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DINÂMICA DA FLORAÇÃO E POLINIZAÇÃO DE RHYNCHOSPORA CILIATA
(VAHL) KÜKENTH (CYPERACEAE): AMBOFILIA COMO ESTRATÉGIA
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Cyperaceae  é  uma  família  caracteristicamente  anemófila,  com  alguns  relatos  de
readaptação  à  entomofilia,  como  em  representantes  de  Rhynchospora.  Neste  trabalho,
portanto,  pretendeu-se  investigar:  1)  Que  atributos  florais  indicam  anemofilia  e/ou
entomofilia  em  Rhynchospora  ciliata?  2)  A  anemofilia  é  um  sistema  de  polinização
eficaz?  3) A atuação de vetores bióticos aumenta o sucesso reprodutivo dessa espécie? O
trabalho  de  campo  foi  realizado  no  período  de  agosto/2007  a  abril/2010,  no  Parque
Estadual Dois Irmãos, Recife-PE. A fenologia reprodutiva foi monitorada, sendo analisada
a  biologia  floral,  a  freqüência  e  o  comportamento  dos  insetos  nas  flores.  Foram  feitos
experimentos  para  testar  quais  partes  florais  são  mais  atrativas  para  os  visitantes  e  se
ocorre  polinização  pelo  vento.  Foi  também  comparada  a  formação  de  frutos  a  partir  de
autopolinização  espontânea  e  polinização  natural  (controle).  Rhynchospora  ciliata
apresenta  espiguetas  com  flores  hermafroditas  (bissexuais)  na  base  da  inflorescência  e
estaminadas  (funcionalmente  neutras)  no  ápice.  Ambas  apresentam três  estames.  Podem
ser  reconhecidos  quatro  estágios  nas  flores  bissexuais,  diferenciados  pelo
desenvolvimento dos estames, estilete e do ovário. Durante a antese os filetes se alongam
exteriorizando as anteras. Ao mesmo tempo o estilete também se alonga possibilitando o
contato  com os  visitantes  e  facilitando  a  captura  de  pólen  no  ar,  pelo  estigma  bífido.  A
floração  é  contínua  durante  todo  o  ciclo  de  vida  de  cada  planta,  que  dura  cerca  de  dois
meses.  Foram  registradas  cinco  espécies  de  abelhas  coletando  pólen  de  R.  ciliata.
Verificou-se  através  dos  testes  de  atratividade  floral  que  a  ausência  de  anteras  expostas
interfere na quantidade média de visitas,  enquanto a presença ou ausência dos hipsófilos
brancos é indiferente para os visitantes florais, indicando possível memorização das flores
a serem visitadas. Testes reprodutivos indicam que esta espécie é auto-incompatível e que
a ambofilia pode ser considerada uma estratégia que aumenta a formação de frutos em R.
ciliata.
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