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1. APRESENTAÇÃO 

  

A polinização é um processo ecológico fundamental para a manutenção dos 

ecossistemas, podendo ser mediada principalmente por animais que buscam recursos (néctar, 

pólen, óleos, resinas, odores, etc.) nas flores (Faegri & van der Pijl 1979; Endress 1994). Em 

muitos casos a polinização envolve relações complexas e estreitas entre plantas e animais, que 

quando levadas ao desequilibrio afeta diretamente a sobrevivência ou a perpetuação das 

espécies envolvidas no processo, reduzindo, consequentemente, a biodiversidade regional.  

A Caatinga compreende a quarta maior formação vegetacional do Brasil (Aguiar et al. 

2002), cobrindo cerca de 800.000 Km2 do território brasileiro (MMA 2002) e que 

recentemente, foi reconhecida como uma das 37 “Grandes Regiões Naturais do Mundo” (Gil 

2002). Mesmo com toda a sua importância e exclusividade global, a Caatinga tem sido 

negligenciada e relativamente pouco estudada no que se refere aos processos de polinização e 

sistema reprodutivo de suas espécies vegetais (Machado & Lopes 2003, 2004; Machado et al. 

2006). Assim, por sua grandiosidade, não só em área, mas também em diversidade biológica, 

sua conservação se faz muito necessária (Castelletti et al. 2003).  

Os estudos acerca da ecologia da polinização e da fenologia reprodutiva das espécies 

da Caatinga contribuem para ampliar o conhecimento e o entendimento dos processos 

ecológicos deste ecossistema, contribuindo, portanto, para a sua conservação (Machado & 

Lopes 2003, 2004).  

 Allamanda blanchetii A. DC. e Mandevilla tenuifolia (J. C. Mikan) Woodson são duas 

espécies de Apocynaceae que ocorrem principalmente nos afloramentos rochosos da Caatinga 

(Giulietti et al. 2002; Sales et al. 2006). A primeira é uma espécie endêmica da Caatinga 

(Giulietti et al. 2002), que apresenta atributos florais associados à melitofilia e 

secundariamente à psicofilia e a segunda é uma espécie exclusivamente psicófila. Ambas 

possuem apresentação secundária de pólen e especializado mecanismo de polinização. Esta 

dissertação foi construída visando abordar a fenologia reprodutiva, a biologia floral, a 

ecologia da polinização e o sistema reprodutivo dessas duas espécies. O primeiro capítulo 

enfoca a ecologia da polinização e o mecanismo reprodutivo de Allamanda blanchetii. O 

segundo capítulo aborda a polinização de Mandevilla tenuifolia realizada apenas por 

borboletas, evidenciando a eficácia das mesmas como polinizadoras desta espécie. 

 Com este trabalho esperamos gerar e ampliar os conhecimentos sobre a ecologia das 

espécies de Apocynaceae da Caatinga, em especial dos gêneros Allamanda L. e Mandevilla L. 

e dos sistemas de polinização por borboletas e abelhas, de forma que tais informações sejam 
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utilizadas como referência para projetos que visem o manejo e a conservação da RPPN 

Fazenda Almas e das demais áreas onde a vegetação da Caatinga se faça presente.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A família Apocynaceae: estrutura floral, polinização e reprodução 

Atualmente, a família Apocynaceae, incluindo a subfamília Asclepiadaceae, é 

constituída por cerca de 424 gêneros distribuídos em cinco subfamílias bastante difundidas 

nas regiões tropicais e subtropicais (Endress & Bruyns 2000).  

Suas flores envolvem elevado grau de especialização morfofuncional associado à 

polinização biótica, em especial, a polinização por insetos, no qual se destacam a hercogamia 

e a apresentação secundária de pólen (Schick 1980, 1982; Fallen 1986; Yeo 1993; Albers & 

van der Maesen 1994; Lopes & Machado 1999; Löhne et al. 2004).  

Segundo Schick (1982), o arranjo espacial das partes reprodutivas das flores de 

Apocynaceae s.str. leva a uma forte hercogamia, que combinadas com o estreito tubo direciona a 

língua do polinizador, evitando a autopolinização. Nestas flores, as anteras formam um cone em 

volta da cabeça do estilete, o qual apresenta, geralmente três regiões morfofuncionais: a parte 

superior, estéril, onde o pólen é depositado e apresentado secundariamente; a parte mediana, onde 

a epiderme secreta uma substância pegajosa e a parte inferior ou região basal, receptiva, onde o 

pólen oriundo de uma visita é depositado (Schick 1980, 1982; Fallen 1986; Albers & van der 

Maesen 1994). A apresentação secundária de pólen da família (Yeo 1993; Howell et al. 

1993), aumenta a complexidade floral e o nível de especialização dos polinizadores.  

A apresentação secundária de pólen é um mecanismo no qual o pólen é relocado para 

outros órgãos da estrutura floral (Howell et al. 1993; Yeo 1993) e está associada à protandria, 

que ocorre no botão floral em pré-antese, e assim, outra estrutura floral passa a funcionar 

como “estame” (Vieira et al. 2004). Este mecanismo foi descrito pela primeira vez em 1793 

por Sprengel em suas observações em Campanula (Shetler 1979).  

As prováveis funções da apresentação secundária de pólen parecem ser: harmonização dos 

sítios de apresentação e recepção do pólen na flor, proteção do pólen contra o roubo, deposição do 

pólen sobre o vetor de forma que este não possa usá-lo e liberação do pólen em quantidades 

uniformes (Yeo 1993). Ainda segundo este autor, os sistemas de proteção e liberação podem 

aumentar a eficiência da polinização, minimizando o requerimento na produção de pólen devido a 

apresentação de pólen ser, geralmente,  próxima à região onde este é recebido, garantindo o 

correto lugar de deposição sobre o polinizador. 

Segundo Howell et al. (1993), o mecanismo de apresentação secundária de pólen foi 

identificado em três famílias de Monocotiledôneas e 13 de Dicotiledôneas, entre as quais a 

família Apocynaceae. De acordo com estes autores, esse mecanismo é diverso em sua 
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estrutura e origem, garantindo vantagem adaptativa às espécies. Enquanto que Yeo (1993), ao 

utilizar a definição de apresentação secundária de pólen, relata que este mecanismo já foi 

identificado em 25 famílias de Angiospermas. 

A apresentação secundária de pólen nas Apocynaceae s. str. ocorre de forma “escondida” 

no tubo floral sobre a parte superior do estigma, assim, essa localização e não exposição dos grãos 

de pólen a qualquer visitante evita o seu roubo e permite que o pólen seja depositado corretamente 

nas partes do corpo do polinizador (Yeo 1993; Schick 1980, 1982; Fallen 1986). 

As flores de Apocynaceae s.str. são polinizadas por uma variedade de grupos de 

insetos, principalmente Himenópteros, Lepidópteros e Dípteros, existindo uma adaptação 

nessas flores para depositar o pólen nas partes bucais do polinizador (Schick 1980, 1982; 

Fallen 1986; Endress 1994). Para tomar néctar, o inseto estende sua probóscide dentro do tubo 

floral e ao retrair as partes bucais, a probóscide raspa na base receptiva da cabeça do estilete, 

onde os grãos de pólen exógenos são depositados. Ainda durante a retração, a probóscide 

passa pela região mediana onde é encoberta pela substância pegajosa e por fim, é direcionada 

para o centro do cone de anteras, onde coleta novo conjunto de pólen para uma próxima visita 

(Schick 1982; Fallen 1986; Herrera 1991; Galetto 1997; Lopes & Machado 1999; Löhne et al. 

2004; Schlindwein et al. 2004; Darrault & Schlindwein 2005). 

Embora a estrutura floral das Apocynaceae tenha sido reportada desde o século XVIII 

por Sprengel (1793), muitos aspectos da maioria dos gêneros desta família continuam 

desconhecidos (Fallen 1986) e poucos são os trabalhos que reportam a ecologia da 

polinização e o sistema reprodutivo para a família. A maioria destes trabalhos relata as flores 

de Apocynaceae s.str. sendo polinizadas principalmente por abelhas (Herrera 1991; Franco 

1991; Torres & Galetto 1998; Lopes & Machado 1999; Lipow & Wyatt 1999; Koch et al. 

2002; Löhne et al. 2004; Raju et al. 2005) e por Lepidópteros (Waddington 1976; Haber 

1984; Franco 1991; Lin & Bernadello 1999; Schlindwein et al. 2004; Darrault & Schlindwein 

2005).  

A polinização por Dípteros é incomum na família s.str. e na família s.l parece ser 

restrita à subfamília Asclepiadaceae, a qual já foi abordada, entre outros autores, por Masinde 

(2004), que relata o gênero Ceropegia L. (Apocynaceae: Asclepiadoideae) polinizado 

principalmente por fêmeas de moscas das famílias Milichiidae, Chloropidae e 

Ceratopogonidae; e por Yamashiro et al. (2008) que analisaram o sistema de polinização por 

dípteros no complexo Tylophora-Vincetoxicum (Apocynaceae-Asclepiadoideae). Além disso, 

ainda foi evidenciada uma rara polinização realizada pelo Coleóptera Trichodes nutalli 

(Cleridae) em espécies de Apocynum e Asclepias (Mawdsley 2002). 
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A polinização das flores de Apocynaceae s. str. por aves e mamíferos é também algo 

muito raro, que foi relatada apenas para um pequeno número de espécies do gênero 

Mandevilla L. do Novo Mundo que apresentam adaptações secundárias típicas para ornitofilia 

e quiropterofilia (Fallen 1986).  Linhart & Feinsinger (1980) descreveram as flores de 

Mandevilla hirsuta (A. Rich) K. Schum. sendo polinizadas por beija-flores e Faegri & van der 

Pijl (1979) relatam Mandevilla veraguenary L. sendo polinizada por morcegos. 

Informações a respeito dos sistemas reprodutivos das espécies de Apocynaceae são 

escassas (Gibbs 1990), mas observa-se que a auto-incompatibilidade parece ser relativamente 

comum na familia s.str., incluindo o mecanismo de auto-incompatibilidade de ação tardia 

(Rowley 1980; Haber 1984; Lopes & Machado 1999; Lipow & Wyatt 1999). Neste mecanismo, o 

autopólen germina facilmente como o pólen exógeno e os tubos polínicos desenvolvem-se 

normalmente, penetrando no óvulo e descarregando o seu núcleo no saco embrionário, contudo, o 

zigoto nunca se divide (Sage & Williams 1991). Este mecanismo de auto-incompatibilidade 

parece ser controlado por um único gene multi-alelo, assim, plantas que compartilham um ou 

mais alelos deste gene tornam-se incompatíveis (Lipow & Wyatt 1999).  

Além de todos esses mecanismos apresentados, a dioicia também já foi relatada na familia 

(Koch et al. 2002), segundo estes autores, provavelmente a depressão endogâmica ocasionada 

pelo comportamento dos polinizadores, associado as pequenas populações isoladas de Rauvolfia 

sellowii Mull. Arg podem ter favorecido o desenvolvimento da dioicia nesta espécie. 

 

• Os gêneros Mandevilla L. e Allamanda L.: polinização e biologia reprodutiva  

O gênero Mandevilla compreende cerca de 150 espécies (Leeuwenberg 1994), a maior 

parte delas ocorrendo em florestas secas e úmidas (Woodson 1933). Na América do Sul, são 

conhecidas aproximadamente 90 espécies (Morales 2005) e no Brasil, novas espécies vêm 

sendo descritas habitando os inselbergs graníticos, as bordas da Mata Atlântica e os 

afloramentos quartzíticos nos campos rupestres do Sudeste e nos campos rupestres e no 

Maciço da Borborema do Nordeste (Sales et al. 2006). De acordo com Löhne et al. (2004) 

Mandevilla parece ter pré-adaptações para sobrevivência em habitats rochosos e secos, uma 

vez que muitas das espécies têm depósitos de água na forma de tubérculos.  

A morfologia, a forma especializada e a função floral do aparato da polinização em 

Mandevilla são descritas em detalhe por Schick (1982) e Fallen (1986) e, recentemente, 

Gomes et al. (2008) descreveram o desenvolvimento floral de Mandevilla velame (A.St.-Hil.) 

Pichon, destacando a ontogenia do gineceu e a natureza do nectário. 
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 Com relação à ecologia floral, um número relativo de espécies do gênero Mandevilla 

já foram abordadas, havendo registros da biologia floral e reprodutiva para Mandevilla 

hirsuta (A. Rich.) K. Schum. em Trinidad e Tobago (Linhart & Felnsinger 1980) e M. laxa 

(Ruiz & Pavon) R.E. Woodson e M. pentlandiana (A. DC.) Woods. na Argentina (Galetto 

1997; Torres & Galetto 1998, 1999). Recentemente, Löhne et al. (2004) estudaram a biologia 

da polinização de uma espécie nova de Mandevilla característica da vegetação de “inselbergs” 

no Nordeste brasileiro. Neste estudo, observaram que as flores foram visitadas por abelhas e 

que embora a autopolinização espontânea não ocorra devido à severa hercogamia, a 

autopolinização mediada pela visita de insetos pode ocorrer, uma vez que a espécie é 

autocompatível. 

Allamanda L. por sua vez, é um pequeno gênero da família Apocynaceae 

compreendendo apenas 14 espécies nativas do continente americano (Sakane & Shepherd 

1986), sendo Allamanda blanchetii uma das cinco espécies de Apocynaceae endêmicas da 

Caatinga (Giulietti et al. 2002). Esta espécie ocorre em lugares secos e pedregosos e sua 

distribuição se estende por todo o Nordeste brasileiro, sendo a espécie de mais fácil 

identificação devido às suas flores violáceas, únicas no gênero (Sakane & Shepherd 1986).  

Trabalhos envolvendo a biologia da polinização e reprodutiva do gênero Allamanda 

não foram encontrados. Fallen (1985) observou apenas o desenvolvimento do gineceu e 

descreve a posição sistemática do gênero Allamanda. Segundo esta autora, este gênero 

apresenta um tipo incomum de desenvolvimento do gineceu, no qual os dois carpelos são 

livres inicialmente, mas completamente fundidos durante o seu desenvolvimento, resultando 

em um ovário unilocular com placentação parietal na maturidade, fato que isola o gênero 

Allamanda dentro da família. 

 

• Polinização por abelhas (melitofilia) x Apocynaceae s.str. 

As abelhas são de todos os grupos de polinizadores, o mais adaptado à polinização, 

uma vez que possuem inúmeras adaptações morfológicas e fisiológicas associadas aos 

diversos padrões de comportamento em suas visitas às flores (Faegri & van der Pijl 1979; 

Endress 1994).  

Além disso, inúmeras espécies de plantas também desenvolveram adaptações à 

polinização de suas flores por abelhas (melitofilia) tais como antese diurna, com grande 

quantidade de néctar e de coloração variando entre o amarelo, azul ou púrpura, com guias 

contrastando e indicando o recurso (Faegri & van der Pijl 1979; Proctor et al. 1996).  
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 Assim como para outras famílias de Angiospermas, para a família Apocynaceae, as 

abelhas são os principais polinizadores da maioria das espécies já estudadas (Herrera 1991; 

Franco 1991; Albers & van der Maesen 1994; Torres & Galleto 1998, 1999; Lipow & Wyatt 

1999; Lopes & Machado 1999; Koch et al. 2002; Löhne et al. 2004; Raju et al. 2005). 

 De acordo com Janzen (1971), a familia Apocynaceae constitui uma importante fonte de néctar 

para abelhas, em especial, para as pertencentes a tribo Euglossini (Darrault et al. 2005).  

 De fato, espécies de Apocynaceae polinizadas por abelhas tais como Rauvolfia grandiflora 

(Lopes & Machado 1999), Prestonia coalita (Franco 1991) e Mandevilla sp. (Löhne et al. 2004) 

apresentam como polinizadores efetivos espécies de abelhas da tribo Euglossini. 

  

• Polinização por borboletas (psicofilia) x Eficiência como polinizadores 

Flores adaptadas à polinização por borboletas (psicofilia) são bastante especializadas. São 

flores com antese diurna, estreitos tubos, fornecendo uma plataforma de pouso para o visitante 

floral, que exalam odores fracos, suaves ou doces e, além disso, são principalmente de cor rosa, 

laranja ou vermelha, que contrastam entre si (Faegri & van der Pijl 1979; Endress 1994).  

Borboletas adultas visitam as flores à procura de recursos alimentares que são, na sua 

maioria, néctar e raramente, pólen (Dudareva & Pichersky 2006). Para isso são atraídas 

inicialmente pela visão e demonstram inata preferência por determinadas cores, bem como a 

habilidade para associar a cor com o recurso (Ilse & Vaidya 1956; Weiss 1997; Goulson & Cory 

1993). Cruden & Hermann-Parker (1979) relatam que muitas das espécies conhecidas por serem 

polinizadas principalmente por borboletas compartilham uma caracteristica na qual as flores 

receptivas tem um “alvo”geralmente amarelo em um “campo” vermelho ou rosa que marca o 

acesso ao néctar. 

As borboletas são geralmente referidas como polinizadores pouco eficientes (Faegri & 

van der Pijl 1979; Jennersten 1984; Machado & Sazima 1987; Goldblatt et al. 1995; Goldblatt 

& Manning 2007) ou como polinizadores efetivos de raras plantas (Endress 1994), embora 

alguns outros autores discordem disso e relatem que as borboletas tenham um importante 

papel na polinização (Kevan & Baker 1983; Proctor et al. 1996; Dudareva & Pichersky 2006). 

O fato é que, estudos de ecologia floral relatando a eficiência das borboletas como 

polinizadores são escassos e limitados e entre os visitantes florais, as borboletas têm recebido 

pouca atenção (Percival 1965; Proctor & Yeo 1972; Cruden & Hermann-Parker 1979; Weiss 

2001). 

A familia Verbenaceae é uma das famílias que apresentam maior número de espécies 

psicófilas já registradas, na qual algumas espécies se destacam como exemplo de especialistas, 
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como é o caso de Lantana camara L. Que é citada como uma planta de néctar favorita de muitas 

espécies de borboletas tropicais (Crane 1955; Gilbert 1972; Schemske 1976; Barrows 1976; 

Faegri & Pilj 1979, Balasubramanian 1992; Weiss 2001; Goulson & Derwent 2004; Townsend & 

Levey 2005). A familia Orchidaceae também tem representantes cujas flores apresentam atributos 

associados à psicofilia, como é o caso de Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich., que apresenta 

elevado grau de dependência das borboletas para a polinização (Nilsson 1992) e de Disa 

ferruginea (Thunb.) Sw., que é dependente de uma única espécie de borboleta, Meneris tulbaghia 

(Nymphalidae) para a sua polinização (Johnson 1994). 

Outras famílias tais como Asteraceae, Caryophyllaceae, Iridaceae, Polemoniaceae e 

Rubiaceae também apresentam várias espécies adaptadas à polinização por borboletas (Arroyo et 

al. 2007; Scott & Stanford 1981; Jürgens et al. 2003; Kephart et al. 2006; Bloch et al. 2006; 

Goldblatt & Manning 2007; Johnson & Bond 1994; Grant & Grant 1965; Momose et al. 

1998c).  

Para a família Apocynaceae, as borboletas têm sido registradas polinizando 

ocasionalmente algumas espécies como Wrightia tinctoria (Roxb.) R.Br. (Raju et al. 2005) e 

Prestonia coalita (Vell.) Woodson (Franco 1991), mas apenas em Apocynum sibiricum  L. 

(Waddington 1976) e Prestonia riedelii (Mull. Arg.) (Franco 1991) foram relatadas como 

principais vetores de pólen. Para o gênero Mandevilla, Linhart & Feinsinger (1980) 

observaram as borboletas visitando as flores de M. hirsuta, mas relatam que elas devem ter 

coletado pouco pólen e que esta espécie é polinizada principalmente por beija-flores. Para o 

gênero Allamanda nada foi encontrado. Alguns dos atributos florais associados à psicofilia são 

muito semelhantes aos das flores polinizadas por aves (ornitofilia), e em razão disso, alguns 

autores relatam a aparente similaridade das flores polinizadas por borboletas e de algumas 

flores polinizadas por aves e sugerem a existência de tipos intermediários (Faegri & van der 

Pijl 1979).  

Muitas outras espécies já foram observadas sendo visitadas por borboletas, mas não há 

estudos de casos que comprovem a eficiência destas visitas. São geralmente, estudos em nível de 

comunidades (Robertson 1928; Primack 1983; Appanah 1990, Balasubramanian 1990; Momose 

et al. 1998c; Kato 2000; Corlett 2001, 2004; Tooker et al. 2002; Devy & Davidar 2003; Machado 

& Lopes 2003, 2004; Tudor et al. 2004; Arroyo et al. 2007) baseados em observações de campo 

associadas às síndromes de polinização.  

A familia Asteraceae parece ser a familia com mais observações de visitas de borboletas 

relatadas nestes estudos em nível de comunidades. Lack (1982) registra as espécies de Asteraceae, 

Centaurea scabiosa L., Cirsium arvense (L) Scop. E Inula salicina L. Sendo visitadas 
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freqüentemente por borboletas. Outras famílias menos comums tais como Dipsacaceae (Lack 

1982; Douwes 1978; Jennersten 1980; Grant & Grant 1965), Cornaceae (Primack 1983), 

Donatiaceae (Primack 1983), Epacridaceae (Primack 1983), Loganiaceae (Proctor et al. 1996; 

Faegri & van der Pijl 1979), Hectorellaceae (Primack 1983) e Stylidiaceae (Primack 1983) 

também já foram relatadas apresentando espécies sendo visitadas por borboletas. Inclusive em 

regiões mais extremas como no  Ártico e nas regiões Alpinas, onde abelhas e moscas são os 

principais polinizadores (Kevan 1972; Kearns & Inouye 1994), as borboletas também têm sido 

reportadas atuando nessas regiões (Bergman et al. 1996). 

Portanto, levando-se em consideração este cenário e o elevado número de espécies que 

são relatadas como sendo visitadas por borboletas, pode-se inferir que o número de espécies 

psicófilas seja muito maior do que se tem efetivamente registrado. Além disso,  a eficácia das 

borboletas como polinizadores é uma questão que precisa ser discutida, uma vez que, são poucos 

os trabalhos existentes sobre psicofilia e que apresentem informações detalhadas do 

comportamento e do resultado das visitas das borboletas às flores. 
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Fenologia reprodutiva, biologia floral e auto-incompatibilidade de ação tardia em Allamanda 

blanchetii A. DC, uma Apocynaceae endêmica da Caatinga 
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Fenologia reprodutiva, biologia floral e auto-incompatibilidade de ação tardia em 

Allamanda blanchetii A. DC., uma Apocynaceae endêmica da Caatinga1 

 

LENYNEVES DUARTE ALVINO2,4, ISABEL CRISTINA MACHADO2 & ZELMA 
GLEBYA QUIRINO3 

 
 
RESUMO – (Fenologia reprodutiva, biologia floral e auto-incompatibilidade de ação tardia 

em Allamanda blanchetii A. DC., uma Apocynaceae endêmica da Caatinga). A fenologia 

reprodutiva, o mecanismo de polinização e o sistema reprodutivo de Allamanda blanchetii 

foram analisados em populações naturais na RPPN Fazenda Almas (7°28'45"S e 

36°54'18"W), Paraíba, Brasil. Allamanda blanchetii é uma espécie arbustiva, endêmica da 

Caatinga, de floração anual, cujas flores são tubulares e de coloração rosa, possuindo cinco 

estames cujas anteras formam um cone em volta da cabeça do estilete. Esse arranjo espacial gera 

uma forte hercogamia na flor evitando a autopolinização, uma vez que o pólen é depositado na 

parte superior da cabeça do estilete ainda na fase de botão, caracterizando a apresentação 

secundária de pólen e estando a parte receptiva da cabeça do estilete (estigma funcional) na sua 

região basal. As flores de A. blanchetii têm uma média de 50 óvulos e 8420 grãos de pólen com 

99,4% de viabilidade, o que gera uma baixa razão P/O de 168,4 grãos/óvulo. As flores produzem 

uma média de 36,6µl de néctar, o qual é o único recurso para os visitantes florais. A. blanchetii 

é auto-incompatível possuindo mecanismo de incompatibilidade de ação tardia. Os atributos 

florais são compatíveis com as síndromes de melitofilia e psicofilia e de fato, os principais 

polinizadores observados foram a espécie de abelha Eulaema nigrita Lepeletier e 

secundariamente as espécies de borboletas. A forte hercogamia, a apresentação secundária de 

pólen e o mecanismo de auto-incompatibilidade de ação tardia indicam elevado grau de 

especialização dos sistemas de polinização e reprodutivo de Allamanda blanchetii. 

 

Palavras Chave – Caatinga, Apocynaceae, Allamanda, Incompatibilidade de ação tardia, 

espécie endêmica. 
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3 Universidade Federal da Paraíba, DEMA/CCAE, Rio Tinto, PB, Brasil. 
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ABSTRACT – (Reproductive phenology, floral biology and late acting self-incompatibility 

of Allamanda blanchetii A. DC., one Apocynaceae endemic of Caatinga). The reproductive 

phenology, the mechanism of pollination and reproductive system of Allamanda blanchetii 

were studied in natural populations in the RPPN Fazenda Almas (7°28'45"S e 36°54'18"W), 

Paraíba, Brazil. Allamanda blanchetii is shrubby specie, endemic of Caatinga, of annual 

flowering, whose flowers are tube-shaped and of coloration pink, possessing five stamens 

whose anthers form a cone around the style head. That spatial arrangement determine the 

strong herkogamy in flower to avoid self-pollination, since the pollen grains are deposited an 

upper the style head yet in phase of bud, marking the secondary pollen presentation and the 

receptive region the stigma to be localizing in their base. The flowers of A. blanchetii presents 

an average of 50 ovules and 8420 grains of pollen, with 99.4% of viability, the result in the 

low P/O rate of 168.4 grains/ovule. The flowers produced an average of 36.6 µl of nectar, 

which are the single recourse to the floral visitors. Allamanda blanchetii is self-incompatible 

possessing the late acting self-incompatibility mechanism. The flowers possess attributes 

compatible with the melittophilous and psychophilous syndromes, and of fact, the main 

pollinators observed were the specie of bee Eulaema nigrita Lepeletier and, in second place, 

the species of butterflies. The strong herkogamy, the secondary pollen presentation and the 

late acting self-incompatibility mechanism denote high degree of specialization of pollination 

and breeding systems of Allamanda blanchetii. 

 

Key words – Caatinga, Apocynaceae, Allamanda e late acting self-incompatibility, endemic 

specie. 

 

INTRODUÇÃO  

A Caatinga compreende a quarta maior formação vegetacional do Brasil (Aguiar et al. 

2002), cobrindo cerca de 800.000 Km2 do território brasileiro (MMA 2002). Mesmo com toda 

a sua exclusividade global, a Caatinga tem sido bastante negligenciada (Velloso et al. 2002) e 

relativamente pouco estudada, especialmente no que se refere aos processos de polinização e 

sistema reprodutivo de suas espécies vegetais (Machado & Lopes 2003, 2004).  

A família Apocynaceae sensu lato é constituída por cerca de 424 gêneros distribuídos 

em cinco subfamílias difundidas nas regiões tropicais e subtropicais (Endress & Bruyns 

2000). Allamanda L. é um pequeno gênero dessa família compreendendo apenas 14 espécies 

nativas do continente americano (Sakane & Shepherd 1986), sendo Allamanda blanchetii uma 
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das cinco espécies de Apocynaceae endêmicas da Caatinga, ocorrendo preferencialmente nos 

afloramentos rochosos e se distribuindo por todo o nordeste brasileiro (Giulietti et al. 2002). 

As flores de Apocynaceae são relatadas como complexas e com mecanismos de 

polinização bastante especializados, tais como, forte hercogamia e apresentação secundária de 

pólen (Schick 1980, 1982; Fallen 1986; Yeo 1993; Howell et al. 1993; Albers & van der 

Maesen 1994; Lopes & Machado 1999), o que aumenta a complexidade floral e o nível de 

especialização dos polinizadores. Mesmo assim, poucos trabalhos reportam a ecologia da 

polinização para a família, os quais na sua maioria relatam as flores de Apocynaceae s.str. 

como sendo polinizadas principalmente por abelhas (Herrera 1991; Albers & van der Maesen 

1994; Torres & Galleto 1998, 1999; Lipow & Wyatt 1999; Lopes & Machado 1999; Koch et 

al. 2002; Löhne et al. 2004; Raju et al. 2005) e Lepidópteros (Waddington 1976; Haber 1984; 

Lin & Bernadello 1999; Schlindwein et al. 2004; Darrault & Schlindwein 2005), sendo a 

polinização por Aves (Linhart & Feinsinger 1980) e Mamiferos (Faegri & van der Pijl 1979) 

mais raras na família.  

Assim como para outros gêneros da família Apocynaceae, trabalhos envolvendo a 

biologia da polinização e reprodutiva do gênero Allamanda ainda não foram realizados.  

Da mesma forma, informações a respeito do sistema reprodutivo das espécies de 

Apocynaceae também são escassas (Gibbs 1990), mas já se sabe que a auto-incompatibilidade 

parece ser comum na familia (Rowley 1980; Haber 1984; Broyles & Wyatt 1993; Wyatt & 

Broyles 1994; Lipow & Wyatt 1999; Lopes & Machado 1999) incluindo o mecanismo de auto-

incompatibilidade de ação tardia (Kephart 1981; Kahn & Morse 1991; Sage & Williams 1991; 

Wyatt et al. 1996; Lipow & Wyatt 1998; Lipow & Wyatt 1999; Lopes & Machado 1999). 

Neste estudo, apresentamos dados sobre a biologia floral e o mecanismo da 

polinização, bem como os aspectos da biologia reprodutiva de Allamanda blanchetii, 

pretendendo responder as seguintes questões: as flores de A. blanchetii se enquadram em qual 

síndrome de polinização? Quais são os seus polinizadores efetivos? A. blanchetii apresenta 

mecanismo de auto-incompatibilidade como outras espécies da família? 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Local de estudo - O estudo de campo com populações naturais Allamanda blanchetii foi 

realizado na RPPN Fazenda Almas, localizada no município de São José dos Cordeiros 

(7028’45”S e 36054’18”W), Paraíba, Brasil. A RPPN com 3505 ha de área preservada está 

incluída na Ecorregião da Depressão Sertaneja Setentrional (Fig. 1A), onde a vegetação local 
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é caracterizada como Caatinga arbustiva à arbórea (Fig. 1B, C e D), sobre solos de origem 

cristalina. A precipitação média anual fica em torno de 500 a 800 mm, mas contém extremos 

de até 350 mm/ano. A ecorregião onde se encontra a RPPN compreende a área mais seca da 

Caatinga, o Cariri Paraibano, cuja pluviosidade é reduzida devido à barreira geográfica do 

Planalto da Borborema, com temperaturas médias anuais elevadas entre 26 e 300C, clima 

semi-árido quente e que contém áreas em processo de desertificação (Velloso et al. 2002). Os 

dados climatológicos indicam que há duas estações bem definidas durante o ano, uma 

chuvosa, concentrada, geralmente, no primeiro trimestre do ano e outra seca, com duração de 

seis a nove meses, podendo estender-se por até dez (Governo do Estado da Paraíba/SE/UFPB 

1989). 

Fenologia Reprodutiva e Biologia Floral - A análise da fenologia reprodutiva foi realizada de 

outubro de 2006 a dezembro de 2007. Foram marcados 10 indivíduos, espaçados entre si com 

uma média de cinco metros de distância, os quais foram certificados de que eram indivíduos 

diferentes, os quais foram monitorados mensalmente para o acompanhamento fenológico da 

floração e da frutificação, estimando-se a intensidade de flores e frutos, segundo a 

metodologia de Fournier (1974). O padrão fenológico foi analisado de acordo com Gentry 

(1974) e Newstrom et al. (1994). Além disso, foi calculado o Índice de Sincronia de Floração 

para a população de Allamanda blanchetii em estudo, seguindo a proposição de Augspurger 

(1983). Testes de Correlação de Sparman foram realizados para comparar a precipitação pluviométrica 

e a produção de flores, sendo utilizado o programa estatístico, BioEstat 3.0 (Ayres et al. 2003).  Os 

dados de precipitação pluviométrica foram obtidos através da Agência Executiva de Gestão 

de Águas do Estado da Paraíba (AESA). 

Para o estudo da biologia floral, flores e botões (N = 10) de diferentes indivíduos 

foram coletados e fixados em etanol, para posterior análise da morfometria das estruturas em 

laboratório, utilizando-se estereomicroscópio e câmara clara acoplada para esquematização. A 

razão pólen/óvulo (P/O) foi estimada a partir da contagem direta do número de grãos de pólen 

por antera e de óvulos por botão floral (Cruden 1977), sendo para isto utilizados 10 botões 

jovens cujas anteras não estavam deiscentes. Os grãos foram corados com solução a 2% de 

carmim acético, sendo possível estimar a viabilidade polínica segundo Radford et al. (1974). 

Para estimar o número de grãos de pólen presentes na cabeça do estilete (Apresentação 

Secundária de Pólen) foram retirados 10 cones de anteras juntamente com a cabeça do estilete 

de botões frescos em pré-antese (com anteras deiscentes). As anteras foram sendo retiradas 

com cuidado, sem maceração, diretamente sobre uma lâmina, depois todo o pólen da cabeça 
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do estilete foi sendo retirado. Os grãos de pólen foram corados com carmim acético a 2% e 

contados sob microscópio, utilizando-se lamínula quadriculada e contador manual.  

Para verificar se havia relocação de mais grãos de pólen das anteras para a cabeça do 

estilete após uma flor ser bastante visitada, no primeiro dia de antese, foram feitas simulações 

de visitas com fios de náilon para retirada possível de todo o pólen depositado em botão, no 

período restante de antese, as simulações foram repetidas e foi possível observar se houve 

mais deposição de pólen ou não. 

Para verificar a receptividade do estigma foi utilizada solução de permanganato de 

potássio (KMnO4 0,25%) na cabeça do estilete de cinco flores em pré-antese de diferentes 

indivíduos (Robinsohn 1924). O estigma foi classificado de acordo com os tipos propostos por 

Schick (1982) e Fallen (1986).  

Em campo, foi verificado o recurso disponível para os visitantes florais, o volume e a 

concentração de açúcares no néctar, com auxílio de microsseringas de 5ul e 10ul (Microliter®) e 

refratômetro de bolso 0-32% e 28-62% (Atago®), respectivamente, durante o dia (05:00 – 17:30h) e 

por toda a antese. 

O número de flores por inflorescências foi quantificado em dez inflorescências jovens 

de indivíduos diferentes e a duração da antese foi monitorada em campo a partir da marcação 

de dez botões em pré-antese de diferentes indivíduos, sendo acompanhado o seu ciclo até a 

senescência floral.  

 

Sistema Reprodutivo - Para análise do sistema reprodutivo foram feitas polinizações controladas em 

campo utilizando-se 30 flores para cada tratamento: 1- Polinização Natural, 2- Autopolinização 

Espontânea, 3- Autopolinização manual e 4- Polinização Cruzada manual. Os botões em pré-antese 

utilizados nos tratamentos 2, 3 e 4 foram encobertos com sacos de voal para evitar o contato das flores 

com os visitantes. Por sua vez, os botões utilizados na polinização  natural foram apenas marcados 

para acompanhamento do desenvolvimento até a formação ou não de frutos. 

Para os tratamentos manuais 3 e 4, os grãos de pólen foram depositados na região receptiva de 

cada flor com o auxílio de fios de náilon de 0,2 mm de espessura, simulando a probóscide dos insetos. 

Para a autopolinização, um único fio de náilon foi utilizado para cada flor, sendo este inserido três 

vezes consecutivas no tubo. Para a polinização cruzada, três fios de náilons diferentes foram inseridos 

previamente no tubo de três outras flores de diferentes indivíduos para depois serem inseridos nas 

flores marcadas para o tratamento, evitando-se assim, a autopolinização ou geitogamia. Após efetuado 

os respectivos tratamentos, as flores foram novamente ensacadas e monitoradas até a formação ou não 

22 



 36 

dos frutos. Para análise do número de frutos formados entre os tratamentos foi utilizado o teste t. As 

análises estatisticas foram feitas com o auxilio do BioEstat 3.0 (Ayres et al. 2003).  

Para a observação da formação e do crescimento de tubos polínicos, foram coletadas e fixadas 

em FAA, flores submetidas aos tratamentos manuais de autopolinização (N=10) e polinização cruzada 

(N=10), após 6, 12, 24 e 48 horas da polinização. Os pistilos foram corados com azul de anilina, sendo 

preparadas lâminas para observação em microscópio de epifluorescência de acordo com Martin 

(1959). Exsicata de Allamanda blanchetii foi depositada no Herbário-UFP, Departamento de 

Botânica da UFPE, como espécime-testemunho, sob o número 45.556. 

 

Visitantes Florais - Os visitantes florais e seus comportamentos foram registrados em campo através 

de observações diretas em plantas focais, totalizando 120 horas de observações diurnas e 30 horas 

noturnas, distribuidas ao longo da antese. Os insetos foram coletados com auxílio de recipientes 

plásticos e puçá e colocados em câmara mortífera, contendo acetato de etila, sendo posteriormente 

montados a seco e depositados na coleção entomológica da Universidade Federal da Paraiba 

(UFPB), com duplicatas no Laboratório de Biologia Floral e Reprodutiva, Departamento de Botânica, 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como espécimes - testemunho. O comportamento dos 

visitantes florais foi observado a partir da análise do recurso floral procurado, do resultado da visita, da 

freqüência das visitas durante o dia e da presença de grãos de pólen na probóscide ou glossa dos 

insetos.  A freqüência das visitas foi estimada através da contagem direta das visitas às flores das 

plantas focais, durante o dia (05:00-18:00h). O percentual do total de visitas foi realizado através da 

soma de todas as visitas observadas para as 120 horas. A observação da presença ou ausência de grãos 

de pólen sobre a língua dos visitates florais foi feita sob estereomicroscópio com os espécimes 

coletados nos dias das observações de freqüência de visitantes. 

Os visitantes foram classificados como: Polinizador Principal, aquele que conseguia contactar 

as partes reprodutivas, que era bastante freqüênte em suas visitas (> 10 visitas. horas-1) e que 

apresentava pólen em sua língua, sendo, portanto, o polinizador mais efetivo; Polinizador Secundário, 

aquele que contactava as partes reprodutivas, porém não era muito freqüênte (< 10 visitas. horas -1)  

e/ou nem sempre apresentava pólen em sua língua, ou Pilhador, aquele visitante que não contactava as 

partes reprodutivas e roubava o néctar.  

 

RESULTADOS 

 

Fenologia Reprodutiva e Biologia Floral - A floração de A. blanchetii é anual, e na área estudada, 

iniciou-se em fevereiro, período que coincide com a estação chuvosa na RPPN, e estendeu-se até o fim 
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de julho, com pico entre os meses de março e abril. A frutificação acompanhou a floração e se estendeu 

até o mês de setembro (Fig. 2), pois o fruto leva até quarenta dias para amadurecer e depois disso, 

permanece na planta por até pouco mais de um mês aberto dispersando suas sementes pelo vento 

(anemocoria). Observou-se que a precipitação é um fator que influencia bastante na floração de 

Allamanda blanchetii, uma vez que há correlação positiva ( rs = 0,63; t = 2,45; p = 0,03) entre a 

precipitação pluviométrica e a floração, o que foi verificado muito facilmente em campo. Inclusive, em 

outras regiões além da RPPN, foi observado que, onde o período de chuva é maior, o período de floração 

da espécie também se estende (observações pessoais). O cálculo do índice de sincronia de floração para a 

população (Z = 0,62) confirmou o que observamos em campo, havendo uma sincronia média-alta de 

floração entre os indivíduos da população estudada. 

Allamanda blanchetii é uma espécie arbustiva na qual cada ramo emitido tem 

inúmeras inflorescências apicais que abrem, no máximo, duas flores por dia (Fig. 3A). As 

inflorescências são cimosas, cujas flores são hermafroditas e a corola gamopétala com cinco pétalas de 

coloração rosa púrpura é infundibuliforme (Fig. 3B e C ) .  

O tubo floral é dividido em duas regiões, a primeira mais larga abriga o inseto durante a sua 

visita e uma segunda, após as estruturas reprodutivas, só permite a passagem da língua do visitante floral 

(Fig. 4A). O androceu é constituido por cinco estames epipétalos, com anteras formando um cone 

sobre a cabeça do estilete, sobre a qual o pólen é depositado ainda na fase de botão, caracterizando 

a apresentação secundária de pólen, e assim, o estigma (parte receptiva da cabeça do estilete) se 

localiza na sua região basal (Fig. 4B). A cabeça do estilete tem três regiões morfofuncionais: a) a 

parte superior, estéril, onde o pólen é depositado (apresentação secundária de pólen) e que 

encontra-se encoberta  pelo cone de anteras; b) a região mediana lateral, onde a epiderme secreta 

uma substância pegajosa e c) região basal, em forma de anel, receptiva aos grãos de pólen durante 

a polinização (estigma funcional) (Fig. 4C). A disposição das anteras formando o cone dá origem 

a cinco aberturas que dão acesso ao néctar (Fig. 4D). 

O ovário é semi-ínfero, bicarpelar e unilocular (Fallen 1985), possuindo uma média de 50 

(+2,0) óvulos. A média do número de grãos de pólen por flor foi de 8420 (+ 201,3) com uma 

viabilidade polínica de 99,4%. A  razão do número de grãos de pólen por óvulos resultou em  ca. 

168,4 grãos/óvulo. 

A contagem do pólen apresentado secundariamente na cabeça do estilete revelou que uma 

média de  6730 (+ 303,2) grãos de pólen estão disponíveis para serem transportados pelos 

visitantes florais. As simulações de visitas com fios de náilon demonstraram que os grãos de 

pólen restantes permanecem nas anteras e não são relocados para a cabeça do estilete após a flor 

ser visitada. 
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A antese inicia-se por volta das cinco horas da manhã e dura dois dias e meio, podendo chegar 

ao terceiro dia se não polinizada, quando então a flor cai, restando apenas seu ovário e nectário. As 

anteras, no botão em pré-antese, já estão deiscentes e o estigma encontra-se receptivo. Além disso, as 

flores não exalam odor perceptível ao sentido humano. O volume de néctar acumulado é, em 

média, de 36,6 µl com uma concentração de 45% de solutos. A. blanchetii começa a produzir 

néctar já no botão em pré-antese com um volume médio de 21,7 µl, e quando a flor abre ela já 

possui o volume acumulado, não produzindo mais durante o dia e se não visitada, este recurso 

não é reabsorvido. Os dados da biologia floral de Allamanda blanchetii encontram-se resumidos na 

tabela 1. 

 

Sistema Reprodutivo - os experimentos revelaram que Allamanda blanchetii é auto-incompatível, 

não havendo diferença significativa entre os resultados dos tratamentos de polinização cruzada e sob 

condições naturais (t = 1,1, g = 5, p = 0,5).  O fruto é uma cápsula bivalvar, desenvolvido de dois 

carpelos, cujas sementes são dispersas pelo vento (Fig. 3D). Os resultados do sistema reprodutivo 

encontram-se na tabela 2. 

Na análise de crescimento dos tubos polínicos, observou-se tubos penetrando nos óvulos 

das flores submetidas aos tratamentos de autopolinização manual, revelando o mecanismo de 

auto-incompatibilidade de ação tardia de Allamanda blanchetii. Seis horas após a polinização já 

podem ser vistos grãos de pólen germinando no estigma e tubos penentrando nos óvulos foram 

vistos doze horas após a polinização em ambos os tratamentos (Fig. 5).  

 

Visitantes Florais – As flores de Allamanda blanchetii foram visitadas por três espécies de abelhas, 

quatro de borboletas e duas de beija-flores (Tab. 3). As abelhas iniciavam as visitas entre 5: 00 e 6:00 h 

da manhã, forrageando até o fim da tarde, enquanto que as borboletas iniciavam suas visitas entre 7:00 e 

8:00 horas da manhã, intensificando-as entre 9: 00 e 12:00 e mais esporadicamente, até o fim da tarde 

(Fig. 6).   

Entre as espécies de abelha, Eulaema nigrita Lepeletier  foi considerada o principal polinizador 

de A. blanchetii, uma vez que esta foi mais ativa e freqüênte em suas visitas (Fig. 7), além disso, em 

todos os indivíduos coletados havia grãos de pólen de A. blanchetii em sua língua (Fig. 8A e B). E.  

nigrita apresentou rotas de forrageamento, nas quais, ao avistar as flores, pairava frontalmente por alguns 

segundos e entrava no tubo floral, inserindo sua língua em uma das cinco entradas entre as anteras à 

procura de néctar e permanecendo por até 35 segundos em flores jovens, quando então, se deslocava à 

procura de outras flores, próximas, para então deixar o indivíduo.  
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A abelha do gênero Melitoma sp. foi  freqüentemente observada visitando as flores de A. 

blanchetii, mas, muito provavelmente, nem sempre conseguia alcançar o néctar devido ao curto 

comprimento de sua língua em relação ao tubo floral. O seu comportamento a classifica como pilhadora, 

uma vez que suas tentativas de coletar néctar levaram a uma grande perda de pólen, pois 

ocasionalmente, contactava as partes reprodutivas de A. blanchetii com pólen da mesma flor 

(autopolinização mediada por insetos) e limpava o pólen de sua língua com sua pernas dianteiras sempre 

que finalizava uma tentativa. 

A abelha Xylocopa grisescens também se comportou como um pilhador, uma vez que foi 

observada fazendo fissuras laterais externamente ao tubo da flor para tentar conseguir néctar (Fig 8C). 

Algumas raras vezes, esta abelha foi vista entrando na flor, e provavelmente pode ter contactado as 

partes reprodutivas, mas não deve ter alcançado o recurso no fim do tubo floral, o que justifica as suas 

raras entradas no tubo da flor e seu comportamento pilhador. 

As borboletas foram consideradas polinizadores secundárias, uma vez que foram visitantes 

menos freqüêntes, que contactavam as partes reprodutivas da flor, mas que nem todos os indivíduos 

coletados apresentavam grãos de pólen em suas probóscides.  As borboletas visitavam até duas flores 

por indivíduo, quando então voavam para um outro bem mais distante, um comportamento semelhante 

ao comportamento “trapliners”.  

Entre as borboletas, a espécie Epargyreus sp. (Hesperiidae) (Fig. 8D), foi a mais freqüênte e a 

que apresentou quantidade de pólen na sua probóscide aparentemente maior do que as demais.  As 

borboletas pousavam na flor e introduziam sua probóscide em uma das cinco entradas entre as anteras 

(Fig. 8D e E), depois penetravam o máximo que suas asas permitiam no tubo da flor. Epargyreus sp. 

permaneceu por até um minuto nas flores jovens e após uma visita, procurava outras flores próximas. 

Os beija-flores, Chlorostilbon aureoventris (Fig. 8F) e Heliomaster squamosus foram 

observados pilhando secundariamente as flores de Allamanda blanchetii, uma vez que se 

aproveitavam das fissuras externas feitas pela abelha Xylocopa grisescens para tomar néctar. 

Várias vezes foram observadas tentativas dos beija-flores de tomadas de néctar pela entrada do 

tubo da corola, todas, porém, sem sucesso.  

No período noturno, observou-se que as flores de Allamanda blanchetii foram visitadas por 

esfingídeos que não puderam ser coletados e conseqüentemente identificados em decorrência de suas 

raras e rápidas visitas. Estes podem ter eventualmente contactado as partes reprodutivas quando 

tentavam tomar néctar e suas visitas aconteceram, geralmente, no fim da noite e mais comumente, em 

dias de lua cheia, quando a luminosidade é maior e os esfingídeos conseguiam ver mais facilmente as 

flores de A. blanchetii. 
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DISCUSSÃO  

 

Fenologia reprodutiva e biologia floral – De acordo com Newstrom et al. (1994), a floração de 

Allamanda blanchetii se enquandra como anual, uma vez que apresentou apenas um evento de floração 

ao ano. Seguindo a classificação de Gentry (1974), A. blanchetii apresentou padrão de floração do 

tipo 2 ou “Steady State”, segundo o qual há uma produção constante de poucas flores por dia durante um 

período relativamente extenso. As espécies nectaríferas que apresentam longos períodos de floração são 

importantes fontes de recursos alimentares para diferentes guildas de polinizadores, principalmente, em 

ambientes com condições extremas como a Caatinga, onde pode ocorrer a escassez de recursos por 

longos períodos (Machado & Sazima 1995, 2008; Machado & Lopes 2003, 2004). O padrão de floração 

“Steady State” está relacionado à plantas que são visitadas por polinizadores com rotas fixas de 

forrageamento e que cobrem longas distâncias, chamados “trapliners” (Gentry 1974; Endress 1994). 

Polinizadores “trapliners” são importantes para Allamanda blanchetii, uma vez que esta espécie 

apresenta propagação vegetativa, e portanto, tal comportamento reduz a geitonogamia, e 

conseqüentemente, também reduz a  perda de pólen, uma vez que a espécie é auto-incompatível.  

A forte correlação positiva entre a floração de Allamanda blanchetii e a precipitação demostra 

como a água é um fator importante não só por ativar a floração como também por mantê-la. A 

sazonalidade é um evento marcante na fenologia reprodutiva das espécies da Caatinga, influenciada 

principalmente pela precipitação (Griz & Machado 2001; Barbosa et al. 2003). 

 Os indivíduos da população de Allamanda blanchetii estudada apresentaram uma relativa 

sincronia  de acordo com os critérios utilizados por Augspurger (1983). Segundo o mesmo, espécies que 

apresentam o padrão de floração “Steady State” apresentam baixa ou média sincronia entre os 

indivíduos, diferente das espécies com floração em massa, que podem ter até duas vezes valores maiores 

de sincronia.  

 As flores de Allamanda blanchetii apresentam características florais relacionadas às síndromes 

de polinização por abelhas (melitofilia), tais como antese diurna, cores atraentes e com grande 

quantidade de néctar; e por borboletas (psicofilia), como corola tubulosa de cor rosa claro à rosa púrpura 

com plataforma de pouso e antese diurna (Faegri & van der Pijl 1979; Endress 1994; Proctor et al. 

1996).  

Morfologicamente, a flor de Allamanda blanchetii é bastante especializada de maneira que 

“seleciona” qual visitante pode penetrar no tubo floral, apresenta hercogamia e apresentação secundária 

de pólen. A flor é dividida em duas regiões que “seleciona” os visitantes florais por tamanhos que sejam 

compatíveis com o diâmetro do seu tubo e que tenham uma língua suficientemente comprida para 

alcançar o recurso no fim do tubo.  Segundo Barrows (1976) e Schemske (1976), o comprimento do 
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tubo floral em flores tubulosas e a localização do néctar na base do tubo podem determinar o tipo de 

visitante capaz de explorar o néctar. 

O arranjo espacial das partes reprodutivas de Allamanda blanchetii, caracterizam sua forte 

hercogamia, que segundo Schick (1982), direciona a língua do polinizador, evitando a autopolinização. 

Entretanto, foi verificado em outros estudos com outras espécies de Apocynaceae (Löhne et al. 2004), 

que esta hercogamia nem sempre evita a autopolinização mediada por insetos, caso estes insiram sua 

probóscide várias vezes na mesma flor visitada. No caso de Allamanda blanchetii essa autopolinização 

mediada por insetos também pode acontecer, levando a uma perda de pólen, uma vez que a espécie é 

auto-incompatível, embora isso não afete significativamente, o sucesso reprodutivo da espécie. 

 Na apresentação secundária de pólen de Allamanda blanchetii, este encontra-se “escondido” no 

cone de anteras e sobre a cabeça do estilete, numa quantidade de aproximadamente 80% do total de 

pólen das anteras, significando que nem todo o pólen permanece disponível e portanto, a coleta e o 

transporte devem ser realizados de forma a maximizar a sua deposição na parte receptiva da flor, 

justificando, provavelmente, a grande quantidade de polenkitt. Segundo Yeo (1993), a localização e a 

não exposição dos grãos de pólen nas Apocynaceae s.str. evita o seu roubo e permite que estes sejam 

depositados corretamente nas partes bucais do polinizador. A morfologia da cabeça do estilete de  

Allamanda blanchetii tem as três regiões bem distintas, caracterizando o tipo “Allamanda” proposto por 

Schick (1982) e do tipo “Nível 2” descrito por Fallen (1986), no qual durante sua retração, a língua do 

inseto raspa no peculiar anel basal da cabeça da cabeça do estilete.  

A baixa razão P/O apresentada por Allamanda blanchetii classifica a espécie como autógama 

facultativa (Cruden 1977), embora esta comporte-se como uma espécie xenogâmica, uma vez que 

necessita obrigatoriamente de vetores bióticos para a sua polinização em decorrência , principalmente, da 

sua auto-incompatibilidade. As espécies com apresentação secundária de pólen tratadas por Cruden 

(1977) também apresentaram razão P/O abaixo da média obtida para as espécies xenogâmicas. O 

eficiente mecanismo de polinização, o qual minimiza a perda de pólen através de mecanismos auxiliares 

de aderência de pólen ao visitante, deve ser responsável pela baixa razão P/O de muitas espécies 

xenogâmicas na familia (Yeo 1993). 

A concentração de açúcares no néctar de A. blanchetii  é compatível com os valores 

relatados para flores polinizadas por abelhas (40-49%), mas estão fora da faixa de variação 

para flores polinizadas por borboletas que tendem a oferecer néctar mais diluído (15-25%) 

(Proctor et al. 1996). A produção de néctar nos botões em pré-antese, deve estar relacionada 

ao horário de abertura da flor coincidir com o horário do inicio das visitas das abelhas, pois 

assim, entre cinco e seis horas da manhã, ao abrirem, as flores já dispõem de recurso para as 

abelhas que iniciam o forrageamento nesse período, aumentando o número de visitas nas 
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flores. Provavelmente, o fato das abelhas iniciarem o forrageamento antes das borboletas 

tenha sido a razão pelo pouco pólen encontrado nas probóscides das borboletas coletadas. 

 

Sistema reprodutivo – Os experimentos para análise do sistema reprodutivo de Allamanda 

blanchetii revelaram que esta espécie  necessita de vetores bióticos para a sua polinização. O fato de 

não haver diferença significativa entre os resultados dos tratamentos de controle e de 

polinização cruzada manual sugere que os visitantes florais sejam freqüêntes em suas visitas e 

eficientes na remoção, no transporte e na deposição do pólen na parte receptiva das flores, 

carcaterizando-se, portanto, como polinizadores efetivos de Allamanda blanchetii.  

Já que Allamanda blanchetii é auto-incompatível, a presença dos tubos polínicos 

penetrando nos óvulos das flores submetidas ao tratamento de autopolinização manual  indica 

a existência do mecanismo de auto-incompatibilidade de ação tardia. Este mecanismo já foi 

registrado para outras espécies da familia Apocynaceae como Aspidosperma macrocarpon 

(Gibbs 1990), Prestonia coalita e P. riedelii (Franco 1991), Rauvolfia grandiflora (Lopes & 

Machado 1999), Apocynum cannabinum (Lipow & Wyatt 1999) e várias espécies do gênero 

Asclepias (Kephart 1981; Kahn & Morse 1991; Sage & Williams 1991; Wyatt et al. 1996; Lipow 

& Wyatt 1998). 

Na análise do crescimento dos tubos polínicos das flores submetidas ao tratamento de 

autopolinização manual observam-se muitos grãos de pólen germinando na cabeça do estilete, 

fato que pode interferir no crescimento dos tubos polínicos oriundos de polinização cruzada, 

causando uma oclusão de área receptiva (Lloyd & Yates 1982). Assim, alguns mecanismos 

para prevenir ou minimizar a autopolinização nas espécies auto-incompatíveis parace ser 

vantajoso (Lopes & Machado 1999).  

 

Visitantes Florais - Com base na alta freqüência e no comportamento de visitas, nas análises 

de presença de grãos de pólen na língua e na morfologia floral, podemos inferir que a abelha 

Eulaema nigrita foi o principal polinizador de A. blanchetii.  Seu comportamento “trapliner” 

favorece a polinização cruzada, sendo isto um fator muito importante pois a espécie apresenta 

propagação vegetativa e é auto-incompatível. O comportamento “trapliner” é de grande importância por 

favorecer a polinização cruzada entre plantas tropicais (Janzen 1971) e é um comportamento muito 

comum nas abelhas pertencentes a tribo Euglossini (Waddington 1983).  De acordo com Janzen (1971), 

a familia Apocynaceae constitui uma importante fonte de néctar para esta tribo de  abelhas. 

 O mecanismo de polinização de A. blanchetti é semelhante ao descrito por (Schick 1982) e 

Fallen (1986) para outras Apocynaceae, no qual, a abelha insere sua probóscide em uma das cinco 
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entradas de néctar fomadas pelo cone de anteras, sendo guiada durante a retração da língua à raspar no 

anel basal da cabeça do estilete (parte receptiva da flor) depositando pólen exógeno. Ainda durante a 

retração, a língua passa na região mediana da cabeça do estilete, onde entra em contato com a substância 

pegajosa e por fim passa pelo centro do cone de anteras, onde coleta novo conjunto de pólen para uma 

próxima visita. 

 As borboletas foram consideradas polinizadores secundários pois mesmo contactando as partes 

reprodutivas da flor, estas não possuem uma freqüência tão alta quando comparada com a freqüência de 

E. nigrita (Fig 7), mas assim como as abelhas, as borboletas também apresentaram um comportamento 

“trapliners” o qual foi observado em campo. Embora este grupo de insetos não esteja entre os 

polinizadores designados como “trapliners” (Endress 1994), as borboletas já foram relatadas como 

polinizadores que cobrem longas distâncias com rotas fixas de forrageamento (Waddington 1976; 

Cruden & Hermann-Parker 1979).  

 Embora reduza a quantidade de néctar para os polinizadores, a pilhagem pelas abelhas Melitoma 

sp. e X. grisescens e pelos beija-flores não reduz a atração visual das flores de A. blanchetii, sendo estas, 

portanto, visitadas pelos polinizadores mesmo quando já não há mais nenhum recurso disponível. Nesse 

caso, os polinizadores são obrigados a visitarem mais flores à procura de néctar, maximizando as 

chances de polinização cruzada. Essa pilhagem, portanto, tem um efeito positivo sobre o sucesso 

reprodutivo de A. blanchetii uma vez que a flor não mais produz néctar após este ser retirado.  Sazima 

(1981) também observou que a presença dos pilhadores de Pavonia montana (Malvaceae) não 

reduziram a atração de suas flores em relação aos polinizadores, resultando também no aumento das 

visitas e consequëntemente, no aumento da polinização cruzada.  

 As raras visitas de esfingídeos devem ser devido ao fato das flores de A. blanchetii não 

possuírem atributos que atraiam Lepidópteros noturnos tais como, odores fortes e cores claras, 

além disso, a disponibilidade de néctar depende das visitas que a flor recebe durante o dia. 

 O padrão de floração, a morfologia floral e os sistemas reprodutivo e de polinização, 

influenciando no comportamento dos visitantes florais refletem o especializado mecanismo de 

polinização de Allamanda blanchetii e conseqüentemente, no seu sucesso reprodutivo. 
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Figura 1. Localização da RPPN Fazenda Almas - 28 

(seta) na Ecorregião da Depressão Sertaneja 

Setentrional do Bioma Caatinga (Fonte Velloso et al. 

2002) (A). Vista da reserva na estação seca (B) e 

chuvosa (C) e do afloramento rochoso onde a 

população de Allamanda blanchetii foi estudada (D). 

 

 

A 

B 

C 

D 

36 



 50 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fenologia reprodutiva de Allamanda blanchetii na RPPN Fazenda Almas, 

Paraíba, Brasil. Dados climatológicos: AESA (Agência Executiva de Gestão das 

Águas do Estado da Paraíba).  
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Figura 3. Allamanda blanchetii na RPPN Fazenda Almas, São José dos Cordeiros/PB: Hábito 

arbustivo (A); Inflorescência cimosa com botões florais (B); Flor (C) e Fruto imaturo (D). 
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Figura 4. Morfologia floral de Allamanda blanchetii: Flor em corte longitudinal (A); a – 

região que abriga o inseto durante a visita, b - região após as estruturas reprodutivas, can – 

cone de anteras, co – corola, ca – cálice, es – estilete, ne - nectário. Detalhe do gineceu e 

androceu em corte longitudinal, evidenciando a hercogamia e a apresentação secundária de 

pólen (B); an – antera, asp – apresentação secundária de pólen, ce – cabeça do estilete, ov – 

ovário. Detalhe da cabeça do estilete (C); rs – região superior estéril onde o pólen é 

depositado, rm  – região mediana onde se localiza a substância pegajosa, ri  – região inferior e 

receptiva da cabeça do estilete com pólen, cl - colarinho. Corte transversal do tubo floral 

evidenciando o espaço (seta) entre anteras adjacentes onde passa a probóscide ou língua do 

inseto (D). 
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Tabela 1. Morfometria floral, grãos de pólen por flor, viabilidade polínica, razão P/O, volume 

e concentração de néctar de Allamanda blanchetii na RPPN Fazenda Almas, São José dos 

Cordeiros/PB (n = 10). 

Biologia Floral Quantidade ou Tamanho das 

Estruturas 

Ovário (carpelos e lóculos) 2 e 1 

Óvulos 50 (+ 2,0) 

Grãos de pólen/flor 8420 (+ 201,3) 

Grãos de pólen sobre o estigma (ASP)* 6730 (+ 303,2) 

Razão P/O 168,4 (+ 102,1) 

Viabilidade Polínica 99,4% 

Diâmetro da primeira região da corola** 33,3 (+ 0,82) 

Diâmetro da segunda região da corola** 11,0 (+ 0,78) 

Comprimento total do tubo da corola** 56,7 (+ 1,2) 

Primeira região do tubo floral** 29,2 (+ 0,66) 

Segunda região do tubo floral** 27,7 (+ 0,72) 

Volume de néctar acumulado (antese)*** 36,6 

Volume de néctar no botão em pré-antese *** 21,7 

Média da concentração diária de acúcares no néctar  45% 

* Apresentação secundária de pólen (ASP) 
** Tamanho em mm 

*** Volume em µl 
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Tabela 2. Sistema reprodutivo de Allamanda blanchetii na RPPN Fazenda Almas, São José 

dos Cordeiros/PB. 

Tratamentos Flores/Frutos/Sementes (n) Sucesso (%) 

Condições naturais 30/10/367 33,3 

Autopolinização Espontânea 30/0/0 0 

Autopolinização Manual 30/0/0 0 

Polinização Cruzada Manual 30/12/422 40,0 
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A B 

Figura 5. Micrografia em fluorescência do crescimento dos tubos polínicos de Allamanda blanchetii. 

Grãos de pólen do tratamento de autopolinização manual germinando no estigma 6 horas após a 

polinização (A) e seus tubos penetrando nos óvulos 24h (B e C) e 48h após a polinização (D), 

(aumento de 10x), indicando o mecanismo de incompatibilidade de ação tardia.   
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Tabela 3. Visitantes florais de Allamanda blanchetii na RPPN Fazenda Almas. Principal Polinizador (PP 

–  presença de pólen na língua, freqüência de > 10 visitas. horas-1, contactava as partes reprodutivas), 

Polinizador Secundário (PS –  presença ou não de pólen na língua, freqüência de < 10 visitas. horas-1, 

contacta as partes reprodutivas), Pilhador (PI). 

Visitantes Florais Resultado da visita 

Himenopteros  

Eulaema nigrita Lepeletier  PP 

Melitoma sp. PI 

Xylocopa grisescens Lepeletier PI 

Lepidopteros  

Anteos clorinde Godart (Pieridae) PS 

Epargyreus sp. (Hesperiidae) PS 

Phoebis philea Linnaeus (Pieridae) PS 

Phoebis sennae Linnaeus (Pieridae) PS 

Beija-flores  

Chlorostilbon aureoventris Orbigny & Lafresnaye PI 

Heliomaster squamosus Temminck PI 
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Figura 6. Freqüência de visitas ao longo do dia às flores de Allamanda blanchetti na RPPN 

Fazenda Almas, São José dos Cordeiros/PB. 
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Figura 7. Percentual do total de visitas realizadas às flores de Allamanda blanchetii na 

RPPN Fazenda Almas, São José dos Cordeiros/PB.  
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Figura 8. Visitantes florais de Allamanda blanchetii na RPPN Fazenda Almas, São 

José dos Cordeiros/PB. Eulaema nigrita, principal polinizador (A), Pólen de 

Allamanda blanchetii sobre a língua de Eulaema nigrita (B), Xylocopa grisescens 

pilhando flor de A. blanchetii (C), Epargyreus sp., polinizador secundário (D), 

Anteos clorinde, polinizador secundário (E) e Chlorostilbon aureoventris pilhando 

secundariamente a flor de A. blanchetii (F).  
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4.2 CAPÍTULO 2 

Ecologia da Polinização de Mandevilla tenuifolia (J.C. Mikan) Woodson, uma Apocynaceae 

Exclusivamente Psicófila 

 

 

(Manuscrito a ser enviado para o periódico Acta Botanica Brasilica) 
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Ecologia da Polinização de Mandevilla tenuifolia (J.C. Mikan) Woodson, uma 

Apocynaceae Exclusivamente Psicófila1 

 

Lenyneves Duarte Alvino2,4, Isabel Cristina S. Machado2 & Zelma Glebya M. Quirino3 
 
 

RESUMO – (Ecologia da Polinização de Mandevilla tenuifolia (J.C. Mikan) Woodson, uma 

Apocynaceae Exclusivamente Psicófila). A polinização e a biologia reprodutiva de 

Mandevilla tenuifolia foram estudadas em populações naturais na RPPN Fazenda Almas 

(7028’45”S e 36054’18”W), Paraíba, Brasil. Mandevilla tenuifolia é uma herbácea cujas flores 

apresentam atributos característicos da síndrome de polinização por borboletas, como antese 

diurna, tubo estreito, com plataforma de pouso e de cor rosa com anel amarelo na sua entrada, que 

sinaliza ao polinizador a localização do recurso floral (néctar). As flores apresentam forte 

hercogamia e apresentação secundária de pólen. O volume de néctar é muito baixo e não pode 

ser medido. Mandevilla tenuifolia apresentou uma média de 20 óvulos por flor, 3745,7 grãos de 

pólen, com 99,1% de viabilidade, o que gera uma razão P/O de ca. 187,2. Os polinizadores de M. 

tenuifolia foram borboletas, principalmente, das familias Nymphalidae e Pieridae. Não houve 

diferença significativa na formação de frutos entre os tratamentos controlados e sob condições 

naturais, comprovando a eficiente atuação dos polinizadores. Os experimentos também 

mostraram que M. tenuifolia depende obrigatoriamente dos vetores bióticos para a formação de 

frutos, já que esta epécie, apesar de autocompatível, não se autopoliniza espontaneamente. 

Portanto, as borboletas são fundamentais para a manutenção do sucesso reprodutivo de M. 

tenuifolia, caracterizando-se como importantes e eficientes polinizadores.  

 

Palavras Chave – Apocynaceae, Apocynoideae, Mandevilla, autocompatibilidade, psicofilia 

 

 

 
1 Parte da Dissertação de Mestrado da primeira autora, Bolsista CAPES. 
2 Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, 

Departamento de Botânica, Recife, PE, Brasil. 
3 Universidade Federal da Paraíba, DEMA/CCAE, Rio Tinto, PB, Brasil. 
4 Autor para correspondência: lenyy_duarte@yahoo.com.br 
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ABSTRACT – (Ecology of pollination of Mandevilla tenuifolia (J.C. Mikan) Woodson, one 

exclusively psychophily Apocynaceae). The pollination and reproductive biology of 

Mandevilla tenuifolia were studied in natural populations in the RPPN Fazenda Almas 

(7028’45”S e 36054’18”W), Paraíba, Brazil. Mandevilla tenuifolia is the herb, whose flowers 

presents attributes characteristics of pollination for butterflies syndrome, as daylight antesis, 

narrow tube, with platform of landing and of coloration pink with yellow ring in entrance, that 

signal pollinator the localization of floral recourse (nectar). The flowers present strong 

herkogamy and secondary pollen presentation. The volume of nectar is very low and could 

not be measured. Mandevilla tenuifolia presents an average of 20 ovules for flower and 

3745,7 grains of pollen, with 99,1% of viability, the result in the P/O rate 187,2. The mainly 

pollinators of M. tenuifolia were butterflies of family Nymphalidae e Pieridae. There was not 

significant difference in formation of fruits among the controled treatments and under nature 

conditions, proving the efficient performance of the pollinators. The experiments also show 

that Mandevilla tenuifolia obligatorily depend of the biotics vetors for the formation of fruits, 

once this specie, although self-compatible, is not autogamic. Thus, the butterflies are 

fundamentals for the maintenance of reproductive success of M. tenuifolia, marking as 

importants and efficient pollinators.  

 

Key words – Apocynaceae, Apocynoideae, Mandevilla, self-compatibility, psychophily. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A família Apocynaceae sensu lato, incluindo a subfamília Asclepiadaceae é 

constituída por cerca de 424 gêneros distribuídos em cinco subfamílias difundidas nas regiões 

tropicais e subtropicais (Endress & Bruyns 2000). Mandevilla L. é um gênero desta família 

que compreende cerca de 150 espécies (Leeuwenberg 1994), a maior parte delas ocorrendo 

em florestas secas e úmidas (Woodson 1933). Na América do Sul aproximadamente 90 

espécies do gênero Mandevilla são conhecidas e subseqüentes descrições de novas espécies 

(Morales 2005) têm elevado esses números.  

As flores de Apocynaceae s. str. são descritas como complexas e com mecanismos de 

polinização bastante especializados, principalmente, por apresentarem uma forte hercogamia e 

o mecanismo de apresentação secundária de pólen, o que aumenta a complexidade floral e o 

nível de especialização dos polinizadores (Schick 1980, 1982; Fallen 1986; Yeo 1993; Howell 

49 



 63 

et al. 1993; Lopes & Machado 1999; Albers & van der Maesen 1994). A polinização destas 

flores tem sido reportada como sendo realizada principalmente por abelhas (Herrera 1991; 

Franco 1991; Torres & Galetto 1998, 1999; Lopes & Machado 1999; Lipow & Wyatt 1999; 

Koch et al. 2002; Löhne et al. 2004; Raju et al. 2005) e por Lepidópteros (Waddington 1976; 

Haber 1984; Franco 1991; Lin & Bernadello 1999; Schlindwein et al. 2004; Darrault & 

Schlindwein 2005),  

A polinização por Dípteros e Coleópteros é incomum na família s.str. e na família s.l 

parece ser restrita à subfamília Asclepiadaceae, a qual já foi abordada, atualmente, entre 

outros autores, por Mawdsley (2002), Masinde (2004) e por Yamashiro et al. (2008). 

A polinização das flores de Apocynaceae s. str. por aves e mamíferos é também algo 

muito raro, que foi relatado apenas para um pequeno número de espécies do gênero 

Mandevilla L. do Novo Mundo que apresentam adaptações secundárias típicas para ornitofilia 

e quiropterofilia (Fallen 1986).  Linhart & Feinsinger (1980) descreveram as flores de 

Mandevilla hirsuta (A. Rich) K. Schum. sendo polinizadas por beija-flores e Faegri & van der 

Pijl (1979) relatam Mandevilla veraguenary L. sendo polinizada por morcegos. 

As borboletas têm sido relatadas como polinizadores pouco eficientes (Faegri & van 

der Pijl 1979; Jennersten 1984; Goldblatt et al. 1995; Goldblatt & Manning 2007) ou como 

polinizadores efetivos de raras plantas (Endress 1994), embora outros autores discordem disso 

e relatem que as borboletas tenham um importante papel na polinização (Kevan & Baker 

1983; Proctor et al. 1996; Dudareva & Pichersky 2006; Arroyo et al. 2007). O fato é que, 

estudos de ecologia floral relatando a eficiência das borboletas como polinizadores são 

escassos e limitados e entre os visitantes florais, as borboletas têm recebido pouca atenção 

(Percival 1965; Proctor & Yeo 1972; Cruden & Hermann-Parker 1979; Weiss 2001). 

Neste estudo apresentamos dados sobre a biologia floral e o mecanismo da 

polinização, bem como os aspectos do sistema reprodutivo e dos visitantes florais de 

Mandevilla tenuifolia, e a partir disso, pretendemos responder as seguintes questões: as flores 

de M. tenuifolia apresentam atributos florais correspondentes a qual síndrome de polinização? 

Quais os visitantes florais de M. tenuifolia e destes quais são os principais polinizadores? 

Mandevilla tenuifolia depende desses vetores bióticos para a fecundação e formação de 

frutos?  

 

 

 

 

50 



 64 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Local de estudo – Foram realizadas observações de campo e coleta de dados em populações 

naturais Allamanda blanchetii na RPPN Fazenda Almas, localizada no município de São José 

dos Cordeiros (7028’45”S e 36054’18”W), Paraíba, Brasil. A RPPN com 3505 ha de área 

preservada está incluída na Ecorregião da Depressão Sertaneja Setentrional (Fig. 1A), onde a 

vegetação local é caracterizada como Caatinga arbustiva à arbórea (Fig. 1B), sobre solos de 

origem cristalina. A precipitação média anual fica em torno de 500 a 800 mm, mas contém 

extremos de até 350 mm/ano. A ecorregião onde se encontra a RPPN compreende a área mais 

seca da Caatinga, o Cariri Paraibano, cuja pluviosidade é reduzida devido à barreira 

geográfica do Planalto da Borborema, com temperaturas médias anuais elevadas entre 26 e 

300C, clima semi-árido quente e que contém áreas em processo de desertificação (Velloso et 

al. 2002). Os dados climatológicos indicam que há duas estações bem definidas durante o 

ano, uma chuvosa, concentrada, geralmente, no primeiro trimestre do ano e outra seca, com 

duração de seis a nove meses, podendo estender-se por até dez (Governo do Estado da 

Paraíba/SE/UFPB 1989). Mandevilla tenuifolia foi estudada no afloramento rochoso presente 

na RPPN (Fig. 1C e D). 

Fenologia Reprodutiva e Biologia Floral – A fenologia reprodutiva foi monitorada de outubro 

de 2006 a dezembro de 2007, e para isso foram marcados 10 indivíduos de Mandevilla 

tenuifolia para acompanhamento fenológico mensal de floração e frutificação, estimando-se a 

intensidade de flores e frutos, segundo a metodologia de Fournier (1974). Os padrões 

fenológicos foram determinados de acordo com Gentry (1974) e Newstrom et al. (1994). 

Além disso, foi calculado o Índice de Sincronia de Floração para a população estudada de 

Mandevilla tenuifolia, seguindo o método de Augspurger (1983). Testes de Correlação de 

Sparman foram realizados para comparar a precipitação pluviométrica e a produção de flores, para isso 

foi utilizado o programa estatístico, BioEstat 3.0 (Ayres et al. 2003).  Os dados de precipitação 

pluviométrica foram obtidos através da Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado da 

Paraíba (AESA). 

Para o estudo da biologia floral, flores e botões (N = 10) de diferentes indivíduos 

foram coletados e fixados em etanol, para posterior análise da morfometria das estruturas em 

laboratório, utilizando-se estereomicroscópio e câmara clara acoplada para esquematização. A 

razão pólen/óvulo (P/O) foi estimada a partir da contagem direta do número de grãos de pólen 

por antera e de óvulos por botão floral (Cruden 1977), sendo para isto utilizados 10 botões 
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jovens cujas anteras não estavam deiscentes. Os grãos foram corados com solução a 2% de 

carmim acético, sendo possível estimar a viabilidade polínica segundo Radford et al. (1974). 

Para estimar o número de grãos de pólen presentes na cabeça do estilete (Apresentação 

Secundária de Pólen) foram retirados 10 cones de anteras juntamente com a cabeça do estilete 

de botões frescos em pré-antese (com anteras deiscentes). As anteras foram sendo retiradas 

com cuidado, sem maceração, diretamente sobre uma lâmina, depois todo o pólen da cabeça 

do estilete foi sendo retirado. Os grãos de pólen foram corados com carmim acético a 2% e 

contados sob microscópio, utilizando-se lamínula quadriculada e contador manual.  

Para verificar se há deposição de mais grãos de pólen sobre a cabeça do estilete após 

uma flor ser bastante visitada, no primeiro dia de antese, foram feitas simulações de visitas 

com fios de náilon para retirada possível de todo o pólen depositado em botão, no período 

restante de antese, as simulações foram repetidas e foi possível observar se houve mais 

deposição de pólen ou não. 

Para verificar a receptividade do estigma foi utilizada solução de permanganato de 

potássio (KMnO4 0,25%) na cabeça do estilete de cinco flores em pré-antese de diferentes 

indivíduos (Robinsohn 1924). O estigma foi classificado de acordo com os tipos propostos por 

Schick (1982) e Fallen (1986). 

Em campo, foi verificado o recurso disponível para os visitantes florais, e foi tentado 

medir o volume e a concentração de açúcares no néctar, com auxílio de microsseringas de 5ul e 

10ul (Microliter®) e refratômetro de bolso 0-32% e 28-62% (Atago®), respectivamente, durante o dia 

(05:00 – 17:30h) e por toda a antese.  

O número de flores por inflorescências foi quantificado em dez inflorescências jovens 

de indivíduos diferentes e a duração da antese foi monitorada em campo a partir da marcação 

de dez botões em pré-antese de diferentes indivíduos, sendo acompanhado o seu ciclo até a 

senescência floral.  

 

Sistema Reprodutivo – Foram feitas polinizações controladas em campo, utilizando-se 30 flores para 

cada tratamento: 1- Polinização Natural, 2- Autopolinização Espontânea, 3- Autopolinização manual e 

4- Polinização Cruzada manual. Os botões em pré-antese utilizados nos tratamentos 2, 3 e 4 foram 

encobertos com sacos de voal para evitar o contato das flores com os visitantes. Por sua vez, os botões 

utilizados na polinização  natural foram apenas marcados para acompanhamento do desenvolvimento 

até a formação ou não de frutos. 

Para os tratamentos manuais 3 e 4, os grãos de pólen foram depositados na região receptiva de 

cada flor com o auxílio de fios de náilon de 0,2 mm de espessura, simulando a probóscide dos insetos. 

52 



 66 

Para a autopolinização, um único fio de náilon foi utilizado para cada flor, sendo este inserido três 

vezes consecutivas no tubo. Para a polinização cruzada, três fios de náilons diferentes foram inseridos 

previamente no tubo de três outras flores de diferentes indivíduos para depois serem inseridos nas 

flores marcadas para o tratamento, evitando-se assim, a autopolinização ou  geitogamia. Após 

efetuado os respectivos tratamentos, as flores foram novamente ensacadas e monitoradas até a 

formação ou não dos frutos.  Para análise do número de frutos formados entre os tratamentos foi 

utilizado o teste t. As análises estatísticas foram feitas com o auxilio do BioEstat 3.0 (Ayres et al. 

2003).  

Para a observação da formação e do crescimento de tubos polínicos, foram fixadas em FAA, 

flores submetidas aos tratamentos manuais de autopolinização (N=10) e polinização cruzada (N=10), 

24 e 48 horas após a polinização. Os pistilos foram corados com azul de anilina, sendo preparadas 

lâminas para observação em microscópio de epifluorescência de acordo com Martin (1959).  

Exsicata de Mandevilla tenuifolia foi depositada no Herbário-UFP, Departamento de 

Botânica da UFPE, como espécime-testemunho, sob o número 45.537. 

 

Visitantes Florais - Foram registrados em campo, os visitantes florais e seus comportamentos através 

de observações diretas em plantas focais, totalizando 92 horas de observações diurnas distribuidas ao 

longo da antese. Os insetos foram coletados com auxílio de recipientes plásticos e puçá e 

colocados em câmara mortífera, contendo acetato de etila, sendo posteriormente montados a seco e 

depositados na coleção entomológica da Universidade Federal da Paraiba (UFPB), com duplicatas no 

Laboratório de Biologia Floral e Reprodutiva, Departamento de Botânica, Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), como espécimes testemunho. O comportamento dos visitantes florais foi 

observado a partir das análises das seguintes observações: recurso floral procurado, resultado da visita, 

freqüência das visitas durante o dia e durante todo o período de floração, tamanho da probóscide em 

relação ao tubo de M. tenuifolia e presença de grãos de pólen na probóscide dos insetos. 

A freqüência das visitas foi estimada através da contagem direta das visitas às flores das 

plantas focais durante o dia (06:00-18:00h). A observação da presença ou ausência de grãos de pólen 

sobre a língua dos visitates florais foi feita sob estereomicroscópio com os espécimes coletados nos 

dias das observações de freqüência de visitantes. 

Os visitantes foram classificados como: Polinizador Efetivo, aquele que conseguia contactar 

as partes reprodutivas, que foi bastante freqüênte em suas visitas durante o dia (> 10 visitas. horas-1) e 

durante toda a floração (> 200 visitas/floração), que possuia o comprimento da probóscide compatível 

com o tubo floral e que apresentava pólen em sua língua. Polinizador Ocasional, aquele que 

contactava as partes reprodutivas, com baixa freqüência durante o dia (< 10 visitas. horas-1) e para toda 
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a floração (< 200 visitas/floração) e/ou nem sempre apresentava pólen em sua língua ou Pilhador, 

aquele visitante que não contactava as partes reprodutivas e roubava o néctar floral.  

Para melhor compreender o mecanismo de polinização e quantificar a retirada de pólen pelas 

borboletas a cada visita feita às flores de M. tenuifolia, simulações da primeira à quinta visitas foram 

realizadas através da introdução de fios de náilon de 0,2 mm de espessura no tubo da corola de dez 

flores, previamente ensacadas, de diferentes indivíduos.  Os fios foram posteriormente inseridos em 

envelopes etiquetados e levados ao laboratório, onde foram retirados todos os grãos de pólen aderidos ao 

náilon sobre uma lâmina histológica com o auxilio de gelatina glicerinada e contados sob 

esteromicroscópio. Isso foi possível uma vez que os grãos de pólen ficam aderidos ao náilon devido a 

substância pegajosa secretada pela parte lateral da cabeça do estilete. 

Para verificar a existência de visitas  noturnas às flores de M. tenuifolia , foram ensacados 30 

botões em pré-antese, os quais foram desensacados ao fim do dia (18:00h), quando já encontravam-se 

abertos e não havia mais visitas de borboletas. As flores foram expostas apenas à visitas noturnas, sendo, 

portanto, ensacadas novamente no inicio do dia seguinte (06:00h) e monitorados até a formação ou não 

de frutos.   

 

RESULTADOS 

 

Fenologia reprodutiva e biologia floral - Mandevilla tenuifolia tem um evento de floração ao ano, que 

na área estudada iniciou-se no mês de dezembro e estendeu-se até junho, com pico entre os meses de 

dezembro a fevereiro (Fig. 2). A floração, portanto, coincide com o fim da estação seca e início da 

chuvosa. A frutificação acompanhou a floração e se estendeu até o mês de julho.  A floração de M. 

tenuifolia não tem uma correlação positiva com a precipitação pluviométrica (rs = 0,15; t = 0,56; p = 

0,58), no entanto, observou-se em campo, que as primeiras precipitações do fim da estação seca, são 

importantes para ativar a produção de suas flores. 

O cálculo do índice de sincronia de floração para a população (Z = 0,17) confirmou que há uma 

baixa sincronia de floração entre os indivíduos da população de M. tenuifolia. De fato, observou-se 

subpopulações florescendo em períodos diferentes durante o período total da floração. Assim, o 

pico de floração foi determinado como aquele que tinha um maior número de subpopulações 

floridas ao mesmo tempo. 

Mandevilla tenuifolia é uma erva de hábito ereto ou trepador (Fig. 3A e B), restringindo-se, no 

local de estudo, aos afloramentos rochosos. Esta espécie tem propagação vegetativa por tubérculos e 

assim, cada ramo emitido, dependendo do tamanho, pode ter de uma a três inflorescências, cada uma 

apresentando de uma a três flores abertas ao mesmo tempo. As inflorescências são cimosas, cujas flores 

54



 68 

são hermafroditas, de coloração rosa e sua corola gamopétala forma um tubo estreito cujo ápice é 

rebatido formando uma plataforma de pouso, caracterizando a flor como hipocrateriforme. Além disso, a 

entrada do tubo floral é marcada com a presença de um anel amarelo bastante atrativo (Fig. 3C). O 

androceu é constituido por cinco estames epipétalos, com anteras formando um cone em volta da 

cabeça do estilete. O pólen é depositado na parte superior da cabeça do estilete ainda na fase de 

botão, caracterizando uma apresentação secundária de pólen, estando a parte receptiva na sua 

região basal (Fig. 4A). A cabeça do estilete tem, portanto, três regiões morfofuncionais pouco 

distinguíveis: a) a parte superior, estéril, onde o pólen é depositado e encontra-se encoberta  pelo 

cone de anteras; b) a região mediana lateral, onde a epiderme secreta uma substância pegajosa e c) 

região basal, receptiva aos grãos de pólen durante a polinização (Fig. 4B).  

A flor tem dois ovários semi-ínferos que juntos possuem uma média de 20 (+2,0) óvulos. 

A média do número de grãos de pólen por flor foi de 3745,7 (+ 307,1) com uma viabilidade 

polínica de 99,1% e uma razão P/O de ca. 187,2. A contagem do pólen apresentado 

secundariamente na região superior da cabeça do estilete, revelou que uma média de  2265,6 (+ 

102,3) grãos de pólen estão disponíveis para serem transportados pelas borboletas. As simulações 

de visitas com fios de náilon demonstraram que os grãos de pólen restantes permanecem nas 

anteras e não são relocados para a cabeça do estilete após a flor ser visitada. As medidas das 

estruturas florais de M. tenuifolia encontram-se resumidas na tabela 1. 

Independentemente da flor estar polinizada ou não, a antese dura de três a quatro dias, e 

inicia-se por volta das sete horas em dias ensolarados, podendo a flor, abrir até as nove horas em dias 

chuvosos e nublados. Entre o botão começar a abrir  até os lobos da corola alcançarem a máxima 

extensão pode levar de algumas horas até um dia. As anteras, no botão em pré-antese estão deiscentes e a 

região inferior encontra-se receptiva até o fim do terceiro dia de antese. As flores não emitem cheiro 

perceptível ao sentido humano e embora tenha sido observado em laboratório, a presença de 

nectário, o mesmo não produz volume mensurável de néctar, nem mesmo se acumulado. 

 

Sistema Reprodutivo - Os resultados dos experimentos do sistema reprodutivo encontram-se na tabela 

2. A exclusão experimental das visitas de insetos revelou que Mandevilla tenuifolia não se 

autopoliniza espontaneamente. No tratamento de autopolinização manual, 43,3% das flores 

formaram frutos, mas apenas 20% do total de flores submetidas ao tratamento chegaram ao 

estágio de maturação, significando que esta espécie é autocompatível com uma taxa de aborto de 

13,3%. A polinização cruzada manual resultou em 36,6% de frutificação, os quais todos chegaram 

ao estágio de maturação. Este dado foi corroborado pela observação da formação de tubos 

polínicos, tanto nas flores submetidas aos tratamentos de autopolinização quanto de polinização 
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cruzada manuais, 24 horas após a polinização (Fig. 5). Houve uma diferença significativa entre o 

número de frutos formados nos tratamentos de polinização cruzada e de autopolinização manual ( 

t = 4,09; g = 29; p = 0,0003) em decorrência da taxa de aborto dos frutos oriundos da 

autopolinização manual. Enquanto que não houve diferença significativa entre os resultados dos 

frutos formados no controle e na polinização cruzada manual (t = 1,26; g = 12; p = 0,32). O fruto 

formado constitui-se de dois folículos, desenvolvido dos dois carpelos, cujas sementes são comosas e 

dispersas pelo vento (Fig. 3E e F).   

 

Visitantes Florais - As flores de M. tenuifolia foram visitadas quase que exclusivamente por borboletas 

(Tab 3), uma vez que foram registradas apenas suas visitas durante o dia e no experimento noturno, do 

total de flores expostas às visitas noturnas, apenas duas formaram frutos, hove, portanto, uma diferença 

significativa em relação a frutificação gerada em condições naturais (t = 3,80; g = 29; p = 0,0007), 

sugerindo que M. tenuifolia deve ter sido visitada por pequenos esfingídeos e/ou mariposas, mas esses 

devem ser muito infreqüêntes e portanto, não são considerados polinizadores de M. tenuifolia.   

As seis espécies de borboletas foram consideradas como polinizadores efetivos ou ocasionais  e 

foram mais freqüêntes no início da floração (Fig. 6), quando ocorreu maior número de individuos 

floridos. Nenhuma espécie de borboleta foi considerada pilhadora, uma vez que todas tocavam 

obrigatoriamente as partes reprodutivas da flor e transportavam pólen em suas probóscides.  

A borboleta Agraulis vanillae (Nymphalidae) (Fig. 7A) foi considerada um dos 

polinizadores efetivos de M. tenuifolia, uma vez que apresentou grãos de pólen sobre a sua 

probóscide (Fig. 7B), a qual foi compatível  com o comprimento do tubo floral, e foi a borboleta 

mais freqüente durante toda a floração, principalmente no final desta fenofase, quando as outras 

espécies de borboletas raramente visitavam as poucas flores existentes (Fig. 6). As visitas desta 

espécie chegaram até 35 segundos em flores jovens e recém abertas.  

Agraulis vanillae pousava sobre os lobos da corola e agarrava-se com suas pernas 

dianteiras para se firmar sobre a flor, inserindo sua probóscide no tubo floral muito estreito, sendo 

esta guiada a passar entre uma das fendas formadas pelo cone de anteras. Ao retrair sua 

probóscide, o pólen oriundo de outra visita era raspado pela parte inferior da cabeça do estilete. 

Em seguida, o contato da probóscide com a porção lateral da cabeça do estilete, recolhia a 

substância pegajosa, que fazia com que o pólen localizado no ápice da cabeça do estilete ficasse 

aderido a mesma e fosse transportado para outra flor (Fig 8A e B).  

Além de A. vanillae, Ascia monuste (Pieridae) (Fig. 7C e D)  e  Aphrissa statira (Pieridae) 

também foram bastante freqüêntes no pico de floração de M. tenuifolia, apresentando 
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comportamento similar ao de A. vanillae. Nas análises de suas probóscides, também foram vistos 

grãos de pólen aderidos por meio de polenkitt.  

Em campo, foi observado que as borboletas visitavam duas ou três flores de uma 

subpopulação, quando então, voavam a procura de uma outra mais distante. Esse comportamento 

foi semelhante a um comportamento “trapliners”. 

Através das simulações de visita com fios de náilon (Fig 8C), foi registrado que as cinco 

primeiras visitas são responsáveis pela retirada de quase todos os grãos de pólen disponíveis para 

serem transportados pelas borboletas (Fig. 9). Além disso, é possível que esta medida esteja 

subestimada, uma vez que a superfície do fio de náilon é bem diferente da probóscide das 

borboletas.  

As observações de campo e as simulações de visitas com fios de náilons mostraram que 

para ocorrer a efetiva polinização e transporte de pólen, a inclinação decorrente do pouso é de 

suma importância para assegurar a correta trajetória da probóscide da borboleta no tubo floral. 

Essa inclinação acontece como resultado da própria inclinação natural da flor no ramo somada ao 

peso da borboleta na corola durante o pouso, direcionando a entrada e a saida da probóscide no 

tubo (Fig. 7C). Durante a entrada, a inclinação promove a passagem da probóscide entre uma das 

fendas formadas pelo cone de anteras, e durante a retração, que esta raspe na parte receptiva da 

cabeça do estilete e em seguida, passe no centro do cone de anteras, coletando o máximo de 

pólen. Todas as seis espécies de borboletas realizaram essa inclinação durante o pouso, ou seja, 

todas, provavelmente, conseguiram depositar o pólen na parte receptiva da cabeça do estilete das 

flores de M. tenuifolia. Esse fato foi corroborado pela presença dos grãos de pólen nas 

probóscides das espécies visitantes. Assim, a eficiência do polinizador foi medida seguindo uma 

soma de outros critérios como freqüência durante o dia e por toda a floração, duração das visitas, 

entre outros aspectos já reportados. 

 

DISCUSSÃO 

 

Fenologia reprodutiva e biologia floral -  A floração de M. tenuifolia é anual segundo Newstrom et 

al. (1994) e se enquadra no modelo fenológico do tipo 2 ou “Steady State” de Gentry (1974), 

segundo o qual há produção constante de um pequeno número de flores por dia por um longo 

período de tempo. Plantas que apresentam esse padrão de floração geralmente são visitadas por 

polinizadores com rotas de forrageamento fixas à procura de néctar e que cobrem longas 

distâncias (Endress 1994; Gentry 1974). Estes polinizadores são designados “trapliners” e entre 

estes polinizadores estão principalmente aves, morcegos, esfingídeos e grandes abelhas (Endress 
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1994). No entanto, as borboletas que visitaram os indivíduos de M. tenuifolia também 

apresentaram um comportamento similar ao de polinizadores trapliners. Esse comportamento das 

borboletas é muito importante para reduzir a probabilidade de geitonogamia nas flores de M. 

tenuifolia, uma vez que esta possui propagação vegetativa. Alguns autores têm apontado que as 

borboletas cobrem longas distâncias (Waser 1982; Webb & Bawa 1983, Murawski & Gilbert 

1986, Herrera 1987; Goulson et al. 1997) e isto promove altos níveis de cruzamentos (Arroyo et 

al. 2007). 

O fato da floração de M. tenuifolia não ter uma correlação positiva com a precipitação 

pluviométrica local deve ser em decorrência da presença de seus tubérculos, embora as primeiras 

precipitações pareçam ser importantes para ativar a floração.  

A baixa sincronia entre os indivíduos de M. tenuifolia diminui o “display” visual para os 

visitantes florais, de forma que as subpopulações menores que floresceram no fim do período total 

de floração, receberam menos visitas e menos variedade de visitantes (Fig 6). Segundo 

Augspurger (1983), espécies com floração em massa tem, aproximadamente, duas vezes maiores 

valores de sincronia do que as espécies com modelo “Steady State” de floração.  

Os atributos florais apresentados pelas flores de Mandevilla tenuifolia caracterizam a 

síndrome de polinização por borboletas (psicofilia) como descrito por Faegri & van der Pijl 

(1979) e Endress (1994). O tubo estreito e comprido associado a estrutura de pouso bastante 

delicada da flor são fatores que restringem o espectro de visitantes florais de M. tenuifolia, 

evitando que grandes visitantes possam pousar e se sustentar nas suas flores. 

A morfologia da cabeça do estilete de M. tenuifolia tem as três regiões características do 

tipo “Apocynoideae” proposto por Schick (1982) e do tipo “Nível 4” descrito por Fallen (1986). A 

hercogamia apresentada por M. tenuifolia evita a autopolinização espontânea das flores, mas não 

impede uma autopolinização mediada por insetos, indicando que esta hercogamia não evita 

totalmente a autopolinização como o proposto por Schick (1982) para as espécies de 

Apocynaceae (s. str.).  

A média da quantidade de pólen apresentado secundariamente por M. tenuifolia representa 

60.4% do pólen total das anteras, significando que tanto a coleta quanto o transporte de pólen pelo 

visitante floral precisam ser realizados de forma a maximizar a sua deposição na parte receptiva 

de outra flor. A partir disso, percebe-se a importância do pólen de M. tenuifolia encontrar-se 

“protegido” contra o roubo e da presença da secreção pegajosa pela porção lateral do estigma, que 

juntamente com o pólen, forma o polenkitt. Segundo Yeo (1993), a apresentação secundária de 

pólen nas Apocynaceae s.str. ocorre de forma “escondida” no tubo floral sobre a parte superior da 
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cabeça do estilete, essa localização e não exposição dos grãos de pólen a qualquer visitante evita o 

seu roubo e permite que o pólen seja depositado corretamente nas partes bucais do polinizador.  

O resultado da razão P/O classifica a espécie como autógama facultativa (Cruden 1977), 

embora M. tenuifolia mostre-se, através dos experimentos de polinização, ser uma espécie 

xenogâmica, uma vez que não se autopoliniza devido a hercogamia e, portanto, requer 

obrigatoriamente, vetores bióticos para a polinização. Todas as plantas com apresentação 

secundária de pólen tratadas em Cruden (1977) apresentam razão P/O abaixo da média obtida 

para as espécies xenogâmicas. Além disso, é provável que o eficiente mecanismo de polinização 

nas Apocynaceae s.str., o qual minimiza a perda de pólen, seja uma compensação à baixa P/O 

para as espécies xenogâmicas na família (Yeo 1993). Isto justifica a baixa P/O relatada em muito 

trabalhos de biologia floral realizados para as Apocynaceae (Herrera 1991; Lopes & Machado 

1999; Löhne et al. 2004; Schlindwein et al. 2004; Darrault & Schlindwein 2005). 

A pequena quantidade de néctar produzida pelas flores de M. tenuifolia força o 

polinizador a procurar várias flores para se satisfazer, reduzindo assim, a probabilidade de uma 

autopolinização mediada por insetos. Segundo Fallen (1986), em poucos gêneros da família 

Apocynaceae s.str. não foi encontrado nenhum tecido secretor de néctar, nem existe evidência de 

qualquer outro recurso floral alternativo sendo oferecido. Além disso, as flores anteriormente 

visitadas, sem néctar, também podem continuar recebendo visitas, mesmo que muito rapidamente, 

e mais eventos de polinização podem acontecer sem nenhum custo energético maior para produzir 

mais recurso, além de aumentarem o “display” visual atraindo mais visitantes. Essa pequena 

quantidade de néctar ou ainda ausência do mesmo já foi verificada para outras espécies de 

Apocynaceae como Nerium oleander (Herrera 1991) e em especial, para outra espécie de 

Mandevilla (Löhne et al. 2004) e além disso, o  mimetismo floral e a polinização por engano, 

também, tem sido reportada dentro da familia (Haber 1984, Lin & Bernardello 1999, Herrera 

1991). 

 

Sistema Reprodutivo - A análise do sistema reprodutivo de M. tenuifolia revelou que, embora 

autocompatível, a espécie depende de vetores bióticos para a polinização. Alguns trabalhos de 

biologia floral na familia Apocynaceae s.str. (Lin & Bernardello 1999; Schlindwein et al. 2004; 

Darrault & Schlindwein 2005) relatam uma baixa taxa de formação de frutos sob condições 

naturais em decorrência da baixa freqüência dos polinizadores, uma vez que seus tratamentos 

manuais formaram altas taxas de frutos. Isso não acontece com M. tenuifolia já que não houve 

diferença significativa entre os resultados do tratamento de polinização cruzada e o controle (p > 
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0,05) demonstrando não só a freqüência como a eficiência das borboletas sendo suficientes para 

garantir a taxa de frutos.  

Nos primeiros estágios do desenvolvimento dos frutos oriundos do tratamento de 

autopolinização manual, a taxa de aborto observada indica que deve haver uma predominância de 

sementes resultantes de polinizações cruzadas na população. Houve, por esta razão, uma diferença 

significativa (p < 0,05) no número de frutos formados entre os tratamentos de polinização cruzada 

e autopolinização manuais. Essa autocompatibilidade e o aborto de frutos são caracteristicas já 

registradas em espécies de Apocynaceae (Herrera 1991; Lopes & Machado 1999; Vieira et al. 

2004; Wyatt & Broyles 1994; Vieira & Shepherd 1999; Vieira & Grabalos 2003; Löhne et al. 

2004; Darrault & Schlindwein 2005). 

 

Visitantes Florais -  Mandevilla tenuifolia é uma das poucas espécies em que as borboletas são 

praticamente os únicos polinizadores. As raras visitas de esfingídeos ou de pequenas mariposas às 

flores de M. tenuifolia, ocasionalmente aconteceram por engano, uma vez que as flores desta 

espécie não têm atributos que possam atrair esse grupo de visitantes, além disso, a formação de 

frutos por estes visitantes foi insignificante. Lepidópteros noturnos são atraídos por flores de cores 

claras e com odores fortes e requerem grande quantidade de néctar para manter seu metabolismo 

energético (Faegri & van der Pijl 1979; Endress 1994). 

A maior freqüência de visitas das borboletas registradas no inicio da floração corresponde, 

provavelmente, ao fato de M. tenuifolia ter seu pico de floração no inicio da fenofase. Além disso, 

o fato de encontrar-se muito agrupada, favorece maior atração visual para os visitantes. Assim, a 

freqüência de visitas caiu gradualmente até o fim da floração em decorrência da diminuição dessa 

atratividade em conjunto. A presença do anel amarelo na entrada do tubo também, provavelmente 

atua atraindo e direcionando as borboletas ao néctar. Borboletas são atraídas inicialmente pela 

visão e demonstram inata preferência por determinadas cores, bem como a habilidade para 

associar a cor com o recurso (Ilse & Vaidya 1956, Weiss 1997, Goulson & Cory 1993). Cruden & 

Hermann-Parker (1979) relatam que muitas das espécies conhecidas por serem polinizadas 

principalmente por borboletas compartilham uma caracteristica na qual as flores receptivas tem 

um “alvo”geralmente amarelo em um “campo” vermelho ou rosa que marca o acesso ao néctar, 

semelhante à Mandevilla tenuifolia. 

As espécies de borboletas Agraulis vanillae e Ascia monuste já foram reportadas em 

outros estudos como sendo polinizadoras efetivas de outras espécies de plantas como Lantana 

camara (Verbenaceae) (Barrows 1976, Schemske 1976), as quais, apresentaram padrões de 

comportamento a procura de néctar semelhante ao apresentado para M. tenuifolia.  
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O comportamento das visitas dos polinizadores e o mecanismo de polinização das flores 

de M. tenuifolia são similares ao de duas outras espécies de Mandevilla descritas por (Schick 

1982) e (Löhne et al. 2004), enquadrando-se nos níveis 3 e 4 proposto por Fallen (1986), nos 

quais o pólen é removido da probóscide do inseto pela região inferior da cabeça do estilete, 

semelhante a uma escova, sugerindo ser um padrão de comportamento apresentado pelo gênero. 

Através das simulações de visitas com fios de náilon observou-se a eficiência do 

mecanismo de polinização no gênero, o qual em uma única visita realizada de forma eficiente 

possibilita a remoção de uma grande quantidade de pólen. Em M. tenuifolia uma única visita 

devidamente transportada, pode remover até 42% do total de pólen disponivel da flor. 

Considerando o número de óvulos presentes em M. tenuifolia, esta quantidade de pólen pode 

chegar a polinizar até 48 flores. A longevidade floral e o longo período de receptividade do 

estigma associados a grande quantidade de pólen retirado nas primeiras visitas sugere que a flor 

deve permanecer funcionalmente feminina durante parte da antese, caso ela seja bastante visitada 

nos primeiros dias, numa estratégia  da planta que possibilita maximizar as chances de polinização 

cruzada. 

A inclinação resultante do pouso das borboletas nas flores de Mandevilla tenuifolia 

associado a morfologia da flor, guiando a probóscide do inseto no tubo floral, a freqüência e a 

eficiência das borboletas em coletar, transportar e depositar os grãos de pólen na parte receptiva 

de M. tenuifolia são evidências da estrita relação entre as borboletas e seu sistema de polinização, 

bem como da capacidade deste grupo de insetos de atuarem como polinizadores. 

Apesar do registro de várias espécies de borboletas visitando flores em diferentes 

espécies de plantas nos Trópicos (Robertson 1928; Primack 1983; Appanah 1990, 

Balasubramanian 1990; Momose et al. 1998c; Kato 2000; Corlett 2001, 2004; Tooker et al. 2002; 

Devy & Davidar 2003; Machado & Lopes 2003, 2004; Tudor et al. 2004), ainda pouco se sabe 

efetivamente sobre o papel desses insetos como polinizadores efetivos. 

A familia Verbenaceae apresenta um dos maiores números de espécies psicófilas já 

registradas (Crane 1955; Gilbert 1972; Schemske 1976; Barrows 1976; Faegri & Pilj 1979; Stone 

et al. 1988; Balasubramanian 1992; Ormond et al. 1993; Reddy & Reddi 1995; Momose et al. 

1998; Weiss 2001; Devy & Davidar 2003; Goulson & Derwent 2004; Antonini et al. 2005; 

Townsend & Levey 2005; Barbola et al. 2006), com algumas espécies se destacando como 

exemplo de especialistas, como é o caso de Lantana camara que é citada como uma planta de 

néctar favorita de muitas espécies de borboletas Tropicais (Crane 1955; Gilbert 1972; Schemske 

1976; Barrows 1976; Faegri & Pilj 1979, Balasubramanian 1992; Weiss 2001; Goulson & 

Derwent 2004; Townsend & Levey 2005).  
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Destacam-se também com um número relativo de espécies apresentando psicofilia, as 

famílias Orchidaceae (Smith & Snow 1976; Lind & Lindeborg 1989; De Vries & Stilas 1990; 

Robertson & Wyatt 1990,  Nilsson 1992; Johnson 1994; Zettler et al. 1996; Hapeman 1997), 

Asteraceae (Schmitt 1980; Scott & Stanford 1981; Murphy 1984; Begger 1999; Devy & Davidar 

2003; Evans et al. 2003; Arroyo et al. 2007), Caryophylaceae (Jennersten 1984, 1988; Jürgens et 

al. 2003; Kephart et al. 2006; Bloch et al. 2006) e Rubiaceae ( Balasubramanian 1990; Freeman 

et al. 1991; Momose et al. 1998c; Massinga et al. 2005).  

Para a família Apocynaceae, as borboletas foram relatadas polinizando ocasionalmente 

Wrightia tinctoria (Roxb.) R.Br. (Raju et al. 2005) e Prestonia coalita (Vell.) Woodson (Franco 

1991), mas apenas em Apocynum sibiricum  L. (Waddington 1976) e Prestonia riedelii (Mull. 

Arg.) (Franco 1991) foram relatadas como principais vetores de pólen. Para o gênero 

Mandevilla, Linhart & Feinsinger (1980) observaram as borboletas visitando as flores de 

Mandevilla hirsuta, mas relatam que estas coletaram pouco pólen e que Mandevilla hirsuta é 

polinizada principalmente por beija-flores. Faegri & van der Pijl (1979) chamam a atenção 

para a aparente similaridade das flores polinizadas por borboletas e algumas flores polinizadas 

por aves e sugere que existam tipos intermediários. 

A eficiência das borboletas como polinizadores já foi avaliada por Jennersten (1984) 

através da análise do transporte dos grãos de pólen, e este concluiu que, para a maioria das 

espécies de plantas estudadas, as borboletas foram menos importantes como polinizadores, 

mas, para algumas outras poucas espécies como Dianthus deltoides L. e Viscaria vulgaris 

Roehl., a polinização por borboletas mostrou-se muito necessária. 

De forma geral, os estudos já realizados demonstram que as plantas polinizadas por 

borboletas são mais especialistas em seus sistemas de polinização, sugerindo que poucas 

plantas se especializaram para psicofilia, não significando, porém, que as borboletas sejam 

pouco eficazes como polinizadores.  

O fato é que o papel das borboletas como polinizadores tem sido pouco estudado e até 

mesmo negligenciado, o que tem gerado relatos de que este grupo de insetos seja considerado 

como polinizadores pouco eficazes. Portanto, são necessários mais estudos para avaliar de 

forma mais realista o sistema de polinização por borboletas. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradecemos ao Dr. André Victor L. Freitas (Unicamp) pela identificação das 

espécies de borboletas, ao PELD/CNPq pela disponibilização dos recursos para o 

62 



 76 

desenvolvimento da pesquisa de campo, a Capes pela bolsa concedida à primeira autora, ao 

Dr. Marcelo Guerra pela permissão dada para o uso do microscópio de fluorescência no 

Laboratório de Citogenética (UFPE). 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Albers, P. & van der Maesen, L.J.G. 1994. Pollination of Apocynaceae. Wageningen 

Agricultural University papers 94: 61-81. 

Ayres, M.; Ayres Jr., M.; Ayres, D.L. & Santos, A.S. 2003. BioEstat 3.0 Aplicações 

estatísticas nas áreas das ciências biológicas e médicas. Sociedade Civil Mamirauá/ 

MCT – CNPq/ Conservation International. 

Antonini, Y., Souza, H.G., Jacobi, C.M. & Mury, F.B. 2005. Diversidade e comportamento 

dos insetos visitantes florais de Stachytarpheta glabra Cham. (Verbenaceae), em uma área 

de campo ferruginoso, Ouro Preto, MG. Neotropical Entomology 34: 555-564. 

Appanah, S. 1990. Plant-pollination interactions in Malaysian rain forest. Pp. 85-101. In: K.S. 

Bawa & M. Hadley (eds.). Reproductive Ecology of Tropical Forest Plant. Parthemon, 

Carnforth. 

Arroyo, M.T.K.; Till-Bottraud, I.; Henriquez, C.A. & Martinez, J. 2007. Display size preferences 

and foraging habits of high Andean butterflies pollinating Chaetanthera lycopodioides 

(Asteraceae) in the subnival of the Central Chilean Andes. Arctic, Antarctic and Alpine 

Research 39: 347-352. 

Augspurger, C. K. 1983. Phenology, flowering synchrony, and fruit set of six Neotropical 

shrubs. Biotropica 15(4): 257-267. 

Balasubramanian, M.V. 1990. Studies on the ecology of butterflies pollination in South India. 

Part. II. Pollination of Pavetta indica Linn. (Rubiaceae). Annals of Entomology 8: 71-78. 

Balasubramanian, M.V. 1992. Notes on butterfly pollination of some south Indian plants. 

Proceedings of the National Academy of Sciences India 62: 561-585. 

Barbola, I.F., Laroca, S., Almeida, M.C. & Nascimento, E.A. 2006. Floral biology of 

Stachytarpheta maximiliani Scham. (Verbenaceae) and its floral visitors. Revista 

Brasileira de Entomologia 50: 498-504. 

Barrows, E.M. 1976. Nectar robbing and pollination of Lantana camara (Verbenaceae). 

Biotropica 8: 132-135. 

63 



 77 

Begger, D.S. 1999. Consequences of patch size and isolation for a rare  plant: pollen 

limitation and seed predation. Natural Areas Journal 19: 239-244. 

Bloch, D.; Werdenberg, N. & Erhardt, A. 2006. Pollination crisis in the butterfly-pollinated 

wild carnation Dianthus cauthusia norum?. New Phytologist 169: 699-706. 

Corlett, R.T. 2001. Pollination in a degraded tropical ladscape: a Hong Kong case study. 

Journal of Tropical Ecology 17:155-161. 

Corlett, R.T. 2004. Flower visitors and pollination in the Oriental (Indomalayan) Region. 

Biology Review 79: 497-532. 

Crane, J. 1955. Imaginal behaviour of a Trinidad butterfly, Heliconius erato hydara 

Hewitson, with special reference to the social use of color. Zoologica 40: 167-196. 

Cruden, R.W. & Hermann-Parker, S.M. 1979. Butterfly pollination of Caesalpinia 

pulcherrima, with observations on a psychophilous syndrome. Journal of Ecology 67: 

155-168. 

Cruden, R.W. 1977. Pollen-ovule rations: a conservative indicator of breeding systems in 

flowering plants. Evolution 31: 32-46. 

Darrault, R.D & Schlindwein, C. 2005. Limited fruit production in Hancornia speciosa 

(Apocynaceae) and pollination by nocturnal and diurnal insects. Biotropica 37: 381-388. 

De Vries, P.J. & Stiles, F.G. 1990. Attraction of pyrrolizidine alkaloid seeking Lepidoptera to 

Epidendrum paniculatum Orchids. Biotropica 22: 290-297. 

Devy, M.S. & Davidar, P. 2003. Pollination systems of trees in Kakachi, a mid-elevation wet 

evergreen forest in Western Ghats, Índia. American Journal of Botany 90: 650-657.  

Dudareva, N & Pichersky, E. 2006. Biology of floral scent. CRC Press Taylor & Francis 

Group, London, 346 p. 

Endress, M.E. & Bruyns, P.V. 2000. A revised classification of the Apocynaceae s.l. The 

Botanical Review 66: 1-56. 

Endress, P.K. 1994. Diversity and evolutionary biology of tropical flowers. Cambridge 

University Press, Cambridge. 499 p. 

Evans, M.E.K., Menges, E.S. & Gordon, D.R. 2003. Reproductive biology of three sympatric 

endangered plants endemic to Florida scrub. Biological Conservation 111: 235-246. 

Faegri, K. & Van Der Pijl, L. 1979. The principies of pollination  ecology. Pergamon Press. 

London. 

Fallen, M.E. 1986. Floral structure in Apocynaceae: Morphological, functional and 

evolutionary aspects. Botanical Jahrb Systematics 106: 245-286. 

64 



 78 

Fournier, L.A. 1974. Un método cuantitativo para la medición de características fenologicas 

en árboles. Turrialba 24:  422-423. 

Franco, A. L. 1991. Biologia floral de duas espécies sincronopátricas de Prestonia 

(Apocynaceae). Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas. 

Freeman, C.E.; Worthington, R. D. & Jackson. M. S. 1991. Floral nectar sugar compositions 

of some and southeast Asian Species. Biotropica 23: 568-574. 

Gentry, A.H. 1974. Flowering phenology and diversity in tropical Bignoniaceae. Biotropica 

6: 64-68. 

Gilbert, L.E. 1972. Pollen feeding and reproductive biology of Heliconius butterflies. 

Proceedings of the National Academy of Sciences 69: 1403-1407.  

Goldblatt, P. & Manning, J. C. 2007. Pollination of Romulea syringodeoflora (Iridaceae: 

Crocoideae) by a long-proboscid fly, Prosoeca sp. (Diptera: Nemestrinidae). South 

African Journal of Botany 73: 56-59. 

Goldblatt, P.; Manning, J. C. & Bernhardt, P. 1995. Pollination biology of Lapeirousia 

subgenus Lapeirousia (Iridaceae) in Souther Africa: floral divergence and adaptation for 

long-tongued fly-pollination. Annals of the Missouri Botanical Garden 82: 517-534. 

Goulson, D. & Cory, J.S. 1993. Flower constancy and learning in foraging preferences of the 

green-veined white butterfly Pieris rapi. Ecological Entomology 18: 315-320. 

Goulson, D., Ollerton, J. & Sluman, C. 1997. Foraging strategies in the small skipper 

butterfly, Thymelicus flavus: when to switch?. Animal Behaviour 53: 1009-1016. 

Goulson, D. & Derwent, L.C. 2004. Synergistic interactions between an exotic honeybee and 

exotic weed: pollination of Lantana camara in Australia. Weed Research 44: 195-202. 

Haber, W.A. 1984. Pollination by deceit in a mass-flowering tree Plumeria rubra L. 

(Apocynaceae). Biotropica 16: 269-275. 

Hapeman, J.R. 1997. Pollination and floral biology of Platanthera peramoena (Orchidaceae). 

Lindleyana 12: 19-25. 

Herrera, J. 1991. The reproductive biology of a riparian Mediterranean shrub Nerium 

oleander L. (Apocynaceae). Botanical Journal Linnean Society 106: 147-172. 

Herrera, C.M. 1987. Components of pollinator ‘quality’ comparative analysis of a diverse 

insect assemblage. Oikos 50: 79-90. 

Howell, G.J.; SIlater, A.T. & Knox, R.B.1993. Secondary pollen presentation in Angiosperms 

and its biological significance. Australian Journal of Botany 41: 417-438. 

Ilse, D. & Vaidya, V.G. 1956. Spontaneous feeding response to colors in Papilio demoleus L. 

Proceedings of the National  Academy of Sciences India 43: 23-31. 

65 



 79 

Jennersten, O. 1984. Flower visitation and pollination efficiency of some north European 

butterflies. Oecologia 63: 80. 

Jennersten, O. 1988. Pollination in Dianthus deltoides (Caryophyllaceae) – effects of habitat 

fragmentation on visitation and seed set. Conservation Biology 2: 359-366.  

Johnson, S.D. 1994. Evidence for Batesian mimicry in a butterfly-pollinated orchid. 

Biological Journal of the Linnean Society 53: 91-104. 

Jürgens, A.; Witt, T. & Gottsberger, G. 2003. Flower scent composition in Dianthus and 

Saponaria species (Caryophyllaceae) and its relevance for pollination biology and 

taxonomy. Biochemical Systematics and Ecology 31:345-357. 

Kato, M. 2000. Anthophilous insect community and plant-pollinator interactions on Amami 

Islands in the Ryukyu Archipelago, Japan. Biological Laboratory Kyoto University 29: 

157-252. 

Kephart, S. R.; Reynolds, R.J.; Rutter, M.T.; Fenster, C.B. & Dudash, M.R. 2006. Pollination 

and seed predation by moths on Silene and allied Caryophyllaceae: evaluating a model 

system to study the evolution of mutualisms. New Phytologist 169: 667-680. 

Kevan, P.G. & Baker, H.G. 1983. Insects as flower visitors and pollinators. Annual Review of 

Entomology 28: 407-453. 

Koch, I; Bittrich, V. & Kinoshita, L. S. 2002. Reproductive biology and functional aspects of the 

floral morphology of Rauvolfia sellowii Müll. Arg. (Apocynaceae; Ruvolfioideae) – a report 

od dioecy in Apocynaceae. Botanische Jahrbücher 124: 83-104. 

Leeuwenberg, A.J.M. 1994. Taxa of the Apocynaceae above the genus level – Series of 

Apocynaceae XXXVIII. Wageningen Agricultural University Papers 94: 47-60. 

Lin, S. & Bernardello, G. 1999. Flower structure and reproductive biology in Aspidosperma 

quebracho-blanco (Apocynaceae), a tree pollinated by deceit. International Journal of 

Plant Sciences 160: 869-878. 

Lind, H. & Lindeborg, M. 1989. Lepidopterans as presumptive pollinators of Anacamptis 

pyramidalis. Entomologist Tidskrisk 110: 156. 

Linhart, Y.B. & Feinsinger, P. 1980. Plant-Hummingbird interactions: effects of island size 

and degree of specialization on pollination. Journal of Ecology 68: 745-760. 

Lipow, S.R. & Wyatt, R. 1999. Floral morphology and late-acting self-incompatibility in 

Apocynum cannabinum (Apocynaceae). Plant Systematics and Evolution 219: 99-109. 

Löhne, C.; Machado, I.C.S.; Porembski, S.; Erbar, C. & Leins, P. 2004. Pollination biology of 

a Mandevilla species (Apocynaceae), characteristic of NE – Brazilian inselberg 

vegetation. Botanical Jahrb Systematics 125: 229-243. 

66 



 80 

Lopes, A.V. & Machado, I.C. 1999. Pollination and reproductive biology of Rauvolfia 

grandiflora (Apocynaceae) secondary pollen presentation, herkogamia and self-

incompatibility. Plant Biology 1: 547-553. 

Machado, I.C. & Lopes, A.V. 2003. Recursos florais e sistemas de polinização e sexuais em 

Caatinga. Pp. 515-563. In: I.R. Leal; M. Tabarelli & J.M.C. Silva (eds.) Ecologia e 

Conservação da Caatinga. Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

Machado, I.C. & Lopes, A.V. 2004. Floral Traits and pollination systems in the Caatinga, a 

Brazilian Tropical Dry Forest. Annals of Botany 94: 365-376. 

Martin, F.W. 1959. Staining and observing pollen tubes in the style by means of 

influorescence. Stain Technology 34: 125-128. 

Masinde, P. S. 2004. Trap-flower fly pollination in East African Ceropegia L. (Apocynaceae). 

International Journal of Tropical Insect Science 24: 55-72. 

Massinga, P.H.; Johnson, S.D. & Harder, L.D. 2005. Heteromorphic Incompatibility and 

efficiency of pollination in two distylous Pentanisia species (Rubiaceae). Annals Of 

Botany 95: 389-399.  

Mawdsley, J.R. 2002. Ecological notes on species of Cleridae (Insecta: Coleoptera) 

associated with the prairie flora of Central North America. The Great Lakes 

Entomologist 35: 15-22. 

Momose, K.; Yumoto, T.; Nagamitsu, T.; Kato, M.; Nagamasu, H.; Sakai, S.; Harrison, R.D.; 

Itioka, T.; Hamid, A.A. & Inoue, T. 1998c. Pollination biology in a lowland dipterocarp 

forest in Sarawak, Malaysia. I. Characteristics of the plant-pollinator community in a 

lowland dipterocarp forest. American Journal of Botany 85: 1477-1501. 

Morales, J.F. 2005. Estudios en las Apocynaceae Neotropicales XVI: Una nueva combinación 

em Mandevilla para sur América. Novon 15: 452-454. 

Murawski, D. A. & Gilbert, L.E. 1986. Pollen flow in Psiguria warscewiczii a comparison of 

Heliconius butterflies and hummingbirds. Oecologia 68: 161-168. 

Murphy, D.D.1984. Butterflies and their nectar plants: The role of the checkerspot butterfly 

Euphydryas editha as a pollen vector. Oikos 43: 113-116. 

Newstrom, L.E.; Frankie, G.W. & Baker, H.G.1994. A new classification for plant phenology 

based on flowering patterns in lowland Tropical Rain Forest Trees at La Selva, Costa 

Rica. Biotropica 26:141-159. 

Nilsson, L.A. 1992. Orchid pollination biology. Trends in Ecology and Evolution 7: 255-

259. 

67 



 81 

Ormond, W.T., Pinheiro, M.C.B., Lima, H.A., Correia, M.C.R. & Pimenta, M.L. 1993. 

Estudo das recompensas florais das plantas da Restinga de Marica-Itaipuaçu, RJ.I.- 

Nectaríferas. Bradea 6: 179-195. 

Percival, M.C. 1965. Floral Biology. Pergamon Press, London. 

Primack, R.B. 1983. Insect pollination in the New Zealand mountain flora. New Zealand 

Journal of Botany 21: 317-333. 

Proctor, M.; Yeo, P. & Lack, A. 1996. The natural history of pollination . Great Britain: 

Timber Press. 479p. 

Proctor, M. & Yeo, P. 1972. The pollination of flowers. William Collins Sons, Glasgow. 

Radford, A.E.; Dickinson, W.C.; Massey, J.R. &  Bell, C.R. 1974. Vascular plant 

systematic. Harper & Row Puplishers, New York. 

Raju, A.J.S.; Zafar, R. & Rao, S.P. 2005. Floral device for obligate selfing by remote activity 

and anemochory in Wrightia tinctoria (Roxb.) R. Br. (Apocynaceae). Current Science 

88: 1378-1380. 

Reddy, T.B. & Reddi, C.S. 1995. Butterfly pollination of Clerodendrum infortunatum 

(Verbenaceae). Journal of the Bombay Natural History Society 92: 166-173. 

Robertson, C. 1928. Flowers and Insects: lists of visitors of four hundred and fifty-three 

flowers. The Science Press Printing Company, Lancaster, PA. 

Robertson, J.L. & Wyatt, R. 1990. Evidence for pollination ecotype in the yellow-fringed 

orchid, Platanthera ciliaris. Evolution 44: 121-133. 

Schemske, D.W. 1976. Pollinator specificity in Lantana camara and L. trifolia 

(Verbenaceae). Biotropica 8: 260-264. 

Schick, B. 1980. Untersuchungen úber díe Biotechnik der Apocynaceenbliite I. Morphologie 

und Funktion des Narbenkopfes. Flora 170: 394-432. 

Schick, B. 1982. Untersuchungen úber díe Biotechnik der Apocynaceenblute. II. Bau und 

Funktion des Bestaúbungsapparates. Flora 172: 347-371. 

Schlindwein, C., Darrault, R.D. & Grisi, T. 2004. Reproductive strategies in two 

sphingophilous apocynaceous trees attracting pollinators through nectar or deceit. Pp.  

215-227. In: Breckle, S.W., Schweizer, B. & Fangmeier,A. (eds.). Results of worldwide 

ecological studies. Proceedings of the 2nd Symposium of the A.F.W. Schimper-

Foundation. 

Schmitt, J. 1980. Pollinator foraging behavior and gene dispersal in Senecio (Compositae). 

Evolution 34: 934-943.  

68 



 82 

Scott, J.A. & Stanford, R.E. 1981. Geographic variation and ecology of Hesperia leonardus 

(Hesperiidae). Journal of Research on the Lepidoptera 20: 18-35. 

Smith, G.R. & Snow, G.E. 1976. Pollination ecology of Platanthera (Habenaria) ciliaris and 

P. blephariglottis (Orchidaceae). Botanical Gazette 137: 133-140. 

Stone, C.N., Amos, J.N., Stone, T.F., Knight, R.L., Gay, H. & Parrott, F. 1988. Thermal 

effects on activity patterns and behavioural switching in a concource of foragers on 

Stachytarpheta mutabilis (Verbenaceae) in Papua New Guinea. Oecologia 77: 56-63.  

Tooker, J.F.; Reagel, P.F. & Hanks, L.M. 2002. Nectar sources of day-flying Lepdoptera of 

central Illinois. Entomological Society of America 95: 84. 

Torres, C. & Galetto, L. 1998. Patterns and implications of floral nectar secretion, chemical 

composition, removal effects and standing crop in Mandevilla pentlandiana 

(Apocynaceae). Botanical Journal Linnean Society 127: 207-233. 

Townsend, P.A. & Levey, D.J. 2005. An experimental test of Whether habitat corridors affect 

pollen transfer. Ecology 86: 466-475. 

Tudor, O.; Dennis, R.L.H.; Greatorex-Davies, J.N. & Sparks, T.H. 2004. Flower preferences 

of woodland butterflies in the UK: nectaring specialists are species of conservation 

concern. Biological Conservation 119: 397-403. 

Velloso, A.L.; Sampaio, E.V.S.B.; Giulietti, A.M.; Barbosa, M.R.V.; Castro, A.A.J.F.; 

Queiroz, L.P.; Fernandes, A.; Oren, D.C.; Cestaro, L.A.; Carvalho, A.J..E.; Pareyn, 

F.G.C.; Silva, F..B.R.; Miranda, E.E.; Keel, S. & Gondim, R.S. 2002. Ecorregião da 

Depressão Sertaneja Setentrional. In A.L. Velloso; E.V.S.B. Sampaio & F.G.C. Pareyn 

(eds.). Ecorregiões propostas para o Bioma Caatinga. Flamar Gráfica e Editora, Recife, 

PE. 

Vieira, M.F & Grabalos, R. 2003. Sistema reprodutivo de Oxypetalum mexiae Malme 

(Asclepiadaceae), espécie endêmica de Viçosa, MG, Brasil, em perigo de extinção. Acta 

Botânica Brasílica 17: 137-145. 

Vieira, M.F. & Shepherd, G.J. 1999. Sistema reprodutivo de Oxypetalum appendiculatum 

Mart. e Oxypetalum banksii Roem. & Schult. Subsp. banksii (Asclepiadaceae). Acta 

Botânica Brasílica 13: 237-241. 

Vieira, M.F.; Leite, M.S.O; Grossi, J.A.S. & Alvarenga, E.M. 2004. Biologia reprodutiva de 

Cryptostegia madagascariensis (Periplocoideae, Apocynaceae), espécie ornamental e 

exótica no Brasil. Bragantia 63: 325-334. 

Waddington, K.D. 1976. Pollination of Apocynum sibiricum (Apocynaceae) by Lepidoptera. 

The Southwestern Naturalist 21: 31-36. 

69 



 83 

Waser, N.M. 1982. A comparison of distances flown by different visitors to flowers of the 

same species. Oecologia 55: 251-257. 

Webb, C.J. & Bawa, K.S. 1983. Pollen dispersal by hummingbirds and butterflies: a 

comparative study of two lowland tropical plants. Evolution 37: 258-270. 

Weiss, M.R. 2001. Vision and learning in some neglected pollinators: beetles, flies, moths 

and butterflies. Pp 171-190. In: L. Chittka & J. D. Thomson (eds.). Cognitive Ecology of 

Pollination. Cambridge University Press, New York.  

Weiss, M.R. 1997. Innate colour preferences and flexible colour learning in the pipevine 

swallowtail. Animal Behavior 53:1043-1052. 

Woodson, R.E. 1933. Studies in Apocynaceae. IV: The American genera of Echitoideae. 

Annals of the Missouri Botanical Garden 20:605-790. 

Wyatt, R. & Broyles, S. B. 1994. Ecology and evolution of reproduction in milkweeds. 

Annual Review Ecology Systematics 25: 423-441. 

Yamashiro, T; Yamashiro, A. Yokoyama, J. & Masayuki, M. 2008. Morphological aspects 

and phylogenetic analyses of pollination systems in the Tylophora-Vincetoxicum complex 

(Apocynaceae-Asclepiadoideae) in Japan. Biological Journal of the Linnean Society 93: 

325-341. 

Yeo, P.F. 1993. Secondary pollen presentation. Form, function and evolution. Wien: PI. 

Systematics Ecology Suppl.6.  

Zetter, L.W.; Ahuja, N.S. & Mcinnis, T.M. 1996. Insect pollination of the endangered 

Monkey-face Orchid (Platanthera integrilabia) in McMinn County, Tennessee: one last 

glimpse of a once common spectable. Castanea 61: 14-24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 



 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

A 

Figura 1. Localização da RPPN Fazenda Almas - 28 

(seta) na Ecorregião da Depressão Sertaneja 

Setentrional do Bioma Caatinga (Fonte Velloso et al. 

2002) (A). Vista panorâmica da RPPN (B); e do 

afloramento rochoso onde as populações de 

Mandevilla tenuifolia foram estudadas na estação 

seca (C) e chuvosa (D).  
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Figura 2. Fenologia reprodutiva de Mandevilla tenuifolia na RPPN Fazenda Almas, 

Paraíba, Brasil. Dados climatológicos: AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas 

do Estado da Paraíba).  
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Figura 3. Mandevilla tenuifolia na RPPN Fazenda Almas, São José dos 

Cordeiros/PB. Hábito herbáceo ereto (A); Hábito trepador (B); Flor (C); Frutos 

Verdes (seta indica o fruto abortado) (D) e Frutos maduros (folículos gêmeos), 

expondo sementes comosas e anemocóricas (E).  
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Figura 4. Morfologia floral de Mandevilla tenuifolia na RPPN Fazenda Almas, São José dos 

Cordeiros, Paraíba, Brasil. Flor em corte longitudinal (A); can – cone de anteras, ce – cabeça 

do estilete, es – estilete, ov – ovários, ne – nectário. Detalhe da cabeça do estilete (B); rs – 

região superior estéril apresentando pólen, rm  – região mediana, ri - região basal receptiva 

com pólen. Corte transversal do tubo floral evidenciando o espaço (seta) entre anteras onde 

passa a probóscide do inseto (C). 
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Tabela 1. Morfometria floral, grãos de pólen por flor, viabilidade polínica, razão P/O, volume 

e concentração de néctar de Mandevilla tenuifolia na RPPN Fazenda Almas, São José dos 

Cordeiros/PB (n = 10). 

Características Florais Quantidade ou Tamanho das Estruturas 

Ovários  2 

Óvulos por flor 20 (+ 2,0) 

Grãos de pólen/flor 3745,7 (+ 307,1) 

Grãos de pólen sobre o estigma (ASP)* 2265,6 (+ 102,3) 

P/O 187,2 (+ 95,1) 

Viabilidade Polínica 99,1% 

Diâmetro da corola** 15 (+ 1,8) 

Comprimento do tubo da corola** 13 (+ 1,1) 

Diâmetro do anel** 5 (+ 1,3) 

Volume de néctar acumulado Não mensurado 

* Apresentação secundária de pólen (ASP) 
** Tamanho em mm 
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Figura 5. Micrografia em fluorescência do crescimento de tubos polínicos de Mandevilla 

tenuifolia. (A) Grãos de pólen oriundos de autopolinização manual germinando na cabeça 

do estilete e um de seus tubos penetrando em um dos óvulos (B) 24h após a polinização. 

Tubos polínicos crescendo no estilete das flores submetidas ao tratamento de polinização 

cruzada manual (C) e penetrando nos óvulos (D) 24h após a polinização (aumento de 10x).  
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Tabela 2. Sistema reprodutivo de Mandevilla tenuifolia na RPPN Fazenda Almas, São José 

dos Cordeiros/PB. 

Tratamentos Flores/Frutos (2 /flor) /Sementes (n) Sucesso (%) 

Condições naturais 30/9/113 30,0 

Autopolinização Espontânea 30/0/0 0 

Autopolinização Manual 30/6/92 20,0 

Polinização Cruzada Manual 30/11/127 36,6 
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Tabela 3. Borboletas visitantes florais de Mandevilla tenuifolia na RPPN Fazenda Almas, São José dos Cordeiros, Paraíba, Brasil. MF = Muito Freqüênte (> 10 

visitas. horas-1), F = Freqüênte (+ 5 visitas. horas-1), PF = Pouco Freqüênte (< visitas. horas-1), (PE) Polinizador Efetivo, (PO) Polinizador Ocasional. 

Visitantes Florais 

(Família/espécie) 

Freqüência durante o dia Freqüência para 

toda a floração 

Tamanho da 

Probóscide 

(mm) 

Resultado da 

visita 

Hesperiidae     

Cogia calchas Herrich-Schäffer  PF PF 10 PO 

Heliopetes ericetorium Boisduval PF PF 10 PO 

Nymphalidae     

Agraulis vanillae Linnaeus MF MF 13 PE 

Pieridae     

Ascia monuste Linnaeus  MF F 13 PE 

Aphrissa statira Cramer  F F 15 PE 

Phoebis statira Linnaeus F F 14 PO 
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Figura 6. Distribuição das visitas das borboletas durante o período de floração de 

Mandevilla tenuifolia na RPPN Fazenda Almas, São José dos Cordeiros, Paraíba, Brasil. 
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Figura 7. Visitantes florais de Mandevilla tenuifolia na RPPN Fazenda Almas, São José dos 

Cordeiros, Paraíba, Brasil. Agraulis vanillae (Nymphalidae) (A), detalhe de sua probóscide 

com grãos de pólen (B), Ascia monuste (Pieridae) e sua inclinação durante o pouso (C) e 

detalhe da sua probóscide com grãos de pólen (D). 
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Figura 8. Trajeto da probóscide das borboletas no tubo floral de Mandevilla tenuifolia, indicado 

pelas setas (A), cone de anteras aberto mostrando a cabeça do estilete (a-local onde são 

depositados os grãos de pólen ainda em botão e b – região receptiva com pólen aderido) (B). 

Fio de náilon após simulação de visita, com grãos de pólen aderidos por meio de pollenkitt (C). 
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Figura 9. Número de grãos de pólen de Mandevilla tenuifolia retirados nas cinco primeiras 

simulações de visitas com fios de náilon. 
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5. CONCLUSÕES  

 

 Apesar da floração e da frutificação de Allamanda blanchetii e Mandevilla tenuifolia 

sofrerem sobreposições por um período de aproximadamente cinco meses, não houve partilha 

dos polinizadores, mesmo considerando que ambas as espécies são visitadas por borboletas, 

uma vez que as espécies visitantes foram diferentes. 

 Os atributos florais de A. blanchetii se enquadram na síndrome de melitofilia e 

secundariamente, na síndrome de psicofilia, enquanto que M. tenuifolia tem atributos florais 

relacionados apenas à síndrome de polinização por borboletas (psicofilia), e de fato, os 

principais polinizadores das espécies foram abelhas e borboletas, respectivamente. 

 As duas espécies estudadas possuem mecanismos de polinização bastante semelhantes, 

nos quais há uma “seleção” dos visitantes florais em decorrência da estrutura floral. Além 

disso, a hercogamia e apresentação secundária de pólen determinam nas duas espécies uma 

maior especialização dos polinizadores, principalmente na coleta, no transporte e na 

deposição do pólen na parte receptiva de suas flores. 

 Apesar da forte hercogamia das flores de ambas as espécies, pode ocorrer 

autopolinização mediada por insetos, que para A. blanchetii não afeta significativamente seu 

sucesso reprodutivo, embora leve a uma perda de pólen e a uma competição dos tubos 

polínicos em crescimento, uma vez que esta espécie é auto-incompatível, com mecanismo de 

auto-incompatibilidade de ação tardia. Enquanto que em M. tenuifolia resulta numa alta taxa 

de abortos de frutos dentro da população. 

O comportamento “trapliner” dos polinizadores de ambas as espécies foi importante 

para maximizar as chances de polinização cruzada, uma vez que A. blanchetii e M. tenuifolia 

apresentam propagação vegetativa. 

Apesar de serem, em geral, consideradas más polinizadoras na literatura, as borboletas 

foram os únicos polinizadores de Mandevilla tenuifolia, mostrando-se eficientes na deposição 

do pólen na parte receptiva da cabeça do estilete da flor.  

As informações reportadas devem contribuir para projetos de conservação das espécies 

da Caatinga, bem como para colaborar com o manejo e a conservação da RPPN Fazenda 

Almas, principalmente pelo endemismo de A. blanchetii e da importância de M. tenuifolia 

como fonte de recursos alimentares para as espécies de borboletas deste ecossistema. 
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6. RESUMO GERAL 

 

As interações ecológicas entre plantas e polinizadores são de suma importância para a 

manutenção da Biodiversidade, uma vez que a polinização é a base para o sucesso reprodutivo 

das espécies vegetais e um processo que envolve a oferta de recursos para as guildas de 

polinizadores. A família Apocynaceae é caracterizada por apresentar espécies com elevado 

nível de especialização floral e mecanismo de polinização. Neste trabalho, foram estudados a 

fenologia, a biologia floral e o sistema reprodutivo de duas espécies de Apocynaceae, 

Allamanda blanchetii e Mandevilla tenuifolia, na RPPN Fazenda Almas, Paraíba, Brasil, no 

período de outubro de 2006 a dezembro de 2007. Allamanda blanchetii floresceu entre os 

meses de fevereiro a julho, durante a estação chuvosa da região, enquanto que M. tenuifolia 

floresceu de dezembro a junho, ou seja, entre o fim da estação seca e durante a chuvosa. Há, 

portanto, uma sobreposição na floração entre as duas espécies. As espécies estudadas 

apresentam morfologia floral e mecanismo de polinização bastante semelhante, apresentando 

hercogamia e apresentação secundária de pólen, obedecendo a um padrão dentro da família s. 

str.. Allamanda blanchetii apresenta atributos relacionados à síndrome de melitofilia e 

secundariamente, à síndrome de psicofilia, enquanto que M. tenuifolia tem atributos florais 

relacionados apenas à síndrome de polinização por borboletas (psicofilia). Eulaema nigrita 

(Apidae) foi o principal polinizador de A. blanchetii, sendo responsável por até 57,1% do total 

de visitas, enquanto as borboletas Agraulis vanillae e Ascia monuste foram os principais 

polinizadores de M. tenuifolia, apresentando alta freqüência de visitas, principalmente, para 

todo o período de floração. Os experimentos mostraram que tanto A. blanchetii como M. 

tenuifolia dependem obrigatoriamente dos vetores bióticos para a formação de frutos, uma vez 

que não se autopolinizam em decorrência da hercogamia de suas flores. Análises de crescimento 

dos tubos polínicos mostraram que A. blanchetii é auto-incompatível possuindo mecanismo 

de incompatibilidade de ação tardia. Por sua vez, M. tenuifolia é autocompatível dependendo 

exclusivamente de borboletas para a formação de frutos. Portanto, a morfologia floral com 

destaque para a forte hercogamia e a apresentação secundária de pólen indicam elevado grau 

de especialização dos sistemas de polinização e reprodutivo de Allamanda blanchetii e 

Mandevilla tenuifolia. 

 

Palavras-chave: Apocynaceae, Allamanda blanchetii, Mandevilla tenuifolia, Caatinga. 
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7. GENERAL ABSTRACT 

 

The ecological interaction between plants and pollinators are very important to the 

maintenance of biodiversity, once the pollination is the base to the reproductive success of 

plant species, and a process that involve the offer of resources to the pollinators guilds. The 

family Apocynaceae is marked as have species with high level of floral specialization and 

pollination mechanism. In this paper, the phenology, floral biology and breeding system of 

two species of Apocynaceae, Allamanda blanchetii and Mandevilla tenuifolia, were studied at 

RPPN Fazenda Almas, Paraíba, Brazil from October/2006 to December/2007. Allamanda 

blanchetii flowered between February and July, during the wet season, while Mandevilla 

tenuifolia bloom from December to Juny, between the end of dry season and during the wet 

season. There was, hence, an overlapping in flowering period between the two species. Both 

studied species show similar floral morphology and pollination mechanisms, showing 

herkogamy and secondary pollen presentation, that is a pattern within of family s. str.. 

Allamanda blanchetii shows floral attributes compatible with the melittophilous and 

psychophilous syndromes, while M. tenuifolia possess attributes linked only with butterfly 

pollination (psychophily). Eulaema nigrita was the main pollinator of Allamanda blanchetii 

with 57.1% of the visits. The butterflies Agraulis vanillae and Ascia monuste were the main 

pollinators of M. tenuifolia, showing high frequency of visits, mainly, for whole flowering 

period. The reproductive experiments showing that A. blanchetii and M. tenuifolia depend on 

the biotics vetors for fruit-set, once both are not self-pollinate, due to herkogamy of their 

flowers. Analysis of pollen tubes growth show that A. blanchetii is self-incompatible with late 

acting self-incompatibility mechanism, while M. tenuifolia is self-compatible, depending 

exclusively of butterflies for the formation of fruits. Thus, the floral morphology with 

prominence for the strong herkogamy and the secondary pollen presentation, denote high 

degree of specialization of pollination and reproductive systems in Allamanda blanchetii and 

Mandevilla tenuifolia. 

 

Key words – Apocynaceae, Allamanda blanchetii, Mandevilla tenuifolia, Caatinga. 
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