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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva
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Autoincompatibilidade em Bromeliaceae é incomum e ocorre em 30% das espécies, principalmente 
em Bromelioideae. No grupo, ornitofilia predomina devido à importância dos recursos oferecidos à 
fauna associada. No Nordeste, estudos sobre bromélias são escassos, comprometendo o conheci-
mento sistemático-reprodutivo na família. O objetivo do trabalho foi estudar a biologia floral, repro-
dução e ecologia da polinização de V. aff. friburgensis. A espécie é restrita à vegetação Atlântica da 
Serra de Guaramiranga-CE. Os caracteres florais analisados segundo Siqueira-Filho e Machado. O 
sistema reprodutivo foi determinado pela morfologia do tubo polínico e a polinização por observação 
direta, verificando o comportamento e frequência das visitas. A flor fica disponível por um dia, com 
antese às 06h e fenecimento às 20h. As flores são tubulares amarelas e estão dispostas em racemo 
composto, com 3-20 flores/inflorescência, abrindo de 1-2 por dia. Não apresentam odor, guias de 
néctar e osmóforos. O volume e concentração do néctar variam ao longo do dia (3-30µl e 16-19%) 
e a maior produção deu-se no início da tarde, coincidindo com o pico de visitas. Em 24h, as flores 
de autopolinização apresentaram tubos polínicos com depósito irregular de calose e espessamento 
de parede no estilete, características de autoincompatibilidade homomórfica gametofítica. Em 40h 
de observação, a espécie foi visitada por beija-flores (Chlorostilbon notatus Reich (1793), Glausis 
hirsutus Gmelin (1788) e Phaetornis pretrei Lesson & DeLattre (1839)) e uma espécie de Hymenop-
tera (Meliponinae). Os diferentes beija-flores tem comportamento similar, tomando néctar em todas 
as flores da inflorescência. Entretanto, P. pretrei foi mais frequente (69% das visitas) com depósito 
de pólen na base no bico, região adequada para que a polinização ocorra. A autoincompatibilidade 
de V. aff. friburgensis pode estar relacionada à falta de isolamento entre os órgãos reprodutivos e 
às visitas sequenciais dos polinizadores, a fim de evitar a endogamia derivada da autofertilização.
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