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RESUMO 

 

Dado que muitas plantas apresentam atributos florais que limitam seus possíveis 

polinizadores, as síndromes de polinização sugerem o possível grupo responsável pela 

polinização de suas flores. Entre as síndromes, a melitofilia é amplamente conhecida, devido 

à dependência quase exclusiva de ambos os grupos envolvidos. Logo, as abelhas são 

consideradas os polinizadores mais importantes, no entanto, devido à grande diversidade de 

espécies, estudos individuais de suas interações com as plantas tornam-se necessários. As 

abelhas silvestres tem ganhado maior atenção em discussões científicas, visto que 

paulatinamente são associadas ao sucesso reprodutivo das frutíferas de interesse econômico, 

simultâneo a isso, debates sobre o declínio de polinizadores estão em ascensão, associados 

principalmente a mudanças climáticas, fragmentações de habitats e uso inadequado de 

agrotóxicos. De toda forma, outros aspectos podem contribuir para diminuição de 

polinizadores e do serviço prestado por eles. Nesta dissertação, analisou-se aspectos 

reprodutivos e a interação com os visitantes florais de Passiflora cincinnata Mast., uma 

passiflorácea brasileira ameaçada de extinção, e devido às particularidades florais que 

acometem o gênero Passiflora, torna-se um excelente objeto de estudo sobre interações entre 

abelhas e flores. Os resultados obtidos foram divididos em dois capítulos, no primeiro são 

explorados os aspectos reprodutivos da espécie, além da influência do display floral e flores 

com traços fortemente associados a melitofilia na riqueza e abundância da fauna visitante. A 

partir do registro de abelhas polinizadoras e pilhadoras de recurso, o segundo capítulo é 

destinado a investigar a influência de atrativos, recursos florais e do microclima sob o 

comportamento de abelhas robustas (polinizadoras) e na pilhagem de pólen por abelhas 

melíferas (Apis mellifera), assim como sua interferência no sucesso reprodutivo de uma 

espécie autoincompatível. Os resultados obtidos no presente estudo contribuem com aspectos 

e particularidades reprodutivas de P. cincinnata, assim como o registro de abelhas 

polinizadoras até então desconhecidas para a espécie. Ainda, discute-se sobre a influência dos 

atrativos florais como provável fator atrativo à pilhagem de pólen por A. mellifera, 

comprometendo o sucesso reprodutivo de P. cincinnata, e possivelmente de outras espécies 

silvestres e cultivadas de Passiflora. 

 

Palavras-chave: melitofilia, atrativos florais, pilhagem de pólen, abelhas silvestres, abelha 

melífera. 
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ABSTRACT 

 

Since many plants have floral attributes that limit their possible pollinators, pollination 

syndromes suggest the possible group responsible for the pollination of their flowers. Among 

the syndromes, melittophily is widely known, due to the almost exclusive dependence of both 

groups involved. Therefore, bees are considered the most important pollinators, however, due 

to the great diversity of species, individual studies of their interactions with plants are 

necessary. The wild bees have gained more attention in scientific discussions, as they are 

gradually associated with the reproductive success of fruit trees of economic interest, at the 

same time, debates about the decline of pollinators are on the rise, mainly associated with 

climate change, habitat fragmentation and inadequate use of insecticides. In any case, other 

aspects can contribute to the reduction of pollinators and the service provided by them. In this 

dissertation, we analyzed reproductive aspects and the interaction with floral visitors of 

Passiflora cincinnata Mast., a Brazilian Passifloraceae threatened with extinction, and due to 

the floral particularities, that are common to the Passiflora genus, it becomes an excellent 

object of study on interactions between bees and flowers. The results obtained were divided 

into two chapters, in the first one the reproductive aspects of the species are explored, besides 

the influence of the floral display and flowers with traces strongly associated with 

melittophily on the richness and abundance of the visiting fauna. From the registration of 

pollinating bees and resource robbers, the second chapter is intended to investigate the 

influence of floral attractions, resources and the microclimate on the behavior of large bees 

(pollinators) and the pollen robbing activity by honeybees (Apis mellifera), as well as its 

interference with the reproductive success of a self-compatible species. The results obtained 

in this study contribute with reproductive aspects and particularities of P. cincinnata, as well 

as the register of pollinating bees that were unknown for this species. Also, the influence of 

floral attractions as a probable decoy to pollen robbing by A. mellifera is discussed, 

compromising the reproductive success of P. cincinnata, and possibly other wild and 

cultivated species of Passiflora. 

 

Keywords: melittophily, floral attractions, pollen robbing, wild bees, honeybee.
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A família Passifloraceae s.str. possui cerca de 700 espécies, agrupadas em 18 gêneros, 

distribuídos predominantemente nas regiões Neotropicais (Ocampo et al. 2007; Ramírez-

Benavides & Jansen-Gonzàlez 2018; Ramaiya et al. 2019). As espécies desta família são 

trepadeiras herbáceas ou lenhosas, com 4 a 10 metros de comprimento, tendo como suas 

principais características botânicas as folhas alternas e simples, presença de gavinhas axilares, 

flores com gineceu e androceu em base comum (androginóforo), sementes ariladas e frutos 

em forma de bagas globosas, ovoides ou elipsoides, onde em cerca de 50 espécies são 

utilizados no consumo humano (Cervi 1997; Feuillet & Macdougal 2003; Bernacci et al. 

2008). 

 Considerado o gênero com maior diversidade da família Passifloraceae s.str., 

Passiflora L. compreende cerca de 520 espécies, de forma que a maior parte está localizada 

nas Américas Central e do Sul. No Brasil, cerca de 140 espécies já foram descritas, 

caracterizando o país como um dos principais centros de diversidade genética de Passiflora 

(Ulmer & MacDougal 2004; Ramírez-Benavides & Jansen-González 2018; Oliveira-Silva et 

al. 2018). O gênero também possui grande importância econômica para o país, especialmente 

pelas espécies mais cultivadas em solos brasileiros: o maracujá-amarelo (Passiflora edulis 

Sims f. flavicarpa Deg.) e o maracujá-doce (Passiflora alata Curtis) (Bernacci et al. 2008; 

Klein et al. 2020). Só no ano de 2018, o Brasil produziu 602.651 toneladas dos frutos, com 

valor estimado de R$ 1.014.599,00 (IBGE 2019), porém, as espécies consideradas silvestres 

têm ganhado maior notoriedade nos últimos anos, com o crescente mercado de produtos 

orgânicos, agroecológicos e nativos (Makuta 2018; Lima et al. 2019). 

 Dentre as espécies nativas do Brasil, Passiflora cincinnata Mast., conhecida 

popularmente como maracujá-da-caatinga, maracujá-do-mato ou maracujá-do-sertão, é uma 

espécie silvestre que possui ampla distribuição na América do Sul, estando presente em todas 

as regiões do território brasileiro, especialmente no Nordeste, onde ocorre nos nove estados. 

O maracujazeiro-da-caatinga chega a 4,5 metros de comprimento, possui flores vistosas de 

coloração lilás, grandes e perfumadas. A espécie cresce em solos ácidos e arenosos, o que 

justifica sua distribuição frequente em afloramentos rochosos, caatingas, florestas sazonais e 

cerrados (Cervi 1997; Oliveira-Silva et al. 2018). No ano de 2011, a espécie foi inserida na 

lista dos alimentos brasileiros ameaçados de extinção pela organização internacional Slow 
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Food, de modo que os frutos que geralmente são obtidos pelo extrativismo sustentável ou em 

pequenos cultivos orgânicos de grupos de agricultores familiares vêm diminuindo 

drasticamente em áreas de Caatinga (Makuta 2018; Lima et al. 2019). Além do seu uso na 

agricultura orgânica, em algumas regiões do Nordeste suas folhas são utilizadas na 

etnomedicina (Agra et al. 1996), e extratos de diversas partes da planta vêm demostrando 

potencial para a indústria farmacêutica, devido à baixa citotoxicidade (Araújo-Delmondes et 

al. 2014), na recuperação de lesões oxidativas (Estrevam et al. 2017), como potencial 

terapêutico no controle do Mal de Parkinson (Brandão et al. 2017) e fonte de compostos 

fenólicos e antioxidantes (Leal et al. 2018), também utilizados como agentes antimicrobianos 

(Siebra et al. 2018), e devido à espécie apresentar alta resistência a doenças que 

comprometem os maracujazeiros cultivados em larga escala, vêm sendo empregada em 

programas de melhoramento genético vegetal (Pinto et al. 2010; Dutra et al. 2019). 

 As flores de espécies do gênero Passiflora geralmente são hermafroditas, sendo 

comum a autoincompatibilidade entre as flores de um mesmo indivíduo. A 

autoincompatibilidade bloqueia bioquimicamente a formação ou o crescimento do tubo 

polínico de grãos de pólen oriundos da mesma flor ou de flores do mesmo indivíduo, sendo 

um mecanismo para aumentar a diversidade genética através da polinização cruzada (Iwano & 

Takayama 2012; Cardoso et al. 2018). Outra característica que geralmente ocorre em espécies 

do gênero é a hercogamia temporal (Amela-García & Hoc 2011). Devido aos movimentos dos 

filetes e estiletes durante a abertura floral, a superfície dos estigmas e anteras não estão 

disponíveis (em acesso aos polinizadores) ao mesmo tempo durante toda a antese, portanto, a 

hercogamia é chamada temporal. Em alguns casos há uma separação espacial entre as anteras 

e os estigmas durante toda a antese, onde os estigmas mesmo receptivos permanecem 

suspensos, fora do caminho dos polinizadores que visitam as flores nesse estágio, contatando 

apenas as anteras (Webb & Lloyd 1986; Amela-García & Hoc 2011; Ramaiya et al. 2019). 

Os diferentes tamanhos e orientações das peças florais das várias espécies de 

Passiflora têm implicações nos visitantes que as polinizam, caracterizando uma diversidade 

de síndromes de polinização dentro do gênero, desse modo, para que a polinização ocorra, os 

animais devem ter o comportamento de coleta e tamanho adequado para entrar em contato 

com anteras e estigmas na mesma ou em visitas sucessivas em diferentes flores (Faegri & Pijl 

1979; Amela-García & Hoc 2011). A síndrome de polinização mais comum no gênero é a 

melitofilia, polinização realizada por abelhas (MacDougal 1994), entretanto, há espécies 
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polinizadas por vespas, mariposas, aves (beija-flores) e morcegos (Koschnitzke & Sazima 

1997; Fischer & Leal 2006; Torres et al. 2012; Yamamoto et al. 2012; Oliveira-Teixeira et al. 

2019), e em casos mais raros, por primatas (Happel 1983) (Tabela 1). 

As interações entre plantas e polinizadores são uma importante relação ecológica, 

considerada um serviço ecossistêmico para o planeta (Kremen 2005), pois sem animais 

polinizadores, diversas espécies de plantas seriam impedidas de reproduzir, e sem plantas, 

muitos animais que utilizam os recursos florais diminuiriam suas populações por falta de 

alimento. Assim, a polinização geralmente é uma interação que proporciona benefícios para 

ambas as espécies envolvidas (Garibaldi et al. 2011; Ollerton et al. 2011). Se estima que 90% 

das espécies de plantas com flores utilizam-se de algum agente polinizador (Ollerton et al. 

2011), o que permite tanto a manutenção da variabilidade genética entre as espécies vegetais, 

quanto o aumento da produtividade em diversos cultivos agrícolas (Kremen 2005; Breeze et 

al. 2011). 

Para atrair os animais polinizadores, as plantas costumam oferecer recompensas 

florais, essas recompensas produzidas pelas flores podem ser classificados de duas formas: 

primárias ou nutritivas, são recursos que satisfazem uma demanda fisiológica dos animais por 

alimento (ex. néctar, pólen e óleo floral), e secundárias ou não-nutritivas, que apenas 

sinalizam uma fonte de recurso para os visitantes (ex. aroma e cor) (Faegri & Pijl 1979; 

Agostini et al. 2014). Para uma melhor compreensão dos mecanismos que atraem os 

polinizadores, Varassin & Amaral-Leite (2014) adotam as classificações: recursos e atrativos 

florais, de forma que os primeiros são utilizados efetivamente pelos visitantes em sua dieta, e 

os atrativos são chamarizes para esses recursos efetivos. Ainda assim, o próprio estrato das 

plantas e localização das flores pode influir em maior visibilidade e detecção das flores pelos 

polinizadores (Hernández-Villa et al. 2020). 

As abelhas destacam-se como o principal grupo de polinizadores, pelo fato dos adultos 

e crias dependerem dos recursos florais para sua dieta, por isso, as abelhas são constantes no 

forrageamento das flores (Kremen 2005; Rasmussen et al. 2010). Aproximadamente 85% das 

espécies de abelhas apresentam hábito solitário, sendo caracterizado pela independência das 

fêmeas na construção e aprovisionamento de seus ninhos, consideradas polinizadores 

importantes de plantas nativas e cultivadas (Batra 1984). Assim, para contribuir com a 

conservação de abelhas polinizadoras, em especial as solitárias, torna-se necessário a 



Introdução geral 

15 

 

preservação de áreas com vegetação natural, pois abrigam espécies vegetais que são fontes de 

recurso alimentar e nidificação para as abelhas (Kremen 2005; Giannini et al. 2015).  

Cusser et al. (2019) observaram que mesmo em áreas de cultivos agrícolas, com 

grande oferta de recurso floral, as abelhas apresentam uma preferência pela coleta de pólen de 

espécies nativas. Desse modo, é sugerido que o aumento da riqueza de espécies vegetais 

garante maior diversidade de abelhas silvestres, além de redes mais estáveis entre 

polinizadores e plantas (Kovács-Hostyánszki et al. 2019), e a medida que a vegetação natural 

diminui, os serviços de polinização também tendem a diminuir (Chatterjee et al. 2020). 

É estimado que um milhão de espécies de animais e plantas atualmente estejam 

ameaçadas de extinção, sendo que para os insetos, há uma baixa estimativa do número de 

espécies existentes, dificultando a estimativa do quanto estejam ameaçadas (Díaz et al. 2019). 

Entre os grupos de insetos, Hymenoptera é um dos mais afetados, podendo ter taxas de 

declínio em cerca de 40% nas próximas décadas, sendo importante ressaltar que os insetos 

afetados não incluem apenas as espécies especialistas que ocupam nichos ecológicos 

específicos, mas muitas espécies generalistas e comuns (Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019). 

As principais causas que vêm sendo apontadas como ameaças aos polinizadores são o uso 

indiscriminado de agrotóxicos, mudanças climáticas, extensas áreas de cultivo nos sistemas 

agrícolas e consequentemente a perda de áreas com vegetação natural (Potts et al. 2010; 

Garibaldi et al. 2013; Woodcock et al. 2017; Cusser et al. 2019), sendo que a poluição 

agroquímica é considerada um dos principais fatores associados ao declínio generalizado dos 

insetos (Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019), incluindo abelhas e outros insetos polinizadores 

(Grab et al. 2019; Sgolastra et al. 2020). 

Em Passiflora L. também é comum abelhas que coletam recurso nas flores e não 

realizam a polinização, chamadas de visitantes ilegítimos, ou seja, são insetos que no 

momento das visitas não contatam os estigmas e anteras, ou acessam o recurso por vias que 

não favorecem a polinização. Essas abelhas são frequentes e abundantes nas flores, pois 

geralmente são eussociais e possuem colônias muito populosas, como abelhas Apis mellifera e 

Trigona spp. (Roubik 1982; Inouye 1983; Alves-dos-Santos et al. 2016). Visitas ilegítimas 

realizadas por A. mellifera foram registras em P. alata, P. edulis e P. setacea, dado que a 

abelha não possui tamanho corporal adequado para polinizar, e coleta o pólen desde a abertura 

dos botões florais, em alguns casos, retirando o pólen já depositado nos estigmas pelos 

polinizadores (Gaglianone et al. 2010; Yamamoto et al. 2012; Oliveira-Teixeira et al. 2019). 
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Frequentemente abelhas do gênero Trigona também são consideradas ladras de recurso em 

flores de Passiflora spp., roubando o néctar por perfurações feitas nas flores, sem realizar a 

polinização e podendo causar injúrias nas peças florais (Silva et al. 1997; Boiça-Jr et al. 2004; 

Yamamoto et al. 2012; Oliveira-Teixeira et al. 2019). 

Compreender os mecanismos reprodutivos de uma planta ameaçada de extinção e sua 

interação com a fauna visitante é de extrema importância, especialmente em uma área de 

Caatinga, onde a espécie está mais bem distribuída.  Dessa forma, o objetivo desta dissertação 

é analisar a fenologia reprodutiva, aspectos da biologia floral, identificar os visitantes florais e 

os potenciais polinizadores de Passiflora cincinnata. Assim, no primeiro capítulo desta 

dissertação são abordados os aspectos reprodutivos e a diversidade dos grupos visitantes 

florais ao longo do ano, e no segundo, investiga-se a influência das abelhas polinizadoras e 

não-polinizadoras no sucesso reprodutivo da espécie.  
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Tabela 1. Levantamento dos grupos polinizadores em espécies de Passiflora L. (Passifloraceae). 

Espécie Continente País Polinizadores Fonte 

Passiflora actinia Hook. América do Sul Brasil Abelhas Varassin et al. (2018) 

Passiflora adenopoda DC. América Central Costa Rica Primatas Happel (1983) 

Passiflora alata Curtis América do Sul Brasil Abelhas Varassin et al. (2001) 

Passiflora amethystina J.C. Mikan América do Sul Brasil Abelhas Koschnitzke & Sazima (1997) 

Passiflora andina Killip América do Sul Equador Morcegos Abrahamczyk et al. (2014) 

Passiflora apetala Killip América Central Costa Rica Vespas Ramírez-Benavides & Jansen-González (2018) 

Passiflora auriculata Kunth América Central Costa Rica Vespas Ramírez-Benavides & Jansen-González (2018) 

Passiflora brachyantha L. América do Sul Peru Beija-flores Escobar (1992) 

Passiflora caerulea L. América do Sul Brasil Abelhas Torres et al. (2012) 

Passiflora capsularis L. América do Sul Brasil Mariposas Koschnitzke & Sazima (1997) 

Passiflora chrysophylla Chodat América do Sul Argentina Abelhas Amela-García & Hoc (2011) 

Passiflora cincinnata Mast. América do Sul Brasil/Venezuela Abelhas Aponte & Jáuregui (2004); Kiill et al. (2010) 

Passiflora citrina J.M. MacDouga América Central Guatemala Beija-flores Scorza & Dornelas (2014) 

Passiflora coccinea Aubl. América do Sul Brasil Beija-flores Storti (2002); Fischer & Leal (2006) 

Passiflora contracta Vitta América do Sul Brasil Morcegos Turchetto et al. (2018) 

Passiflora edulis Sims f. flavicarpa deg. América do Sul Brasil Abelhas Hoffmann et al. (2000); Yamamoto et al. (2012) 

Passiflora foetida L. Ásia/América do Sul Índia/Brasil Abelhas Kishore et al. (2010); Torres et al. (2012) 

Passiflora galbana Mast. América do Sul Brasil Morcegos Varassin et al. (2001) 

Passiflora giberti N.E. Brown América do Sul Brasil Abelhas Malerbo-Souza et al. (2002) 

Passiflora holosericea L. América Central Costa Rica Vespas Ramírez-Benavides & Jansen-González (2018) 

Passiflora incarnata L. América do Norte Estados Unidos Abelhas McGuire (1999) 

Passiflora ligularis Juss. América do Sul Colômbia Abelhas Gutiérrez-Chacón et al. (2018) 

Passiflora lutea L. América do Norte Estados Unidos Abelhas Holland & Lanza (2008) 
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Espécie Continente País Polinizadores Fonte 

Passiflora macrophylla Mast. América do Sul América do Sul Abelhas Abrahamczyk et al. (2014) 

Passiflora miersii Mast. América do Sul Brasil Abelhas Koschnitzke & Sazima (1997) 

Passiflora misera Kunth América do Sul Colômbia Abelhas Abrahamczyk et al. (2014) 

Passiflora mixta L. América do Sul Equador Beija-flores Lindberg & Olesen (2001) 

Passiflora mooreana Hook. América do Sul Argentina Abelhas Amela-García & Hoc (2011) 

Passiflora mucronata Lam. América do Sul Brasil Morcegos Varassin et al. (2001) 

Passiflora nitida Kunth América do Sul Brasil Abelhas Malerbo-Souza et al. (2002) 

Passiflora palmatisecta Mast. América do Sul Argentina Mariposas Amela-García & Hoc (2011) 

Passiflora penduliflora Bertero ex DC. América Central Jamaica Morcegos Kay (2001) 

Passiflora pittieri Mast. América Central América Central Abelhas Abrahamczyk et al. (2014) 

Passiflora pohlii Mast. América do Sul Brasil Abelhas Faria & Stehmann (2010) 

Passiflora quadrangularis L. Ásia Índia Abelhas Kishore et al. (2010) 

Passiflora sanguinolenta Mast. & Linden América do Sul Equador Beija-flores Scorza & Dornelas (2014) 

Passiflora setacea DC. América do Sul Brasil Morcegos Oliveira-Teixeira et al. (2019) 

Passiflora speciosa Gardner América do Sul Brasil Beija-flores Varassin et al. (2001) 

Passiflora suberosa L. América do Sul Brasil Vespas Koschnitzke & Sazima (1997); Torres et al. (2012) 

Passiflora trifoliata Cav. América do Sul Peru Beija-flores Abrahamczyk et al. (2014) 

Passiflora tripartita Juss. Oceania Nova Zelândia Abelhas Beavon & Kelly (2015) 

Passiflora trisecta Mast. América do Sul Peru Morcegos Abrahamczyk et al. (2014) 

Passiflora truncata Regel. América do Sul Brasil Abelhas Abrahamczyk et al. (2014) 

Passiflora unipetala P. Jørg. América do Sul Equador Morcegos Jørgensen et al. (2012) 

Passiflora urnaefolia Rusby América do Sul Argentina Abelhas Amela-García & Hoc (2011) 

Passiflora vitifolia Kunth América Central Costa Rica Beija-flores Snow (1982) 

Passiflora xiikzodz J. M. MacDougal América Central Belize Abelhas Abrahamczyk et al. (2014) 
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Resumo 

A fenologia reprodutiva, biologia floral e os visitantes de Passiflora cincinnata Mast. foram 

estudados em um cultivo orgânico localizado em uma área de Caatinga no município de 

Juazeiro (Bahia, Brasil), entre os meses de fevereiro/2019 e janeiro/2020. A espécie 

apresentou floração fortemente correlacionada com a precipitação pluviométrica. As flores 

foram classificadas como melitófilas, exibindo diversos atributos característicos da síndrome, 

como antese diurna, coloração perceptível às abelhas, produção de néctar e odor floral. Além 

das abelhas, uma variedade de espécies foi atraída pelas flores (n = 37), pertencentes a três 

classes: aranhas, aves e insetos; sendo o último grupo predominante (89,19%). A diversidade 

de visitantes florais esteve associada ao maior número de flores disponíveis, entretanto, 

valores significativos de dominância de algumas espécies foram registrados durante o estudo. 

Com base na razão pólen/óvulo, P. cincinnata foi classificada como xenogâmica facultativa, 

exibindo diversas estratégias para evitar a autopolinização, como a hercogamia dos verticilos 

reprodutores e flores funcionalmente masculinas, contribuindo para o fluxo de pólen 

coespecífico da população. As características fenológicas, biológicas e morfológicas das 

flores limitam rigorosamente os seus possíveis polinizadores, de forma que apenas abelhas 

robustas contactam estigmas e anteras durante as visitas florais. 

Palavras-chaves: flores do maracujá • recursos florais • hercogamia • abelhas
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Abstract 

The reproductive phenology, floral biology and the visitors of Passiflora cincinnata Mast. 

were studied in an organic crop located in an area of Caatinga in the municipality of Juazeiro 

(Bahia State, Brazil), between the months of February/2019 and January/2020. The species 

showed flowering strongly correlated with rainfall. The flowers were classified as 

melittophilous, exhibiting several attributes characteristic of the syndrome, such as day 

anthesis, coloration perceptible to bees, production of nectar and floral odor. In addition to 

bees, a variety of species was attracted by flowers (n = 37), belonging to three classes: 

spiders, birds and insects; the latter being the predominant group (89.19%). The diversity of 

floral visitors was associated with the greater number of flowers available, however, 

significant values of the dominance of some species were recorded during the study. Based on 

the pollen/ovule ratio, P. cincinnata was classified as facultative xenogamy, showing several 

strategies to avoid self-pollination, such as the hercogamy of the reproductive parts and 

functionally male flowers, contributing to the co-specific pollen flow in the population. The 

phenological, biological and morphological characteristics of the flowers strictly limit their 

possible pollinators, so that only large bees contact stigmas and anthers during floral visits. 

Keywords: passionfruit flowers • floral resources • hercogamy • bees
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Introdução 

 

Dentre os 18 gêneros da família Passifloraceae s.str., Passiflora L. é o mais rico em 

número de espécies, distribuídas principalmente nas Américas, sendo o Brasil o país com 

maior diversidade genética do gênero. As espécies são trepadeiras herbáceas ou lenhosas, com 

4 a 10 metros de comprimento, possuem folhas simples, apresentam gavinhas axilares e frutos 

em bagas (Cervi 1997; Ocampo et al. 2007).  

A espécie Passiflora cincinnata Mast. é nativa do Brasil, com distribuição concentrada 

nos estados do Nordeste, porém ocorre em outros países da América do Sul, como Bolívia, 

Paraguai e Venezuela (Oliveira-Silva et al. 2018). É conhecida popularmente como maracujá-

da-caatinga ou maracujá-do-mato, por ser comum em áreas de Caatinga e Cerrado. A espécie 

é silvestre, possui frutos comestíveis, que são comercializados principalmente no Nordeste do 

Brasil, obtidos pelo extrativismo ou a partir da agricultura familiar (Lima et al. 2019).  

As flores da família Passifloraceae geralmente são monóicas e morfologicamente bem 

características, especialmente pela presença de androginóforo sustentando os verticilos 

reprodutivos masculinos e femininos (Cervi 1997). Comumente as flores de Passiflora 

apresentam autoincompatibilidade, de forma que a reprodução ocorre apenas com vetores de 

pólen bióticos (García e Hoc 1998; Amela-García et al. 2014). Assim, a produção de atrativos 

e recursos florais são estratégias utilizadas para atração dos seus polinizadores, 

consequentemente, outros visitantes florais que não realizam a polinização são atraídos pelas 

flores (Waser et al. 1996; Hernández-Villa et al. 2020). Diversas síndromes de polinização já 

foram relatadas em Passiflora, sendo predominante a melitofilia, ornitofilia e quiropterofilia 

(Koschnitzke e Sazima 1997; Longo e Fischer 2006; Oliveira-Teixeira et al. 2019). Além de 

polinizadores, plantas autoincompatíveis necessitam de vários mecanismos reprodutivos 

coadunados para uma reprodução eficiente, como padrões fenológicos e reprodutivos 

compatíveis com atividade dos visitantes florais, estigmas receptivos e grãos de pólen viáveis 

durante a antese (Regal 1977; Losapio et al. 2019). 

O objetivo do presente estudo foi caracterizar o padrão fenológico, os aspectos 

relacionados à biologia floral e a diversidade dos visitantes de P. cincinnata em uma área de 

Caatinga no Norte do estado da Bahia. 
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Material e métodos 

 

Área de estudo 

O estudo foi conduzido na zona rural do município de Juazeiro, região Norte do estado 

da Bahia (Fig. 1), no Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada - IRPAA (9º 26' 

41.88" S, 40º 25' 29.84" O, elevação de 369 m). A área possui no total 30 ha, com o 

predomínio de vegetação de Caatinga e algumas hortas agroecológicas. 

Os dados foram coletados em uma plantação orgânica de P. cincinnata, estabelecida 

em 2016. As plantas estão espaçadas por 2,5 m entre linhas e espaldeiras com 1,6 m de altura, 

sem uso de irrigação. No entorno do cultivo há abundância de espécies características de 

Caatinga, como: Tridax procumbens L. (Asteraceae), Caesalpinia pyramidalis Tul., Libidibia 

ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz., Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir., Piptadenia 

moniliformis Benth., Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke (Fabaceae), Cnidoscolus 

quercifolius Pohl (Euphorbiaceae), Melochia tomentosa L., Sida cordifolia L. (Malvaceae), 

Ziziphus joazeiro Mart. (Rhamnaceae), Borreria verticillata (L.) G.Mey e Richardia 

grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud (Rubiaceae). 

O clima da região é tropical semiárido, tipo BshW, segundo a classificação de 

Köppen, caracterizado por escassez e irregularidade de precipitações pluviométricas. Durante 

o estudo, as chuvas se concentraram entre fevereiro e abril/2019, a temperatura variou de 24,7 

a 29,6 ºC, e a umidade relativa do ar entre 41 e 58,6% (Fig. 2). 

 

Fenologia reprodutiva 

Indivíduos de P. cincinnata (n = 15) foram marcados e monitorados mensalmente 

durante 12 meses (fevereiro/2019 a janeiro/2020), para registro e contagem dos botões florais, 

flores, frutos imaturos e maduros. A estimativa da taxa de florescimento e frutificação durante 

os meses foi realizada pela razão entre as fenofases e o número de meses analisados. 

 

Morfologia floral 

Dados de morfometria floral foram obtidos em campo e laboratório, com mensuração 

das estruturas florais em 20 flores, utilizando paquímetro digital. Para estimar o número de 

grãos de pólen por flor, utilizou-se a metodologia proposta por Siqueira et al. (2009): foram 

coletadas dez anteras de diferentes indivíduos na fase de pré-antese e armazenadas em 

microtubos com 1000 µL de etanol, após agitado manualmente, 100 µL foi retirado e disposto 
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em lâmina, os grãos de pólen foram contados em microscopia óptica, posteriormente foi 

realizada a proporção para solução inicial e multiplicação por cinco (nº de anteras por flor). O 

número óvulos por ovário (n = 10) foi contado diretamente em lupa digital. Posteriormente foi 

calculada a razão pólen/óvulo para associação ao sistema reprodutivo de P. cincinnata 

(Cruden 1977). 

 

Antese 

Botões florais (n = 30) de diferentes indivíduos foram marcados e acompanhados 

desde a abertura até a senescência floral, para registro da longevidade das flores. 

Posteriormente, foi analisado o tempo de formação e amadurecimento dos frutos. Entre o 

início e final da antese foi observada a movimentação dos estiletes e filetes nas flores. As 

angulações dos estigmas foram mensuradas durante a deflexão dos estiletes (n = 10), 

utilizando transferidor com o vértice do ângulo (0º) na região superior do androginóforo. 

 

Posição dos estiletes 

Durante a antese, a posição dos estiletes foi verificada para identificação das flores que 

seriam funcionalmente monóicas, as posições dos estiletes foram classificadas de acordo com 

Vallini et al. (1976): sem curvatura (SC), parcialmente curva (PC) ou totalmente curva (TC), 

em 100 flores a partir das 09h00, período em que estigmas e anteras geralmente estavam 

curvados.  

 

Odor floral 

A produção de odor pelas flores foi verificada durante toda a antese, a cada intervalo 

de duas horas. Para cada horário avaliado, cinco flores foram coletadas e acondicionadas em 

recipientes de vidro fechados, após 60 minutos foi detectada pelo olfato do observador a 

presença e intensidade do odor, sendo classificada segundo Venturieri e Silva (1997): sem 

odor (0), odor percebido com insistência (1), odor moderado (2) ou odor intenso (3).  

 

Receptividade do estigma 

A receptividade estigmática foi verificada a partir da imersão dos estigmas de 15 

flores em peróxido de hidrogênio (H2O2) a 3%, previamente protegidas com voil desde a fase 

de botão, em intervalos de uma hora, desde a abertura até o fechamento das flores (Zeisler 

1938). Os estigmas considerados receptivos foram aqueles que formaram bolhas, 
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classificando sua intensidade em graus, conforme adaptação de Dafni e Maués (1998): sem 

reação (0), resposta positiva fraca (1), resposta positiva forte (2) ou resposta positiva muito 

forte (3).  

 

Viabilidade polínica 

Foram coletadas cinco anteras de diferentes flores para cada intervalo de uma hora, 

desde abertura até o fechamento das flores. As anteras retiradas foram fixadas em solução 

Carnoy (3:1 etanol / ácido acético) por 24 horas e posteriormente transferidas para álcool 70% 

até o momento da contagem. Para a determinação da viabilidade dos grãos de pólen 

empregou-se teste colorimétrico, assim, estudos preliminares com três corantes histológicos 

foram realizados (azul de anilina em lactofenol, carmim acético e lugol), sendo adotado o 

teste de azul de anilina em lactofenol pela maior precisão, considerando viáveis os grãos de 

pólen corados de azul, e não viáveis os pálidos e esbranquiçados (Kears e Inouye 1993). A 

taxa de viabilidade foi determinada na contagem de 500 grãos de pólen / horário / antera. 

 

Volume e concentração de néctar 

O volume acumulado e a concentração de solutos no néctar foram mensurados em dois 

horários, às 12h00 e 17h00, utilizando microseringa graduada e refratômetro portátil (Atago® 

0 - 33% e 28 - 62%), em um mesmo grupo de dez flores de diferentes indivíduos, protegidas 

com voil ainda na fase de botão.  

 

Visitantes florais 

Os visitantes florais foram observados e coletados durante 12 meses (fevereiro/2019 a 

janeiro/2020). A amostragem das visitas foi registrada durante três dias consecutivos de cada 

mês (fevereiro a agosto/2019), e entre dois e um dia nos meses de setembro/2019 a 

janeiro/2020, pela baixa densidade de flores disponíveis no último período citado. 

Os registros das visitas foram realizados em áreas previamente demarcadas, com 50 x 

50 cm, com a maior densidade de flores disponíveis, entre 05h00 e 17h00, em intervalos de 20 

minutos em cada hora, totalizando 121 horas de observação. No início do estudo, observações 

noturnas (entre 18h00 e 04h00) foram feitas para registro de possíveis visitantes, durante três 

dias não consecutivos, entre fevereiro e abril de 2019. 

As observações nas flores foram focais, e para cada espécie de visitante foi verificado 

o local de pouso na flor, recurso coletado, comportamento de coleta e o tipo de visita (Inouye 
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1980): legítima, quando coletavam recurso e entravam em contato com os estigmas e anteras; 

e ilegítima, quando não entravam em contato com os estigmas e anteras. Posteriormente foi 

calculada a abundância de indivíduos, a frequência (anual e mensal) dos principais grupos 

visitantes, e ocorrência (Nº de meses que cada espécie foi registrada nas flores durante o ano / 

Nº de meses analisados x 100) durante o estudo. Para estimar a diversidade e dominância dos 

visitantes, foram calculados os índices de diversidade de Shannon (H’) e Simpson (D), para os 

diferentes meses analisados. 

Indivíduos de espécies de insetos visitantes foram coletados com rede entomológica 

ou recipientes com tampa, mortos em frascos mortíferos (acetona P.A.) e encaminhados para 

identificação ao menor nível taxonômico possível. 

 

Dados climáticos 

Dados climáticos de Juazeiro (Bahia) foram obtidos no Laboratório de Meteorologia 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco (LABMET), e dados microclimáticos de 

temperatura e umidade relativa do ar, mensurados com termohigrômetro digital, e a 

intensidade luminosa foi mensurada com uso de luxímetro, durante os estudos em campo. 
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Resultados 

 

Fenologia reprodutiva 

Passiflora cincinnata apresentou floração concentrada entre os meses de fevereiro e 

junho de 2019, o pico de produção de flores ocorreu entre março e abril de 2019 (Fig. 3), 

período que coincide com os maiores índices de precipitação registrados durante o estudo, 

havendo correlação positiva entre as chuvas e a produção de botões florais (r = 0,81; t = 4,23; 

p < 0,002) e flores (r = 0,73; t = 3,19; p = 0,01). Consequentemente, após o estágio de 

floração intensa há aumento das taxas de frutos imaturos (maio/2019) e maduros (julho/2019), 

correspondente com o tempo de amadurecimento, em torno de 85 dias. Para distinguir os 

frutos maduros foi considerado o maior tamanho e a textura mais dúctil do epicarpo, pois não 

há mudança perceptível na coloração, permanecendo verdes após a maturação (Fig. 4 - D). 

Após os meses de menor produção de botões e flores (setembro e outubro/2019), há 

novamente o aumento dessas fenofases, juntamente com o início das chuvas que ocorrem 

entre outubro e janeiro (em média 49,8 mm). 

 

Morfologia e biologia floral 

As flores de P. cincinnata são grandes e diclamídeas, com receptáculo de 15,91 ± 1,99 

mm de comprimento na base da flor, recobrindo o nectário. As pétalas (38,66 ± 4,08 mm 

comp.) possuem cor lilás-azulada e filamentos longos (49,27 ± 6,74 mm comp.), variando a 

coloração roxa à azul, desde a base até as pontas. Os verticilos reprodutores são sustentados 

por um androginóforo com 7,5 ± 1,27 mm de comprimento, em sua base fica localizada a 

região de acesso à câmara nectarífera, onde há presença de fímbrias menores em abundância. 

O pistilo é formado por dois a seis estiletes de 12,94 ± 1,94 mm de comprimento, seus 

estigmas possuem 4,19 ± 0,5 mm de comprimento por 6,57 ± 1,07 mm de largura. O androceu 

é caracterizado por cinco estames de 10,28 ± 1,97 mm de comprimento, as anteras apresentam 

12,83 ± 0,92 mm de comprimento por 5,89 ± 0,78 mm de largura, o pólen possui cor laranja 

intensa. Cada ovário possui em média 402,1 ± 59,96 óvulos e foi estimado 163.065 ± 37,01 

grãos de pólen por flor, de forma que a razão pólen/óvulo foi de 405,53.  

A abertura das flores na área do estudo foi diurna, com início entre 05h20 e 07h00 

durante os meses, mas, em geral a maioria das flores abriam no intervalo de 05h30 e 06h00. 

Nesse período a intensidade luminosa variou entre 3,049 e 7927 lux, a média de temperatura 

foi de 24,8 ºC e 81% de umidade relativa do ar. 
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O processo de abertura é iniciado com o afastamento gradual das sépalas, pétalas e 

fímbrias, após a separação no ápice do botão, a flor abre de forma explosiva, expondo as 

estruturas florais, simultaneamente as pétalas continuam o movimento até a flor está 

totalmente aberta. Nesse estágio é perceptivo o odor cítrico e adocicado produzido pelas 

flores, permanecendo intenso até 08h00, após esse horário a intensidade do aroma diminui, e, 

a partir de 10h00, o dor é percebido com dificuldade. 

Na fase de botão, os estigmas estão aproximadamente 4 mm acima das anteras e na 

posição de 90º em relação ao androginóforo, de forma que durante a abertura floral o estilete 

inicia sua curvatura. As cinco anteras que estavam voltadas para o centro da flor, se voltam 

para região externa em um intervalo de segundos, sucessivamente ocorre a curvatura do filete, 

assim como ocorre nos estiletes, por fim, os estigmas e anteras estão espacialmente no mesmo 

plano, em 0º (Fig. 5). 

Em geral as flores estão totalmente abertas às 07h30, a partir desse horário verificou-

se que 56% das flores estavam com os estiletes totalmente curvados (funcionalmente 

monóicas), porém, outras flores não apresentaram curvatura (24%), impedindo a transferência 

de grãos de pólen pelos polinizadores aos estigmas, e as demais flores estavam com os 

estiletes parcialmente curvos (20%). 

Os estigmas permaneceram receptivos desde a abertura floral até 16h30, quando foi 

observada a formação de poucas bolhas em contato com H2O2, às 17h30 os estigmas já não 

estavam receptivos. O maior grau de formação de bolhas ocorreu entre 08h00 e 14h00, 

indicando resposta positiva muito forte. 

A partir do teste de azul de anilina em lactofenol, foi observado que os grãos de pólen 

permaneceram viáveis durante todos os horários analisados, desde 05h00 às 18h00. Contudo, 

os horários com maior quantidade de grãos de pólen viáveis foram entre 05h00 e 09h00 (F = 

9,59; GL = 13; p < 0,0001), apresentando viabilidade média acima de 88,91%, nesse intervalo 

a temperatura variou entre 21,8 a 28,7 ºC e umidade entre 23 a 51%. O horário com grãos de 

pólen menos viáveis foi às 18h00 (50,53%), momento do fechamento floral, sendo registrada 

a temperatura de 25 ºC e 84% de umidade relativa do ar (Fig. 6). 

O volume médio de néctar acumulado no período da manhã (14,45 ± 1,42 μL) foi 

superior ao produzido à tarde (1,73 ± 0,89 μL), da mesma forma diferenças foram observadas 

para a concentração de solutos em ambos os intervalos de mensuração (F = 22,67; GL = 1; p 

= 0,0002), com maior concentração do néctar durante à tarde (34,41 ± 1,69%) (Fig. 7).  
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As flores permaneceram inalteradas entre 16h00 e 17h00 (em média 29,77 ºC, 36,33% 

UR e 15277 lux), quando ocorre novamente a movimentação dos filetes e estiletes, curvando-

se à posição inicial de abertura, a movimentação que se inicia nesse período leva entre 23h30 

e 02h00 do dia seguinte para estar totalmente na posição inicial (posicionando-se novamente a 

90º em relação ao androginóforo). Durante esse processo, sépalas e fímbrias fecham 

lentamente e murcham, de forma que as flores estão parcialmente fechadas às 04h00, e 

totalmente fechadas apenas às 08h00. Após esse horário, quando ocorre fecundação, há início 

da formação do fruto, com o aumento visível do óvulo e mudança da coloração creme para 

esverdeada, e quando não fecundada, ocorre o ressecamento e queda da flor (Fig. 8). 

 

Visitantes florais 

Foram observadas 37 espécies responsáveis por 4.003 visitas as flores de P. cincinnata 

durante o estudo, representados pelas Classes Insecta (Ordens Coleoptera, Diptera, 

Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera e Orthoptera), Aracnídeos e Aves (beija-flores) 

(Tabela 1). A maior riqueza de espécies foi registrada em abril (n = 24), e a maior abundância 

de indivíduos em março (n = 1.083), período correspondente com a maior produção de flores, 

havendo alta correlação positiva entre riqueza (r = 0,91; t = 6,71; p < 0,001) e abundância (r = 

0,80; t = 4,09; p = 0,002) de visitantes com o maior número de flores disponíveis.  

Os índices de diversidade de Shannon (H’) e Simpson (D) para a área estudada foram 

de 1,943 e 0,775, respectivamente. Com relação aos meses analisados, o maior valor do índice 

de Shannon foi 1,949 (abril/2019), indicando maior diversidade de espécies, e para o de 

Simpson foi 0,786 (setembro/2019), correspondente a maior dominância de espécies. O mês 

de julho de 2019 obteve os menores valores de Shannon (H’ = 1,451) e Simpson (D = 0,690), 

indicando uma diversidade baixa, no entanto, uma menor dominância de espécies (Fig. 9).  

O grupo melhor representado foi Hymenoptera, com abelhas (n = 12) e vespas (n = 4) 

visitantes, seguido por Lepidoptera (n = 5). Apenas 29,73% das espécies foram constantes nas 

visitas florais, sendo que sua maioria (67,57%) buscou néctar e pólen, os demais 

permaneciam nas flores sem coletar recurso ou alimentando-se dos filamentos, sépalas e 

pétalas.  

Ainda que um número significativo de espécies buscasse recursos florais, a maioria 

(86,49%) realizava visitas ilegítimas, de forma que não realizavam a polinização, apenas 

cinco abelhas da família Apidae (Tabela 1), visitavam as flores de forma legítima. Além da 

maior diversidade de espécies, as abelhas foram o grupo mais frequente durante os meses 
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analisados, com destaque para as espécies Apis mellifera, Centris analis e Xylocopa 

grisescens. Os coleópteros foram relativamente frequentes (26,26%) no mês de setembro, e 

lepidópteras (14,29%) em outubro (Fig. 10). A maior frequência de aves foi concentrada entre 

setembro e outubro (6,06 e 5,36%, respectivamente). 

Os beija-flores visitavam as flores em busca de néctar, predominantemente ao final da 

manhã. Sendo observado mais de um indivíduo de Eupetomena macroura próximo da área, 

era comum a espécie voltar as mesmas flores visitadas previamente. Chlorostilbon lucidus foi 

menos frequente nas visitas, notou-se que o beija-flor permanecia pousado em galhos de P. 

cincinnata pouco antes ou após as visitas. Ambas as espécies no momento da coleta inseriam 

o bico entre os filetes/estiletes, de forma que não tocavam a cabeça nos estigmas e anteras. 

Entre os besouros, Monomacra nigriceps foi o mais frequente e constante, era comum 

vários indivíduos dessa espécie em diferentes partes da flor, de forma que se concentravam 

nas fímbrias, alimentando-se constantemente de sépalas e pétalas. Um maior número de 

indivíduos foi observado ao final da antese, quando se acumulavam na região central da flor, 

onde permaneciam durante o fechamento floral.  

Os hemípteros sugavam a seiva das estruturas reprodutivas, principalmente dos filetes, 

sendo comum observar vários indivíduos na mesma flor, geralmente no turno vespertino. A 

espécie Nezara viridula foi observada com comportamento similar, porém no botão em 

estágio de pré-antese. 

As abelhas foram observadas coletando néctar e pólen durante toda a antese, sendo 

néctar o principal recurso. A. mellifera foi a espécie mais frequente, porém não realizava a 

polinização cruzada entre as flores, devido ao tamanho e comportamento de coleta. As 

abelhas grandes, como Centris obsoleta, C. perforator, Eulaema nigrita, Xylocopa frontalis e 

X. grisescens, na coleta de néctar tocavam os estigmas e anteras, sendo responsáveis pela 

polinização de P. cincinnata na área estudada. Foram registrados fêmeas e machos de C. 

analis em abundância, coletando néctar e copulando nas flores. Nos estudos noturnos, foi 

observada uma espécie de abelha crepuscular sobre a antera (Halictidae sp.). As vespas 

coletavam exclusivamente néctar nas flores de P. cincinnata, porém, mesmo espécies maiores 

(Polistes canadensis) não tinham tamanho adequado para tocar os estigmas e anteras, e vespas 

menores, como Polybia ignobilis tentavam acessar o néctar abrindo as fímbrias. 

As mariposas (Hesperiidae sp.) eram frequentes pela manhã, sendo clara a exposição 

da probóscide em direção aos nectários, geralmente compartilhavam a mesma flor com 
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abelhas e vespas. Em uma das observações noturnas, um indivíduo da família Sphingidae 

visitou a flor em busca de néctar, em torno de 18h00. 

Visitantes menos frequentes, como as aranhas, geralmente permaneciam nas fímbrias, 

alimentando-se de pequenos insetos presentes nas flores. Algumas moscas que visitavam as 

flores coletavam recurso, à exemplo de Syrphidae sp., que coletou pólen em uma das visitas. 

Apenas uma espécie de gafanhoto foi observada sobre a flor de P. cincinnata, posteriormente 

se encaminhou para as pétalas, região da flor que se alimentava. Além das observações 

florais, formigas e indivíduos de A. mellifera foram vistos acessando os nectários extraflorais 

de P. cincinnata (Fig. 11). As formigas eram muito comuns em visitas a essas estruturas, 

também constantes durante os meses estudados, o que pode justificar o baixo número de 

Formicidae nas flores. 
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Discussão 

 

A floração de Passiflora cincinnata esteve fortemente associada à precipitação, 

evidenciado pela alta correlação positiva entre a produção de botões e flores com os maiores 

índices de chuva durante o estudo. Além de iniciar os estágios florais, a disponibilidade de 

chuva os mantém constantes durante alguns meses (fevereiro a junho/2019). De modo que a 

relação entre o florescimento de espécies nativas e períodos de maior umidade tem sido 

relatada em áreas de Caatinga (Griz e Machado 2001; Souza et al. 2014). As chuvas em 

menores índices, que ocorreram entre outubro e dezembro, estimulam a produção de novos 

botões, decorrente de uma maior concentração de flores entre março e abril, período que 

corrobora com floradas intensas de plantas da Caatinga (Pereira et al. 1989). Nos meses de 

maior floração, P. cincinnata é uma fonte importante de recursos para os animais visitantes, 

entretanto, mesmo sem índices pluviométricos significativos, há produção de flores de forma 

quase contínua, porém, em menor abundância, podendo contribuir para a complementação da 

dieta dos visitantes florais (Griz e Machado 2001). Eventos fenológicos mais longos, como a 

floração, inferem em interações inseto-planta menos restritas e especializadas, ocasionando 

maior abundância de visitantes, e consequentemente de potenciais polinizadores (Manincor et 

al. 2019).  

Em geral, espécies de Passiflora apresentam pico de floração bem definido em um 

período do ano (Koschnitzke e Sazima 1997). Contudo, a maior concentração de flores 

observada no presente estudo foi mais limitada do que o encontrado por Kiill et al. (2010) no 

estado de Pernambuco (Brasil), em que o florescimento para a mesma espécie estudada se 

estendeu entre os meses de março e agosto. De toda forma, em função das variáveis climáticas 

e ambientais, as características fenológicas, reprodutivas e biológicas das plantas podem 

mudar em diferentes regiões (Cleland et al. 2007), à exemplo da espécie P. edulis, que foi 

descrita por Ángel et al. (2011) com abertura entre 06h00 e 08h00 na região central da 

Colômbia, e por Siqueira et al. (2009) com início da antese entre 12h00 e 13h00 no Nordeste 

do Brasil. 

As flores de P. cincinnata apresentam diversas características que podem classificá-las 

com a síndrome melitófila (polinização por abelhas), como antese diurna, coloração 

perceptível às abelhas, área para pouso, odor floral e produção de néctar (Faegri e Pijl 1979). 

Além disso, em espécies de Passiflora com antese diurna os polinizadores podem estar 

associados principalmente as dimensões do androginóforo. As flores que possuem 

androginóforo curto (~ 3,6 mm) geralmente são polinizadas por vespas ou abelhas pequenas, 
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como ocorre em P. suberosa, flores com androginóforo de tamanho médio (~ 8,0 mm) são 

polinizadas por abelhas carpinteiras (grandes), como é visto em P. alata (Koschnitzke e 

Sazima 1997) e P. cincinnata, e quando os androginóforos são longos (~ 29,1 mm) por beija-

flores, como verificado em P. speciosa (Longo e Fischer 2006). 

O sistema reprodutivo de P. cincinnata foi definido como xenogâmico facultativo, de 

acordo com a razão pólen/óvulo (Cruden 1977). Foram estimados 405,53 grãos de pólen para 

cada óvulo, este resultado sugere uma média relativamente baixa, considerando que a espécie 

geralmente expressa autoincompatibilidade, sendo dependente de dispersores de pólen 

bióticos para sua polinização (Kiill et al. 2010), entretanto, há registro de formação de frutos 

em testes de autopolinização na Venezuela para esta espécie, em que obteve-se uma taxa de 

7,6% de sucesso reprodutivo, bem abaixo quando comparado à polinização cruzada (63,2%) 

(Aular et al. 2004). No entanto, segundo Amela-García et al. (2014), espécies de Passiflora 

com mecanismos de transferência de pólen muito eficientes apresentam relações pólen/óvulo 

mais baixas do que o esperado, em comparação a espécies com sistemas de reprodução 

equivalentes. Especialmente as polinizadas por abelhas, que são resultantes de um processo de 

especialização na polinização com uma menor perda de pólen, tornando-se desnecessário uma 

grande produção do mesmo.  

Embora espécies do gênero com sistema de reprodução autocompatível já tenham sido 

bem estudadas, como P. suberosa e P. capsularis (Koschnitzke e Sazima 1997; García e Hoc 

1998), sua maioria é xenogâmica, assim como P. cincinnata, que expressa diversos 

mecanismos para evitar a autopolinização. A localização dos estigmas acima das anteras ainda 

na fase de botão, as posições e tempo de curvatura distinto entre filetes e estiletes, e a 

produção de flores funcionalmente masculinas, são mecanismos que contribuem para um 

maior fluxo de pólen coespecífico entre as plantas, sendo comum em espécies do gênero a 

ausência da curvatura dos estiletes (García e Hoc 1998; Varassin et al. 2001; Ángel et al. 

2011).  

Diversos aspectos da biologia floral de P. cincinnata também podem estar 

relacionados com as variáveis climáticas, como a sincronização da abertura floral junto ao 

aumento da intensidade luminosa, mais tardia em dias de chuva com menor iluminância, 

assim como foi observado em P. edulis (Siqueira et al. 2009). A diminuição na taxa de 

viabilidade polínica possivelmente está associada à perda de água durante a exposição dos 

grãos de pólen a temperaturas mais elevadas, diminuindo sua eficiência ao decorrer da antese, 

assim, a maior quantidade de grãos de pólen viáveis foi registrada nos primeiros horários após 
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a abertura floral, coincidindo com temperaturas amenas e maior umidade relativa, resultados 

em concordância com o observado em P. alata, em que a maior viabilidade (> 70%) foi 

registrada nos primeiros horários da antese (Costa et al. 2009). Da mesma forma, o 

microclima pode influir na quantidade de néctar disponível nas flores. Foi observado maior 

volume no turno matutino, havendo maior quantidade de água evaporada ao longo da tarde, já 

que foi registrado o aumento da temperatura nesse intervalo, o que pode explicar a maior 

concentração de solutos no néctar. Entretanto, o baixo volume do néctar também pode ser 

decorrente da produção sessada ou reabsorção do mesmo durante o turno vespertino, assim 

como ocorre em P. speciosa (Varassin et al. 2001). 

A alta diversidade de visitantes às flores de P. cincinnata certamente está associada 

aos seus atributos morfológicos, como coloração e tamanho, além dos atrativos (odor) e 

recursos (néctar e pólen) produzidos. Ainda que as flores apresentem características 

fortemente melitófilas, foram visitadas por uma grande variedade de táxons. A correlação 

positiva entre riqueza e abundância de visitantes com o maior número de flores disponíveis, 

possivelmente se deve ao display floral no período de floração intensa da espécie. De modo 

que uma grande área de exibição floral torna as plantas mais atrativas e fáceis de serem 

detectadas pelos visitantes (Schmitt 1983; Hernández-Villa et al. 2020). Meses com poucas 

flores apresentaram valores baixos dos índices de Shannon e Simpson, simultaneamente, 

sugerindo uma menor diversidade e dominância de espécies. O que não ocorreu no período de 

floração intensa, em que valores de alta dominância observados indicam abundância de 

poucas espécies, à exemplo da abelha melífera (Apis mellifera), observada com o maior 

número de visitas durante o estudo. A predominância de A. mellifera se deve principalmente à 

eussociedade da espécie, com colônias muito populosas, estando geralmente entre as abelhas 

mais frequentes e numerosas em levantamentos na Caatinga (Martins et al. 2003; Aguiar e 

Zanella 2005).  

Ainda que uma diversidade considerável de visitantes tenha sido observada nas flores 

de P. cincinnata, a grande maioria que coletava recurso não acessava as flores de forma 

legítima, ou se alimentavam de estruturas florais, como as coleópteras e hemípteras, que são 

reiteradamente consideradas pragas para espécies de Passiflora (Ribeiro et al. 2019). Um 

mecanismo relevante como defesa da espécie contra a herbivoria é a presença de nectários 

extraflorais na base dos botões, esse néctar é produzido como atrativo para insetos predadores, 

predominantemente acessado por Formicidae (Nascimento e Barbosa 2014), assim como 

observado no presente estudo.  
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As diversas particularidades florais de P. cincinnata determinam seus possíveis 

polinizadores, de forma que apenas cinco dos 37 visitantes conseguem coletar o néctar e 

entrar em contato com os estigmas e anteras, sendo registradas apenas abelhas robustas como 

polinizadores da espécie, assim como ocorre em passifloráceas com morfometria similar à P. 

cincinnata (Koschnitzke e Sazima 1997; Varassin et al. 2001; Yamamoto et al. 2012). 
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Fig.  1 Localização da área de estudo no município de Juazeiro (Bahia, Brasil). 
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Fig.  2 Variáveis climáticas registradas entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2020, em Juazeiro 

(Bahia, Brasil). [Temperatura ( ); Umidade relativa (--); Precipitação pluviométrica ( )].
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Fig.  3 Taxa de produção das fenofases reprodutivas de Passiflora cincinnata Mast. 

registradas entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2020, no município de Juazeiro (Bahia, 

Brasil).  
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Fig.  4 Passiflora cincinnata Mast. (Passifloraceae): botão floral em pré-antese (A), flor (B), 

fruto imaturo (C) e maduro (D). 
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Fig.  5 Angulações do estilete floral de Passiflora cincinnata Mast. em diferentes horários da 

antese. [Angulações do vértice do ângulo (0º) na região superior do androginóforo: Botão em 

pré-antese com angulação dos estigmas em 90º (A); Abertura floral com angulação dos 

estigmas em 75º (B); Flor com vértices reprodutivos no mesmo plano (flor apta à 

polinização), em 0º (C); Início do fechamento floral, estigmas em 35º (D); Elevação dos 

estiletes durante o lento fechamento da flor, estigmas em 65º (E); Flor parcialmente fechada, 

estigmas na posição inicial, em 90º (F)]. 
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Fig.  6 Taxa de viabilidade polínica ( ) e receptividade dos estigmas (--) de Passiflora 

cincinnata Mast. durante a antese. [Colunas escuras representam horários com maior 

viabilidade de grãos de pólen (p < 0,05), barras representam o desvio-padrão]. 
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Fig.  7 Volume ( ) e concentração de solutos ( ) do néctar de Passiflora cincinnata Mast. 

acumulados nos turnos matutino (06 às 12h00) e vespertino (12 às 17h00). [Barras 

representam o desvio-padrão, e o asterisco as maiores médias (p < 0,05)]. 
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Fig.  8 Diagrama representando a duração das fases da biologia floral de Passiflora cincinnata Mast. registradas em Juazeiro (Bahia, Brasil). 

[SF/FF: Início da senescência floral ou formação do fruto]. 
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Fig.  9 Variação mensal da riqueza absoluta (R) de espécies visitantes florais de Passiflora 

cincinnata Mast. e índices de diversidade de Shannon (H’) e Simpson (D) entre fevereiro de 

2019 e janeiro de 2020 em Juazeiro (Bahia, Brasil). [As colunas representam a frequência 

relativa de flores disponíveis durantes os meses]. 
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Fig.  10 Diagrama representando a frequência mensal dos grupos visitantes florais de 

Passiflora cincinnata Mast. entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2020 em Juazeiro (Bahia, 

Brasil). 
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Fig.  11 Visitantes florais de Passiflora cincinnata Mast. em Juazeiro (Bahia, Brasil). 

[Aracnídeo (A); Chlorostilbon lucidus (B); Eupetomena macroura (C); Monomacra nigriceps 

(D); Syrphidae (E); Hemíptera (F); Apis mellifera e Centris analis (G); Xylocopa grisescens 

(H); Vespidae (I); Pieridae (J); Hesperiidae (K); Formicidae acessando nectário extrafloral 

(L)]. 
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Tabela 1 Número de indivíduos (N), frequência relativa (F%), constância (C), tipo de visita (V) e 

região de acesso (R) dos visitantes florais de Passiflora cincinnata Mast., entre fevereiro/2019 e 

janeiro/2020 em Juazeiro (Bahia, Brasil). 

Espécies N F% C V R 

ARACNÍDEOS – ARANEAE      

Araneae sp.1 04 0,10 Z I PF 

Araneae sp.2 02 0,05 Z I PF 

AVES – APODIFORMES      

Trochilidae      

Eupetomena macroura Gmelin (1788) 44 1,10 W I RC 

Chlorostilbon lucidus Shaw (1812) 06 0,15 W I RC 

INSETOS – COLEOPTERA      

Coleoptera sp. 03 0,07 Z I PF 

Chrysomelidae      

Diabrotica speciosa Germar (1824) 08 0,20 Y I PF 

Monomacra nigriceps Boheman (1859) 115 2,87 W I PF 

Coccinellidae      

Coccinellidae sp. 02 0,05 Z I PF 

DIPTERA      

Diptera sp.1 19 0,47 W I RC 

Diptera sp.2 01 0,02 Z I PF 

Syrphidae      

Syrphidae sp. 02 0,05 Z I RC 

HEMIPTERA      

Hemiptera sp. 04 0,10 Z I PF 

Coreidae      

Coreidae sp. 03 0,07 Z I PF 

Heteroptera      

Leptoglossus sp. 16 0,40 Y I PF 

Pentatomidae      

Nezara viridula Linnaeus (1758) 02 0,05 Z I PF 

HYMENOPTERA      

Apoidea      

Apidae      

Apis mellifera Linnaeus (1758) 1450 36,22 W I RC 

Centris analis Fabricius (1804) 717 17,91 W I RC 
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Espécies N F% C V R 

Centris obsoleta Lepeletier (1841) 178 4,45 Y L RC 

Centris perforator Smith (1874) 59 1,47 W L RC 

Centris tarsata Smith (1874) 76 1,90 Y I RC 

Ceratina sp. 05 0,12 Y I RC 

Euglossa sp. 01 0,02 Z I RC 

Eulaema nigrita Lepeletier (1841) 98 2,45 Y L RC 

Melipona mandacaia Smith (1863) 11 0,27 Y I RC 

Xylocopa frontalis Olivier (1789) 14 0,35 Y L RC 

Xylocopa grisescens Lepeletier (1841) 958 23,93 W L RC 

Halictidae      

Augochlora sp. 03 0,07 Y I RC 

Vespoidea      

Vespidae      

Vespidae sp. 05 0,12 Y I RC 

Brachygastra lecheguana Latreille (1824) 22 0,55 Y I RC 

Polistes canadensis Linnaeus (1758) 01 0,02 Z I RC 

Polybia ignobilis Haliday (1836)  34 0,85 W I RC 

LEPIDOPTERA      

Hesperiidae      

Hesperiidae sp. 59 1,47 W I RC 

Noctuidae      

Noctuidae sp. 03 0,07 Z I RC 

Nymphalidae      

Agraulis vanillae Linnaeus (1758) 49 1,22 W I RC 

Dione juno Cramer (1779) 10 0,25 Y I RC 

Pieridae      

Pieridae sp. 17 0,42 Y I RC 

ORTHOPTERA      

Acrididae      

Acrididae sp. 02 0,05 Z I PF 

Total 4003 100 - - - 

W = constante (> 50%), Y = acessório (25 – 50%), Z = acidental (< 25%); I = visitante ilegítimo, L = visitante legítimo; 

PF = visitante observado nas peças florais, RC = visitante observado coletando recursos florais. 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

 

As abelhas contribuem ou prejudicam a reprodução do  

maracujá-da-caatinga (Passiflora cincinnata)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este manuscrito, depois da defesa e traduzido ao inglês, será submetido a publicação na 

revista Apidologie, ISSN: 1297-9678. 
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Resumo 

As abelhas visitantes florais de Passiflora cincinnata foram observadas durante o período de 

floração da espécie em um cultivo orgânico localizado no munícipio de Juazeiro (Bahia, 

Brasil). Posteriormente foram classificadas como pilhadoras ou polinizadoras, com base na 

anatomia e comportamento de coleta. As espécies polinizadoras foram medidas e grãos de 

pólen retirados do corpo para associação ao fluxo de pólen heteroespecífico entre as flores. 

Simultaneamente foi mensurado o padrão de secreção de néctar, a presença de osmóforos e 

reflexão de luz ultra violeta nas flores. Testes para verificar o sistema reprodutivo da espécie 

foram realizados, e posteriormente as características físicas dos frutos formados foram 

analisadas. Uma riqueza de abelhas considerável foi registrada nas flores (n = 12), sendo 

apenas cinco espécies responsáveis pela polinização da espécie. O padrão de visitas esteve 

correlacionado com a disponibilidade de néctar e com as variáveis microclimáticas. O sistema 

reprodutivo de P. cincinnata foi autoincompatível, e a taxa de frutos formados em condições 

naturais relativamente baixa (15,71%). O baixo número de frutos formados está associado a 

atividade de pilhagem de pólen por Apis mellifera, atraída principalmente pelo odor floral. 

Entretanto, foi registrada atividade de abelhas polinizadoras no mesmo intervalo, de modo 

que Xylocopa grisescens foi considerada a polinizadora mais eficiente do maracujazeiro-da-

caatinga. 

 

Palavras-chave: atrativos florais / polinização / abelhas carpinteiras / abelhas melíferas 
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Abstract 

The visiting floral bees of Passiflora cincinnata were observed during the flowering period of 

the species in an organic crop located in the municipality of Juazeiro (Bahia State, Brazil). 

Later they were classified as robbers or pollinators, based on anatomy and collection 

behavior. Pollinator species were measured, and pollen grains collected from the body for 

association with heterospecific pollen flow between the flowers. Simultaneously, the pattern 

of nectar secretion, the presence of osmophores and the reflection in ultraviolet on the flowers 

were analyzed. Tests to verify the reproductive system of the species were carried out, and 

subsequently, the physical characteristics of the fruit formed were evaluated. A considerable 

richness of bees was recorded in the flowers (n = 12), only five species being responsible for 

the pollination of the species. The pattern of visits was correlated with the availability of 

nectar and microclimatic variables. The reproductive system of P. cincinnata was self-

incompatible, and the rate of fruit formed under relatively low natural conditions (15.71%). 

The low number of fruits formed is associated with the pollen robbing activity by Apis 

mellifera, attracted mainly by the floral odor. However, pollinator bees were registered in the 

same interval, so Xylocopa grisescens was considered the most efficient pollinator of the 

caatinga passion fruit. 

 

Keywords: floral attractions / pollination / carpenter bees / honeybees 
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Introdução 

 

As plantas exibem particularidades florais e biológicas a depender de suas 

necessidades reprodutivas. Assim, a junção de diversos atributos florais como cor, formato, 

horário de antese, produção de recursos e a morfometria floral, associados a um possível 

grupo polinizador, é conhecida como síndrome de polinização (Faegri e Pijl 1979). Espécies 

autoincompatíveis apresentam uma grande variedade de síndromes, devido à sua dependência 

predominante de vetores de pólen bióticos, para que a polinização eficiente ocorra. Na 

melitofilia por exemplo, a produção de atrativos e recursos florais são mecanismos com 

função de atrair as abelhas polinizadoras (Fenster et al. 2004). Os recursos são utilizados 

diretamente na dieta dos animais, como o néctar, pólen e o óleo floral, cumprindo uma 

demanda nutricional dos visitantes. Já os atrativos florais são responsáveis por sinalizar aos 

polinizadores a presença de recursos disponíveis, sendo o odor e a coloração floral os mais 

expressivos (Goulson 1999; Varassin et al. 2001).  

Entre os polinizadores, as abelhas constituem o grupo mais bem estudado, devido à 

sua importância ecológica e econômica, pois grande parte das frutíferas cultivadas 

mundialmente são favorecidas com o serviço prestado pelas abelhas (Garibaldi et al. 2014). 

Esses insetos são muito eficientes na polinização de diversas plantas com morfologias florais 

diversas, devido à sua dependência das flores para obtenção de recursos, e por apresentarem 

grande diversidade anatômica, comportamental e ampla distribuição geográfica (Klein et al. 

2007; Giannini et al. 2020). 

Os visitantes florais em busca de recursos podem ser classificados primariamente 

como polinizadores ou pilhadores (Inouye 1980). Os polinizadores eficientes são aqueles que 

possuem anatomia compatível com as peças florais, acessando o recurso de forma legítima, 

contactando as estruturas reprodutivas e transferindo os grãos de pólen para os estigmas, além 

disso, os polinizadores devem ser frequentes e constantes nas visitas florais, e 

preferencialmente apresentarem fidelidade floral, ou seja, visitar várias flores de uma mesma 

população, contribuindo assim com o fluxo gênico pela transferência de pólen coespecífico 

(Goulson 1999; Alves-dos-Santos et al. 2016). Já os pilhadores ou visitantes ilegítimos, 

coletam recursos florais sem transferir os grãos de pólen aos estigmas, não contribuindo com 

a reprodução das plantas. Os estudos indicam que a atividade de pilhagem deve ser avaliada 

individualmente, pois em alguns casos não influência significativamente na reprodução, em 

outros, pode até auxiliar de forma secundária a polinização, já em algumas situações afeta 
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negativamente o sucesso reprodutivo das plantas, quando peças reprodutivas da flor são 

danificadas ou ocorre esgotamento de recursos (Silva et al. 1997; Knight et al. 2005; Oliveira-

Teixeira et al. 2019). 

A pilhagem de néctar e pólen é comum em espécies do gênero Passiflora L. 

(Passifloraceae), o néctar pilhado normalmente é obtido por animais que não possuem 

tamanho compatível com a morfologia das flores, ou coletado por orifícios feitos na base dos 

botões, por abelhas de mandíbulas bem desenvolvidas, como espécies do gênero Trigona 

(Kiill et al. 2010; Yamamoto et al. 2012; Alves-dos-Santos et al. 2016). O pólen também pode 

ser pilhado por várias espécies de insetos, no entanto, as abelhas melíferas (Apis mellifera) 

são reiteradamente observadas coletando o recurso em grande quantidade, geralmente durante 

a abertura floral (Sazima e Sazima 1978; Siqueira et al. 2009; Yamamoto et al. 2012).  

Entre as espécies do gênero Passiflora consideradas silvestres, o maracujazeiro-da-

caatinga (Passiflora cincinnata) é uma passiflorácea brasileira que vêm demonstrando 

diversas aplicabilidades farmacológicas (Estrevam et al. 2017; Oliveira-Silva et al. 2018). No 

entanto, é empregada principalmente na agricultura familiar, com os frutos comercializados 

predominantemente em escala local no interior do Nordeste brasileiro. Entretanto, a espécie é 

considerada uma frutífera com risco de extinção, de forma que suas populações naturais vêm 

diminuindo drasticamente em áreas de Caatinga (Lima et al. 2019). 

O presente estudo investiga o padrão de produção dos recursos e atrativos florais em 

flores de P. cincinnata e sua influência nas visitas realizadas pelas abelhas. A partir do 

comportamento de coleta, identificar os potenciais polinizadores da espécie, e analisar a 

relação de abelhas polinizadoras e não-polinizadoras com o sucesso reprodutivo do 

maracujazeiro-da-caatinga. 
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Materiais e métodos 

 

Área de estudo 

O estudo foi desenvolvido entre fevereiro e junho de 2019, em um cultivo orgânico de 

P. cincinnata, localizado no Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada - 

IRPAA, aproximadamente 12 km do centro urbano do município de Juazeiro, Bahia (9º 26' 

41.88" S, 40º 25' 29.84" O, elevação de 369 m). A área possui um total de 30 hectares, com 

vegetação predominante de Caatinga, além poucas espécies cultivadas e pequenas plantações 

de hortaliças (Figura 1). O cultivo de P. cincinnata foi plantado em julho de 2016, possui uma 

área total de 2.240 m² (70 x 32 m), o plantio é em estacas, espaçadas por 2,5 metros e cercas 

com 1,6 metros de altura. A adubação anual realizada nas plantas é orgânica, não há uso de 

agrotóxicos e irrigação.  

O município de Juazeiro, norte do estado da Bahia, apresenta clima tropical semiárido, 

tipo BshW, de acordo com a classificação de Köppen. O período chuvoso geralmente ocorre 

entre o início de novembro e se estende até abril, já os menores índices pluviométricos são 

registrados entre junho e setembro (Santiago et al. 2017). A temperatura média durante o 

estudo foi de 27,6 ± 1,25 ºC, umidade relativa do ar de 55,6 ± 2,84%, e a variação dos índices 

pluviométricos entre 5,6 a 87,4 mm. 

 

Espécie estudada 

Passiflora cincinnata Mast. (Passifloraceae) é uma liana perene, que cresce em solos 

ácidos e arenosos, frequente em áreas de Caatinga no Nordeste brasileiro (Oliveira-Silva et al. 

2018). A espécie chega a 4,5 metros de comprimento, apresenta gavinhas espiraladas e folhas 

simples. Suas flores são monóicas, grandes e vistosas, com coloração que vai do lilás ao azul 

(Cervi 1997). A antese floral é diurna, nesse período ocorre a deflexão dos estiletes e filetes 

que estão suspensos na fase de botão, há produção de néctar e odor floral (Kiill et al. 2010; 

Souza e Teresinha 2011).   

O sistema reprodutivo de P. cincinnata é xenogâmico, porém, há relatos de formação 

de frutos em autopolinização (Aular et al. 2004; Kiill et al. 2010). Os frutos são bagas ovoides 

ou oblongas, com grande variação de tamanho. A polpa do fruto geralmente possui coloração 

clara, com sementes de 0,6 a 0,3 cm de diâmetro, ovais, faveoladas e negras (Cervi 1997). 

 

Produção de recursos e atrativos florais 
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O padrão de secreção e a concentração de solutos do néctar foi analisada em dez flores 

de diferentes indivíduos de P. cincinnata. Os botões florais em pré-antese foram protegidos 

com voil no dia anterior à coleta, e o néctar produzido foi mensurado durante toda antese, em 

intervalos de duas horas. O volume do néctar secretado foi obtido pela introdução de 

microsseringa graduada em direção aos nectários florais, e após a quantificação (µL) a 

concentração de solutos foi mensurada utilizando refratômetro portátil (Atago® 0 - 33% e 28 - 

62%). 

Para verificar a presença de osmóforos, flores (n = 10) foram banhadas com vermelho 

neutro a 1%, e após 15 min foram lavadas com água em abundância, os osmóforos foram 

diferenciados pelas áreas florais coradas (Vogel 1990). A presença de pigmentos que 

absorvem luz ultra-violeta foi testada expondo as flores (n = 10) em vapor de hidróxido de 

amônia (NH4OH) por dez minutos (Scogin et al. 1977). 

 

Testes de polinização 

Quatro testes foram realizados para verificar o sistema reprodutivo da espécie: (a) 

autopolinização espontânea, as flores permaneceram ensacadas durante toda antese (n = 20); 

(b) autopolinização manual, os estigmas foram polinizados com grãos de pólen da mesma 

flor e ensacados novamente (n = 20); (c) polinização cruzada manual, os estigmas foram 

polinizados com pólen de diferentes indivíduos da mesma espécie, e a flor protegida (n = 50); 

e (d) polinização livre (controle), as flores foram apenas marcadas e permaneceram 

disponíveis para as visitas florais (n = 70). 

As flores utilizadas nos testes anteriores foram acompanhadas até a formação e 

amadurecimento dos frutos. Para os testes com frutos formados, foi analisada a taxa de 

frutificação (nº de frutos formados / nº de flores marcadas x 100) e aspectos físicos dos frutos 

formados: peso total do fruto, peso da polpa, comprimento e diâmetro, espessura da casca, 

rendimento da polpa (peso da polpa (g) / peso total do fruto (g) x 100) e número de sementes 

por fruto. 

 

Abelhas visitantes e polinizadoras 

As abelhas visitantes florais foram observadas e coletadas em flores de P. cincinnata 

durante três dias consecutivos de cada mês, entre fevereiro e junho de 2019, correspondente 

ao período de floração massiva da espécie.  A contagem e o comportamento das abelhas 

visitantes foram observados em áreas demarcadas com 50 cm². Os intervalos de contagem 



Capítulo II. O papel das abelhas na reprodução do maracujá-da-caatinga 

65 

 

foram de 20 minutos a cada uma hora (05h00 às 17h00), totalizando 65 horas de observação. 

Exemplares das abelhas visitantes foram coletados, sacrificados e encaminhados para 

identificação por especialistas da UEFS e UFRJ, no mínimo em nível de gênero. 

Foi verificado os recursos coletados, a frequência de atividade diária, constância (Nº 

de meses que cada espécie foi registrada nas flores durante o estudo / Nº de meses analisados 

x 100), e o comportamento das abelhas nas flores, sendo posteriormente classificadas segundo 

adaptação de Inouye (1980): (a) pilhadores, durante as visitas coletam recursos florais, porém 

não realizam a polinização cruzada; (b) polinizadores ocasionais, realiza visitas legítimas, 

mas ocasionalmente fazem contato com os órgãos reprodutivos da planta ou apresentam baixa 

frequência de visitação; (c) potenciais polinizadores, realizam visitas legítimas e 

frequentemente entram em contato com as estruturas masculinas e femininas, promovendo a 

polinização cruzada. 

As espécies visitantes foram classificadas em relação ao tamanho, a partir da 

modificação de Roubik (1989): grandes (comprimento maior que 14 mm e largura do tórax 

maior que 6 mm), médias (comprimento do corpo entre 14 e 12 mm e largura do tórax entre 6 

e 2 mm) e pequenas (< 12 mm de comprimento). Foram identificadas as estruturas 

anatômicas que entravam em contato com os estigmas e anteras nas abelhas polinizadoras, 

posteriormente foram coletadas e realizou-se medidas de altura e comprimento da cabeça, 

tórax e abdômen, utilizando paquímetro digital.  

Para a espécie Apis mellifera, foi realizado um teste para diferenciação dos horários de 

coleta de néctar e pólen. Botões florais (n = 10 por dia) foram protegidos com voil e abertos 

no horário em que foi observado A. mellifera coletando néctar, as flores foram marcadas e 

acompanhadas durante a antese, a metodologia foi repetida por três dias consecutivos, para 

verificação da preferência entre os recursos. 

Durante o estudo foram mensuradas medidas florais, como a distância entre a região 

de acesso ao nectário e os verticilos reprodutores (altura), e a distância entre a base do 

androginóforo e os estigmas e anteras (comprimento), em 20 flores, para posterior análise da 

compatibilidade com a anatomia dos visitantes. 

 

Fluxo de pólen heteroespecífico 

As abelhas que realizavam a polinização foram coletadas no cultivo de P. cincinnata 

antes de pousarem nas flores, ou, antes de entrarem em contato com as estruturas 

reprodutivas. Foram coletados dez indivíduos de cada espécie utilizando rede entomológica e 
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recipientes plásticos, seguidamente foram acondicionados em caixa térmica com blocos de 

gelo por alguns minutos ou sacrificados em fracos mortíferos.  

Os grãos de pólen foram retirados diretamente com gelatina glicerinada, para evitar 

perda de material polínico. O pólen foi coletado exclusivamente das regiões anatômicas das 

abelhas previamente identificadas que entravam em contato com os estigmas durante as 

visitas florais. Simultaneamente, foi coletado material polínico (anteras e pólen) de espécies 

em floração no entorno do cultivo ou plantas que foram observadas sendo visitadas pelas 

abelhas, o pólen foi acondicionado em microtubos com álcool 70% e posteriormente 

montadas lâminas à fresco e pelo método de acetólise (Erdtman 1960), para facilitação da 

posterior identificação dos tipos polínicos.  

Em microscopia óptica, foram contados 500 grãos de pólen por amostra (quando 

possível), analisada a afinidade botânica, calculada a frequência e amplitude de tipos 

polínicos para cada espécie de abelha. A amplitude foi analisada a partir de uma rede de 

interação entre as espécies de abelhas e os tipos polínicos identificados.  

 

Dados microclimáticos 

Durante os estudos em campo, foram mensurados dados microclimáticos de 

temperatura, umidade e intensidade luminosa, com uso de termohigrômetro digital e 

luxímetro, respectivamente, em intervalos de 30 minutos. 
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Resultados 

 

Recursos e atrativos florais 

Houve produção de néctar nas flores de P. cincinnata desde abertura floral até 14h30. 

A produção média acumulada durante todo o dia foi de 9,0 µL por flor. O horário com maior 

volume registrado foi 06h30, produzindo a média de 3,35 µL/flor, de forma que o padrão de 

secreção de néctar foi diminuindo ao longo da antese. A produção média por horário foi 

significativamente diferente (F = 19,41; GL = 5; p < 0,0001), sendo observado o maior 

volume produzido entre a abertura floral até 8h30 (Figura 2). 

A concentração de solutos obteve média total de 25,79%, com variações significativas 

durante os horários (F = 18,62; GL = 5; p < 0,0001), o néctar com maior concentração foi 

obtido entre 06h30 e 12h30. O horário com maior quantidade de solutos no néctar foi 

observado às 10h30, com média de 38%, nesse horário a temperatura e umidade apresentaram 

30,1 ºC e 47%, respectivamente. 

Verificou-se osmóforos concentrados na região mediana dos filamentos longos e 

distribuídos pelo androginóforo, de forma que o aroma intenso produzido pelas estruturas é 

percebido intensamente durante as primeiras horas da antese. As sépalas, filamentos, estiletes, 

e região superior das anteras tornaram-se verdes e amareladas em contato com vapor de 

NH4OH, indicando reflexão à luz ultravioleta. 

 

Testes de polinização 

Para os testes de autopolinização espontânea e manual, não houve formação de frutos, 

indicando que na área do estudo o sistema reprodutivo de P. cincinnata é autoincompatível, 

sendo dependente de vetores pólen entre diferentes indivíduos (Tabela I). No teste de 

polinização livre foi observada uma taxa de frutificação relativamente baixa (15,71%), 

quando comparado à polinização manual (52%).  

Em relação às características físicas dos frutos formados, houve diferenças 

significativas apenas para as variáveis de peso da polpa (F = 4,17; GL = 1; p = 0,048) e 

rendimento da polpa (F = 4,99; GL = 1; p = 0,032), ambas apresentando médias maiores para 

os frutos formados a partir da polinização manual. Com exceção da espessura da casca, as 

demais características mesmo não sendo significativamente distintas (p > 0,05), apresentaram 

médias menores no teste controle (Tabela II). 
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Abelhas visitantes e polinizadoras 

As flores de P. cincinnata foram visitadas por 12 espécies de abelhas, agrupadas em 

duas famílias, Apidae (n = 11) e Halictidae (n = 1). Dessas, as mais frequentes foram Apis 

mellifera (38,84%), Xylocopa grisescens (25,84%) e Centris analis (21,05%); as espécies 

citadas anteriormente junto à Centris perforator foram registradas em todos os meses do 

estudo. Já as abelhas Ceratina sp., Euglossa sp., Melipona mandacaia e Xylocopa frontalis, 

foram as menos frequentes em visitas florais (< 1%). 

O néctar foi o principal recurso coletado pelas abelhas, com exceção de A. mellifera e 

Ceratina sp., também observadas coletando pólen floral. Foi observada alta correlação 

positiva entre o fluxo de visitas e volume de néctar secretado (r = 0,87; t = 3,49; p = 0,025), 

para a concentração de solutos do néctar não houve correlação significativa (p = 0,115). 

Para realizar a polinização, as abelhas devem ter altura do tórax compatível com a 

distância entre o nectário e as estruturas suspensas pelo androginóforo, e comprimento do 

corpo que entre em contato com os estigmas (Figura 3). Sendo que na coleta dos recursos 

florais, mais da metade das espécies (n = 7) não entravam em contato com os estigmas e 

anteras (Figura 4), devido ao pequeno tamanho corporal (< 12 mm de comp.), sendo 

consideradas pilhadoras de recursos (Tabela III).  

As espécies Centris obsoleta, Eulaema nigrita, Xylocopa frontalis e X. grisescens são 

abelhas grandes (> 14 mm de comp.; > 7 mm de altura do tórax), frequentemente tocavam o 

tórax e parte do abdômen nos estigmas de P. cincinnata na coleta de néctar. Já C. perforator, 

entrava em contato com as estruturas de forma mais ocasional, justificado pelo seu tamanho 

médio (14,74 mm de comp. e 5,1 mm de altura do tórax), além do comportamento de coleta 

(Tabela IV). C. perforator visitava as flores rapidamente em busca de néctar, geralmente seu 

abdômen entrava em contato com os estigmas, e eventualmente a cabeça no momento de 

saída da flor. Em algumas observações, foi registrada a espécie voando em torno das flores, e 

por vezes pousava e permanecia nas fímbrias, sem se direcionar aos nectários. 

As espécies C. obsoleta e E. nigrita apresentavam similaridade no comportamento de 

coleta, de forma que pousavam nas fímbrias e direcionavam-se ao nectário, após coletar o 

recurso, voavam novamente para outra região da mesma flor, geralmente o lado oposto, essas 

espécies permaneciam em média 23,7 e 22,71 segundos, respectivamente. C. obsoleta após a 

coleta de néctar regularmente voava para área de mata no entorno do cultivo.  

As espécies do gênero Xylocopa apresentavam comportamento distinto ao descrito 

anteriormente, pousavam na flor, utilizavam as pernas anteriores para agarrar as fímbrias 
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florais e iam em direção aos nectários, enquanto coletavam o recurso, as abelhas se 

movimentavam em torno no androginóforo, contactando praticamente todos os estigmas e 

anteras. X. frontalis permanecia na flor por 16,82 segundos, em média. O tempo médio de X. 

grisescens nas flores foi superior às demais (26,77 segundos), sendo observada visitas com 

duração de até um minuto. Abelhas dessa espécie compartilhavam a mesma flor, sendo 

registrado até três indivíduos. Após a visita, X. grisescens voava para outras flores, próximas 

ou não, sendo observado indivíduos da espécie visitando até 13 flores distintas seguidamente, 

antes de voar para área de mata no entorno. Dentre as abelhas que realizavam a polinização, 

X. grisescens foi a mais frequente, sendo registrada em todos os horários de observação 

(Figura 5). 

O início das visitas florais ocorreu em torno de 05h00, nesse horário apenas duas 

espécies foram registras (A. mellifera e X. grisescens), a temperatura média nesse horário foi 

de 24,4 ºC, umidade relativa do ar de 79% e intensidade luminosa de apenas 3.049 lux. O 

maior número de visitantes foi registrado no período matutino (F = 11,67; GL = 1; p = 0,006). 

Sendo que para as abelhas pilhadoras não houve diferenças significativas em relação aos 

horários de visitas (p = 0,088). As abelhas que realizavam a polinização apresentaram pico de 

atividade entre 08h00 e 09h00 (F =5,13; GL = 12; p < 0,0001). Foi observada uma correlação 

positiva moderada entre as visitas de pilhadores e polinizadores (r = 0,42; t = 3,63; p < 0,001). 

Após o pico de visitas, houve uma diminuição gradativa no padrão de atividade das 

abelhas, coincidindo com o aumento da temperatura e diminuição da umidade relativa 

microclimática, entre 11h00 e 12h00 (Figura 6). Entretanto, verificou-se uma baixa correlação 

positiva apenas entre abelhas pilhadoras e iluminância (r = 0,05; t = 2,14; p = 0,037), e a 

partir da regressão múltipla houve baixa correlação entre a atividade das abelhas 

polinizadoras com temperatura (r² = 0,17; t = -2,62; p = 0,011) e intensidade luminosa (r² = 

0,17; t = 3,61; p = 0,0006). Mesmo com baixos valores de correlação, as análises dos resíduos 

(normalidade, independência e homogeneidade de variâncias) foram verificadas e 

significativas. 

A espécie de abelha mais frequente nas flores de P. cincinnata durante todo o estudo, 

A. mellifera, apresentou comportamento de pilhagem de pólen. A espécie foi a primeira a ser 

observada nas flores diariamente, em grande abundância, chegando às flores com menos de 

777 lux de intensidade luminosa. As abelhas pousavam nos botões no início da abertura floral, 

posteriormente abriam as sépalas para coleta do pólen, nesse período era comum observar 

mais de 20 indivíduos na mesma flor. Quando outras espécies visitam a flor, A. mellifera 
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apresentava comportamento agressivo, expulsando as demais espécies. Durante a coleta de 

pólen, devido ao grande número de melíferas nas flores e seu comportamento de coleta, a 

espécie tocava as corbículas com pólen nos estigmas, transferindo grãos de pólen da mesma 

flor (Figura 7). 

A partir do teste realizado para observar a distinção de recursos coletados por A. 

mellifera, registrou-se o pico de atividade entre 05h00 e 07h00 (F = 33,85; GL = 13; p < 

0,0001) na coleta predominante de pólen (Figura 8). A partir das 8h00 iniciavam a coleta de 

néctar, em menor fluxo de visitas, nesse momento o pólen das anteras já estava totalmente 

esgotado. A partir das 09h00 quando registrou-se todas as abelhas dessa espécie coletando 

néctar, as flores previamente ensacadas foram descobertas e estavam disponíveis, a partir 

desse horário foi registrada a contínua coleta exclusiva de néctar, mesmo nas flores com pólen 

disponível nas anteras, evidenciando uma preferência de coleta de pólen nos primeiros 

horários da antese de P. cincinnata. 

 

Fluxo de pólen heteroespecífico 

As cinco espécies polinizadoras apresentadas na Tabela IV, apresentaram grãos de 

pólen de P. cincinnata aderidos às regiões anatômicas que entravam em contato com os 

estigmas. Porém, em X. frontalis e C. perforator, 40 e 50% dos indivíduos coletados não 

apresentaram pólen de P. cincinnata, respectivamente. Em contrapartida, em um dos 

indivíduos de C. obsoleta foi identificado 99,35% do total de grãos de pólen da passiflorácea. 

Apenas na espécie citada anteriormente e X. grisescens foram observados grãos de pólen de 

P. cincinnata em todos os indivíduos coletados.  

As espécies X. grisescens e C. perforator apresentaram as maiores amplitudes de tipos 

polínicos distintos corpo (n = 13 e 12, respectivamente). C. perforator especialmente pelos 

grãos de pólen serem coletados da parte superior de todo o corpo (cabeça, tórax e abdômen), 

devido às regiões frequentemente entrarem contato com os estigmas e anteras (Figura 9). A 

espécie X. frontalis obteve a menor amplitude, com apenas seis tipos polínicos distintos. O 

maior número de interações (tipo polínico por indivíduo) foi observado em P. cincinnata (n = 

39; spp. = 5), seguido pelos tipos polínicos de Caesalpinia pyramidalis (n = 20; spp. = 3), 

Libidibia ferrea (n = 16; spp. = 4) e Cajanus cajan (n = 13; spp. = 2) (Figura 10). 
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Discussão 

 

A alta correlação positiva observada entre produção de néctar e o número de visitas às 

flores, sugere que a atividade das abelhas é influenciada pela disponibilidade do néctar. Em 

espécies de Passiflora polinizadas por diversos grupos, o maior fluxo de visita é compatível 

com os maiores volumes de néctar secretado (Varassin et al. 2012, 2018). Ainda que não 

demonstrada correlação entre concentração de solutos e visitas florais, a diminuição na 

atividade das abelhas em horários com aumento da concentração, pode estar indiretamente 

associada a uma coleta de recurso mais eficaz, com o néctar mais concentrado há menos 

tempo gasto na desidratação, sendo desnecessário muitas visitas pelas abelhas. 

O tempo de permanência das abelhas foi superior ao estimado em estudos com outras 

espécies do gênero, como P. edulis e P. alata (Siqueira et al. 2009; Malerbo-Souza e Ribeiro 

2010), provavelmente pelas espécies citadas não possuírem filamentos na região de acesso à 

câmara nectarífera, já em P. cincinnata essas estruturas são abundantes na base do 

androginóforo, impedindo o contato direto dos visitantes ao nectário, sendo provavelmente 

uma estratégia evolutiva para garantir a polinização, assim, os visitantes precisam 

movimentar-se por mais tempo em busca do recurso, aumentando a possibilidade de 

transferência de grãos de pólen aos estigmas.  

Além da maior produção de recurso e sinalização pelo odor floral intenso, as visitas 

florais se concentraram no período matutino, possivelmente em razão das variáveis 

microclimáticas registradas. Abelhas robustas, como Xylocopa spp., são consideradas 

tolerantes a altas temperaturas, e abelhas pequenas, como Apis, podem forragear em faixas de 

temperatura muito amplas (Keasar 2010; Abou-Shaara 2014). No entanto, em ambientes de 

Caatinga com temperatura elevada e baixa umidade em alguns horários do dia, as abelhas 

tendem a concentrar o forrageamento em períodos com variáveis climáticas mais amenas 

(Santos et al. 2013). 

A baixa taxa de frutos formados em condições naturais coincide com dados da 

literatura, de forma que a baixa taxa na fecundação em espécies do gênero parece ser geral 

(Siqueira et al. 2009; Faria e Stehmann 2010; Oliveira-Teixeira et al. 2019). Entretanto, Aular 

et al. (2004) registraram 67,5% no sucesso reprodutivo de P. cincinnata em condições 

naturais na Venezuela. Certamente a atividade de pilhagem de pólen e polinização autogâmica 

realizada por A. mellifera contribuiu para o baixo número de maracujás formados.  
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Os horários de coleta de pólen e néctar por A. mellifera diferem durante o dia, embora 

o padrão de coleta de pólen tenha sido bem delimitado (entre 05h00 e 07h00), o mesmo 

comportamento de pilhagem ocorre em flores de P. edulis, com antese entre 12h00 e 13h00 

(Siqueira et al. 2009; Yamamoto et al. 2012). Em P. cincinnata, a coleta massiva de pólen 

realizada por A. mellifera possivelmente está associada a morfologia floral, a sinalização 

(odor e guias de néctar) e disponibilidade de recursos, junto à anatomia da abelha.  

Com exceção das flores de antese noturna, a pilhagem de pólen em Passiflora 

geralmente ocorre durante a abertura floral (Oliveira-Teixeira et al. 2019). Sugerindo que as 

flores sinalizam por meio de atrativos que há recursos para os polinizadores, a princípio A. 

mellifera pode desloca-se à busca de néctar, porém, como não acessam o nectário com 

facilidade, devido ao tamanho corporal, o pólen torna-se um recurso acessível e abundante. 

Posteriormente as flores podem ser associadas primariamente como fontes de pólen para as 

melíferas, devido à memória temporal de campeiras experientes, que indicariam para novas 

gerações fontes de pólen em abundância, além dos horários de maior disponibilidade (Beling 

1929; Bloch et al. 2017).  

Quando investigamos a atividade de Apis em outras espécies de Passiflora com 

diferentes síndromes de polinização, observamos que nas flores pequenas, A. mellifera 

consegue facilmente acessar o néctar, sendo o principal recurso obtido, como observado em 

P. pohlii, P. suberosa e P. actinia, em alguns casos é considerada um polinizador ocasional 

(Faria e Stehmann 2010; Torres et al. 2012; Varassin et al. 2018). Já em flores grandes, pouco 

atrativas às abelhas e inodoras (ornitófilas), não é relatada visita de Apis, ou são pouco 

frequentes na coleta de pólen (~ 3%), como ocorre em P. speciosa e P. coccinea (Longo e 

Fischer 2006; Fischer e Leal 2006). Plantas com antese noturna (quiropterofilia) não são 

atrativas visualmente para as abelhas, porém, produzem odor floral intenso, e A. mellifera 

coleta pólen copiosamente nas primeiras horas da manhã seguinte à antese, como relatado em 

P. setacea  e P. mucronata (Sazima e Sazima 1978; Oliveira-Teixeira et al. 2019), sugerindo 

que o odor floral pode ser o principal fator atrativo para a busca de pólen em Passiflora.  

Além do aroma floral ser um atrativo limitante para coleta de pólen, estudos mostram 

que abelhas Apis não distinguem fontes polínicas pela sua qualidade, como teores de proteína 

ou digestibilidade, mas pela disponibilidade e facilidade de obtenção do mesmo (Pernal e 

Currie 2002; Guo et al. 2019). Sendo comum a coleta em plantas anemófilas e da família 

Arecaceae, que são plantas produtoras de grande quantidade de pólen floral (Severson e Parry 

1981; França-Alves e Santos 2017). Dado que espécies de Passiflora geralmente são 
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xenogâmicas, grande quantidade de grãos de pólen é produzida, além do fácil acesso nas 

anteras. De toda forma, estudos que avaliem aspectos polínicos de Passiflora L. seriam úteis 

para compreensão de outros fatores que possam influenciar a preferência de coleta por Apis e 

outros visitantes. 

A partir do comportamento de pilhagem citado, A. mellifera compromete o sucesso 

reprodutivo do maracujazeiro-da-caatinga, visto que polinizadores com forrageamento mais 

tardio não conseguem transferir o pólen necessário para uma polinização eficiente. No 

entanto, é importante salientar que há abelhas polinizadoras visitando as flores durante a 

abertura floral (X. grisescens), sendo responsáveis pela transferência de grande quantidade de 

pólen nesse curto intervalo. Ainda que haja um déficit na quantidade de pólen disponível na 

população, as diferenças significativas para apenas dois aspectos dos frutos avaliados (peso e 

rendimento da polpa) constatam que X. grisescens é muito eficiente na deposição de pólen aos 

estigmas.  

Além do horário de atividade, X. grisescens possue tamanho corporal adequado para a 

polinização, além de pêlos em abundância no tórax, possibilitando que uma maior quantidade 

de grãos de pólen fique retida nessas estruturas. A partir das características analisadas, X. 

grisescens foi o polinizador mais eficiente do maracujazeiro-da-caatinga. A espécie também é 

considerada importante para polinização de outras passifloráceas, como P. edulis (Siqueira et 

al. 2009; Yamamoto et al. 2012), no entanto, devido às mudanças climáticas e degradação de 

áreas naturais onde a espécie nidifica, a sua ocorrência junto a áreas de cultivo de P. edulis 

poderão diminuir futuramente na região neotropical, impactando negativamente a produção de 

maracujás (Bezerra et al. 2019). 

A diversidade de espécies observadas (n = 12) foi superior ao relatado em outros 

estudos com a mesma espécie. Kiill et al. (2010) registraram quatro espécies de abelhas em 

cultivos de P. cincinnata localizados em áreas de sequeiro e fruticultura irrigada, e Souza e 

Teresinha (2011) encontraram cinco espécies visitantes de P. cincinnata, localizada em um 

pomar experimental com outros maracujazeiros. A maior riqueza de abelhas no presente 

estudo certamente é devida ao alto grau de conservação da mata do entorno, dado que 54,55% 

dos tipos polínicos retirados do corpo das abelhas estão associados a espécies endêmicas de 

Caatinga e nativas do Brasil. A influência das áreas de entorno no aumento da diversidade de 

espécies já é bem fundamentada, sobretudo para plantas polinizadas por abelhas silvestres, 

visto que essas áreas fornecem locais para nidificação, além de recursos para uma dieta 

diversificada (Kremen et al. 2004; Garibaldi et al. 2011).  
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É importante salientar que as plantas com afinidade aos tipos polínicos encontrados 

não estão associadas apenas as flores tocadas pelo corpo das abelhas em visitas florais, dado 

que há grãos de pólen depositados no momento que as abelhas limpam o corpo, utilizando as 

pernas anteriores. A maior amplitude de tipos polínicos após P. cincinnata, foi de Caesalpinia 

pyramidalis, uma espécie endêmica da Caatinga, polinizada por Centris fuscata (= C. 

perforator), C. tarsata, Xylocopa frontalis e X. grisescens (Leite e Machado 2009), sendo que 

todas as espécies citadas visitaram as flores de P. cincinnata durante o estudo.  

As interações entre plantas e polinizadores denotam um alto nível de dependência, 

sobretudo para plantas autoincompatíveis que necessitam de abelhas silvestres para sua 

polinização, assim como P. cincinnata. Sendo imprescindível a identificação desses 

polinizadores, tanto para proteção e manutenção de suas populações, quanto para inserção de 

planos de manejo e práticas amigáveis aos polinizadores (Garibaldi et al. 2014; Giannini et al. 

2020). Mudanças climáticas, ações antrópicas e fragmentação de habitats vêm sendo 

apontados como os principais responsáveis pela extinção de espécies de abelhas e plantas 

(Potts et al. 2010; Díaz et al. 2019), no entanto, a atividade de abelhas pilhadoras de recurso 

pode afetar negativamente a reprodução de algumas plantas, além de diminuir fontes de 

recurso para outras espécies, principalmente quando trata-se de pilhadores populacionalmente 

abundantes e com ampla distribuição geográfica (Knight et al. 2005; Bloch et al. 2017).  



Capítulo II. O papel das abelhas na reprodução do maracujá-da-caatinga 

75 

 

Referências 

 

Abou-Shaara H.F. (2014) The foraging behavior of honeybees, Apis mellifera: a review. Vet 

Med Checa 59, 1-10  

Alves-dos-Santos I., Silva C.I.D., Pinheiro M., Kleinert A.D.M.P. (2016) Quando um 

visitante floral é um polinizador? Rodriguésia 67, 295-307 

Aular J., Parés J., Iade P., Rodríguez Y. (2004) Crecimiento reproductivo de Passiflora 

cincinnata Mast. Bioagro 16, 205-212 

Beling I. (1929) Über das zeitgedächtnis der bienen zeitschrift für vergleichende. physiologie 

9, 259-388 

Bezerra A.D.M., Pacheco-Filho A.J., Bomfim I.G., Smagghe G., Freitas B.M. (2019) 

Agricultural area losses and pollinator mismatch due to climate changes endanger 

passion fruit production in the Neotropics. Agr Syst 169, 49-57 

Bloch G., Bar-Shai N., Cytter Y., Green R. (2017) Time is honey: circadian clocks of bees 

and flowers and how their interactions may influence ecological communities. Philos T 

R Soc B 372, 20160256 

Cervi A.C. (1997) Passifloraceae do Brasil. estudo do gênero Passiflora L., subgênero 

Passiflora. Fontqueria (Madrid) 45, 1-92. 

Díaz S., Settele J., Brondízio E.S., Ngo H.T., Agard J., Arneth A., Balvanera P., Brauman 

K.A., Butchart S.H.M., Chan K.M.A, Garibaldi L.A., Ichii K., Liu J., Subramanian 

S.M., Midgley G.F., Miloslavich P., Molnár Z., Obura D., Pfaff A., Polasky S., Purvis 

A., Razzaque J., Reyers B., Chowdhury R.R., Shin Y.J., Visseren-Hamakers I., Willis 

K.J., Zayas CN. (2019) Pervasive human-driven decline of life on earth points to the 

need for transformative change. Science 366, 1-10 

Erdtman G. (1960) The acetolysis method. A revised description. Svensk Bot Tidskr 39, 561-

564 

Estrevam C.D.S., Lima C.A., Santos J.L.D., Marchioro M., Araujo B.S., Corrêa C.B., Santos 

C.M.C., Santana I.S., Araújo S.S. (2017) Glycemic regulation and cytotoxic 

characteristics of the ethyl acetate fraction from Passiflora cincinnata Mast leaves. 

Preprints 2017080060, 1-21 

Faegri K., van der Pijl L. (1979) The principles of pollination ecology. Pergamon Press, New 

York 

Faria F.S., Stehmann J.R. (2010) Biologia reprodutiva de Passiflora capsularis L. e P. pohlii 

Mast. (Decaloba, Passifloraceae). Acta Bot Bras 24, 262-269 

Fenster C.B., Armbruster W.S., Wilson P., Dudash M.R., Thomson J.D. (2004) Pollination 

syndromes and floral specialization. Annu Rev Ecol Evol Syst 35, 375-403 

Fischer E., Leal I.R. (2006) Effect of nectar secretion rate on pollination success of Passiflora 

coccinea (Passifloraceae) in the Central Amazon. Braz J Biol 66, 747-754 

França-Alves R., Santos F.A.R. (2017) Arecaceae potential for production of monofloral bee 

pollen. Grana 56, 294-303 



Capítulo II. O papel das abelhas na reprodução do maracujá-da-caatinga 

76 

 

Garibaldi L.A., Steffan‐Dewenter I., Kremen C., Morales J.M., Bommarco R., Cunningham 

S.A., Carvalheiro L.G., Chacoff N.P., Dudenhöffer J.H., Greenleaf S.S., Holzschuh A. 

(2011) Stability of pollination services decreases with isolation from natural areas 

despite honeybee visits. Ecol Lett 14, 1062-1072 

Garibaldi L.A., Carvalheiro L.G., Leonhardt S.D., Aizen M.A., Blaauw B.R., Isaacs R., 

Kuhlmann M., Kleijn D., Klein A.M., Kremen C., Morandin L., Scheper J., Winfree R. 

(2014) From research to action: enhancing crop yield through wild pollinators. Front 

Ecol Environ 12, 439-447 

Giannini T.C., Alves D.A., Alves R., Cordeiro G.D., Campbell A.J., Awade M., Bento J.M.S., 

Saraiva A.M., Imperatriz-Fonseca, V.L. (2020) Unveiling the contribution of bee 

pollinators to Brazilian crops with implications for bee management. Apidologie 1-16 

Goulson D. (1999) Foraging strategies of insects for gathering nectar and pollen, and 

implications for plant ecology and evolution. Perspect Plant Ecol 2, 185-209 

Guo Y., Fu B., Qin G., Song H., Wu W., Shao Y., Altaye S.Z., Yu L. (2019) Proteome 

analysis reveals a strong correlation between olfaction and pollen foraging preference in 

honeybees. Int J Biol Macromol 121, 1264-1275 

Inouye D.W. (1980) The terminology of floral larceny. Ecology 61, 1251-1253 

Keasar T. (2010) Large carpenter bees as agricultural pollinators. Psyche 1-7 

Kiill L.H.P., Siqueira K.M.M., Araújo F.P., Trigo S.P.M., Feitoza E.A., Lemos I.B. (2010) 

Biologia reprodutiva de Passiflora cincinnata Mast. (Passifloraceae) na região de 

Petrolina (Pernambuco, Brazil). Oecol Aust 14, 115-127 

Klein A.M., Vaissière B.E., Cane J.H., Steffan-Dewenter I., Cunningham S.A., Kremen C., 

Tscharntke T. (2007) Importance of pollinators in changing landscapes for world crops. 

Philos T R Soc 274, 303-313 

Knight T.M., Steets J.A., Vamosi J.C., Mazer S.J., Burd M., Campbell D.R., Dudash M.R., 

Johnston M.O., Mitchell R.J., Ashman T.L. (2005) Pollen limitation of plant 

reproduction: pattern and process. Annu Rev Ecol Evol Syst 36, 467-497 

Kremen C., Williams N.M., Bugg R.L., Fay J.P., Thorp R.W. (2004) The area requirements of 

an ecosystem service: crop pollination by native bee communities in California. Ecol 

Lett 7, 1109-1119 

Leite A.V., Machado I.C. (2009) Biologia reprodutiva da "catingueira" (Caesalpinia 

pyramidalis Tul., Leguminosae - Caesalpinioideae), uma espécie endêmica da Caatinga. 

Braz J Bot 32, 79-88 

Lima YS, Silva EMS, Cazenave-Tapie R. (2019) O Movimento Slow Food no Território 

Sertão do São Francisco - BA, in: Birochi, R., Rover, O. J., Schultz, G. (Eds.), 

Alimentos bons, limpos e justos da agricultura familiar brasileira. Letras 

Contemporâneas, Florianópolis, pp. 91-104 

Longo J.M., Fischer E. (2006) Efeito da taxa de secreção de néctar sobre a polinização e a 

produção de sementes em flores de Passiflora speciosa Gardn. (Passifloraceae) no 

Pantanal. Braz J Bot 29, 481-488 

Malerbo-Souza D.T., Ribero M.F. (2010) Polinização do maracujá-doce (Passiflora alata 

Dryander). Sci Agrar Paran 9, 37-46 



Capítulo II. O papel das abelhas na reprodução do maracujá-da-caatinga 

77 

 

Oliveira-Silva E., Milward-de-Azevedo M.A., Sampaio-Sá N.A., Sousa D.A., Conceição 

G.M. (2018) New records of Passiflora L. (Passifloraceae) species from Maranhão state 

and Northeastern Brazil. CheckList 14, 346-352 

Oliveira-Teixeira T.P., Ferreira I.N.M., Borges J.P.R., Torezan-Silingardi H.M., Silva-Neto 

C.D.M., Franceschinelli E. V. (2019) Reproductive strategy and the effect of floral 

pillagers on fruit production of the passionflower Passiflora setacea cultivated in Brazil. 

Braz J Bot 42, 63-71 

Pernal S.F., Currie R.W. (2002) Discrimination and preferences for pollen-based cues by 

foraging honeybees, Apis mellifera L. Anim Behav 63, 369-390 

Potts S.G., Biesmeijer J.C., Kremen C., Neumann P., Schweiger O., Kunin W.E. (2010) 

Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends Ecol Evol 25, 345-353 

Roubik D.W. (1989) Ecology and natural history of tropical bees. Cambridge University 

Press, New York 

Santiago E.J.P., Oliveira G.M., Leitão M.M.V.B.R., Moura M.S.B., Gonçalves I.S. (2017) 

Precipitação esperada em diferentes níveis de probabilidade na região de Juazeiro - BA. 

JEAP 2, 457-464  

Santos G.M.D.M., Carvalho C.A., Aguiar C.M., Macêdo L.S., Mello M.A. (2013) Overlap in 

trophic and temporal niches in the flower-visiting bee guild (Hymenoptera, Apoidea) of 

a tropical dry forest. Apidologie 44, 64-74 

Sazima M., Sazima I. (1978) Bat pollination of the passionflower, Passiflora mucronata, in 

southeastern Brazil. Biotropica 100-109 

Scogin R., Young D.A., Jones, C.E. (1977) Anthochlor pigments and pollination biology: II. 

The ultraviolet patterns of Coreopsis gigantea (Asteraceae). Bull Torrey Bot Club 104, 

155-159 

Severson D.W., Parry J.E. (1981) A chronology of pollen collection by honeybees. J Apic Res 

20, 97-103 

Silva M.M., Buckner C.H., Picanço M., Cruz C.D. (1997) Influência de Trigona spinipes 

Fabr. (Hymenoptera: Apidae) na polinização do maracujazeiro-amarelo. An Soc 

Entomol Bras 26, 217-221 

Siqueira K.M.M.D., Kiill L.H.P., Martins C.F., Lemos I.B., Monteiro S.P., Feitoza E.D.A. 

(2009) Ecologia da polinização do maracujá-amarelo, na região do vale do submédio 

São Francisco. Rev Bras Frutic 31, 1-12 

Souza M., Teresinha D. (2011) Biodiversidade de polinizadores em Passiflora cincinnata 

Mast. (Passifloraceae), em Ribeirão Preto, SP, Brasil. Zootec Trop 29, 17-27 

Torres C., Dambolena J.S., Zunino M.P., Galetto L. (2012) Nectar characteristics and 

pollinators for three native co-occurring insects pollinated Passiflora (Passifloraceae) 

from central Argentina. Int J Plant Rep Biol 4, 121-126 

Varassin I.G., Trigo J.R., Sazima M. (2001) The role of nectar production, flower pigments 

and odour in the pollination of four species of Passiflora (Passifloraceae) in south-

eastern Brazil. Bot J Linn Soc 136, 139-152 



Capítulo II. O papel das abelhas na reprodução do maracujá-da-caatinga 

78 

 

Varassin I.G., Ximenes B.M.S., Moreira P.A., Zanon M.M.F., Elbl P., Löwenberg-Neto P., 

Melo G.A.R. (2012) Produção de néctar e visitas por abelhas em duas espécies 

cultivadas de Passiflora L. (Passifloraceae). Acta Bot Bras 26, 251-255 

Varassin I.G., Baggio A.C., Guimarães P.C., Prazeres L.C., Cervi A.C., Bueno R.D.O. (2018) 

Nectar dynamics and reproductive biology of Passiflora actinia Hook. (Passifloraceae) 

in Araucaria Forest. Acta Bot Bras 32, 426-433 

Vogel S. (1990) The role of scent glands in pollination: on the structure and function of 

osmophores. Smithsonian Institution Libraries, Washington 

Yamamoto M., Silva C.I., Augusto S.C., Barbosa A.A.A., Oliveira P.E. (2012) The role of 

bee diversity in pollination and fruit set of yellow passion fruit (Passiflora edulis f. 

flavicarpa, Passifloraceae) crop in Central Brazil. Apidologie 43, 515-526 

 



Capítulo II. O papel das abelhas na reprodução do maracujá-da-caatinga 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Localização do plantio de maracujá-da-caatinga (Passiflora cincinnata Mast.) na 

área de estudo no município de Juazeiro (Bahia, Brasil). [Brasil (A); Juazeiro, Bahia (B); 

Plantio de P. cincinnata (C); Imagem de satélite do local de estudo (D)]. 



Capítulo II. O papel das abelhas na reprodução do maracujá-da-caatinga 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Padrão de produção e concentração de solutos no néctar das flores de Passiflora 

cincinnata Mast. durante a antese. [A linha central representa o valor da média, a caixa 

representa a amplitude, as barras representam os valores máximos e mínimos e os círculos 

representam os pontos outliers; letras distintas representam diferenças significativas pelo teste 

de Tukey a 5% de significância]. 
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Figura 3 Flor de Passiflora cincinnata Mast. [A. Distância entre lateral do androginóforo e 

estigmas (15,7 ± 1,11 mm); B. Distância entre área de acesso ao nectário e estigmas/anteras 

(10,32 ± 1,07); C. Corte transversal na flor indicando nectário].  
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Figura 4 Abelhas pilhadoras de recurso coletando néctar em flores de Passiflora cincinnata 

Mast. em Juazeiro (Bahia, Brasil). [Apis mellifera (A); Centris analis (B); Centris tarsata (C); 

Ceratina sp. (D); Melipona mandacaia (E); Augochlora sp. (F)]. 
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Figura 5 Frequência média de visitas pelas abelhas polinizadoras em flores de Passiflora 

cincinnata Mast. em Juazeiro (Bahia, Brasil). [Letras distintas representam diferenças 

significativas pelo teste t de Student a 5% de significância]. 
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Figura 6 Fluxo de atividade das abelhas em flores de Passiflora cincinnata Mast. e variáveis 

microclimáticas coletadas em Juazeiro (Bahia, Brasil). [Polinizadores ( ); Pilhadores ( ); 

Temperatura ( ); Umidade relativa (...); Intensidade luminosa ( )]. 
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Figura 7 Atividade de pilhagem de pólen por Apis mellifera em flores de Passiflora 

cincinnata Mast. [Seta indica A. mellifera coletando pólen no botão floral em pré-antese; 

círculo mostra pólen autogâmico depositado por A. mellifera]. 
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Figura 8 Atividade diária de coleta dos recursos florais por Apis mellifera nas flores de 

Passiflora cincinnata Mast. em Juazeiro (Bahia, Brasil). [Letras distintas representam 

diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5% de significância]. 
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Figura 9 Abelhas polinizadoras de Passiflora cincinnata Mast. coletadas em Juazeiro (Bahia, 

Brasil). [A largura da barra cinza indica a distância entre a base do androginóforo e a 

localização dos estigmas das flores]. 
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Figura 10 Fluxo de pólen heteroespecífico encontrado no corpo das abelhas polinizadoras de 

Passiflora cincinnata Mast. em Juazeiro (Bahia, Brasil). [Barras à esquerda indicam as 

espécies de abelhas, barras à direita os tipos polínicos, e a largura das linhas indicam a 

amplitude da interação]. 
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Tabela I Resultados dos experimentos de biologia reprodutiva realizados em flores de 

Passiflora cincinnata Mast. em Juazeiro (Bahia, Brasil). 

Tratamento Flores Frutos Taxa de frutificação 

Autopolinização espontânea 20 0 - 

Autopolinização manual 20 0 - 

Polinização cruzada manual 50 26 52 % 

Polinização livre (controle) 70 11 15,71 % 

 

 

 

 

Tabela II Caracterização dos frutos de Passiflora cincinnata Mast. formados a partir da 

polinização livre e polinização cruzada manual em Juazeiro (Bahia, Brasil). 

Aspectos físicos 

Testes de polinização 

CV% 
Valor 

de p Controle 

(Média ± DP) 

Polinização cruzada manual 

(Média ± DP) 

Peso do fruto (g) 91,6 ± 22,51 101,12 ± 20,44 21,42 0,217 

Peso da polpa (g) 46,43
b
 ± 14,82 55,75

a
 ± 11,74 23,97 0,048 

Comprimento (mm) 59,6 ± 3,88 59,57 ± 5,85 9,00 0,987 

Diâmetro (mm) 57,89 ± 5,65 59,45 ± 4,76 8,53 0,395 

Espessura casca (mm) 6,24 ± 1,39 5,47 ± 1,04 20,23 0,074 

Rendimento da polpa (%) 51,32
b
 ± 8,73 56,82

a
 ± 5,94 12,41 0,032 

Número de sementes 330,9 ± 134,94 364 ± 91,22 29,81 0,391 

Médias seguidas por letras distintas na mesma linha diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5% de significância.



Capítulo II. O papel das abelhas na reprodução do maracujá-da-caatinga 

90 

 

 

 

 

 

 

Tabela III Espécies, frequência relativa (F%), constância (C), recurso floral coletado (R), tamanho (T) 

e categoria de abelhas visitantes das flores de Passiflora cincinnata Mast. em Juazeiro (Bahia, Brasil). 

Espécie F% C R T Categoria 

Apidae      

Apis (Apis) mellifera Linnaeus (1758) 38,84 W* N/P PQ PI 

Centris (Hemisiella) tarsata Smith (1874) 2,49 W N PQ PI 

Centris (Heterocentris) analis Fabricius (1804) 21,05 W* N PQ PI 

Centris (Melacentris) obsoleta Lepeletier (1841) 5,79 W N GR PO 

Centris (Trachina) perforator Smith (1874) 1,8 W* N MD PO 

Ceratina sp. 0,13 Y N/P PQ PI 

Euglossa sp. 0,03 Z N PQ PI 

Eulaema (Apeulaema) nigrita Lepeletier (1841) 3,19 W N GR PO 

Melipona (Melipona) mandacaia Smith (1863) 0,33 W N PQ PI 

Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis Olivier (1789) 0,43 W N GR PO 

Xylocopa (Neoxylocopa) grisescens Lepeletier (1841) 25,84 W* N GR PP 

Halictidae      

Augochlora sp. 0,07 Y N PQ PI 

Total 100 - - - - 

W = constante (> 50%), Y = acessório (25 a 50%), Z = acidental (< 25%), W* = constância de 100%; N = néctar, P = 

pólen; PQ = pequeno (< 12 mm de comp.); MD = médio (12 a 14 mm de comp.); GR = grande (> 14 mm de comp.); PI = 

pilhador; PO = polinizador ocasional; PP = potencial polinizador. 
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Tabela IV Medidas, tempo de permanência nas flores (TP), região de contato com os estigmas e anteras (RG), e taxa total de grãos de pólen de 

Passiflora cincinnata Mast. encontrados no corpo das abelhas polinizadoras (TXPC), em Juazeiro (Bahia, Brasil). 

Espécies 

Medidas (mm) 
TP 

(segundos) 
RG 

TXPC 

(%) 
AT LT AA CT 

Centris obsoleta 7,57 ± 0,89 7,26 ± 0,17 5,2 ± 0,35 19,82 ± 1,03 23,7 ± 8,97 T, A 94,52 

Centris perforator 5,1 ± 0,04 5,15 ± 0,14 3,47 ± 0,05 14,74 ± 0,89 11,56 ± 3,67 C, T, A 12,90 

Eulaema nigrita 7,45 ± 0,13 7,64 ± 0,05 5,52 ± 0,25 19 ± 0,18 22,71 ± 9,66 T, A 59,59 

Xylocopa frontalis 11,4 ± 0,67 9,95 ± 0,91 7,82 ± 0,50 27,14 ± 0,87 16,82 ± 3,89 T, A 15,71 

Xylocopa grisescens 9,26 ± 0,11 8,81 ± 0,42 6,9 ± 0,29 25,42 ± 1,20 26,77 ± 16,40 T, A 76,99 

AT = altura do tórax, LT = largura do tórax, AA = altura do abdômen, CT = comprimento total; C = cabeça, T = tórax, A = abdômen. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As flores de Passiflora cincinnata Mast. (Passifloraceae) apresentam diversos 

atributos que às classificam com a síndrome de melitofilia, como a coloração, área de pouso 

para as abelhas, produção de odor e néctar. Entretanto, ainda que apresente características 

associadas à síndrome, as flores receberam visitas de uma considerável diversidade de táxons. 

Entre os aspectos fenológicos, nota-se uma forte correlação entre o fluxo de visitas e a 

quantidade de flores disponíveis, dado que em meses de intensa floração, P. cincinnata 

apresenta um display floral atrativo à fauna visitante. 

As variáveis microclimáticas foram associadas tanto a aspectos da biologia floral, 

quanto a atividade de forrageamento das abelhas. Observou-se uma possível sincronização da 

abertura floral com o aumento da intensidade luminosa; além das taxas de viabilidade polínica 

e volume de néctar associados a temperatura e umidade relativa do ar. Possivelmente, a 

atividade de coleta nas flores pelas abelhas sofreu influência das variáveis climáticas, dado 

que dois grupos foram avaliados separadamente, as abelhas pequenas (pilhadoras) e as 

robustas (polinizadoras), comportando-se de maneira distinta em função dos picos de 

atividade, certamente associado a eficiência termoregulatória e faixa microclimática de 

forrageamento distintas entre os grupos.  

O néctar foi o principal recurso coletado pelas abelhas, de forma que o fluxo de visitas 

foi compatível com os maiores volumes produzidos. Entretanto, o pólen foi o recurso coletado 

em maior quantidade pelas abelhas melíferas (Apis mellifera), a espécie mais abundante 

durante o estudo. A pilhagem de pólen realizada por Apis foi associado a morfometria floral, 

que dificulta a sua coleta de néctar, sendo o pólen um recurso abundante e acessível para o 

aprovisionamento. Dessa forma, A. mellifera é motivada à coleta pela sinalização das flores, 

sendo o odor floral o provável atrativo limitante para as abelhas. De toda forma, a pilhagem 

afeta negativamente a reprodução da espécie, pois praticamente todo o pólen é retirado das 

anteras, e ainda há polinização autogâmica realizada pela melífera, transferindo ao estigma o 

pólen da mesma flor, resultando em uma baixa taxa de vigamento dos frutos, visto que a razão 

pólen/óvulo e os testes de polinização evidenciaram autoincompatibilidade em P. cincinnata 

na área de estudo. 

Notou-se que várias particularidades florais de P. cincinnata limitam o número de 

polinizadores, características como a hercogamia temporal, distância entre os verticilos 

reprodutores e a região de acesso ao néctar, e presença de filamentos na base do 

androginóforo, impedindo o contato direto dos visitantes ao nectário. Como esperado, 
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constatou-se que o tamanho corporal compatível com as peças florais é necessário para a 

polinização de P. cincinnata, no entanto, o aspecto limitante para definição do polinizador 

mais eficiente foi o horário do forrageamento. De forma que o início da atividade de coleta do 

néctar em baixos índices de iluminação por Xylocopa grisescens, fez da espécie a principal 

responsável pela polinização do maracujazeiro-da-caatinga.  

As abelhas que conseguiam acessar o recurso e polinizar as flores (em diferentes 

níveis de eficiência) foram abelhas silvestres, dos gêneros Centris, Eulaema e Xylocopa. 

Essas abelhas se beneficiam com áreas naturais para nidificação, além da diversidade de 

recursos para compor sua dieta. A partir dos grãos de pólen retirados do corpo das abelhas, 

houve prevalência de tipos polínicos associados a espécies nativas e endêmicas de Caatinga. 

Assim, a estrutura da paisagem no entorno justifica o maior número de espécies visitantes e 

polinizadoras, quando comparado a outros estudos realizados com P. cincinnata. 

 

 


