponibilidade de recursos florais de Psychotria suterella 

em escala espacias menores que 5m, visitando com mais freqüência plantas com maior 

oferta de energia, independente da disponibilidade energética na vizinhança. Porém, a 

freqüência de visitas média por flor não apresentou relação com a quantidade de 

recursos florais nas plantas, e não foi influenciada pela densidade de energia nas demais 

escalas testadas, provavelmente em função da variação na produção de néctar entre as 

flores dentro de uma mesma planta. 
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