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Espécies da família Marantaceae constituem excelente modelo para análise da eficiência de
polinizadores, uma vez que apresentam elaborado mecanismo floral com apresentação
secundária de pólen e liberação explosiva e irreversível do estilete. Para que ocorra a
polinização é necessário que o estilete, preso sob tensão, seja liberado de sua posição inicial,
sendo disparado contra o corpo do animal. Assim, para a transferência do pólen, é necessária
a participação de polinizadores específicos que sejam capazes de desencadear esse
movimento, liberando o estilete de sua posição inicial. A presente pesquisa objetivou: (1)
qualificar as espécies de polinizadores e observar qual deles é o mais eficiente no
desengatilhamento do estilete, (2) verificar quantas visitas são necessárias para que haja o
desengatilhamento das flores e em qual horário é mais freqüente e (3) determinar a proporção
de flores desengatilhadas que formam frutos. O estudo foi realizado no Parque Estadual Dois
Irmãos, um fragmento de Mata Atlântica com cerca de 388 ha, localizado na região
metropolitana do Recife. Foram observados em diferentes pontos no interior da floresta, cerca
de 15 indivíduos de Stromanthe porteana (A. Gris.) entre outubro de 2008 e fevereiro de
2009. As observações foram realizadas durante dois dias da semana, entre 09:00h e 16:00h.
Três espécies de beija-flores foram registrados: Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758), Amazilia
versicolor (Vieillot, 1818) e Eupetomena macroura (Gmelin, 1788), sendo P. ruber o mais
freqüente e o único que desengatilhou as flores visitadas. Ao longo de 80 horas de
observações, foram verificadas 70 flores desengatilhadas, onde o desengatilhamento ocorreu
com maior freqüência à tarde, 37 flores. Dentre as flores desengatilhadas, 14 apresentaram-se
com ovário em desenvolvimento, indicando o sucesso na polinização. A interação animal-
planta é o processo que vem mantendo a reprodução sexuada de S. porteana, espécie
xenógama obrigatória, mostrando a importância das relações ecológicas, que são responsáveis
pela diversidade da Floresta Atlântica, um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta.
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