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De maneira geral, as espécies de Aechmea podem ser classificadas como ornitófilas. Nas duas
espécies melitófilas de Aechmea estudadas até o momento, que são 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. O objetivo deste trabalho foi identificar os
visitantes florais e polinizadores efetivos de Aechmea caudata Lindman var. caudata e testar a
hipótese de ornitofilia estabelecida com base nas características florais da espécie. Observações
focais dos visitantes florais foram realizadas na UCAD, na Ilha de Santa Catarina, Florianópolis,
SC, entre março e maio de 2008, totalizando 62 horas. Para a avaliação dos polinizadores efetivos,
foram testadas as espécies de beija-flores e outros visitantes freqüentes. No campo, cinco
inflorescências com flores em botão foram ensacadas e durante vários dias foram desensacadas no
início da antese e controlada a espécie visitante. Para cada flor foi permitida apenas uma única
visita. Aechmea caudata var. caudata é uma espécie com antese diurna e auto-incompatível. 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). A única espécie de beija-flor, Thalurania glaucopis (Gmelin), foi
registrada apenas em 16 visitas. Somente as flores visitadas por B. morio resultaram em frutos com
sementes (67%). As visitas de T. glaucopis não resultaram na formação de sementes. Por que A.
caudata var. caudata, uma espécie tipicamente ornitófila, não é polinizada por beija-flores na
UCAD? Entre os fatores apontados estão a competição com as abelhas, que apresentaram alta
freqüência nas flores, aos baixos volumes de néctar secretados por A. caudata var. caudata 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 área de estudo. A polinização de uma espécie ornitófila por abelha
mostra a importância dos co-polinizadores e a necessidade de se avaliar os polinizadores entre
todos os visitantes florais e não focar a atenção apenas no “polinizador correto” segundo a
síndrome de polinização determinada. (Capes, CNPq-590040/2006-5 e BMBF/Alemanha-
01LB0205).

Palavras-chave: polinização, Bombus morio, bromélia ornitófila

mailto:rafael_kamke@yahoo.com.br

