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RESUMO

BIOLOGIA FLORAL E POLINIZAÇÃO DE Ischnophon polyphyllus (Poepp. &
 Endl.) Koern. (Marantaceae) NA AMAZÔNIA CENTRAL (1)

 

Liliane Noemia Torres de MELO (2)

Antonio Carlos WEBBER (2)

A morfologia floral e as interações planta-polinizador fornecem embasamento aos
 estudos de biologia floral e polinização. O presente estudo descreve a biologia
 floral e o mecanismo de polinização de Ischnosiphon polyphyllus (Poepp. & Endl.)
 Koern., considerando a composição dos polinizadores efetivos. A pesquisa foi
 desenvolvida na Reserva Particular do Patrimônio Natural Sítio Bons Amigos,
 Manaus, entre novembro/2010 a março/2011. Ischnosiphon polyphyllus floresceu
 entre os meses de novembro a março, correspondendo à estação chuvosa. A
 espécie produz várias inflorescências por indivíduo, abrindo, diariamente, três a
 quatro flores por inflorescência. As flores apresentam dois estaminódios
 petalóides externos, um caloso e um cuculado. A base dos estaminódios e do
 estame estão adnatos à corola, formando um longo tubo de 35,4 (±3,6) mm de
 comprimento. Os estaminódios externos são unidos na base e apresentam
 coloração branca. O gineceu apresenta ovário ínfero, contendo três óvulos. A
 antese é diurna e a flor apresenta longevidade de nove horas. A abertura das
 flores inicia-se por volta das 6h30 e o estigma já é receptivo neste horário. As
 flores emitem odor suave e adocicado. A viabilidade polínica foi de 99,7%. O
 néctar produzido acumula-se na base do tubo floral. Seu volume por flor foi, em
 média, 3,6 (±1,5 ) µL, sendo a porcentagem de açúcares de  34,5 (±0,7) %. O
 número de grãos de pólen por flor foi de 183 (± 27,9) e a razão P/O foi de 61
 (±9,3), indicando autopolinização. No período observado, I. polyphyllus recebeu
 visitas de duas espécies de abelhas, Euglossa sp.1 e Euglossa sp.2, e uma
 espécie de beija-flor, Phaethornis superciliosus. Euglossa sp.1 possui uma
 probóscide capaz de desengatilhar o estilete de I. polyphyllus na primeira visita as
 flores, atuando, deste modo, como polinizador efetivo. Euglossa sp.2 e
 Phaethornis superciliosus não são os principais polinizadores, pois não
 conseguem desengatilhar o estilete na primeira visita as flores.
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