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As Marantaceae compreendem 31 gêneros, dos quais dez têm representantes na Amazônia.
Informações sobre a biologia floral, sistema reprodutivo e polinização em espécies dessa
família são escassos na Amazônia Central. O presente estudo descreve a biologia floral, a
estratégia reprodutiva e o espectro e comportamento dos visitantes florais de Monotagma
spicatum (J.B. Aublet). As observações foram realizadas na Fazenda Experimental da UFAM
e na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus, AM, no período de fevereiro/2007 a
fevereiro/2008. Monotagma spicatum é uma herbácea que produz flores no período de
outubro a fevereiro, com um pico de floração no mês de dezembro, coincidindo com o
período chuvoso na região. Cada indivíduo apresenta uma a três inflorescências, sendo abertas
em cada uma dessas, cinco flores por dia. As flores são hermafroditas, assimétricas, com
pétalas de coloração alaranjada. O androceu é formado por um estame com uma teca fértil e
três estaminódios petalóides, dos um quais cuculado, um caloso e um externo. O ápice desses
estaminódios apresenta coloração lilás, servindo como guia aos visitantes florais. O gineceu
apresenta ovário ínfero com um único óvulo, um estilete curvo e um estigma com uma
cavidade. O estilete é mantido sob pressão por meio de um apêndice localizado no
estaminódio cuculado. Esse estilete é impulsionado para frente, ou seja, é desengatilhado,
quando tocado pelo polinizador. A antese é diurna, iniciando-se por volta das 6h00. O estigma
já está receptivo neste horário. As flores permanecem abertas até às 16h00, iniciando, a partir
desse horário, seu murchamento. Os ápices dos estaminódios petalóides possuem odor suave e
adocicado. Há produção de néctar ao longo do dia, que se acumula na base do tubo floral em
pequenas quantidades. Os testes com o sistema reprodutivo apontam que M. spicatum é uma
espécie autocompatível e autógama. A razão pólen/óvulo foi em média 216,6 e os grãos de
pólen apresentaram uma viabilidade de 99%. Abelhas da espécie Euglossa decorata foram os
únicos polinizadores observados nas duas áreas em estudo. Três espécies de borboletas,
Hyalothyrus infernalis, Oleria sp. e Eurybia sp., também foram observadas visitando as
flores, entretanto, foram consideradas pilhadoras, pois não conseguiram desengatilhar o
estilete. Mesmo que M. spicatum seja autógama, o comportamento de E. decorata garante o
maior sucesso reprodutivo da espécie. (CNPq)
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