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RESUMO 

 

A família Myrtaceae tem muitas espécies frutíferas, algumas são utilizadas 

comercialmente, entre elas o cambuci (Campomanesia phaea). Os objetivos deste 

trabalho foram descrever a fenologia reprodutiva, a biologia floral, o sistema 

reprodutivo e identificar os polinizadores do cambuci para gerar novos conhecimentos 

que possam contribuir com a produtividade desta espécie. O estudo de fenologia 

reprodutiva foi conduzido por dois anos, em área de ocorrência natural e área de cultivo 

comercial. As fenofases (floração e frutificação) foram monitoradas com duas métricas: 

Índice de atividade (sincronia) e Índice de intensidade (intensidade - Fournier) e 

correlacionadas com fatores abióticos (temperatura, pluviosidade e comprimento do 

dia). Os resultados mostraram que a floração e frutificação na área de ocorrência natural 

e cultivo foram diferentes, mesmo sob mesmas condições climáticas. A floração e 

frutificação foram mais intensas e sincrônicas na área de cultivo. Os fatores abióticos 

não explicaram estas diferenças nas fenofases entre as áreas de estudo, porém a 

adubação do solo e diversidade de polinizadores tiveram papel importante. No estudo de 

polinização de C. phaea foram observados a duração de antese, recursos florais, 

receptividade do estigma e viabilidade polínica. O sistema reprodutivo de C. phaea foi 

investigado baseado na razão P:O e pelos experimentos de polinização manual. Os 

visitantes florais foram capturados e os polinizadores mais eficientes foram 

determinados, conforme número de pólen depositado no estigma e número de frutos 

produzidos. As flores de C. phaea duram dois dias, são hermafroditas e têm o pólen 

como o único recurso disponível para os visitantes florais. A antese é noturna e começa 

em torno das 5 h. O sistema reprodutivo de C. phaea é o autoincompatível. Foram 

coletadas 52 espécies de visitantes florais e entre elas as mais eficientes na polinização 

foram as abelhas noturnas e crepusculares (Megalopta sodalis, Megommation insigne, 

Ptiloglossa latecalcarata e Zikanapis seabrai). Além destas abelhas, as flores de C. 

phaea também foram visitadas e polinizadas por Apis mellifera nos períodos 

crepusculares e diurnos. Para entender como as abelhas noturnas/crepusculares 

encontram as flores do cambuci no escuro foram coletadas amostras dos voláteis florais 

(a noite e durante o dia), pelo método de dynamic headspace e posteriormente 

analisados por GC-MS. Experimentos eletroantenográficos (GC-EAD) e biotestes foram 

realizados para testar se os compostos identificados das flores do cambuci são capazes 
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de estimular respostas eletrofisiológicas e comportamentais nas abelhas 

noturnas/crepusculares. Foram encontrados 14 compostos voláteis nas flores de C. 

phaea, os mesmos nas amostras da noite e do dia, embora a composição relativa do odor 

tenha diferido entre os dois períodos. A emissão dos voláteis é maior a noite durante a 

atividade das abelhas noturnas/crepusculares, e alguns compostos são mais eminentes 

durante a noite (ex, 1-Octanol) e outros ao dia (ex, 2-Phenylethanol). As abelhas 

noturnas foram atraídas para os odores sintéticos da flor do cambuci. Apis mellifera 

também respondeu positivamente ao teste eletroantenográfico e biotestes. Os resultados 

mostraram que os voláteis emitidos a noite pelas flores de C. phaea tem função atrativa 

para as abelhas noturnas/crepusculares, e sugere que 1-Octanol possa ser o composto 

chave nesta atração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

ABSTRACT 

 

The family Myrtaceae has many fruiting species, some are commercially explored. 

Among those species is the cambuci (Campomanesia phaea). The objectives this work 

were to describe the reproductive phenology, the floral biology, the reproductive 

system, and to identify the pollinators of cambuci in order to generate new knowledge 

that may help increase the productivity of this species. The study about reproductive 

phenology was conducted for two years, in an area of natural occurrence and in a 

commercial crop. The phenophases (flowering and fruit set) were monitored with 

Activity index (synchrony) and Intensity index (Fournier intensity) and correlated with 

abiotic factors (temperature, rainfall, and day length). The results showed that flowering 

and fruit set of C. phaea in natural area and crop were different even under same 

climatic conditions. The flowering and fruit set were more intense and synchrony in the 

crop. The abioctic factors do not explain these differences in the phenophases between 

the study areas, but other variables, such as soil fertilization and pollinator diversity, 

play an important role. In the pollination study of C. phaea were observed the anthesis 

duration, floral resources, stigma receptivity, and pollen viability. The reproductive 

system of C. phaea was investigated based on the P:O ratio and by carrying out manual 

pollination tests. The flower visitors were captured and determined the most efficient 

pollinators, according to effectiveness by number of pollen grains deposited in the 

stigma and number of fruit set. The flowers of C. phaea last two days, are 

hermaphrodite, and have pollen as the only resource offered to flower visitors. Its 

anthesis is nocturnal and begins around 5 h. The reproductive system of C. phaea is 

self-incompatible. Were collected 52 species of flower visitors and among them the 

most efficient in pollination were nocturnal and crepuscular bees (Megalopta sodalis, 

Megommation insigne, Ptiloglossa latecalcarata e Zikanapis seabrai). Besides these 

bees, the flowers of C. phaea flowers were also visited and pollinated by Apis mellifera 

in crepuscular and diurnal periods. In order to understand how the nocturnal/crepuscular 

bees find cambuci flowers in darkness flower volatiles were collected (at night and 

during the day) by dynamic headspace method and after analyzed by GC-MS. In 

addition, electroantennographic (GC-EAD) and behavioural experiments (bioassays) 

were performed to test if compounds identified from cambuci flowers are capable in 

eliciting electrophysiological and behavioural responses in nocturnal/crepuscular bees. 
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In total 14 volatiles compounds were found in C. phaea flowers, the same in the night 

and day samples. Although, the relative scent composition differed between these two 

periods. The volatile emission is higher during the activity of nocturnal/crepuscular 

bees, and some compounds are more eminent during the night (e.g., 1-Octanol) and 

some during the day (e.g., 2-Phenylethanol). The nocturnal/crepuscular were attracted 

by synthetic scent of the cambuci flowers. Apis mellifera also showed positive responds 

towards for electroantennographic and behavioural bioassays. The results showed that 

volatiles emitted at night by C. phaea flowers have attractive function to 

nocturnal/crepuscular bees, and suggest that 1-Octanol can be the key compound for 

this attraction.       
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INTRODUÇÃO GERAL 

  

A família Myrtaceae está organizada em duas subfamílias, Myrtoideae e 

Psiloxyloideae, que possuem ao menos 133 gêneros e em torno de 3800 espécies que 

ocorrem em todos os continentes. A maior diversidade de Myrtaceae ocorre na 

Austrália, Sudeste asiático e América do Sul (Johnson & Briggs 1984). A subfamília 

Myrtoideae inclui todas as mirtáceas das Américas e a tribo Myrteae inclui todas as 

mirtáceas brasileiras (Wilson et al. 2005), que reúnem 1013 espécies descritas (Sobral et 

al. 2015). 

Os representantes de Myrtaceae são arbustos e árvores reconhecidos pela 

combinação dos seguintes fatores: folhas simples contendo glândulas de óleo; flores 

hermafroditas, brancas (raramente rosas, vermelhas ou roxas), ovário ínfero, 4-5 pétalas, 

estames numerosos; frutos carnosos, muitas sementes e cálice persistente (Landrum & 

Kawasaki 1997). 

As mirtáceas brasileiras não produzem madeiras valiosas, pois geralmente 

possuem troncos finos (Marchiori & Sobral 1997). Por outro lado, o gênero Eucalyptus 

possui grande valor econômico pela utilização da madeira, mas é exótico no Brasil. O 

valor econômico das mirtáceas brasileiras provém das muitas espécies frutíferas (Figura 

1). Os gêneros Eugenia, Campomanesia, Psidium e Myrciaria agrupam a maior parte 

das espécies de interesse econômico, que representam apenas uma pequena fração do 

grande potencial econômico da família, tendo em vista o número de frutos comestíveis 

não explorados comercialmente (Landrum & Kawasaki 1997). 

O gênero Campomanesia é exclusivo da América do Sul e está representado por 

aproximadamente 25 espécies distribuídas do norte da Argentina a Trinidad Tobago 

(Landrum 1986). Campomanesia phaea (O. Berg) Landrum 1984, o cambuci, é 

endêmica do Brasil e ocorre nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo 

(Lorenzi et al. 2006). No Estado de São Paulo, o cambuci ocorre na vertente da Serra do 

Mar para o planalto paulista e no início do planalto em direção ao interior (Lorenzi 

1992). 

O nome popular “cambuci” é de origem indígena e provém da forma de seus 

frutos, parecidos com os potes de cerâmica indígenas que recebiam o mesmo nome. 

Suas árvores eram abundantes na cidade de São Paulo, tanto que no começo do século 

XX, no ano de 1906, deu nome a um bairro tradicional da cidade, o bairro do Cambuci. 
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Atualmente, devido ao desmatamento das suas áreas de ocorrência natural, o cambuci é 

considerado uma espécie vulnerável pela IUCN (International Union for Conservation 

of Nature). 

O fruto do cambuci apresenta limitações ao consumo humano in natura devido 

ao baixo teor de carboidratos e elevada acidez (pH=2,91) que o torna pouco palatável. 

Porém, apresenta potencial para a industrialização justamente devido a esta acidez e a 

outras qualidades como razoáveis concentrações de ácido ascórbico, minerais e fibras 

alimentares, além do alto rendimento em polpa (Vallilo et al. 2005). Os frutos possuem 

interessantes propriedades aromáticas que os favorecem como agentes flavorizantes em 

alimentos e bebidas (Adati 2001). Estas características do cambuci fazem com que a 

fruta tenha um grande potencial econômico (Kawasaki & Landrum 1997), podendo ser 

utilizada na produção de doces caseiros, sorvetes, aguardente, licores e refrescos 

(Vallilo et al. 2005). 

O comércio do cambuci ainda é incipiente no Brasil, tanto que não consta na 

lista do censo agropecuário do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A 

comercialização ocorre apenas localmente nas cidades com maior tradição de produção 

da fruta. Como o consumo in natura é limitado, a fruta é usada para o beneficiamento 

de cosméticos, bebidas e doces (Figura 2).  

No Estado de São Paulo ocorrem vários eventos tendo como tema principal a 

fruta do cambuci (Figura 2), como por exemplo, cursos de culinária, plantio de mudas e 

a comercialização da fruta in natura e dos produtos beneficiados. O maior evento é a 

“Rota Gastronômica do Cambuci”, que anualmente percorre diversas cidades do interior 

do Estado de São Paulo e finaliza no Mercado Municipal de São Paulo. 

Fenologia é o estudo da periodicidade de eventos biológicos e das causas de sua 

ocorrência (Lieth 1974), sendo assim muito importantes para a compreensão da 

dinâmica das comunidades vegetais (Talora & Morellato 2000). Os eventos fenológicos 

(fenofases) das plantas envolvem brotação de folhas, floração, frutificação e germinação 

de sementes (Lieth 1974) e a periodicidade destes eventos é influenciada por fatores 

bióticos e abióticos (Van Schaik et al. 1993) que afetam profundamente as interações de 

plantas e animais e, consequentemente, a sobrevivência e sucesso reprodutivo destes 

(Elzinga et al. 2007). 

Estudos fenológicos contribuem para o conhecimento da regeneração e 

reprodução das plantas, da organização temporal dos recursos dentro das comunidades e 
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consequentemente das interações planta-polinizador e planta-dispersor (Morellato & 

Leitão-Filho 1992). Gentry (1974) descreveu a fenologia de floração de espécies em 

florestas tropicais em termos de duração, frequência e amplitude, além disso, discutiu a 

significância ecológica de tais categorias em relação à polinização. Bencke & Morellato 

(2002) sugeriram a padronização e combinação de dois índices que analisam períodos 

de atividade e níveis de intensidade das fenofases, facilitando as análises do 

comportamento fenológico das plantas e das interações animal-planta, como por 

exemplo, sincronia de floração e disponibilidade de flores para os polinizadores. 

A polinização é um processo biológico de grande importância em todos os 

ecossistemas terrestres, onde agentes polinizadores são vetores dos grãos de pólen entre 

as flores e auxiliam na fertilização das plantas e, consequentemente, na formação dos 

frutos e sementes. Assim, os polinizadores atuam na manutenção das populações 

vegetais em ambientes naturais, favorecendo o fluxo e a variabilidade genética entre os 

indivíduos. A relevância dos agentes polinizadores animais é enorme, pois que 

aproximadamente 300.000 espécies vegetais (quase 90% de todas as plantas com flores) 

necessitam de polinização animal (Ollerton et al. 2011). Além disso, aproximadamente 

75% das plantas de interesse agrícola cultivadas para produção de alimentos, 

apresentam aumento de produção devido à polinização animal (Klein et al. 2007). Essa 

interação animal-planta é muito importante, que muitas plantas deixariam de existir na 

ausência de seus agentes polinizadores, bem como alguns táxons de insetos, 

especialmente as abelhas, não sobreviveriam sem os recursos florais (Biesmeijer et al. 

2006). Entre os agentes polinizadores, as abelhas se destacam, principalmente nos 

ecossistemas tropicais, onde estimativas sugerem que até 80% das espécies vegetais são 

polinizadas por estes insetos (Bawa et al. 1985). 

Atualmente, há evidências do declínio dos polinizadores em escala mundial, em 

especial de abelhas (Lennartsson 2002; Biesmeijer et al. 2006; Girão et al. 2007; 

Dupont et al. 2011; Becher et al. 2013). Potts et al. (2010) apontam como causa para 

este declínio múltiplos fatores como patógenos, perda e redução de hábitat, competição 

por recursos com espécies invasoras, práticas agrícolas agressivas, incluindo uso 

inadequado de pesticidas e mudanças de clima. Nos países em desenvolvimento, 

cenários de perda de polinizadores são ainda mais preocupantes, pois implicariam numa 

queda mais severa de produção de alimentos (Aizen et al. 2009). Sendo assim, há 

urgência em se conhecer as espécies de polinizadores importantes para as culturas 
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agrícolas do Brasil e determinar medidas efetivas para proteção de seus hábitat (Alves-

dos-Santos et al. 2014). Recentemente Giannini et al. (2015) apontaram as principais 

espécies de polinizadores das culturas agrícolas no Brasil e dentre as espécies cultivadas 

da família Myrtaceae são reconhecidamente importante as abelhas nativas do gênero  

Bombus, da tribo Meliponini e Apis mellifera. 

O presente trabalho foi norteado pelas seguintes perguntas: qual o padrão e o 

período de floração e frutificação do cambuci? O cambuci precisa de polinizadores para 

formar frutos? Se sim, quais são os polinizadores do cambuci? O odor da flor do 

cambuci atrai o seus polinizadores? Para responder as nossas questões iniciais 

dividimos a tese em três capítulos: O primeiro capítulo trata da fenologia reprodutiva 

(flores e frutos) do cambuci que foi acompanhada durante dois anos em dois locais. O 

segundo capítulo trata da polinização do cambuci, onde foram feitos testes para 

conhecer o sistema reprodutivo da espécie e avaliar o papel dos visitantes florais. No 

terceiro capítulo foi feita uma análise dos compostos voláteis emitidos pelas flores do 

cambuci e uma avaliação do efeito dos mesmos no comportamento dos visitantes 

noturnos e crepusculares. 
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Figura 1. Espécies frutíferas de Myrtaceae. (A) araçá – Eugenia sp. (~ 4 cm); (B) jaboticaba – 
Plinia cauliflora (~ 2 cm); (C) pitanga – Eugenia uniflora (~ 2 cm); (D) goiaba – Psidium 

guajava (~ 6 cm); (E) guamirim – Myrcia sp. (~ 3 cm); (F) guabiroba-açú – Campomanesia 

adamantinum (~ 6 cm); (G) guabiroba-cascuda -  Campomanesia sp. (~ 3 cm); (H) grumixama 
– Eugenia brasiliensis (~ 2 cm); (I) grumixama-amarela - Eugenia brasiliensis (~ 2 cm); (J) 
jambo-vermelho – Syzygium malaccense* (~ 7 cm); (K) jambo-branco – Syzygium jambos* (~ 7 
cm); (L) jambinho – Syzygium paniculatum** (~ 4 cm). * Originária da Ásia. ** Originária da 
Austrália. 
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Figura 2. Alguns produtos e eventos que possuem o cambuci como tema principal. 
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Espécie estudada 

Campomanesia phaea apresenta hábito arbóreo, alcançando de 3 a 5 m de altura 

(Figura 4A), e diâmetro à altura do peito de 20 a 30 cm. As flores medem em torno de 3 

cm e os frutos de 5 a 6 cm de diâmetro (região mediana) (Figura 4B e C), são carnosos, 

suculentos e comestíveis (Lorenzi 1992). 

 

 

Figura 4. (A) Aspecto geral de Campomanesia phaea; (B) flores; (C) fruto. 
 

Áreas de estudo 

O estudo foi realizado em três áreas no Estado de São Paulo (Figura 5A) sob o 

domínio de Mata Atlântica senso stricto, com C. phaea em condições distintas: uma 

área de ocorrência natural e duas áreas de cultivo comercial. 

A área de ocorrência natural localiza-se no Parque das Neblinas (23°45´S / 

46°09´W) (Figura 5B), situado nos municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga. Esta 

reserva possui 2.800 ha de extensão. A cobertura vegetal é heterogênea, com 

fragmentos de Floresta Ombrófila Densa em diferentes estágios de sucessão e com 

plantios de eucaliptos entre dois a 50 anos. Nesta área de estudo os indivíduos de C. 

phaea escolhidos ocorrem na borda da mata. No Parque as coletas de dados foram feitas 

entre setembro a maio nos anos de 2011 a 2014. As áreas de cultivo comercial estão 
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localizadas em propriedades particulares situadas no município de Mogi das Cruzes. 

Estas duas propriedades são: Sítio Nagai (23°37´S / 46°11´W) (Figura 5C) com 10 ha, 

dos quais 4 ha são ocupados com o cultivo de cambuci, 3 ha com Reserva Legal 

(vegetação natural) e 3 ha com outros cultivos (ameixa e maracujá). Esta propriedade 

têm aproximadamente 300 árvores de cambuci, das quais 100 encontram-se em fase 

produtiva (indivíduos com mais de 5 anos de idade). A produção anual gira em torno de 

três toneladas. Nesta área as coletas de dados foram feitas entre setembro a maio nos 

anos de 2011 a 2013. Sítio Cambuci Nativa (23°25´S / 46°10´W) (Figura 5D) com 15 

ha, dos quais 6 ha são para o cultivo de cambuci e 9 ha são de Reserva Legal. Esta 

propriedade têm 300 árvores que produzem anualmente em torno de cinco toneladas. 

Nesta área as coletas foram feitas entre setembro 2013 a janeiro 2015. 

O Parque das Neblinas está distante 15 km do Sítio Nagai e 37 km do Sítio 

Cambuci Nativa. O Sítio Nagai está distante 22 km do Sítio Cambuci Nativa. 

O clima da região das três áreas de estudo é do tipo Af (Köppen 1948), 

caracterizado como tropical constantemente úmido com mais de 2000 mm de 

pluviosidade anual, sem sazonalidade definida. As altitudes variam de 700 a 1100 

metros. 
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Figura 5. (A) Localização das áreas de estudo no Estado de São Paulo: 1. Parque das Neblinas 
(B); 2. Sítio Nagai (C); 3. Sítio Cambuci Nativa (D). As linhas amarelas indicam os limites das 
propriedades. 
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Fenologia reprodutiva do cambuci (Campomanesia phaea – Myrtaceae) 

em áreas de cultivo comercial e ocorrência natural. 
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Capítulo 1 - Fenologia reprodutiva do cambuci (Campomanesia phaea 

Campomanesia phaea (O. Berg) Landrum 1984 - Myrtaceae) em áreas de cultivo 

comercial e ocorrência natural. 

 

 

RESUMO 

  

A periodicidade de eventos biológicos afeta as interações entre plantas e 

animais. A família Myrtaceae tem muitas espécies frutíferas, sendo algumas cultivadas 

comercialmente, como por exemplo, o cambuci (Campomanesia phaea). O objetivo 

desse estudo foi descrever por dois anos a fenologia reprodutiva (floração e frutificação) 

de C. phaea correlacionando esses eventos com fatores abióticos em diferentes locais: 

em área de ocorrência natural e área de cultivo comercial. As fenofases de floração e de 

frutificação foram monitoradas em dez indivíduos em cada área de estudo, sendo 

analisados o Índice de atividade (sincronia) e o Índice de intensidade (intensidade - 

Fournier). A sincronia e intensidade de cada fenofase foram correlacionadas com os 

fatores abióticos temperatura, pluviosidade e comprimento do dia. Os resultados 

mostraram que a floração e frutificação de C. phaea na área de ocorrência natural e 

cultivo foram diferentes mesmo sob as mesmas condições climáticas. A floração e 

frutificação foram mais intensas e sincrônicas na área de cultivo quando comparadas 

com a natural. Os fatores abióticos analisados separadamente não explicaram estas 

diferenças das fenofases entre as áreas de estudo, porém outras variáveis não estudadas, 

como a adubação do solo e diversidade de polinizadores também podem influenciar 

estes eventos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Fenologia é o estudo da periodicidade de eventos biológicos e das causas de sua 

ocorrência em relação a fatores abióticos e bióticos dentro de uma mesma ou de várias 

espécies (Lieth 1974). Estudos fenológicos são muito importantes para a compreensão 

da dinâmica das comunidades vegetais, pois contribuem para o entendimento da 

regeneração e reprodução das espécies, da organização temporal dos recursos dentro das 
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comunidades, das interações e da coevolução entre plantas e animais (Talora & 

Morellato 2000).  

No caso de plantas, os eventos fenológicos (fenofases) envolvem brotação de 

folhas, floração, frutificação e germinação de sementes (Lieth 1974). Os períodos destes 

eventos são influenciados por fatores abióticos, como pluviosidade, temperatura e 

irradiação (Frankie et al. 1974) que afetam profundamente as interações ecológicas e 

consequentemente a sobrevivência e sucesso reprodutivo (Elzinga et al. 2007).  

Gentry (1974) foi um dos primeiros a descrever a fenologia das plantas nas 

florestas tropicais, categorizando a fenologia de floração em termos de duração, 

frequência e amplitude e discutindo a significância ecológica de tais categorias em 

relação à polinização. A associação dos períodos de atividade e dos níveis de 

intensidade das fenofases facilita a análise do comportamento fenológico da espécie 

vegetal e das interações animal-planta, pois combina informações de sincronia de 

floração e disponibilidade de flores (Bencke & Morellato 2002). 

A família Myrtaceae possui entre seus representantes numerosas espécies 

frutíferas, algumas exploradas comercialmente pelo grande potencial econômico, entre 

elas o cambuci (Campomanesia phaea), uma espécie arbórea (Kawasaki & Landrum 

1997), que ocorre em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (Sobral et al. 2015). 

Campomanesia phaea é uma espécie autoincompatível e dependente de polinizadores 

para sua frutificação (Cordeiro et al. 2013). 

O objetivo desse estudo foi descrever a fenologia reprodutiva (flores e frutos) de 

C. phaea em condições distintas, em área de ocorrência natural e em área de cultivo 

comercial e relacionar os padrões observados com fatores abióticos. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A fenologia reprodutiva de C. phaea foi monitorada em área de ocorrência natural 

(Parque das Neblinas - 23°45´S / 46°09´W) e em área de cultivo (Sítio Nagai - 23°37´S 

/ 46°11´W). As duas áreas de estudo estão distantes por 15 km. A área de ocorrência 

natural de C. phaea tem 2.800 ha de vegetação densa, onde as árvores de cambuci são 

nativas e bem espaçadas. A área de cultivo comercial de C. phaea tem 4 ha com solo 

adubado (adubo orgânico aplicado a cada 3 meses), no qual 300 árvores plantadas são 
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adensadas e produzem 5 toneladas/ano de frutos. As áreas de estudo localizam-se no 

município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, e estão sob o Domínio de Mata 

Atlântica senso stricto (Oliveira-Filho & Fontes 2000) e a vegetação local natural é 

caracterizada por Floresta Ombrófila Densa. O clima da região é do tipo Af (Koppen 

1948), ou seja, tropical constantemente úmido, com pluviosidade anual superior a 2000 

mm e ausência de sazonalidade definida. As altitudes variam de 700 a 900 m. 

A coleta de dados foi feita semanalmente, durante a floração e frutificação de C. 

phaea, em dois ciclos reprodutivos consecutivos, no período de setembro de 2011 a 

maio de 2012 e de setembro de 2012 a maio de 2013. As fenofases foram monitoradas 

em dez indivíduos de cada área de estudo, conforme critérios de Fournier & Charpantier 

(1975). Foram consideradas como floração as flores em antese e como frutificação os 

frutos verdes e maduros. O padrão de floração foi determinado segundo os critérios 

propostos por Newstrom et al. (1994) e a estratégia de floração de acordo com o 

proposto por Gentry (1974). 

Dois métodos de análise foram aplicados aos dados fenológicos: 

1. Índice de atividade: avalia a presença ou ausência de determinado evento 

fenológico nos indivíduos e é utilizado para estimar a sincronia da fenofase, indicando a 

proporção de indivíduos de uma população que está manifestando determinado evento 

fenológico (Bencke & Morellato 2002). Foi considerado como pico de atividade o 

momento em que o número máximo de indivíduos apresentou determinada fenofase.  

2. Índice de intensidade (percentual de intensidade de Fournier): consiste em 

estimar o percentual de intensidade das fenofases em cada indivíduo. Este método foi 

proposto por Fournier (1974) onde os valores obtidos em campo são divididos em uma 

escala semi-quantitativa de cinco categorias (0 a 4) e intervalo de 25% conforme a 

intensidade da fenofase. O índice foi calculado dividindo-se a soma dos valores de cada 

indivíduo em um dado mês pelo valor máximo possível (número de indivíduos 

multiplicado por quatro). O valor obtido, que corresponde a uma proporção, foi 

multiplicado por 100, para transformá-lo em um valor percentual. 

 

Dados climáticos 

Os dados climáticos de temperatura média mensal e pluviosidade acumulada 

mensal foram fornecidos pela Estação Meteorológica do Parque das Neblinas, 

localizada no município de Mogi das Cruzes, SP. Os dados meteorológicos foram 
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considerados para as duas áreas de estudo devido a proximidade entre elas (15 km). Os 

dados do comprimento do dia (horas luz/dia) do município de Mogi das Cruzes de 

setembro de 2011 a maio de 2013 foram obtidos através do site do Observatório Naval 

Americano (http://www.usno.navy.mil). 

 

Análise dos dados 

A sincronia e a intensidade das fenofases, por meio dos seus dados semanais, 

foram correlacionadas com as variáveis abióticas ambientais (temperatura média 

mensal, pluviosidade acumulada mensal e comprimento do dia) através da Correlação 

de Spearman (ρ) após o teste de normalidade de Shapiro-Wilk.  

Foi considerado correlação significativa o nível de 5% (p≤0,05) e correlação 

altamente significativa os valores abaixo do nível de 0,1% (p≤0,001). Estas análises 

foram feitas através do programa PAST versão 1.85 (Hammer et al. 2001). 

 

 

RESULTADOS 

 

A floração dos indivíduos de C. phaea nas áreas de cultivo e de hábitat natural 

iniciou com a emissão de flores no mês de outubro e estendeu-se até janeiro nos dois 

ciclos reprodutivos (Figura 1). Segundo a classificação de Newstrom et al. (1994) esta 

floração estendida por quatro a cinco meses durante uma única vez ao ano, caracteriza-

se como anual intermediária. O início da frutificação variou, pois no primeiro ciclo 

reprodutivo iniciou em dezembro/11 na área de cultivo e em janeiro/12 na área de 

habitat natural, e em ambas as áreas se estendem até maio/12. No segundo ano do 

estudo, nas duas áreas a frutificação iniciou em novembro e se estendeu até abril na área 

de habitat natural e até maio na área de cultivo (Figura 1). 

O índice de atividade de floração, na área de cultivo no primeiro período de 

estudo, mostrou que a floração de C. phaea foi altamente sincrônica com 100% (n = 10) 

dos indivíduos floridos entre outubro/11 a janeiro/12. Por outro lado, no segundo 

período, a sincronia de floração atingiu 100% dos indivíduos apenas durante um mês  

(Figura 1A). No primeiro período, o índice de atividade para a frutificação na área de 

cultivo revelou maior sincronia desta fenofase (100%) entre janeiro/12 e março/12, 

sendo que a proporção de indivíduos com frutos decresce nos meses subsequentes. No 
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segundo período, a maior sincronia de indivíduos com frutos (100%) foi verificada em 

dezembro/12 e permaneceu até março/13 (Figura 1A). 

O índice de atividade de floração na área de ocorrência natural de C. phaea, no 

primeiro período de estudo, atingiu a sincronia máxima (100%) entre outubro/11 a 

janeiro/12. No segundo período a floração teve sincronia baixa (50%), pois os 

indivíduos floriram em meses distintos. A frutificação na área de ocorrência natural foi 

altamente sincrônica (100%) entre janeiro/12 e fevereiro/12 com todos os indivíduos 

com frutos. No segundo período, a alta sincronia iniciou em janeiro/13 e permaneceu 

até fevereiro/13 (Figura 1B).  

O índice de intensidade na área de cultivo mostrou que a floração atingiu o pico 

em dezembro/11 (75%) no primeiro período e em novembro/12 (65%) no segundo 

período (Figura 2A). Para a fenofase de frutificação, o pico de frutos no primeiro 

período de estudo ocorreu entre fevereiro/12 e março/12 (75%), enquanto no segundo a 

maior intensidade de frutificação ocorreu entre janeiro/13 e fevereiro/13 (75%) (Figura 

2A).  

O índice de intensidade da floração na área de habitat natural de C. phaea, no 

primeiro período do estudo, atingiu o pico entre novembro/11 a dezembro/11 (50%). No 

segundo período de estudo as flores atingiram o pico de intensidade em dezembro/12 

(30%). A fenofase de frutificação atingiu, no primeiro período de estudo, o pico entre 

março/12 (50%) e no segundo período entre janeiro/13 e fevereiro/13 (45%) (Figura 

2B). A maior intensidade de floração foi registrada na área de cultivo, atingindo até 

75% em dezembro/11 (Figura 2A), sendo a intensidade máxima desta fenofase na área 

de ocorrência natural de 50% (Figura 2B). Em ambas as áreas, na maior parte do 

período de floração foram registradas baixa intensidade desta fenofase (> 50%), ou seja, 

os indivíduos abrem poucas flores por dia, padrão descrito por Gentry (1974) como 

estratégia de floração do tipo “steady state”. 
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Figura 1. Fenologia reprodutiva de C. phaea em dois ciclos reprodutivos consecutivos, entre 
setembro de 2011 a maio de 2013: Índice de atividade das fenofases e temperaturas médias 
mensais na área de cultivo (A) e na área de ocorrência natural (B); Índice de atividade das 
fenofases e pluviosidades acumuladas mensais na área de cultivo (C) e na área de ocorrência 
natural (D); Índice de atividade das fenofases e horas luz/dia mensais na área de cultivo (E) e na 
área de ocorrência natural (F). 
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Figura 2. Fenologia reprodutiva de C. phaea em dois ciclos reprodutivos consecutivos, entre 
setembro de 2011 a maio de 2013: Índice de intensidade das fenofases e temperaturas médias 
mensais na área de cultivo (A) e na área de ocorrência natural (B); Índice de intensidade das 
fenofases e pluviosidades acumuladas mensais na área de cultivo (C) e na área de ocorrência 
natural (D); Índice de intensidade das fenofases e horas luz/dia mensais na área de cultivo (E) e 
na área de ocorrência natural (F). 
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Considerando os dados dos dois períodos estudados, em ambas as áreas, o início 

da floração ocorreu em outubro com pico em dezembro. Em outubro os valores de 

temperatura (18°C a 20°C), pluviosidade (168 a 235 mm) e comprimento do dia (12,4 a 

12,89 hora luz/dia) começaram a se elevar em relação aos meses anteriores. Índices 

elevados de intensidade de floração ocorreram entre novembro e dezembro que, em 

geral, foram os meses com os maiores valores de temperaturas médias (20°C a 23,5°C), 

maior pluviosidade acumulada mensal (138 a 422 mm) e os meses com os dias mais 

longos (13,06 a 13,57 horas/dia) (Figuras 1 e 2). 

Na área de cultivo a intensidade da floração teve alta correlação negativa 

significativa com a pluviosidade acumulada mensal (ρ= -0,59; p<0,001) e a sincronia de 

floração teve correlação significativa negativa com a temperatura média (ρ= -0,35; p= 

0,05) e com a pluviosidade acumulada mensal (ρ= -0,53; p= 0,002). A intensidade de 

frutificação na área de cultivo apresentou correlação altamente significativa com a 

temperatura média mensal (ρ= 0,61; p<0,001) e correlação significativa com a 

pluviosidade acumulada mensal (ρ= 0,45; p= 0,002) e com o comprimento do dia (ρ= 

0,45; p= 0,002). A sincronia de frutificação teve correlação altamente significativa com 

a temperatura média mensal (ρ= 0,78; p<0,001), pluviosidade acumulada mensal (ρ= 

0,60; p<0,001) e comprimento do dia (ρ= 0,73; p<0,001) (Tabela 1). Na área de 

ocorrência natural, a intensidade e a sincronia de floração apresentaram, 

respectivamente, correlação altamente significativa (ρ= 0,61; p<0,001) e correlação 

significativa (ρ= 0,39; p= 0,049) com o comprimento do dia e houve também correlação 

significativa da intensidade de frutificação com a temperatura média mensal (ρ= 0,38; 

p= 0,026) (Tabela 1).  
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Tabela 1. Resultados da correlação entre a  sincronia e intensidade da floração e 
frutificação de C. phaea com fatores abióticos nas áreas de estudo, em dois ciclos 
reprodutivos consecutivos, entre setembro de 2011 a maio de 2013. 
 

  Sincronia de 

floração 

Sincronia de 

frutificação 

Intensidade 

de floração 

Intensidade de 

frutificação 

 

 

Área de 

cultivo 

Temperatura média 

mensal 

ρρρρ= -0,35 

p= 0,05 

ρρρρ= 0,78  

p<0,001 

ρ= -0,29 

p= 0,108 

ρρρρ= 0,81 

p<0,001 

Pluviosidade 

acumulada mensal 

ρρρρ= -0,53 

p= 0,002 

ρρρρ= 0,60  

p<0,001 

ρρρρ= -0,59  

p<0,001 

ρρρρ= 0,45  

p= 0,002 

Comprimento  

do dia 

ρ= 0,11 

p= 0,567 

ρρρρ= 0,73  

p<0,001 

ρ= 0,08 

p= 0,649 

ρρρρ= 0,45  

p= 0,002 

 

 

Área 

natural 

Temperatura média 

mensal 

ρ= -0,14 

p= 0,476 

ρ= 0,27 

p= 0,128 

ρ= 0,15 

p= 0,480 

ρρρρ= 0,38 

p= 0,026 

Pluviosidade 

acumulada mensal 

ρ= -0,09 

p= 0,668 

ρ= -0,27 

p= 0,128 

ρ= 0,16 

p= 0,451 

ρ= 0,08 

p= 0,617 

Comprimento  

do dia 

ρρρρ= 0,39 

p= 0,049 

ρ= -0,28 

p= 0,117 

ρρρρ= 0,61 

p<0,001 

ρ= 0,01 

p= 0,944 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A estratégia de floração de C. phaea foi do tipo “steady state” conforme a 

classificação proposta por Gentry (1974). Esta estratégia de floração também foi 

verificada em outras espécies de Myrtaceae, como Myrciaria dubia (Maués & Couturier 

2002), Campomanesia pubescens e Psidium firmum (Proença & Gibbs 1994). Porém 

outras estratégias de floração são reconhecidas para mirtáceas, como “cornucópia”, com 

muitas flores por planta, disponíveis em torno de um mês e “big bang”, com floração 

em massa por planta, em torno de uma semana (Proença & Gibbs 1994). 

No clima da Mata Atlântica senso stricto (médias de temperatura acima de 18°C 

e pluviosidade < 2000 mm) as estações seca e úmida não são evidentes (Oliveira-Filho 

& Fontes 2000), mas a floração das espécies de árvores neste bioma são 

significantemente sazonais, ocorrendo nos meses mais quentes e úmidos entre 

novembro a fevereiro (Morellato et al. 2000). Nas duas áreas de estudo, C. phaea 
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seguiu o padrão de floração sazonal verificado na Mata Atlântica senso stricto com 

evento nos meses com maiores valores de temperatura, pluviosidade e comprimento do 

dia.  

Apesar da aparente sazonalidade na floração de C. phaea com os meses de 

maiores valores de temperaturas médias e pluviosidade, estes fatores analisados 

separadamente tiveram correlações negativas com a intensidade e sincronia de floração. 

Porém, a floração de C. phaea teve correlação positiva e altamente significativa apenas 

com o comprimento do dia na área natural. Em florestas tropicais úmidas, os picos de 

floração tendem a ocorrer durante a época do ano de dias mais longos (Van Schaick et 

al. 1993). Assim, mudanças no número de horas luz/dia podem explicar a sazonalidade 

das espécies de árvores em climas sem clara variação sazonal de temperatura ou 

pluviosidade (Wright & Van Schaick 1994). 

Os fatores abióticos temperatura, pluviosidade e comprimento do dia analisados 

separadamente (Tabela 1) não explicam a maior intensidade e sincronia da floração na 

área de cultivo em relação à área de ocorrência natural de C. phaea (Figuras 1 e 2). Para 

ambientes pouco sazonais, como a Mata Atlântica senso stricto, os fatores ambientais 

devem ter menor influência sobre as fenofases do que em ambientes sazonais (Morellato 

& Leitão-Filho 1996, Fidalgo & Kleinert 2009). Aide (1988) aponta que nas localidades 

onde o clima não é sazonal, as causas que atuam sobre as fenofases devem incluir 

fatores seletivos bióticos, tais como pressão de herbívoros, predadores, competidores, 

polinizadores e dispersores. No presente estudo de fato a riqueza e frequência dos 

visitantes florais foram maiores na área de cultivo, onde o número de flores abertas foi 

maior em comparação com a área de ocorrência natural. 

Nas regiões onde a transição da estação seca para a chuvosa é bem evidente, a 

disponibilidade de água é o principal fator externo controlador da sazonalidade 

(Morellato et al. 1989, Reich 1995). Nestes ambientes percebe-se que a floração de 

mirtáceas tem forte influência dos abruptos aumentos da umidade nos períodos 

chuvosos (Kawasaki 1989, Proença & Gibbs 1994). Por outro lado, na região 

Amazônica onde o clima é muito parecido entre os meses do ano, as espécies de 

Myrtaceae florescem ao longo do período de menor pluviosidade (Souza 1996). Na 

região de Manaus o araçá-boi (Eugenia spititata) floresce ao longo de todo o ano, 

porém os picos são nos meses de menor precipitação (Falcão et al. 1988). 
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Outro aspecto interessante no estudo foi a diferença no padrão de intensidade e 

sincronia de floração de C. phaea do primeiro para o segundo período reprodutivo, nas 

duas áreas investigadas. Na área de ocorrência natural, por exemplo, a intensidade de 

floração de C. phaea no primeiro período chegou a 50% e os indivíduos tiveram alta 

sincronia de floração durante três meses, já no segundo período, a intensidade de 

floração foi de apenas 30% e a sincronia de floração foi baixa. Nos dois períodos de 

floração estudados, foi verificado aumento dos valores de temperatura média de 18 a 

20,4°C (1° ano), para 19,8 a 23,5°C (2° ano), e de pluviosidade acumulada de 946 mm 

(1° ano), para 1227 mm (2° ano). Estes aumentos da temperatura e pluviosidade podem 

ter influenciado na diferença de intensidade e sincronia de floração de C. phaea entre os 

dois períodos reprodutivos. Estudos recentes apontam que as plantas respondem 

rapidamente ao aumento da temperatura no planeta, com consequências no padrão de 

floração, principalmente na época do ano e na intensidade (Fitter & Fitter 2002, Menzel 

et al. 2006, CaraDonna et al. 2014). Além disso, mudanças no padrão de floração entre 

períodos reprodutivos consecutivos podem estar relacionadas a diferenças na 

pluviosidade. Este evento foi observado por Fidalgo & Kleinert (2009), que verificaram 

mudanças no padrão de floração entre períodos reprodutivos consecutivos em seis 

espécies de Myrtaceae na Mata Atlântica senso stricto. 

A baixa sincronia de floração diminui as chances do sucesso reprodutivo de 

espécies autoincompatíveis, pois o sistema reprodutivo exige a transferência de pólen 

entre indivíduos (Pires et al. 2013). A sincronia de floração de espécies que necessitam 

da polinização cruzada pode ser considerada uma resposta evolutiva para pressões 

bióticas (Augspurger 1981, Van Schaik et al. 1993, Ollerton & Lack 1998). Em C. 

phaea, uma espécie autoincompatível, a frutificação não foi afetada com a redução na 

sincronia de floração do segundo ciclo reprodutivo (Figura 2). Provavelmente a grande 

quantidade de pólen oferecido pelas flores de C. phaea compense baixas na sincronia de 

floração.  

A frutificação de C. phaea foi sazonal destoando do padrão geral das espécies da 

Mata Atlântica, que geralmente têm as frutificações espaçadas durante o ano (Morellato 

et al. 2000). Na área de cultivo a intensidade e sincronia da frutificação foram altas e 

tiveram correlações altamente significativas com os fatores abióticos, diferentemente da 

área de ocorrência natural que teve correlação da frutificação apenas com a temperatura 

média. Estes resultados apontam para uma possível influência de fatores abióticos na 
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frutificação de C. phaea, porém outros fatores certamente atuam no número de frutos. 

Uma vez que a frutificação segue a floração, as alterações sobre esta irão afetar os 

resultados da outra (Van Schaik et al. 1993). Por exemplo, na área de cultivo a floração 

foi mais intensa e sincrônica, ou seja, teve maior oferta de flores em relação à área de 

ocorrência natural, e com isso um maior número de flores disponíveis para serem 

polinizadas (Figura 2). Foi registrado também que na área de cultivo a riqueza e 

frequência de abelhas foram maiores do que na área de ocorrência natural (Capítulo 2). 

Consequentemente, isto pode contribuir para o aumento na frutificação na área de 

cultivo. Outro fator que pode explicar para a maior intensidade de frutificação do 

cambuci na área de cultivo é a prática de adubação do solo, realizada na área de cultivo 

a cada três meses, visto que em solos mais nutritivos é evidenciada menor taxa de 

abortos de frutos (Pías & Guitin 2006, Klein et al. 2014). A frutificação também pode 

sofrer influência de outros fatores tais como alocação de recursos energéticos, taxas de 

aborto natural, predação de frutos e sementes (Wiens 1984, Wiens  et al. 1987, 

Charlesworth 1989, Beardsell 1993, Cunningham 2000, Bos et al. 2007) que neste caso 

seriam aspectos limitantes aos frutos. 

A grande variedade de características dos frutos apresentada pelas espécies de 

Myrtaceae está associada a um grupo diversificado de dispersores de sementes, 

principalmente aves e macacos (Pizo 2002). O gênero Campomanesia parece ser 

predominantemente disperso por mamíferos, especialmente macacos (Gressler et al. 

2006). O início da floração de C. phaea ocorrendo no período mais quente e úmido, 

garante a disponibilidade de frutos na estação mais úmida, favorecendo a dispersão das 

sementes, pois é a época de maior atividade de vertebrados dispersores na Mata 

Atlântica (Tabarelli & Peres 2002). Além disto, as sementes de C. phaea também serão 

dispersas em período favorável para a germinação (Van Schaik et al. 1993, Morellato & 

Leitão Filho 1996). 

Os resultados mostram que a intensidade e sincronia da floração de C. phaea 

foram diferentes, mesmo sob as mesmas condições climáticas na área de cultivo e de 

ocorrência natural. Assim, concluímos que temperatura, pluviosidade e comprimento do 

dia analisados separadamente não explicam estas diferenças encontradas. Outras 

variáveis, mas que não foram avaliadas neste estudo, tais como microclimas diferentes 

entre as áreas, fatores bióticos ou adubação do solo podem ter influenciado a maior 

intensidade e sincronia da floração na área de cultivo. A frutificação de C. phaea teve 
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correlação com os fatores abióticos, porém outros elementos também podem atuar nesta 

fenofase, tais como a adubação e diversidade de polinizadores, que certamente têm um 

papel importante. 
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Capítulo 2 - Biologia floral, sistema reprodutivo e polinização do cambuci 

(Campomanesia phaea - Myrtaceae) 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo conhecer a biologia floral, o sistema reprodutivo 

e os polinizadores do cambuci (Campomanesia phaea), visando contribuir com 

informações que possam servir para o aumento da produtividade desta fruta comercial. 

Para a biologia floral foram verificados a morfologia dos elementos florais envolvidos 

no processo de polinização, duração da antese, recursos florais, receptividade do 

estigma e viabilidade polínica. O sistema reprodutivo foi determinado pela razão P:O e 

pelos testes de polinização manual. Os visitantes florais de C. phaea foram capturados e 

entre eles foram identificados os polinizadores mais eficientes, conforme número de 

grãos pólen depositados no estigma e número de frutos formados com uma e duas 

visitas. As flores de C. phaea são hermafroditas, dura um dia, o pólen é o único recurso 

oferecido aos visitantes florais e a antese é noturna, iniciando por volta das 5 h. O 

sistema reprodutivo de C. phaea é autoincompatível. Foram coletadas 52 espécies de 

visitantes florais e entre estas as mais eficientes na polinização do cambuci são as 

abelhas noturnas e crepusculares, Megalopta sodalis, Megommation insigne, Ptiloglossa 

latecalcarata e Zikanapis seabrai. Apis mellifera também foi eficiente na polinização de 

C. phaea com visitas crepusculares e diurnas.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um importante serviço ambiental para os ecossistemas terrestres é o da 

polinização, onde agentes polinizadores são vetores dos grãos de pólen entre as flores e 

auxiliam na fertilização das plantas. Devido às recompensas florais, principalmente 

pólen e néctar, as flores atraem os seus polinizadores. Os traços florais, como o odor, 

facilitam a localização da planta (Dobson 1987) enquanto que a morfologia da flor 

influencia a estratégia de forrageamento do visitante (Faegri & Van der pijl 1971). 

Porém, apenas a morfologia floral não é suficiente para determinar se o visitante floral 
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atua como polinizador de uma dada espécie vegetal (King et al. 2013), sendo o 

comportamento de visita determinante para a eficiência das diferentes espécies de 

polinizadores (Endress 1994). 

As abelhas são os principais agentes polinizadores, estimativas apontam que a 

maioria das espécies vegetais são polinizadas por estes insetos (Bawa et al. 1985). 

Sendo assim, os polinizadores, principalmente as abelhas, realizam um importante 

serviço ecossistêmico (Constanza et al. 1997) atuando na manutenção das populações 

vegetais em ambientes naturais (Ollerton et al. 2011). Além disso, elas contribuem com 

o aumento da produtividade em sistemas agricolas para o fornecimento de recursos 

alimentares (Ricketts et al. 2008). Klein et al. (2007) estimaram que 75% da 

alimentação humana dependem direta ou indiretamente de plantas polinizadas ou são 

beneficiadas pela polinização animal. 

Porém, o cenário atual aponta para um declínio das espécies de abelhas 

(Biesmeijer et al. 2006; Becher et al. 2013), o que seria preocupante na queda da 

produção de alimentos, principalmente para países em desenvolvimento (Aizen et al. 

2009). Portanto, para o Brasil, é primordial conhecer os seus principais polinizadores 

para as culturas agrícolas e proteger seus hábitat (Alves-dos-Santos et al. 2014; 

Giannini et al. 2015). 

Na ausência de polinizadores para a produção agrícola, há tentativas de inserção 

de polinizadores nas culturas. Na Europa e Estados Unidos existem exemplos de grande 

sucesso para culturas de grandes extensões, como por exemplo, a alfafa (Bosch & Kemp 

2001, Pitts-Singer & Cane 2011). No Brasil, os estudos ainda são poucos, mas as 

perspectivas para a utilização dos polinizadores de forma comercial são muitas (Camillo 

2003, Freitas & Oliveira-Filho 2003, Vilhena & Augusto 2007, Oliveira & Schlindwein 

2009, Magalhães & Freitas 2013). Para a família Myrtaceae, que possui espécies 

frutíferas comerciais, os estudos com a goiaba (Psidium guajava), apontaram aumento 

na produção após a introdução de colméias de Apis mellifera (Alves & Freitas 2006, 

Freitas & Alves 2008). 

Apesar do potencial econômico do cambuci (Campomanesia phaea) (Kawasaki 

& Landrum 1997, Adati 2001, Vallilo et al. 2005) não havia informação sobre a sua 

biologia de polinização. Portanto, o objetivo deste estudo foi conhecer a biologia floral, 

o sistema reprodutivo e os polinizadores do cambuci, com isso gerar informações que 

possam contribuir com o aumento da produtividade desta espécie frutífera. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os dados de biologia floral, sistema reprodutivo e dos visitantes florais de C. 

phaea foram coletados semanalmente, durante três períodos de floração, entre os meses 

de setembro de 2011 a janeiro de 2012, setembro de 2012 a janeiro de 2013 e setembro 

de 2013 a janeiro de 2014. 

 

Áreas de estudo 

O estudo foi realizado no município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, em 

duas áreas de cultivo comercial e uma área de ocorrência natural. As áreas de cultivo 

comercial localizam-se no Sítio Nagai (23°37´S / 46°11´W) e no Sítio Cambuci Nativa 

(23°25´S / 46°10´W) e a área de ocorrência natural localiza-se no Parque das Neblinas 

(23°45´S / 46°09´W) (ver Figura 5 na Introdução geral). As três áreas estão sob o 

Domínio de Mata Atlântica e o clima é do tipo Af (Köppen 1948), caracterizado como 

tropical constantemente úmido com mais de 2000 mm de pluviosidade anual, sem 

sazonalidade definida. As altitudes variam de 700 a 1100 m. 

 

Biologia floral 

Para estudar a biologia floral de C. phaea foram utilizados 10 indivíduos da área 

de cultivo do Sítio Nagai. A morfologia da flor foi mensurada com ênfase na descrição, 

medição e quantificação dos elementos envolvidos no processo de polinização. Botões 

florais e flores utilizadas foram previamente fixados em FAA 70%. Para quantificar o 

número médio de óvulos por flor, 15 botões florais de 5 indivíduos foram dissecados e 

os óvulos contados sob microscópio. Para quantificar o número médio de pólen por 

antera, 5 anteras de 5 indivíduos destes mesmos botões florais foram maceradas sobre 

lâmina com solução de glicerina e os grãos de pólen contados sob microscópio. Para 

estimar o número total de pólen em uma flor, o número médio de pólen por antera foi 

multiplicado pelo número médio de anteras de uma flor. A morfologia polínica foi 

investigada por meio de microscopia óptica. Cinco flores de 5 indivíduos foram 

previamente fixadas em ácido acético, para posterior preparo das lâminas pelo método 

de acetólise (Erdtman 1966). A morfologia do grão de pólen foi descrita conforme Barth 

& Barbosa (1972).  
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Foi verificado o horário da antese, tempo de vida da flor e recursos florais 

disponibilizados pelas flores de C. phaea. A receptividade do estigma foi testada em 

flores recém-abertas e após 24 h com peróxido de hidrogênio (Dafni et al. 2005) e 

também com peroxtesmo KO (Dafni & Maués 1998). A viabilidade polínica foi testada 

através da coloração do citoplasma com carmim acético 1,2 % (Radford et al. 1974), em 

flores (N= 5; 5 indivíduos) previamente fixadas em FAA 70%. 

 

Biologia reprodutiva 

O sistema reprodutivo de C. phaea foi verificado por meio da razão pólen:óvulo 

(P:O) e de experimentos de polinizações manuais. 

A razão pólen:óvulo (P:O) foi calculada dividindo-se o número médio de grãos 

de pólen pelo número de médio de óvulos por flor. Os resultados da razão P:O foram 

utilizados como indicador do sistema reprodutivo da planta, conforme as classes 

definidas por Cruden (1977). 

Os experimentos de polinização manual foram realizados em 10 indivíduos na 

área de ocorrência natural e 10 indivíduos na área de cultivo (Sítio Nagai). Para cada 

tratamento, 50 botões florais foram ensacados em pré-antese e desenvolvidos os 

seguintes testes de polinização: 1. agamospermia - botões florais foram emasculados e 

ensacados; 2. polinização cruzada - grãos de pólen, provenientes de flores de indivíduos 

diferentes, foram transferidos para o estigma de flores emasculadas de outros 

indivíduos; 3. autopolinização manual - grãos de pólen foram depositados no estigma da 

própria flor; 4. autopolinização espontânea - botões florais foram ensacados sem 

tratamento posterior. Além disso, foram marcados 100 botões florais destinados a 

verificar a formação de frutos em condições naturais (polinização aberta). Para todos os 

tratamentos citados acima foram contabilizados o número de frutos formados, peso dos 

frutos, número de sementes completas e incompletas.  

O crescimento dos tubos polínicos foi verificado com microscópio de 

fluorescência em pistilos de flores autopolinizadas manualmente. Os pistilos foram 

fixados em FAA 70% nos intervalos de 24, 48 e 72 horas após as polinizações (N= 5 

flores para cada intervalo; 5 indivíduos), amolecidos, clarificados com NaOH por 

aproximadamente 30 minutos e corados com azul-de-anilina (Martin 1959). 
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Visitantes florais e polinizadores 

Os visitantes florais de C. phaea foram capturados com rede entomológica entre o 

período das 5 h até às 12 h, que compreende o início da antese até a senescência das 

flores (estames murchos e ausência de pólen).  

Foram estabelecidas classes de frequência dos visitantes florais de C. phaea, 

calculadas da seguinte forma: (1) para se obter a frequência por intervalo de tempo, 10 

flores foram selecionadas para observação do número de visitas a cada meia hora. O 

número de visitas de determinada espécie foi dividido pelo total de visitas de todas as 

espécies naquele intervalo de tempo. (2) para se obter a frequência por dia, foi feita a 

somatória das frequências de todos os intervalos do dia. O valor obtido foi multiplicado 

por 100, para transformá-lo em um valor percentual. Com isso obteve-se a frequência 

relativa de determinada espécie de visitante nas flores de C. phaea. Acima de 45% de 

frequência a espécie foi classificada como “muito frequente”, entre 44,9% e 10% como 

“frequente” e abaixo de 10% “pouco frequente”.  

Durante as visitas nas flores de C. phaea foi observado e contabilizado o contato 

com o ápice do estigma. A frequência relativa dos contatos no estigma foi calculada da 

seguinte maneira: número de contatos no estigma de determinada espécie de visitante / 

total de observações de tal espécie. O valor obtido foi multiplicado por 100, para 

transformá-lo em um valor percentual. 

A eficiência na polinização foi avaliada por meio de três tratamentos em flores 

previamente ensacadas em botão: (1) após a primeira visita de uma determinada 

espécie, o pistilo da flor foi retirado para a contagem do número de grãos de pólen de C. 

phaea depositados no estigma (PDE) Dafni et al. (2005) e um valor médio de PDE foi 

determinado para cada espécie de visitante floral. (2) após a primeira visita de uma 

determinada espécie, a flor foi ensacada e a formação do fruto acompanhada; (3) mesmo 

procedimento foi feito após duas visitas da mesma espécie. Estes dois últimos métodos 

foram realizados conforme proposto por Ne’eman et al. (2010). 

Os visitantes florais coletados foram depositados na Coleção Entomológica Paulo 

Nogueira Neto (CEPANN).   

 

Análise dos dados 

As frutificações nos diferentes testes de polinização manual nas áreas de estudo 

foram comparadas usando o teste de Qui-quadrado, com a utilização da significância de 
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acordo com a correção de Bonferroni com o nível de 5% (p≤0,05). O teste de Mann-

Whitney foi utilizado para comparação do peso dos frutos, número de sementes 

formadas e número de sementes completas e incompletas entre os tratamentos de 

polinização aplicados. Estas variáveis foram correlacionadas entre si pelo teste de 

Correlação de Spearman. Foi considerada correlação significativa o nível de 5% 

(p≤0,05).  

Os dados de intensidade luminosa (lux) foram coletados por luxímetro digital 

entre o período das 5h até às 12h a cada 30 minutos na área de cultivo. Esta medição foi 

realizada quatro vezes, sendo que para os resultados foi utilizada a média. 

 

 

RESULTADOS 

 

Biologia floral 

Campomanesia phaea possui flores hermafroditas, corola branca, actinomorfa, 

pentâmera, dialipétala e polistêmone (Figura 1A), com 30,4 mm ± 0,38 mm de 

diâmetro. As pétalas medem 10,92 mm ± 0,39 mm de comprimento e 10,36 mm ± 0,62 

mm de largura na parte mediana. A flor possui cerca de 500 estames de coloração 

amarela, com 7,02 mm ± 0,28 mm de comprimento e anteras rimosas. Cada antera 

possui 2436,1 ± 117,8 grãos de pólen e cada flor possui 1.218.000,2 ± 52.611,2 grãos de 

pólen. O pólen é o único recurso oferecido aos visitantes florais e apresenta tamanho 

pequeno (20µm), formato triangular com lados ligeiramente côncavos, aberturas do tipo 

brevicolpado (curta) e superfície lisa (Figura 1B). A flor possui ovário ínfero, estilete 

único e terminal, de coloração amarela, com 8,26 ± 0,09 mm de comprimento e estigma 

arredondado. O ovário possui 111,6 ± 12,1 óvulos. As flores de C. phaea apresentam 

hercogamia, com o estilete mais alto que as anteras.  

Os botões florais de C. phaea (Figura 1C) duraram cerca de 30 dias, desde a 

formação até o início da antese. A antese de C. phaea inicia durante a madrugada por 

volta das 4h30 com a abertura lenta das pétalas do botão floral (Figura 1D) e posterior 

distensão do estigma e estames, a flor encontra-se totalmente aberta por volta das 5h. 

No final da antese após a abertura total da flor o estigma já está receptivo e o pólen 

disponível, com isso não ocorre diferenciação temporal na maturação dos órgãos 

reprodutivos de C. phaea. A flor e a receptividade estigmática duram dois dias. As 
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anteras estão com o pólen disponível (Figura 1E) somente no primeiro dia de antese e 

apenas no período da manhã, até aproximadamente às 12h, após este horário as anteras 

encontram-se praticamente vazias e começam a escurecer e murchar (Figura 1F). No 

segundo dia de antese as flores perdem as pétalas. A média da viabilidade polínica de C. 

phaea foi de 90,3%.  

 
 
 

 
Figura 1. Flor de Campomanesia phaea. (A) flor recém-aberta; (B) Vista polar do grão de 
pólen; (C) botão floral na fase inicial de formação; (D) botão floral em pré-antese; (E) detalhe 
das anteras cheias de pólen, no primeiro dia da antese; (F) flor no segundo dia de antese com 
estames murchos, anteras secas e vazias. 
 

 

Sistema reprodutivo 

Campomanesia phaea é  autoincompatível, uma vez que não houve formação de 

frutos nos tratamentos de autopolinização manual. Esta espécie também não forma 

frutos por agamospermia. O sucesso reprodutivo em C. phaea variou de 30% a 38% nos 

testes de polinização cruzada e de 21% a 28% no controle (Tabela 1). Não houve 

diferença significativa na frutificação entre os testes de polinização cruzada e de 
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polinização aberta (controle) na área natural (p= 0,3463), e também não foi verificada 

esta diferença na área de cultivo (p= 0,3738). Na comparação entre as áreas de estudo, 

não houve diferença significativa (p= 0,3699) nas formação de frutos de polinização 

aberta (controle). A razão pólen:óvulo (P:O) de C. phaea é de 10913,9 o que a define 

como uma espécie com sistema reprodutivo autoincompatível. 

 

Tabela 1. Número de frutos formados e sucesso reprodutivo (%) dos tratamentos de 
polinizações manuais e polinização aberta (controle) de Campomanesia phaea em área de 
ocorrência natural e cultivo comercial, no município de Mogi das Cruzes, SP no período de 
setembro de 2011 a maio de 2013.   

 

Tratamentos (N) 

 

Núm. de flores 

tratadas por 

área 

Núm. de frutos 

 

Área 

natural 

Área de 

cultivo 

Polinização cruzada 50 15 (30%) 19 (38%) 

Autopolinização manual 50 0 0 

Autopolinização espontânea 50 0 0 

Agamospermia 50 0 0 

Controle (polinização aberta) 100 21 (21%) 28 (28%) 

 

 

Os resultados da microscopia de fluorescência demonstraram que os tubos 

polínicos provenientes de autopolinizações manuais crescem ao longo do estilete 

(Figura 2A-B), muitos deles alcançando o ovário e penetrando os óvulos 48 horas após 

a polinização (Figura 2C-D). 
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Figura 2. Fotomicrografias do pistilo de C. phaea. (A-B) Crescimento dos tubos polínicos ao 
longo do estilete de uma flor autopolinizada. (C-D) Óvulos de uma flor autopolinizada, com 
penetração dos tubos polínicos após 48 horas da polinização. 

 

 

Os frutos formados por polinização aberta (controle) foram mais pesados do que 

aqueles formados no teste de polinização cruzada manual, com diferença altamente 

significativa (p<0,001). Porém, o número de sementes viáveis foi maior no teste de 

polinização cruzada manual do que na polinização aberta (p= 0,025) (Tabela 2). Houve 

correlação significativa marginal entre peso e número de sementes (p= 0,05), mas não 

houve correlação entre peso dos frutos e número de sementes viáveis (p= 0,9). 

  

 

Tabela 2. Peso dos frutos, número de sementes formadas e número de sementes viáveis nos 
testes de polinização cruzada e controle do cambuci na área cultivada, com os respectivos 
valores de média, desvio padrão e significância de Mann-Whitney (p<0,05). 

Testes Núm. de frutos 

avaliados 

Peso dos 

frutos 

Núm. de 

sementes 

Núm. de 

sementes viáveis  

Polinização cruzada 12 26,5 ± 11,8 11,2 ± 0,9 7,2 ± 2,6 

Controle  30 38,9 ± 9,9 11,8 ± 0,9 4,4 ± 2,8 

p  < 0,001 0,395 0,025 
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Visitantes florais e polinizadores 

Foram coletados 371 visitantes nas flores de C. phaea, pertencentes a 52 

espécies de insetos, sendo: 44 espécies de abelhas, cinco espécies de dípteros, duas 

espécies de vespas e uma espécie de lepidóptero. A riqueza dos visitantes e a 

abundância de indivíduos coletados na área de cultivo foi maior em relação a área de 

ocorrência natural de C. phaea: 44 espécies e 339 indivíduos contra 21 espécies e 32 

indivíduos. Trinta e uma espécies foram exclusivas na área do cultivo, oito exclusivas 

da área de ocorrência natural e 13 foram comuns as duas áreas (Tabela 3). Algumas das 

espécies coletadas nas duas áreas de estudo estão representadas nas Figura 3. 

 

 

Tabela 3. Número de indivíduos dos visitantes florais de Campomanesia phaea nas áreas de 
cultivo comercial e em área de ocorrência natural no município de Mogi das Cruzes-SP, em três 
ciclos de floração, entre setembro a janeiro dos anos 2011, 2012 e 2013. 

Espécies Cultivo Natural 
 Apidae   

 Apini   
  Apis mellifera Linnaeus, 1758 142 7 
 Bombini   
  Bombus brasiliensis Lepeletier, 1836 5 2 
  Bombus morio Swederus, 1787  4  
 Centridini   
  Centris (Melacentris) confusa Moure, 1960 1  
  Epicharis (Epicharitides) obscura Friese, 1899 1  
 Euglossini   
  Euglossa anodorhynchi Nemésio, 2006 1  
 Meliponini   
  Melipona bicolor Lepeletier, 1836 3  
  Melipona quadrifasciata Lepeletier, 1836 12  
  Paratrigona subnuda Moure, 1947 16 1 
  Partamona helleri Friese, 1900 23  
  Schwarziana quadripunctata Lepeletier, 1836 2  
  Trigona spinipes Fabricius, 1793 24  
 Tapinotaspidini   
  Lophopedia nigrispinnis (Vachal, 1909) 1  
  Paratetrapedia fervida (Smith, 1879) 2  
  Paratetrapedia volatilis (Smith, 1879) 1 1 
  Trigonopedia sp.1 7  
  Trigonopedia sp.2 1 1 
 Eucerini   
  Thygater analis Lepeletier, 1841 1  
  Thygater armandoi Urban, 1999 1  
  Thygater paranaensis Urban, 1967 2  
  Trichocerapis mirabilis (Smith, 1865) 1  
Colletidae   
 Diphaglossini   
  Ptiloglossa latecalcarata Moure, 1945 25 4 
  Zikanapis seabrai Moure, 1953 5 1 
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Continuação Tabela 1   
Espécies Cultivo Natural 

Hylaeini   
  Hylaeus (Hylaeopsis) sp. 1  
  Hylaeus sp.1  1 
  Hylaeus sp.2 2 1 
  Hylaeus sp.3  1 
Halictidae   
 Augochlorini   
  Augochlora sp.1  1 
  Augochlora sp.2 1  
  Augochloropsis electra (Smith, 1853) 1 1 
  Augochloropsis sp.1 1 1 
  Augochloropsis sp.2 1  
  Augochloropsis sp.3  1 
  Augochloropsis sp.4  1 
  Neocorynura sp. 1  
  Pseudaugochlora callaina Almeida, 2008  1 
  Pseudaugochlora erythrogaster Almeida, 2008 1  
  Megalopta sodalis (Vachal, 1904) 15 2 
  Megommation insigne (Smith, 1953) 6 2 
 Halictini   
  Dialictus sp.1 1 1 
  Dialictus sp.2  1 
  Dialictus sp.3  1 
Megachilidae   
 Megachilini   
  Megachile (Moureapis) sp.1 1  
  Megachile (Moureapis) sp.2 1  
Vespidae   
  Vespidae sp.1 2  
  Vespidae sp.2 1  
Syrphidae   
  Ocyptamus sp.1 1  
  Ocyptamus sp.2 1  
  Ornidia obesa (Fabricius, 1775) 1  
  Palpada pygolampa (Wiedemann, 1830) 3  
  Sphiximorpha barbipes Loew, 1853 1  
Nymphalidae   
  Heliconius sp. 1  
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Figura 3. Visitantes florais de Campomanesia phaea. (A) Ptiloglossa latecalcarata; (B) 
Bombus brasiliensis; (C) Bombus morio; (D) Megommation insigne; (E) Megalopta sodalis; (F) 
Apis mellifera; (G) Augochlorini sp.; (H) Melipona quadrifasciata; (I) Melipona bicolor; (J) 
Partamona helleri; (K) Paratrigona subnuda; (L) Ocyptamus sp.1. 
 

 

A frequência das espécies dos visitantes florais de C. phaea variou conforme a 

hora do dia (Figura 4). No início da antese, entre 5h e 5h30, ainda sem luz solar, as 

abelhas noturnas/crepusculares Ptiloglossa latecalcarata, Megommation insigne, 

Megalopta sodalis e Zikanapis seabrai foram os únicos visitantes florais observados, 

sendo a primeira muito frequente nas flores e as demais frequentes. No período 

crepuscular, entre às 5h30 e 6h, estas mesmas espécies são frequentes, registrando-se 

neste período as primeiras visitas de Apis mellifera. Ao nascer do sol às 6h, as espécies 
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noturnas/crepusculares (Ptiloglossa latecalcarata, Megommation insigne) foram pouco 

frequentes, Apis mellifera foi muito frequente e as demais espécies diurnas pouco 

frequentes. Após as 6h30, Apis mellifera é a única espécie frequente e as demais 

espécies são pouco frequentes (Figura 4). A Figura 5 mostra visitas sequenciais das 

espécies de abelhas noturnas/crepusculares e crepusculares/diurnas (Apis mellifera). 

Com a alta frequência de visitas durante o período da manhã e consequente retirada de 

pólen, às 12h as anteras já se encontram vazias, sendo que a partir deste horário não 

houve registro de visitas às flores. 

 

 
Figura 4. Frequência (%) dos visitantes florais de C. phaea e intensidade luminosa na área de 
cultivo comercial por intervalo de tempo analisado. O nascer do sol está indicado com a 
ilustração do sol. A percentagem no topo indica a frequência de visitantes entre 5 h às 12 h. 
Note que até o nascer do sol já ocorreram 50% das visitas. 
 

 



 

56 

 

 
Figura 5. Fotos sequenciais dos visitantes noturnos e crepusculares nas flores de 
Campomanesia phaea. (A-C) Megalopta sodalis; (D-F) Ptiloglossa latecalcarata; (G-I) 
Megommation insigne; (J-L) Apis mellifera. A sequência ilustra a coleta de pólen e o contato 
com o estigma. 

 

 

Somente as espécies de Bombus, Centridini, Ptiloglossa latecalcarata e 

Zikanapis seabrai contataram as estruturas reprodutivas em 100% das visitas (Figura  

6). Estas abelhas, exceto Bombus, acessam as flores “abraçando” um grupo de estames e 

coletam o pólen por vibração. Como são de grande porte, sempre tocam o estigma com 

a parte ventral do tórax e abdome (Figura 3A). As espécies de Bombus coletam o pólen 

raspando as anteras (Figura 3B-C). As espécies Megommation insigne (Figura 3D, 5A-

C) e Megalopta sodalis (Figura 3E, 5G-I) coletaram o pólen vibrando as anteras e 

contataram o estigma em 66% e 55% das visitas, respectivamente (Figura 6). As 
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espécies de Eucerini, Megachilini, Tapinotaspidini, Apis mellifera e Euglossa 

anodorhynchi ocasionalmente contatam o estigma das flores ao girar em círculos sobre 

os estames, momento em que raspam as anteras para coletar o pólen (Figura 3F). As 

espécies de Augochlorini e Melipona (Figura 3G-I) coletam o pólen por vibração e 

ocasionalmente contatam o estigma. As espécies de Halictini também coletam o pólen 

por vibração, mas não contatam o estigma. As demais espécies de Meliponini (Figura 

3J-K) e Hylaeus raspam as anteras para obter o pólen e não contatam o estigma das 

flores. As espécies de Diptera, Lepidoptera e Vespidae pousam sobre as anteras e 

permanecem quase imóveis se alimentando de pólen (Figura 3L), dessa forma não 

contatam o estigma. 

 

 

 
Figura 6. Frequência de contato das espécies de abelhas com o estigma das flores de C. 

phaea. Número de visitas observadas por espécie: Bombus spp. (N=27), Centris confusa 
(N=3), Epicharis obscura (N=5), Ptiloglossa latecalcarata (N=25), Zikanapis seabrai 

(N=15), Megommation insigne (N=15), Megalopta sodalis (N=15), Megachile spp. 
(N=6), Eucerini spp. (N=8), Apis mellifera (N=61), Euglossa anodorhynchi (N=6), 
Melipona spp. (N=21), Augochlorini spp. (N=18), Tapinotaspidini spp. (N=8). As 
primeiras cinco espécies são de grande porte. 
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A Tabela 4 apresenta os resultados dos testes de eficiência de polinização dos 

visitantes florais após uma ou duas visitas e a quantidade de deposição de pólen no 

estigma. As abelhas que depositaram maior quantidade de pólen no estigma de C. phaea 

foram: Megalopta sodalis, Apis mellifera, Ptiloglossa latecalcarata, e Zikanapis 

seabrai. Do total de flores (N=19) que receberam uma visita de Megommation insigne 

foram formados 10 frutos (53%), e quando as mesmas visitaram duas vezes as flores 

ocorreu 100% de frutificação (N=2). Outros visitantes que foram eficientes com apenas 

uma visita foram Megalopta sodalis, Ptiloglossa latecalcarata, e Zikanapis seabrai, 

com mais de 30% de frutos formados. Todas estas espécies são de hábito 

noturno/crepuscular e visitam as flores antes do nascer do sol. Apis mellifera que 

ocasionalmente contata o estigma, formou frutos apenas com duas visitas. Por outro 

lado, as espécies de Bombus, que sempre contatam o estigma (Figura 6), em 12 flores 

visitadas (com uma visita cada) não houve formação de frutos (Tabela 4).  

 
 
Tabela 4. Testes de eficiência de polinização dos visitantes florais em Campomanesia phaea 
através do número médio de grãos de pólen ± desvio padrão depositados no estigma (n=número 
de visitas) e formação de frutos com uma e duas visitas (n=número de flores), realizados na área 
de cultivo comercial no município de Mogi das Cruzes-SP, entre o período de setembro de 2012 
a janeiro de 2013 e setembro de 2013 a janeiro 2014. 

 
Espécie 

Núm. pólen 
depositados no 

estigma (n) 

Frutos formados 

 1 visita (n) 2 visitas (n) 
Apis mellifera 81 ± 72 (14) 0 (26) 9 (26) 
Augochlorini spp. 9 ± 5 (7) 0 (5)  
Bombus spp. 20 ± 40 (9) 0 (12)  
Eucerini spp. 15 ± 6 (3) 0 (3)  
Megachile spp. 10 ± 3 (2)   
Megalopta sodalis  85 ± 80 (10) 6 (12) 0 (2) 
Megommation insigne 39 ± 66 (21) 10 (19) 2 (2) 
Melipona spp. 14 ± 20 (4) 0 (5)  
Ptiloglossa latecalcarata 70 ± 69 (28) 7 (17) 10 (20) 
Tapinotaspidini spp. 2 ± 5 (2)   
Paratrigona subnuda 0 (3)   
Partamona helleri 0 (5)   
Trigona spinipes 0 (5)   
Zikanapis seabrai 61 ± 54 (4) 1 (3)  

 

 

DISCUSSÃO 

 

A flor de Myrtaceae é caracterizada como flores abertas do tipo prato (Faegri & 

van der Pijl 1971, Endress 1994) e sua estrutura geral varia pouco entre os seus 
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representantes quando comparada com outras famílias (Lughadha & Proença 1996). Em 

Myrtaceae flores menores são mais comuns, embora o tamanho varie de pequeno (< 1,5 

cm de diâmetro), como em Calyptranthes e Myrcia a relativamente grande (> 2,0 cm), 

como em Acca e Campomanesia (Gressler et al. 2006). A flor de Campomanesia phaea 

segue a estrutura padrão da família, porém o seu tamanho (> 3,0 cm) é maior que a 

maioria das outras mirtáceas. 

O tipo floral de C. phaea favorece a visita por diversos grupos de visitantes 

florais, mas no presente estudo as flores foram visitadas apenas por insetos, 

possivelmente devido ao fato desta espécie oferecer somente pólen como recurso. 

Outros gêneros de Myrtaceae, como Eucalyptus e Syzygium originários da Austrália, 

secretam néctar, o que faz com que os visitantes florais observados além dos insetos, 

incluam também marsupiais, morcegos, pássaros e répteis (Armstrong 1979, Hopper 

1980, Crome & Irvine 1986, Whitaker 1987, Roitman et al. 1997). Nas mirtáceas 

brasileiras são poucas as evidências de produção de néctar, observada em Myrciaria 

cauliflora (Malerbo et al. 1991), Myrciaria dubia (Maués & Couturier 2002), Psidium 

guajava e Eugenia spp. (Ramalho et al. 1990). 

Na Mata Atlântica o pólen de Myrtaceae tem uma grande importância para as 

abelhas, visto que em um levantamento extenso neste bioma Wilms (1995) mostrou que 

36% das espécies de abelhas visitam espécies de Myrtaceae para o consumo deste 

recurso. Nas áreas de Mata Atlântica algumas espécies do gênero Melipona têm o pólen 

de Myrtaceae como uma das principais fontes de alimento (Wilms & Wiechers 1997, 

Oliveira-Abreu et al. 2014) e em ninhos de Hylaeus (Colletidae) revelou-se a 

predominância de grãos de pólen desta família (Cordeiro & Alves-dos-Santos 2008). 

A grande quantidade de pólen na flor de C. phaea e sua elevada viabilidade 

(90,3%) fazem com que a taxa pólen:óvulo seja alta, o que é característico de espécies 

autoincompatíveis (Cruden 1977). A autoincompatibilidade de C. phaea foi confirmada 

por meio dos testes manuais de polinização, visto que das 100 flores que foram 

autopolinizadas não geraram fruto. Porém, as imagens da microscopia de fluorescência 

mostraram que nas autopolinizações o pólen germina no estigma e os tubos polínicos 

crescem ao longo do estilete e chegam até os óvulos. Sendo assim, o não 

desenvolvimento dos frutos de C. phaea provenientes de autopolinizações manuais pode 

ser indicativo da existência de mecanismos de autoincompatibilidade de ação tardia 

(Gibbs & Bianchi 1993). Nas espécies de interesse econômico é importante o 
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entendimento do sistema de autoincompatibilidade, pois pode gerar informações úteis 

no planejamento de estratégias de melhoramento e composição de pomares, os quais 

venham a garantir uma adequada polinização (Schifino-Wittmann & Dall’Agnol 2002). 

O sistema reprodutivo de C. phaea é alogamo obrigatório para, com isso a 

espécie depende de vetores de pólen para que ocorra a frutificação. Isto também foi 

verificado para Campomanesia velutina (Proença & Gibbs 1994), por outro lado em 

Campomanesia pubescens ocorre uma pequena taxa de autopolinização mesmo sendo 

predominante alógama (Torenzan-Silingardi & Del-Claro 1998). Conforme Bawa 

(1974), o sistema reprodutivo da grande maioria das espécies arbóreas nas florestas 

tropicais é autoincompatível, o que evidencia a importância dos polinizadores na 

manutenção destes ecossistemas. 

O número de espécies e a abundância de visitantes florais foram maiores na área 

de cultivo, este fato aliado a maior proximidade entre os indivíduos de C. phaea poderia 

refletir na maior frutificação (polinização aberta - controle) em relação a área de 

ocorrência natural. Como foi destacado por Bawa et al. (1985) com a estrutura das 

florestas tropicais ocorre menos transporte de pólen entre indivíduos. Porém na área de 

ocorrência natural mesmo com baixa densidade das árvores de C. phaea e menor 

número de visitantes florais, não houve diferença significativa da frutificação em 

relação a área de cultivo. Provavelmente outros fatores não mensurados neste estudo 

devem estar igualando as taxas de frutificação nas duas áreas de estudo, como exemplos 

especulativos a alocação de recursos energéticos, depressão endogâmica, taxas de 

aborto natural e predação de frutos (Wiens 1984, Wiens et al. 1987, Bertin et al. 1989, 

Charlesworth 1989, Beardsell 1993, Cunningham 2000, Korbecka et al. 2002, Bos et al. 

2007).   

As abelhas foram os principais visitantes florais de C. phaea, o que reafirma o 

padrão para as mirtáceas no Brasil. As espécies de Meliponini, Bombini e Apis mellifera 

foram apontadas nas revisões de Lughadha & Proença (1996) e Gressler et al. (2006) 

como os principais polinizadores de Myrtaceae no Brasil. Porém, a maioria dos estudos 

utilizados nestas revisões usaram a frequência de visita e o contato no estigma dos 

visitantes florais para definir os polinizadores. Dessa forma, poucos podem realmente 

comprovar a eficiência de polinização das espécies apontadas como polinizadoras e 

outras espécies podem estar sendo subestimadas apenas por não serem frequentes. A 

frequência de visitação e eficiência de polinização são independentes (Mayfield et al. 
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2001). Indicar as espécies mais frequentes como polinizadoras pode ser um erro 

interpretativo, visto que estas não necessariamente atuam como polinizadores (King et 

al. 2013), fato bem documentado por Primack & Silander (1975) e Popic et al. (2013). 

Mesmo a taxa de contato no estigma, que costuma ser muito utilizada para definir os 

potenciais polinizadores pode ser enganosa (Olsen 1997, Petanidou & Potts 2006, 

Ne’eman et al. 2010). Isto foi constatado no presente estudo com C. phaea, pois foi 

verificado que as espécies Megalopta sodalis e Megommation insigne, que nem sempre 

contatam o estigma, foram mais eficientes na frutificação do que Bombus morio, que 

contata o estigma em 100% das visitas. Este resultado, provavelmente deve-se ao fato 

de que M. sodalis e M. insigne visitam as flores de C. phaea no início da antese, 

momento em que a quantidade de pólen disponível é maior, e assim estas abelhas 

depositam mais pólen no estigma do que as espécies de Bombus, que visitam as flores 

quando tem menos pólen disponível. A menor contribuição de espécies de Bombus na 

frutificação também poderia estar associada ao padrão de visitação deste grupo de 

abelha, que tendem a realizar mais visitas entre flores co-específicas. 

Apesar da flor de C. phaea favorecer a visita de muitas espécies de insetos (N= 

52), podendo ser considerada generalista, poucas espécies (cinco) foram eficientes na 

polinização. Isto demonstra que mesmo para uma flor generalista as condições para uma 

espécie ser polinizadora são mais especializadas do que somente a visitação (King et al. 

2013). Os polinizadores mais eficientes de C. phaea foram as abelhas 

noturnas/crepusculares (Megalopta sodalis, Megommation insigne, Ptiloglossa 

latecalcarata, Zikanapis seabrai) e Apis mellifera que é diurna, mas também realizou 

visitas no período crepuscular. O fato de estas abelhas coletarem os seus recursos em 

flores durante a noite, sem competição com os visitantes florais diurnos, é citado como 

o maior valor adaptativo deste comportamento (Wcislo et al. 2004, Wcislo & Tierney 

2009). As abelhas noturnas e crepusculares tem a visão adaptada para pouca luz, pois os 

olhos compostos e os ocelos são maiores em comparação com as abelhas diurnas 

(Jander & Jander 2002, Warrant et al. 2004) e fisiologicamente adaptados para a visão 

noturna (Greiner et al. 2004a,b, Berry et al. 2011). Por outro lado, Apis mellifera que é 

principalmente diurna, mas também pode ser crepuscular (Roubik 1989, Warrant et al. 

1996, Carneiro & Martins 2012) possui adaptações para captar fótons de luz o que 

permite a atividade durante os períodos de pouca luminosidade, além de não ser 

limitante com a luz solar (Warrant et al. 1996).  
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Conforme Michener (2007) “Bee biologists tend to work in warm sunny places 

during pleasant times of day”. Assim, o hábito de realizar coletas somente durante o dia, 

pode contribuir para que as espécies de abelhas noturnas sejam pouco estudadas e 

raramente mencionadas como polinizadores. Neste sentido, Proença & Gibbs (1994) 

alertaram que espécies de abelhas visitantes noturnas podem estar sendo subestimadas 

na polinização de Myrtaceae, por estas ocorrerem em períodos não comuns de coleta. 

Nos estudos com mirtáceas com antese noturna, e que houve amostragem antes do 

nascer do sol, percebeu-se um grande número de visitas das abelhas 

noturnas/crepusculares (Souza 1996, Proença & Gibbs 1994). Assim, espécies de 

Myrtaceae com antese noturna devem ser melhor estudadas quanto sua interação com as 

abelhas noturnas, principalmente com as espécies de Halictidae e Colletidae.  

A interação das abelhas Colletidae com Myrtaceae é bastante estreita na 

Austrália (Michener 1965, Armstrong 1979) e também nos Neotrópicos (Frankie et al. 

1983, Proença & Gibbs 1994). Colletidae e Myrtaceae têm origem na Gondwana e se 

diversificaram no período Cretáceo (Johnson & Briggs 1984, Almeida et al. 2012), com 

histórias evolutivas mútuas (Proença 1992). Na espécie de Myrtaceae estudada, C. 

phaea, duas espécies de Colletidae (Ptiloglossa latecalcarata e Zikanapis seabrai) estão 

entre as mais eficientes na polinização. 

Outro polinizador de C. phaea é Apis mellifera, que foi muito frequente após o 

nascer do sol, mas contata o estigma apenas em 30% das visitas. O tamanho corpóreo de 

Apis mellifera dificulta o seu contato com o ápice do estigma de C. phaea. Com isso, 

uma única visita desta abelha nas flores de C. phaea não resulta em formação de frutos, 

porém quando visita por mais de uma vez a mesma flor aumentam se as chances de 

polinização. Torenzan-Silingardi & Del-Claro (1998) com Campomanesia pubescens 

testaram a eficiência de polinização de A. mellifera com mais de uma visita e a 

frutificação foi muito baixa. Apis mellifera é eficiente na polinização da goiabeira 

(Psidium guajava) com apenas uma visita, a partir de duas visitas aumenta a produção 

de sementes por fruto (Freitas & Alves 2008). Para Megommation insigne e Ptiloglossa 

latecalcarata a eficiência de polinização nas flores de C. phaea também aumenta com 

mais de uma visita. 

A presença nos cultivos de cambuci de Apis mellifera junto com polinizadores 

nativos pode contribuir para o incremento da polinização, e consequente aumento na 

produção dos frutos. Garibaldi et al. (2013) mostraram que em cultivos agrícolas onde 
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ocorrem ambos, Apis mellifera e polinizadores nativos, a produção é maior do que 

quando estão separados. A interação inter-específica dos visitantes florais é citada como 

uma explicação para este aumento na polinização e produção, pois provoca maior 

movimentação entre as plantas promovendo assim maior transferência de pólen 

(Greenleaf & Kremen 2006, Brittain et al. 2013)  

A inserção de colmeias de Apis mellifera nos cultivos de cambuci pode elevar a 

produtividade do fruto. Porém, os outros polinizadores eficientes de C. phaea, as 

espécies de abelhas noturnas e crepusculares, não são passíveis de serem criados 

racionalmente, devido ao hábito de nidificação (Rozen 1984, Almeida 2008, Jansen 

1968, Wcislo et al. 2004, Santos et al. 2010). Diante deste cenário, para aumentar a 

produtividade do cambuci, são necessárias boas práticas nas áreas de cultivo para 

manter ou aumentar a população das abelhas noturnas e crepusculares. As atitudes mais 

comuns e mais rápidas seriam a manutenção da vegetação nativa no entorno das áreas 

de cultivos e a não utilização de inseticidas que possam eliminar estes visitantes florais. 
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Os voláteis florais de Campomanesia phaea (Myrtaceae) e os efeitos no 

comportamento de seus polinizadores noturnos e crepusculares 
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Capítulo 3 - Os voláteis florais de Campomanesia phaea (Myrtaceae) e os efeitos no 

comportamento de seus polinizadores noturnos e crepusculares 

 

 

RESUMO 

 

O cambuci (Campomanesia phaea) têm as abelhas noturnas e crepusculares 

como os polinizadores mais eficientes. Estas abelhas possuem visão adaptada para 

voarem a noite e encontrar as flores e os ninhos. Os voláteis emitidos a noite pelas 

flores provavelmente também são muito importantes para guiar estas abelhas. Os 

objetivos deste estudo foram: i) analisar os voláteis emitidos pelas flores de C. phaea às 

5h (sem luz) e às 10h; ii) testar a percepção e atração das abelhas noturnas/crepusculares 

aos compostos mais abundantes emitidos pelas flores de C. phaea. Os voláteis florais 

foram coletados pelo método de dynamic headspace e analisados por GC-MS. Após a 

identificação dos voláteis emitidos pelas flores de C. phaea, uma mistura sintética 

destes compostos foi preparada para ser utilizada no teste GC-EAD com Apis mellifera 

e nos biotestes na estufa e na natureza. Foram identificados 14 compostos emitidos 

pelas flores de C. phaea, e estes são os mesmos a noite e ao dia. Porém a emissão 

noturna de voláteis é maior e alguns compostos são mais eminentes a noite (1-Octanol) 

e outros ao dia (2-Phenylethanol). Apis mellifera respondeu aos voláteis no teste GC-

EAD e no bioteste na estufa. Na natureza as abelhas noturnas/crepusculares foram 

atraídas aos compostos oferecidos. Os resultados apontam que o buque floral de C. 

phaea emitido durante a noite tem função atrativa para as abelhas 

noturnas/crepusculares, além do que sugerem que 1-Octanol pode ser o volátil floral 

chave nesta atração.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para a interação entre uma planta e uma abelha ocorrer, sinais florais são 

essenciais e são oferecidos pelas flores por meio de estruturas de sinalização olfativas e 

visuais (Dressler 1982, Dobson 1987, Lunau 1991, Whitney et al. 2009, Dötterl & 
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Vereecken 2010). Como os odores florais atuam na atratividade dos polinizadores, estes 

são muitas vezes importantes na reprodução das flores (Raguso 2004). 

Abelhas são tipicamente diurnas, embora alguns grupos são noturnos e voam 

antes do nascer do sol e após o pôr do sol (Warrant et al. 2004, Wcislo & Tierney 

2009). O fato de explorar os recursos a noite ou no crepúsculo pode ser vantajoso para 

as abelhas, pois evitam competidores nas flores e minimizam ações dos inimigos como 

predadores e parasitas em seus ninhos (Kerfoot 1967, Wcislo et al. 2004). O hábito 

noturno evoluiu independentemente várias vezes nas abelhas e espécies noturnas são 

encontradas em 4 famílias: Apidae, Andrenidae, Colletidae e Halictidae (Wcislo et al. 

2004). 

Para as abelhas noturnas voarem a noite uma visão adaptada para pouca luz se 

faz necessária. Para isso elas possuem adaptações morfológicas e fisiológicas para 

encontrar as flores e os ninhos, como maior sensibilidade dos olhos compostos e os 

ocelos, que são maiores do que em abelhas diurnas (Kerfoot 1967, Jander & Jander 

2002, Greiner et al. 2004a,b, Warrant et al. 2004, Berry et al. 2011). Além de sinais 

florais visuais, os sinais olfatórios são provavelmente muito importantes para voos 

noturnos. Estudos demonstraram que voláteis florais podem atuar na atração de abelhas 

noturnas (Campos et al. 1989, Carvalho et al. 2012, Knoll & Santos 2012). 

Logo que as flores de C. phaea abrem são intensamente visitadas pelas seguintes 

espécies de abelhas: Megalopta sodalis, Megommation insigne, Ptiloglossa 

latecalcarata e Zikanapis seabrai, que são tipicamente noturnas/crepusculares. Entre 

5:30 h e 6 h, Apis mellifera começa a visitar as flores de C. phaea. No Capítulo 2 foi 

verificado que estas espécies são os polinizadores mais eficientes de C. phaea.  

Os objetivos deste estudo foram: i) analisar os voláteis emitidos pelas flores de 

C. phaea em diferentes períodos às 5 h, quando a atividade de abelhas 

noturnas/crepusculares é alta e às 10 h, quando os visitantes florais diurnos estão ativos; 

ii) testar a percepção e atração das abelhas noturnas/crepusculares aos compostos 

emitidos pelas flores de C. phaea. 
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 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Áreas de estudo 

O estudo foi realizado em duas áreas no município de Mogi das Cruzes, Estado de 

São Paulo, em uma área de cultivo comercial e uma área de ocorrência natural. A área 

de cultivo comercial localiza-se no Sítio Cambuci Nativa (23°25´S / 46°10´W). A área 

de ocorrência natural localiza-se no Parque das Neblinas (23°45´S / 46°09´W). As duas 

áreas estão sob o Domínio de Mata Atlântica e o clima é do tipo Af (Köppen 1948), 

caracterizado como tropical constantemente úmido com mais de 2000 mm de 

pluviosidade anual, sem sazonalidade definida. As altitudes variam de 700 a 1100 m. 

As amostras dos voláteis florais de C. phaea coletadas no Brasil foram analisadas 

na Universidade de Salzburg (Áustria) durante estágio realizado no exterior (BEPE – 

Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior, 2013/26599-6, FAPESP). 

 

Amostras dos voláteis florais  

As amostras dos voláteis florais de C. phaea foram coletadas na área de cultivo 

comercial em dezembro de 2013 (Figura 1). Para a coleta dos voláteis florais foi 

utilizado o método de dynamic headspace conforme Dötterl et al. (2005 a,b) em cinco 

indivíduos de C. phaea. Para verificar como a emissão de voláteis varia ao longo da 

duração da flor, a mesma flor foi amostrada duas vezes: imediatamente no início da 

antese (às 5h, antes do nascer do sol) e cinco horas após a antese (às 10 h no pico de 

atividades das abelhas diurnas). Para obter os voláteis, as flores de C. phaea foram 

ensacadas com plástico poliéster (Toppits®) por 2 minutos e depois tubos adsorventes 

(“minitraps”) foram inseridos por mais 2 minutos para sugar os voláteis usando uma 

bomba de sucção (G12/01 EB; Rietschle Thomas, Puchheim, Alemanha). Os tubos 

adsorventes (frascos de quartzo, comprimento: 25 mm, diametro: 2 mm) foram 

preparados com 1,5 mg de Tenax-TA (malha 60-80; Supelco, Bellefonte, Pennsylvania, 

USA) e 1,5 mg Carbotrap B (malha 20-40, Supelco, Bellefonte, Pennsylvania, USA). 

Os adsorventes foram fixados nos tubos com malha de lã de vidro. Amostras de folhas 

de C. phaea foram coletadas com o mesmo método para diferenciação entre os 

compostos emitidos pelas partes vegetativas e florais. 
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Figura 1. (A) (B) Método de dynamic headspace para coleta dos voláteis florais de 
Campomanesia phaea, com flores ensacadas preparadas para a instalação da bomba de sucção. 
(C) (D) Professor Stefan Dötterl durante sua visita ao Brasil na área de cultivo do cambuci, as 
imagens ilustram o momento de coleta dos voláteis florais. 

 

 

As amostras dos voláteis florais de C. phaea coletadas no Brasil foram 

analisadas na Universidade de Salzburg (Áustria) no laboratório do Prof. Stefan Dötterl. 

O método utilizado para a análise dos voláteis foi de GC-MS (cromatografia gasosa – 

espectrômetro de massa) que determinou os compostos emitidos pelas flores de C. 

phaea nas respectivas proporções. O sistema GC consiste de um gás cromatógrafo 

automatizado de dessorção térmica (modelo TD-20, Shimadzu, Japan acoplado com 

modelo QP2010 Ultra EI, Shimadzu, Japan) equipado com uma coluna de sílica ZB-5 

(5% phenyl polysiloxane; comprimento: 60 m, diâmetro 0.25 mm; Phenomenex). A 

coluna tem vazão (gás transmissor: hélio) de 1.5 ml/min. A temperatura do GC começa 

em 40°C, depois aumenta 6°C por minuto até 250°C. A interface MS trabalha em 

250°C. O espectrômetro de massa (MS) foi feito a 70 eV (EI mode) de m/z 30 a 350. Os 

dados do GC-MS foram processados usando o pacote GCMSolution, Versão 2.72 

(Shimadzu Corporation 2012). A identificação dos compostos foi por meio da biblioteca 

de referência “mass spectral libraries Wiley 9, Nist 2011, FFNSC 2” e também pelo 

banco de dados disponíveis no MassFinder 3. Alguns compostos foram confirmados por 
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comparação do espectrômetro de massa e tempo de retenção com compostos padrão 

autênticos. 

Após a identificação dos voláteis emitidos pelas flores de C. phaea, uma mistura 

sintética destes compostos foi preparada, usando as porcentagens de cada um deles 

encontradas nas amostras, para obter um odor sintético que foi utilizado no eletro-

antenograma e biotestes. 

 

Eletro-antenograma (GC-EAD) 

O GC-EAD (cromatografia gasosa – detecção eletroantenográfica) foi realizado 

na Universidade de Salzburg, para avaliar a percepção de Apis mellifera para a mistura 

sintética dos voláteis da flor de C. phaea. O eletro-antenograma avalia a percepção na 

antena para cada composto químico (Dötterl et al. 2005a). 

O sistema do GC-EAD consiste de um gás cromatógrafo (Agilent 7890A, Santa 

Clara, California, USA) equipado com chama detectora de ionização “flame ionization 

detector” (FID) e um EAD “electroantennographic detection” (heated transfer line, 2-

channel USB acquisition controller) fornecido por Syntech (Kirchzarten, Germany). Um 

volume de 1 µl da mistura sintética foi injetada (temperatura do injetor: 250°C) com a 

temperatura do forno a 40°C, seguido pela abertura depois de 0,5 minuto e aquecendo o 

forno na taxa de 10°C por minuto até 220°C. O sistema foi equipado com uma coluna 

de sílica ZB-5 (5% phenyl polysiloxane; comprimento: 30 m, diâmetro: 0.32 mm; 

Phenomenex). A coluna tem vazão (gás transmissor: hidrogênio) de 3 ml/min e é aberta 

no final por um µFlow splitter (Gerstel, Mülheim, Germany) ligados a dois capilares 

levando ao FID (2 m x 0,15 µm) e ao EAD (1 m x 0,2 µm). Gás N2 foi introduzido no 

splitter com 25 ml/min. O fluxo de ar da saída do EAD foi direcionado diretamente para 

a antena da abelha. 

Para o GC-EAD, 16 antenas de oito indivíduos de A. mellifera foram cortadas na 

base e na ponta, e inseridas entre dois eletrodos, os quais foram completados com a 

solução insect ringer (8,0 g/l NaCl, 0,4 g/l KCl, 0,4 g/l CaCl2) e conectados a fios de 

prata como descrito em Dötterl et al. (2005b).   

 

Bioteste em estufa com Apis mellifera 

Biotestes foram realizados em maio de 2014 em “casa de vegetação” (8 x 4 x 2,2 

m, construída de madeira e fechada com tela branca) no Jardim Botânico da 
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Universidade de Salzburg (Figura 2A), na qual abrigava uma colmeia de Apis mellifera 

(Figura 2B). Flores de Helianthus annuus, Ranunculus acris, Fagopyrum esculentum, 

Reseda alba (Figura 2C) e alimentadores foram oferecidos para as abelhas como 

recursos alimentares (Figura 2D). Nos alimentadores foram colocados xarope de açúcar 

(Apiinvert®). Antes de começar os biotestes as plantas floridas foram removidas da 

estufa.  

Os biotestes na estufa com Apis mellifera foram realizados de duas maneiras: (1) 

foi oferecido o odor sintético de C. phaea para as abelhas sem treinamento; (2) foi 

oferecido o odor sintético de C. phaea para as abelhas após um prévio treinamento. O 

odor sintético de C. phaea foi diluído em óleo de parafina na proporção de 10-3. O 

treinamento consistiu em oferecer para as abelhas por 60 minutos os alimentadores em 

uma distância de 20 cm de um a outro (Figura 2E). Um desses alimentadores continha 

xarope de açúcar + um papel filtro com 10 µl do odor sintético de C. phaea. O outro 

alimentador não continha o xarope de açúcar nem o odor sintético, embora, um papel 

filtro foi colocado no alimentador provendo para as abelhas as mesmas pistas visuais. 

Depois do período de treinamento os alimentadores foram removidos, e o bioteste foi 

iniciado. Assim, foram oferecidos para as abelhas duas placas de Petri com diferentes 

tratamentos nos papéis filtros. Um papel filtro continha 10 µl do odor sintético de C. 

phaea + 10 µl de óleo de parafina (para evitar rápida evaporação), e o outro com 10 µl 

de acetona + 10 µl de óleo de parafina (controle negativo). Durante cinco minutos as 

abelhas que pousaram na placa de Petri foram coletadas e logo após as posições das 

placas foram trocadas para coletar as abelhas por mais cinco minutos. Para evitar que as 

mesmas abelhas sejam contadas por mais de uma vez, todas as abelhas que mostraram 

resposta positiva foram coletadas e acondicionadas em recipientes resfriados (geladeira 

portátil) por alguns minutos, evitando assim a contagem do mesmo indivíduo. Depois 

de registradas, as mesmas foram soltas. Os biotestes foram conduzidos entre às 9h e 

17h, quando as abelhas estavam em maior atividade dentro da estufa.  
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Figura 2. Estufa (casa de vegetação) no Jardim Botânico da Universidade de Salzburg (A), com 
colmeia de Apis mellifera (B), flores (C) e alimentadores (D) oferecidos para as abelhas. Fase 
de treinamento do bioteste (E) e disposição das placas de Petri no momento do bioteste (F). 

 

 

Bioteste na natureza 

Os biotestes na natureza foram conduzidos nas duas áreas de estudo duas vezes 

por semana entre setembro de 2014 a janeiro de 2015, assim acrescentando um mês 

antes e um mês depois do período de floração de C. phaea. Foram realizados os 

seguintes tratamentos: odor sintético da flor de C. phaea (puro, com diluição em óleo de 

parafina de 10-3 e 10-5); compostos mais abundantes emitidos pela flor de C. phaea (1-

Hexanol e 1-Octanol, 2-Phenylethanol e Benzyl alcohol); controle positivo (Linalol); 

controle negativo (Óleo de parafina). Para cada um destes tratamentos foram oferecidos 

20 µl e 100 µl em papel filtro alojados em placa de Petri e 500 µl em chumaço de 

algodão amarrado com barbante e pendurado nas árvores. Em todos os biotestes, entre 

setembro de 2014 a janeiro de 2015 (30 horas em 30 dias), foram oferecidos os volumes 
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de 20 µl e 100 µl. Entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015 (6 horas em 6 dias) foi 

ofertado o volume de 500 µl para os tratamentos. Abelhas que responderam 

positivamente e pousaram nas placas de Petri ou voaram ao redor do chumaço de 

algodão foram coletadas para identificação, acondicionadas em recipientes resfriados 

(geladeira portátil) por alguns minutos, evitando assim a contagem do mesmo indivíduo. 

Depois de registradas, as mesmas foram soltas. Os biotestes ao ar livre foram realizados 

durante o horário de atividade das abelhas noturnas (entre 5 h e 6 h) em condições 

climáticas propícias. 

 

Análise dos dados  

Para as análises semi-quantitativas (porcentagem da contribuição de cada 

composto no total de voláteis emitidos) das diferenças na emissão de voláteis entre as 

classes de tempo (noite e dia), foi realizado o teste de PERMANOVA (fator: time class, 

10.000 permutações) baseado na similaridade de Bray–Curtis (Primer 6 Version 6.1.15 

& Permanova Version 1.0.5). Além disso, o teste de two-way SIMPER (fator: time 

class) foi utilizado para determinar os compostos responsáveis pelas diferenças semi-

quantitativas nas classes de tempo (Clarke & Gorley 2006; Primer 6 Version 6.1.15 & 

Permanova Version 1.0.5). Para comparar as diferenças na quantidade relativa dos mais 

variáveis compostos entre as classes de tempo foi usado o teste de Wilcoxon foi 

realizado (Past Version 1.0 software; Hammer et al. 2001). Os resultados dos biotestes 

foram analisados pelo teste binominal goodness-of-fit usando a planilha disponibilizada 

por http://udel.edu/~mcdonald/statexactbin.html (acessado em 20 de dezembro de 

2014).  

 

 

RESULTADOS 

 

Amostra de voláteis das flores de C. phaea 

Nas amostras dos voláteis florais de C. phaea foram identificados 14 compostos 

pertencendo a quatro classes, e estes foram os mesmos nas amostras noturnas e diurnas: 

alifáticos (10 compostos), aromáticos (2 compostos), monoterpenos (1 composto) e 

compostos N-bearing (1 composto) (Tabela 1). Seis compostos representaram 97,3% do 
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total dos voláteis emitidos: 1-Hexanol (39,9%), 1-Octanol (30,3%), 2-Phenylethanol 

(13,1%), Benzyl alcohol (6,3%), (Z)-3-Hexen-1-ol (4,3%) e Hexanal (3,4%).  

Embora as flores de C. phaea emitam os mesmos compostos a noite e ao dia, a 

composição relativa difere entre estes dois períodos (PERMANOVA: Pseudo-F1= 14,02; 

p=0,007) (Figura 3). A análise de SIMPER revelou quais compostos foram responsáveis 

pelas diferenças observadas entre as amostras noturnas e diurnas: dois compostos 

contribuíram juntos por 56% das diferenças entre as amostras noturnas e diurnas. 1-

Octanol foi o composto mais variável e representou 31% das diferenças e 2-

Phenylethanol foi responsável por 25% das diferenças observadas. A quantidade de 1-

Octanol foi significante maior nas amostras noturnas (Wilcoxon: p=0,04), mas 2-

Phenylethanol não diferiu entre as amostras noturnas e diurnas (p=0,22).   

  

Tabela 1. Quantidade relativa dos compostos emitidos pelas flores de C. phaea em amostras 
noturnas e diurnas. Os compostos estão listados de acordo com a classe química. KRI: Kovats 

Retention Index (Índice de retenção). 
  Noite Dia 
  Média (min/max) Média (min/max) 
Quantidade total de odor  1648 (886/2788) 829 (540/1096) 

(ng/hora/flor)    
 
Compostos 

 
KRI 

 

Alifáticos    

Hexanal 802 1,73 (0,91/2,20) 8,44 (1,94/6,88) 

(Z)-3-Hexen-1-ol 856 3,86 (1,69/9,45) 5.99 (1,67/5,23) 

1-Hexanol 868 43,26 (31,05/91,47) 32,81 (12,13/27,06) 

2-Heptanol 899 1,39 (0,46/3,87) 1,17 (0,44/0,52) 

Hexyl acetate 1013 0,63 (0,43/1,02) 0,78 (0,15/1,20) 

1-Octanol 1072 38,46 (24,60/61,70) 15,80 (2,50/16,03) 

Octyl acetate 1211 0,11 (0,10/0,13) 0,24 (0,10/0,20) 

Octyl formate 1130 0,14 (0,06/0,23) 0,47 (0,08/0,62) 

Hexyl butyrate 1192 0,27 (0,35/0,38) 0,70 (0,37/0,37) 

Hexyl hexanoate 1388 0,06 (0,05/0,05) - 

Aromáticos    

Benzyl alcohol 1039 4,13 (0,82/15,75) 12,81 (3,75/9,21) 

2-Phenylethanol 1121 6,59 (3,46/13,09) 24,95 (5,67/29,66) 

Monoterpenos    

Linalool 1100 0,34 (0,26/0,54) 1,62 (0,62/1,37) 

N-bearing    

Indole 1144 0,06 (0,07/1,14) 0,30 (0,04/0,25) 
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Figura 3. Escala bidimensional da emissão de odor floral nos dois períodos analisados (time 

classes) a partir das similaridades de Bray–Curtis, as quais foram construídas com base na 
quantidade relativa de compostos emitidos. 

 

Eletro-antenograma (GC-EAD) 

As antenas de Apis mellifera responderam positivamente para cinco dos seis 

compostos testados: (Z)-3-Hexen-1-ol, 1-Hexanol, Benzyl alcohol, 1-Octanol, e 2-

Phenylethanol. Não foram observadas respostas em direção a Hexanal (Figura 4).  

    

 
Figura 4. Detecção eletroantenográfica de Apis mellifera (EAD - linha azul) aos compostos: a. 
Hexanal; b. (Z)-3-Hexen-1-ol; c. 1-Hexanol; d. Benzyl alcohol; e. 1-Octanol; f. 2-
Phenylethanol. * Artefato. 
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Bioteste em estufa com Apis mellifera 

Apis mellifera não respondeu espontaneamente (sem treinamento) para o odor 

sintético das flores de C. phaea. Após o treinamento, as abelhas foram atraídas ao odor. 

Trinta e duas abelhas exibiram respostas positivas pousando na placa com o odor 

sintético durante os primeiros cinco minutos oferecidos. As abelhas não pousaram na 

placa controle (p<0,001). A posição das placas foi mudada, e 31 abelhas pousaram na 

placa com o odor sintético e novamente as abelhas não pousaram na placa controle 

(p<0,001) (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Bioteste com odor sintético de C. phaea vs. controle, com Apis mellifera, 
realizado no Jardim Botânico na Universidade de Salzburg. Em determinado momento 
do teste as posições das placas foram invertidas. 

 

 

Bioteste na natureza 

Duas espécies de abelhas noturnas/crepusculares responderam positivamente nos 

biotestes realizados na área de cultivo. Megommation insigne e Ptiloglossa 

latecalcarata foram atraídas pelos odores sintético da flor do cambuci e pelo composto 

1-Octanol (Tabela 2). Estas abelhas apenas foram atraídas quando foi oferecido o 

volume de 500 µl. Os tratamentos com os volumes de 20 µl e 100 µl não obtiveram 

respostas positivas. Houve diferença significativa entre o número total de abelhas 

atraídas pelos tratamentos em relação aos controles (p<0,001). As abelhas não foram 

atraídas na área de ocorrência natural de C. phaea. 
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Tabela 2. Número de indivíduos das espécies de abelhas atraídas pelos compostos oferecidos 
no bioteste ao ar livre com volume de 500 µl. OSFC: odor sintético da flor do cambuci, CP: 
controle positivo (Linalol), CN: controle negativo (óleo de parafina).  

 OSFC 

puro 

OSFC 

10-3 

OSFC 

10-5 

1-Hexanol 1-Octanol 2-Phenylethanol Benzyl 

alcohol 

CP CN 

Megommation 

insigne 
8 4 2  2 

    

Ptiloglossa 

latecalcarata 
4 6   2 

    

 

 

DISCUSSÃO 

 

Os compostos identificados na emissão das flores de C. phaea são comuns na 

variedade de voláteis emitidos pelas flores de angiospermas, além de serem distribuídos 

em famílias não correlacionadas (Knudsen et al. 2006). O fato de C. phaea emitir 

voláteis comuns pode ter contribuído na atração de um espectro generalista de seus 

visitantes florais (Capítulo 2).   

Os nossos resultados mostraram que as flores de C. phaea emitem os mesmos 

compostos a noite e ao dia, porém a emissão de voláteis emitidos durante a noite é 

maior. Este maior investimento da planta a noite sugere que o odor floral exerce um 

papel de atrair as abelhas noturnas/crepusculares polinizadoras de C. phaea. Sabe-se 

que o odor junto com outros traços florais está envolvido na preferência de visitantes 

florais (Baker 1961, Knudsen & Tollsten 1995, Dobson 2006, Dötterl & Vereecken 

2010).  

Apesar das flores de C. phaea emitirem os mesmos compostos a noite e ao dia, o 

padrão de emissão é diferente. Isto porque alguns compostos são mais eminentes a 

noite, como o 1-Octanol (noite: 38,46; dia: 15,80 ng/flor/hora) e outros ao dia como o 2-

Phenylethanol (noite: 6,59; dia: 24,95 ng/flor/hora). Esta mudança na proporção dos 

compostos emitidos gera um odor floral diferente ao longo da antese da flor de C. 

phaea. Espécies com a mesma composição dos compostos florais, porém com 

mudanças em suas proporções relativas conferem alterações nas respostas dos visitantes 

florais (Cunningham et al. 2004) e até mesmo mudança no espectro das espécies que 

visitam as flores (Dötterl et al. 2005a, Dobson 2006). Outros estudos já mostraram 

aumento na proporção de voláteis emitidos durante a noite, em espécies de Nicotiana 
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(Solanaceae) e Silene (Caryophyllaceae) que são visitadas por mariposas (Loughrin et 

al. 1990, Waelti et al. 2007). A novidade em C. phaea é que a proporção dos compostos 

emitidos muda poucas horas depois da abertura da flor, sugerindo que a planta tem que 

investir em um período curto de tempo na atração dos seus polinizadores mais 

eficientes, as abelhas noturnas/crepusculares. 

Alguns compostos têm papel fundamental na atração de polinizadores 

específicos, como são os casos dos voláteis emitidos por espécies de Annonaceae e 

Araceae que atraem os besouros escarabeíneos (Maia et al. 2012, Pereira et al. 2014) e 

os machos de abelhas euglossini que são atraídos pelos voláteis de Orchidaceae 

(Dodson et al. 1969, Williams 1982). Em C. phaea, o 1-Octanol deve ser o principal 

composto responsável pela atração dos polinizadores noturnos, pois este foi o composto 

volátil mais variável nas flores de C. phaea entre as amostras da noite e do dia. Porém, 

o 1-Octanol não é um composto específico noturno, pois também é emitido em grandes 

quantidades durante o dia em outras plantas (Knudsen et al. 2006). É o caso das 

orquídeas do gênero Ophrys que emitem este composto durante o dia e tem função de 

atrair as suas abelhas polinizadoras (Borg-Kalrson & Tengö 1986). Melhores 

investigações precisam ser feitas em outras espécies de antese noturna para verificar a 

especificidade do 1-Octanol para atrair as abelhas noturnas. 

Apis mellifera que é eficiente na polinização de C. phaea e visita suas flores 

antes do nascer do sol, mostrou claras respostas positivas aos voláteis emitidos pelas 

flores do cambuci. No teste GC-EAD as antenas responderam em relação aos 

compostos mais abundantes emitidos pelas flores de C. phaea. Este resultado demonstra 

a presença de receptores olfatórios nas antenas de A. mellifera para aqueles voláteis. No 

bioteste realizado na estufa A. mellifera respondeu positivamente ao odor sintético das 

flores de C. phaea oferecido após o período de treinamento. Portanto, A. mellifera após 

ganho de experiência ao odor com visitas repetitivas as flores de cambuci pode usar os 

voláteis emitidos para encontrar estas flores no período crepuscular. Apis mellifera, 

provavelmente por ser uma espécie generalista, precisa realizar algumas visitas nas 

flores para aprender o odor e recrutar as operárias para realizarem visitas frequentes 

(Rachersberger, Cordeiro e Dötterl, dados não publicados), ao contrário de abelhas 

especialistas (oligoléticas) que conseguem encontrar as flores sem prévia experiência 

(Dötterl et al. 2011, Burger et al. 2012, Milet-Pinheiro et al. 2012, Milet-Pinheiro et al. 
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2013). Embora, permanece para ser testado como abelhas encontram as flores quando as 

visitam pela primeira vez. 

Nos biotestes ao ar livre as espécies de abelhas noturnas/crepusculares foram 

atraídas, evidenciando que o odor emitido pelas flores do cambuci são importantes na 

sua atração. Os estudos de Carvalho et al. (2012) e Knoll & Santos (2012) sugeriram 

que a atratividade de espécies de abelhas noturnas (Megalopta spp.) a compostos 

sintéticos está relacionada aos odores emitidos pelas flores que estas abelhas visitam. Os 

resultados dos nossos biotestes, no qual foi oferecido o real odor da flor do cambuci, 

comprova a hipótese previamente sugerida por estes autores. 

As abelhas noturnas/crepusculares foram atraídas nos biotestes ao ar livre apenas 

quando foram oferecidos 500 µl dos tratamentos. Os volumes menores (20 µl e 100 µl) 

podem não ter atraído estas abelhas na época da florada, pois talvez estivessem 

competindo com as próprias flores, que por serem tão numerosas, representavam um 

atrativo maior. 

Para concluir, a proporção dos compostos do buquê floral emitido pelas flores de 

C. phaea se altera desde o início da antese (5 h) até o momento do pico de atividades 

das abelhas diurnas (10 h). Os resultados apontam que a composição dos voláteis 

emitidos pelas flores de C. phaea durante a noite tem função atrativa para as abelhas 

noturnas/crepusculares, e sugerem que 1-Octanol pode ser o composto chave nesta 

atração. Portanto, o nosso estudo suporta a ideia que as abelhas noturnas/crepusculares 

mesmo possuindo visão adaptada para pouca luz, também utilizam os odores florais 

emitidos a noite para encontrar as flores.  
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