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Introdução
Poucos são os estudos realizados sobre

a biologia das espécies de Aechmea, que
representa o segundo gênero mais rico em
diversidade específica (136) na família
Bromeliaceae (Martinelli et al., 2008). De
maneira geral, as características florais das
espécies de Aechmea levam a classificá-las
como ornitófilas, segundo Faegri & Van der
Pijl (1971). Cerca de 85% das espécies de
bromélias na Mata Atlântica são polinizadas
por beija-flores (Araújo et al., 2004), sendo
importantes vetores de pólen também para as
espécies de Aechmea (Canela & Sazima,
2003). Nas duas espécies melitófilas de
Aechmea estudadas, polinizadas por abelhas
do gênero Bombus, destacam-se
características florais não comuns em
espécies ornitófilas, como corola curta de cor
lilás e odor adocicado suave (Araújo et al.,
2004; Kaehler et al., 2005).

O objetivo do presente trabalho é
identificar os visitantes florais e polinizadores
efetivos de Aechmea caudata Lindman var.
caudata (fig. 1) e testar a hipótese de
ornitofilia estabelecida com base nas
características florais da espécie, que são:
antese diurna, pétalas amarelas, brácteas
vermelhas, ausência de odor e de guias de
néctar, flores com corola curta e secreção de
néctar ao longo da antese. Estes resultados
são parte da dissertação desenvolvida pelo
primeiro autor em 2007 e 2008 sobre a
biologia da polinização da espécie.

Materiais e Métodos
A. Área de estudo

O trabalho foi realizado na Ilha de
Santa Catarina, no município de
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. A área
de estudo, denominada “Unidade de
Conservação Ambiental Desterro” (UCAD),
localiza-se nas coordenadas 48º30’O e
27º31’S, a aproximadamente 60 metros acima
do nível do mar. A população de Aechmea

caudata var. caudata que foi estudada
encontra-se ao longo de um transecto de
aproximadamente 250 metros (cerca de 1
hectare) no subdossel de uma área com
vegetação secundária de Mata Ombrófila
Densa.

B. Métodos
Foram quantificados o volume e a

concentração de néctar em 35 flores de seis
indivíduos a cada duas horas ao longo de toda
antese (das 07:00 às 19:00h) em dois
momentos da floração.

Para o registro dos visitantes florais
foram realizadas observações focais entre
março e maio de 2008, num total de 62 horas.

Para a avaliação dos polinizadores
efetivos, foram consideradas as espécies de
beija-flores e outros visitantes florais mais
freqüentes. No campo, cinco inflorescências
com flores em botão foram ensacadas para
evitar o acesso de visitantes florais. Durante
vários dias, as inflorescências foram
desensacadas no início da antese e controlada
a espécie visitante. Para cada flor foi
permitida apenas uma única visita.

Resultados
Aechmea caudata var. caudata é uma

espécie com antese diurna e auto-
incompatível. Tanto a concentração quanto o
volume de néctar são maiores no início da
antese (fig. 2).

De um total de 679 visitas registradas
de 26 espécies animais, 87% foram realizadas
por abelhas. Bombus morio (Swederus)
representou 39% do total das visitas, 26% de
Euglossa annectans Dressler e 12% de
Plebeia droryana (Friese) (fig. 3). A única
espécie de beija-flor, Thalurania glaucopis
(Gmelin), foi registrada apenas em 16 visitas
(2,4% do total).

Somente as flores visitadas por Bombus
morio (fig.4) resultaram em uma boa taxa de
frutos com sementes (67%), embora o número
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médio de sementes por fruto não tenha sido
alto (tab. 1), considerando o número de
óvulos por flor (220). As visitas de T.
glaucopis não resultaram na formação de
sementes.

Discussão
Embora as espécies de Aechmea sejam

consideradas mais generalistas do que outros
gêneros de bromélias (Piacentini & Varassin,
2007), atraindo, além de várias espécies de
beija-flores, também borboletas e abelhas,
este trabalho é o primeiro caso de polinização
exclusiva por abelha observado e testado em
uma espécie de Aechmea caracterizada como
tipicamente ornitófila.

Mas, afinal, por que A. caudata var.
caudata, uma espécie tipicamente ornitófila,
não é polinizada por beija-flores na UCAD?

Competição por néctar entre beija-
flores e abelhas, principalmente do gênero
Bombus, tem sido observada em diversos
táxons vegetais com características ornitófilas
(Brown et al., 1981; Laverty & Plowright,
1985). A visita de abelhas a flores ornitófilas
está associada a flores de corolas curtas e
abertas no ápice (Araújo et al., 2004),
permitindo o acesso de abelhas de língua
longa ao néctar, e à alta concentração de
açúcares no néctar, uma vez que Bolten &
Feinsinger (1978) postulam que abelhas
sejam menos freqüentes em plantas com
baixa concentração de açúcares no néctar. A.
caudata e A. lindenii (E. Morren) Baker
(Dorneles, 2006), que ocorrem na UCAD e
têm períodos de floração distintos,
apresentam características ornitófilas
similares. Entre elas, a presença de corola
curta (15 mm) e a alta concentração de
açúcares no néctar atraem uma grande
diversidade e abundância de abelhas, que
buscam néctar e pólen. Embora cerca de 90%
das visitas em A. lindenii terem sido
realizadas por abelhas, testes de eficiência de
polinização apontaram Thalurania glaucopis
como o polinizador primário e Bombus morio
como co-polinizador (Dorneles, 2006).

Brown et al. (1981) observaram que
beija-flores diminuem ou cessam suas visitas
a duas espécies vegetais nos horários mais
quentes do dia, que correspondem ao período
em que abelhas e outros insetos são
freqüentes nas flores. A competição com as

abelhas pode ser indicada como um fator
responsável pela baixa taxa de visitação de T.
glaucopis às flores de A. caudata var. caudata
na UCAD, uma vez que as abelhas são
freqüentes durante toda a antese. Contudo, o
mesmo padrão de visitas por abelhas e
freqüência ao longo da antese foi observado
também em A. lindenii (Dorneles, 2006).

A baixa freqüência de T. glaucopis
pode também estar relacionada, além da
competição com as abelhas, aos baixos
volumes de néctar secretados por A. caudata
var. caudata (total de 15,2 µl por flor ao
longo da antese; 90 ind. floridos em 3 meses),
em comparação com A. lindenii (37,0 µl; 140
ind. em flor durante 4 meses) e à
disponibilidade de outros recursos mais
atrativos ao beija-flor. De fato, T. glaucopis
foi freqüente nas flores de Vriesea
philippocoburgii Wawra, uma bromélia que
tem o mesmo período de floração de A.
caudata var. caudata na UCAD (R. Kamke,
obs. pesssoal). As espécies de Vriesea têm
morfologia floral mais restritiva às visitas de
abelhas, sendo consideradas especializadas na
polinização por beiija-flores (Piacentini &
Varassin, 2007).

Além disso, a baixa freqüência de T.
glaucopis nas flores de A. caudata var.
caudata pode também estar relacionada a
uma baixa densidade populacional do beija-
flor na área de estudo. Assim, a demanda
energética diária dos beija-flores seria
suportada por outras flores ornitófilas na área,
como V. philippocoburgii, sem a necessidade
de competir com abelhas por um recurso
aparentemente escasso, como A. caudata.

Sistemas de polinização especializados,
como postulado por muitos autores para
Bromeliaceae, são mais sensíveis ao risco de
extinção do que sistemas mais generalistas
(Johson & Steiner, 2000). Mesmo com uma
eficiência de apenas 5% na produção de
sementes por fruto em A. caudata var.
caudata, B. morio desempenha um papel
fundamental como co-polinizador para muitas
espécies de bromélias com corolas curtas. O
foco apenas no “polinizador correto” segundo
a síndrome de polinização determinada deve
ser evitado (Johnson & Steiner, 2000). Neste
contexto, testes de eficiência de polinização
são importantes a fim de identificar todos os
polinizadores de uma espécie vegetal. Desta



maneira, não se deixa de observar co-
polinizadores importantes para a manutenção
das espécies numa determinada área, como no
caso de B. morio e A. caudata var. caudata.
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Concentração

Volume

39.11%

26.37%

11.56%

5.19%

2.07%

2.67%

6.22%

2.37% 4.44% Bombus morio

Euglossa annectans

Plebeia droryana

Bombus brasiliensis

Euglossa anodorynchi

Outras abelhas

Lepidoptera

Thalurania glaucopis

Outros

Visitante
floral

Flores
tratadas

Frutos c/
sementes n (%)

Sementes
por fruto

Bombus
morio

39 26 (67%) 11.07

Euglossa
annectans

33 1 (3%) 0.03

Bombus
brasiliensis

7 1 (14%) 0.14

Plebeia
droryana

12 0 (0%) 0

Thalurania
glaucopis

14 0 (0%) 0

Figura 1: Aechmea caudata
var. caudata em início de
floração na UCAD, Ilha de
Santa Catarina, SC.

Figura 2 – Volume e concentração do
néctar de Aechmea caudata var.
caudata ao longo da antese.

Figura 3 – Freqüência relativa dos visitantes florais de Aechmea
caudata var. caudata, na Ilha de Santa Catarina, SC.

Tabela 1 – Testes de polinização em Aechmea caudata var. caudata,
na UCAD, Ilha de Santa Catarina, entre março e maio de 20008.

Figura 4 - Bombus morio polinizando Aechmea caudata
var. caudata na UCAD, Ilha de Santa Catarina, SC.




