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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA FLORAL E POLINIZAÇÃO DE Encholirium erectiflorum L. B. Sm (Bromeliaceae-
Pitcairnioideae) NO PARQUE NACIONAL SETE CIDADES, PIAUÍ
 
Mariana Lenara de Andrade MASRUA (1) 
Bruno Ayron de Souza AGUIAR (1) 
Elda Simone dos Santos SOARES (1) 
Gardene Maria de SOUSA (1) 
Ariadna Valentina LOPES (2)

Encholirium L.B. Sm é um gênero de Pitcairnioideae popularmente conhecida como macambira. 
Caracteriza-se por habitar ambientes secos, em áreas do Cerrado e da Caatinga no estado do 
Piauí. O objetivo deste trabalho foi investigar aspectos da biologia floral e sistema de polinização de 
Encholirium erectiflorum ocorrentes no Parque Nacional Sete Cidades, Piracuruca, Piauí. O estudo 
foi desenvolvido durante os meses de maio/2011 a janeiro/2012, 15 indivíduos foram pré-selecio-
nados e analisados quinzenalmente quanto a morfologia floral, horário de antese, receptividade 
estigmática, deiscência das anteras, viabilidade polínica, razão Pólen/Óvulo (P/O) e comportamen-
to dos visitantes florais na polinização. A espécie em questão apresenta inflorescência racemosa. 
Suas flores tem pedicelo torcido, sépalas ovadas, obtusas, esverdeadas com máculas marrons; 
pétalas oblongas alaranjadas; estames isodínamos, deiscência rimosa; ovário súpero, tricarpelar 
e trilocular, estigmas espiral-conduplicado A antese floral inicia-se às 17h expondo inicialmente o 
estigma que se encontra receptivo, ela passa por um lento processo de abertura que se completa 
às 4h no dia seguinte. A deiscência das anteras ocorreu por volta das 7h após abertura total da flor. 
Os verticilos florais permaneceram mesmo com o ovário nitidamente desenvolvido. A viabilidade 
polínica foi alta e a razão P/O foi de 1.256,86. Teste com NH4OH constatou guia de néctar nas sépa-
las. Apis melífera L. (abelha) foi classificada como polinizador efetivo por sua intensa frequência às 
flores (171 visitas/dia) e por contatar os verticilos reprodutivos na coleta de pólen. Como polinizador 
ocasional identificou-se Trigona spinipes Fab. (abelha), por apresentar frequência significativa (164 
visitas/dia), porém, raramente contatava os verticilos reprodutivos durante a coleta de néctar. Chlo-
rostilbon lucidus Shaw (beija-flor) apresentou comportamento pilhador por coletar néctar sem tocar 
anteras e estigma e pela baixa frequência (10 visitas/dia).
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