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A  morfologia  floral,  o  sistema  reprodutivo  e  as  interações  entre  planta-polinizador
constituem  a  base  dos  estudos  de  biologia  floral.  A  polinização  é  o  primeiro  passo  do
mecanismo reprodutivo e muitas plantas dependem dos animais para efetivá-la. O sucesso
reprodutivo  é  a  condição  primordial  para  a  perpetuação  das  espécies.  Assim,  o
entendimento  da  biologia  floral  é  imprescindível  para  medidas  de  estratégias  de
conservação. Calathea altissima é uma herbácea do sub-bosque na Amazônia, pertencente
à  família  Marantaceae  que  tem  apresentação  secundária  de  pólen.  A  estrutura  floral  é
distinta  e  única  nesta  família,  pois  as  flores  apresentam  um  estilete  que  possui  um
movimento explosivo capaz de transferir pólen apenas durante a visita de um polinizador
efetivo. Estudos que tratam da morfologia, biologia da polinização e sistema reprodutivo
em espécies de Marantaceae ainda são escassos na Amazônia. Aspectos da biologia floral
e  do  sistema  de  polinização  de  C.  altissima  foram  investigados  em  floresta  primária  no
município  de  Benjamin  Constant,  distante  aproximadamente  1100  km  da  cidade  de
Manaus  (Amazonas),  ao  longo  da  BR-307.  O  estudo  teve  início  em agosto  de  2009  em
duas populações  distantes  2  km entre  si,  com 10 indivíduos marcados em cada uma.  As
flores  são lateralmente inclinadas,  sésseis,  hermafroditas,  zigomórficas  e  monoclamídeas
(medidas). A antese tem início às 5h00 e dura apenas um dia.  As flores oferecem néctar
como  recurso.  Nos  censos  de  visitantes  florais  foram  registrados  lepidópteros,  além  de
uma espécie de abelha (Euglossini) e uma de beija-flor, todos considerados polinizadores
efetivos de C. altíssima, já que dispararam o mecanismo de polinização, e que aguardam a
correta identificação taxonômica.  Ao final  do estudo, será possível  uma comparação dos
polinizadores de C.  altissima  nas  populações do Alto  Solimões com estudos conduzidos
na  região  de  Manaus,  o  que  poderá  indicar  ou  não  variação  espacial  na  identidade  dos
polinizadores. 
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