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Estudos  fenológicos  com  Bromeliaceae  são  importantes  pela  representatividade
dessa  família  no  Brasil,  como  centro  de  biodiversidade.  Objetivou-se  estudar  a
ecologia  da  polinização  de  Aechmea  patentissima  (Bromelioideae)  e  Tillandsia
bulbosa  (Tillandsioideae).  O  estudo  foi  realizado  na  Reserva  Biológica  Guaribas,
Mamanguape,  Paraíba,  entre  novembro/2008  e  maio/2010.  Aechmea  patentissima,
com floração entre julho e janeiro, produz em média 1330 flores por escapo, abrindo
8,7% destas por dia.  A corola  é  tubular  com 14x7mm, branca e  odor  adocicado.  A
antese  inicia  às  4h  durando  24  horas.  No  teste  de  autopolinização  espontânea
verificou-se partenocarpia, em 70,5% (N=54). A floração é cornucópia e não existe
uma  correlação  significativa  entre  a  precipitação  (rs=  -0,42;  p<0,05),  entretanto  a
frutificação parece ser influenciada negativamente (rs= -0,70; p<0,05). Os visitantes
mais freqüentes são as abelhas dos gêneros Trigona, Centris e Euglossa. Na espécie
T. bulbosa, com floração de junho a julho, as inflorescências são formadas por 3 a 8
flores  de  coloração  lilás,  tubular,  sem  odor,  medindo  28x2mm,  ovário  súpero  e
autocompatível.  A  antese  inicia-se  às  4h  e  dura  24  horas.  A  floração  é  do  tipo
explosiva  e  sincrônica.  A  correlação  entre  a  precipitação  e  indivíduos  em  floração
também não existiu (rs= 0,36; p<0,05) e para a frutificação foi negativa e menor (rs=
-0,56;  p<0,05),  do  que  para  A.  patentissima.  Foi  observada  apenas  uma  espécie
visitante  de  beija-flor  (Phaethornithinae).  As  duas  espécies  apresentam  ciclos
reprodutivos  anuais,  embora  com  floração  em  períodos  diferenciados.  Fatores
bióticos parecem influenciar neste padrão, pois a floração de A. patentissima ocorre
na  estação  seca,  período  de  menor  disponibilidade  de  flores  para  abelhas,  o  que
favorece  o  aumento  no  número  de  visitas,  enquanto  T.  bulbosa  com  floração  na
estação chuvosa e consequentemente frutos maduros na estação seca, favorecendo a
dispersão  de  seus  diásporos  plumosos.  Ambas  as  espécies  embora  apresentem
estratégias  diferentes  de  polinização  e  dispersão,  parecem  estar  bem  adaptadas  a
sazonalidade da região.
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