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i - Resumo 

 

 Foram estudados aspectos relacionados à ecologia da polinização de Heliconia 

spathocircinata e H. angusta na Reserva Ecologica de Guapiaçú, uma propriedade 

particular localizada no município de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro, 

Brasil. As estratégias de atração de visitantes florais das duas espécies foram descritas e 

comparadas, a fim de sustentar a hipótese de que H. spathocircinata é polinizada mais 

eficientemente por beija-flores territoriais, no presente caso, machos de Thalurania 

glaucopis. As espécies diferiram em relação às estratégias de atração de visitantes. 

Heliconia spathocircinata apresentou características associadas à polinização por 

espécies de beija-flores territoriais, como maior densidade de flores e frutos, 

autopolinização e geitonogamia. A secreção de néctar em ambas as espécies de plantas 

apresentou correlação com a demanda evaporativa do ar, sendo que as relações foram 

inversas - negativa para H. spathocircinata e positiva para H. angusta. As espécies 

receberam visitas florais de beija-flores, abelhas e borboletas, sendo os beija-flores mais 

frequentes e considerados polinizadores primários. Apenas a abelha Trigona sp. 

realizou visitas exclusivamente ilegítimas, a borboleta Eurybia sp. apresentou visitas 

legitimas e ilegítimas, enquanto que a abelha Bombus sp. e os beija-flores foram 

visitantes florais legítimos. O beija-flor que apresentou comportamento de 

forrageamento territorial, T. glaucopis, foi o polinizador mais frequente e também o 

mais eficiente polinizador de flores de H. spathocircinata, seguido por Ramphodon 

naevius. Esta última espécie foi o polinizador mais eficiente de H. angusta, seguido por 

Phaethornis ruber. Foi detectada uma partilha temporal de recurso floral entre os 

visitantes, de maneira que em H. spathocircinata os beija-flores mais frequentes 

apresentaram períodos de atividade de forrageamento distintos. Essa diferença 

acompanhou a mudança na concentração de açúcares no néctar secretado ao longo do 

dia. Indivíduos de T. glaucopis apresentaram relação entre a defesa de territórios e a 

quantidade de inflorescências, e também os indivíduos dessa espécie capturados e 

marcados apresentaram relação entre a quantidade de interações agressivas e o peso 

corporal. Os dados sugerem que H. spathocircinata é uma espécie que vem sofrendo 

pressão seletiva de polinizadores territoriais, sendo que estudos futuros podem vir a 

confirmar se os atributos relacionados a essa estratégia de forrageamento estão sendo 

selecionados por T. glaucopis ou outra espécie com a mesma estratégia de 

forrageamento, ou ainda se essa relação varia entre diferentes populações. 
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ii - Abstract 

 

Aspects related to the pollination ecology of Heliconia spathocircinata and H. 

angusta were studied in Guapiaçú Ecological Reserve, a private property located in the 

city of Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, Brazil. Strategies for attracting 

pollinators of both species were described and compared in order to support the 

hypothesis that H. spathocircinata is more efficiently pollinated by territorial 

hummingbirds, which in this case are Thalurania glaucopis males. The plant species 

had different strategies for attracting visitors. Heliconia spathocircinata had 

characteristics associated with pollination by territorial hummingbird species, such as 

higher flower and fruit density, self-pollination and geitonogamy. The nectar secretion 

in both plant species was correlated with the evaporative demand of the air, and the 

relations were inverse - negative for H. spathocircinata and positive for H. angusta. The 

species received floral visits from hummingbirds, bees and butterflies, and 

hummingbirds were the most frequent visitors and were thus considered as primary 

pollinators. Only the bee Trigona sp. made only illegitimate visits, the butterfly Eurybia 

sp. made legitimate and illegitimate visits, while the bee Bombus sp. and the 

hummingbirds were legitimate floral visitors. The hummingbird that showed territorial 

foraging behavior, T. glaucopis, was the most common pollinator and also the most 

efficient pollinator of flowers of H. spathocircinata , followed by Ramphodon naevius. 

The latter species was the most efficient pollinator of H. angusta, followed by 

Phaethornis ruber. Temporal resource-sharing among floral visitors was detected, and 

hummingbirds displayed distinct foraging activity periods on H. spathocircinata. This 

difference accompanied the change in the secreted nectar sugar concentration 

throughout the day. There was a relationship between territory defense and the number 

of inflorescences for T. glaucopis, and there was a relationship between the amount of 

aggressive interactions and body weight in the marked individuals of that species 

caught. The data suggest that H. spathocircinata is a species that has undergone 

selective pressure by territorial pollinators, and future studies might confirm that 

attributes related to this foraging strategy are being selected by T. glaucopis or other 

species with the same foraging strategy, or whether this relationship varies among 

different populations.  
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Introdução geral 

 

A polinização por animais, ou zoofilia (VAN DER PIJL, 1961), é considerada 

um mutualismo dispersivo em que um animal beneficia uma espécie de planta quando 

transporta grãos de pólen entre suas flores enquanto usufrui algum recurso floral 

ofertado (STEBBINS, 1970; BOUCHER et al., 1983; RAVEN et al., 2009).  

Pressões exercidas sobre os fenótipos florais de uma espécie por um grupo 

funcional de animais polinizadores que apresentem maior frequência de visitas, ou ainda 

com uma maior eficiência em termos de transporte de pólen, resultam em uma relação 

que pode implicar em seleção mediada pelo polinizador (JOHNSON, STEINER, 2000; 

IRWIN et al., 2010). As evidências seriam diferentes aspectos da morfologia e biologia 

florais adaptados a essa relação que otimizam o serviço do polinizador e sua capacidade 

de extrair o recurso ofertado pela planta (STEBBINS, 1970; IRWIN et al., 2001; 

FENSTER et al., 2004). Esses atributos florais correspondem à síndrome floral da 

espécie vegetal (VAN DER PIJL, 1961; FAEGRY, VAN DER PIJL, 1979). Embora nas 

últimas décadas pesquisadores venham criticando o conceito de síndromes florais 

embasados em evidências como prevalência de sistemas generalistas em relação a 

sistemas especialistas (STEBBINS, 1970; WASER et al., 1996; IRWIN et al., 2001), no 

presente estudo será utilizada a classificação proposta por Van der Pijl (1961) para 

flores zoófilas polinizadas por aves (ornitófilas). 

Estudos sobre a biologia da polinização de espécies zoófilas são fundamentais 

para o entendimento da dinâmica das comunidades vegetais (BAWA, 1990; DALLING, 

2002; IRWIN et al., 2010). Padrões de distribuição e abundância de espécies de 

polinizadores podem ser elucidados a partir do entendimento da reprodução das plantas 

(KEARNES, INOUYE, 1993; IRWIN et al., 2001). Outro fator de importância é a 

função que os polinizadores exercem na produção agrícola mundial, atualmente 

pesquisadores vêm sugerindo uma crise na polinização em nível global (KEARNES et 

al., 1998). Importantes polinizadores como as abelhas estão sofrendo com declínios 

populacionais que podem trazer prejuízos financeiros na produção agrícola avaliados 

em bilhões de dólares por ano (ALLEN-WARDELL et al., 1998). Esse fenômeno foi 

denominado por distúrbio do colapso das colônias, o que vem causando mortalidade de 

até 90% de colmeias na Europa e América do Norte e América do Sul (RATNIEKS, 

CARRECK, 2010).  
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As aves nectarívoras, assim como outros polinizadores, estão sofrendo com 

perda de habitat, doenças, captura, dentre outras pressões. Os números impressionam 

com um total de não menos que 26 spp. de beija-flores e 70 spp. de aves nectarívoras 

ameaçadas de extinção no nível global segundo a lista da IUCN (NABHAN, 1996). 

Os beija-flores são aves Apodiformes da família Trochilidae (subdividida em 

Trochilinae e Phaethornithinae), as quais são endêmicas do continente americano e 

especializadas em alimentar-se de néctar floral e pequenos artrópodes (SICK, 1997; 

SCHUCHMANN, 1999). Estes animais são considerados como o principal grupo de 

vertebrados polinizadores (STILES, 1981; BAWA, 1990; SCHUCHMANN, 1999) e 

chegam a polinizar 15% das espécies de plantas zoófilas de comunidades do Neotrópico 

(FEINSINGER, 1983; BUZATO et al., 2000).  

As espécies de beija-flores, que visitam as comunidades de plantas no 

Neotrópico, apresentam diferentes comportamentos que compõem estratégias de 

forrageamento distintas como o territorialismo e o forrageamento por linhas-de-

capturas, por exemplo, (FEINSINGER, COLWELL, 1978). Esses comportamentos, 

associados à possibilidade das visitas serem legitimas ou ilegítimas, podem determinar 

o sucesso reprodutivo das plantas que não realizam polinização espontânea (MALOOF, 

INOUYE, 2000; JOHNSON, STEINER, 2000; HARGREAVES et al., 2009; IRWIN et 

al., 2010). Os diferentes comportamentos durante o forrageamento, assim como a 

própria anatomia do animal, podem influenciar diretamente na legitimidade e eficiência 

da polinização (MALOOF, INOUYE, 2000). Os animais possuem capacidade cognitiva 

que permite que reconheçam as flores de uma mesma espécie e ainda distingam 

diferentes fenótipos florais, por vezes apresentando preferências e com isso estes 

fenótipos podem vir a ser selecionados (ANNIKA et al., 2001; LARA, ORNELAS, 

2001; GOULSON et al., 2007), afetando a dinâmica da rede de interações formada por 

polinizadores e plantas zoófilas (IRWIN et al., 2001; IRWIN et al., 2010).    

Heliconia L. É o único gênero da família Heliconiaceae, com 34 espécies nativas 

no Brasil, das quais seis são endêmicas do país (CASTRO et al., 2011). No Neotrópico 

suas espécies são polinizadas primariamente por beija-flores (KRESS, 1990; BERRY, 

KRESS, 1991). Este gênero apresenta importância por garantir um suprimento de néctar 

contínuo durante o ano aos beija-flores de sub-bosque por meio de suas espécies 

simpátricas e com florações sucessivas (LINHART, 1973; STILES, 1975, BUZATO et 

al., 2000). Suas inflorescências que acumulam água estão associadas a diversas espécies 

de insetos (SEIFERT, 1975,1981; YEE, WILLING, 2007). Espécies e híbridos também 
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tem importância econômica como plantas ornamentais, inclusive híbridos naturais 

(KRESS, 1990; CASTRO et al., 2011). Estudos sobre a biologia reprodutiva de 

Heliconia na América Central (LINHART, 1973; STILES, 1975; FEINSINGER, 1983; 

KRESS, 1983; GILL, 1987; TEMELES et al., 2005; MELENDEZ et al., 2008) e 

América do Sul (BUZATO et al., 2000, ABREU, VIEIRA, 2004;  BRUNA et al., 2004; 

CRUZ et al., 2006, 2007; MISSAGIA, VERÇOZA, 2011) produziram conhecimento 

suficiente para que padrões de associações entre características da planta e 

comportamento dos polinizadores tenham sido estabelecidos (LINHART, 1973; 

STILES, 1975; FEINSINGER, 1983; KRESS, 1983).  Pouco se sabe sobre a eficiência 

dos polinizadores de Heliconia em termos de sucesso reprodutivo da planta (BRUNA et 

al., 2004; MISSAGIA, VERÇOZA, 2011) e ainda se todos estes padrões se aplicam às 

espécies sul-americanas (KRESS, 1990).  

Heliconia spathocircinata e H. angusta são espécies nativas do Brasil que 

ocorrem espontaneamente na Reserva Ecológica de Guapiaçú (REGUA), um trecho de 

Mata Atlântica localizado no município de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. A 

vegetação da REGUA é contínua ao Parque Estadual dos Três Picos (PETP).  
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Objetivos gerais 

  

O presente estudo teve como objetivo estudar aspectos relacionados à ecologia 

da polinização de duas espécies simpátricas de Heliconia, a fim de testar se os padrões 

estabelecidos para as espécies da América Central se aplicam às espécies da Mata 

Atlântica, tratando de estratégias reprodutivas e sistema de polinização da planta e a 

relação com as estratégias de forrageamento de seus polinizadores. Foram considerados: 

a fenologia reprodutiva, a densidade e agregação de flores, a morfologia floral, a 

secreção de néctar, a composição e o comportamento de espécies de potenciais 

polinizadores, e ainda a legitimidade e eficiência de visitas florais realizadas por estas 

aves. 

A presente dissertação é composta por dois capítulos: 

Capítulo 1. Descreve e compara estratégias reprodutivas e sistemas de 

polinização de Heliconia spathocircinata e H. angusta. 

Capítulo 2.  Descreve a atividade de visitantes florais potenciais polinizadores e 

a relaciona com a secreção de néctar das duas espécies. É testada a legitimidade das 

visitas e a eficiência na polinização das espécies visitantes florais potenciais 

polinizadores em termos de produção de frutos.  
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Plantas estudadas 

  

Heliconia spathocircinata (Figura 1) é uma espécie herbácea nativa do Brasil e 

de outros países da América do Sul (KRESS, 1990). Apresenta inflorescência 

pedunculada, com raque helicóide de coloração vermelha. Brácteas helicóides, 

persistentes, cimbiformes e de coloração vermelha. Flores pediceladas, de coloração 

amarela, dispostas em cíncinos, com bractéolas amareladas envolvendo cada botão 

floral do cíncino (SANTOS, 1978). As flores e botões florais dessa espécie ficam 

abrigados nas brácteas, somente com a parte superior da corola exposta aos visitantes.  

Foi registrada para essa espécie a polinização por beija-flores que forageiam em linhas 

de captura (BUZATO et al., 2000; CRUZ et al., 2006; MISSAGIA, VERÇOZA, 2011) 

e territoriais (MISSAGIA, VERÇOZA, 2011). 

Heliconia angusta (Figura 1) é uma espécie herbácea endêmica do Brasil, 

ocorrendo somente no bioma Mata Atlântica (KRESS, 1990). Planta delgada com até 

1,50m de altura. Apresenta inflorescência pedunculada, com raque levemente 

escorpióide com coloração vermelha. Flores pediceladas, com corola de coloração 

branca e pedicelo de cores amarelo e verde. Botões florais envoltos por bractéolas de 

coloração levemente amarelada. Suas flores e botões florais em pré-antese ficam 

totalmente expostos sem a proteção das brácteas. Sabe-se que essa espécie recebeu 

visitas florais em rotas de forrageamento por linhas-de-captura do beija-flor também 

endêmico do Brasil e da Mata Atlântica Ramphodon naevius (BUZATO et al., 2000). 

   

Figura 1. Espécies nativas de Heliconia encontradas na Reserva Ecológica de Guapiaçú, 

RJ. Heliconia spathocircinata (esquerda), H. angusta (direita). Fotos: Caio Missagia. 
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Área de estudo 

  

 O estudo foi realizado na Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), uma 

reserva particular localizada entre as coordenadas 22° 24’ S, 42° 44’ W. Esta 

propriedade apresenta 7.000 ha de área coberta por Mata Atlântica e sua vegetação 

conecta-se com o Parque Estadual dos Três Picos (PETP) (Figura 2). O PETP 

representa um grande remanescente de Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro com 

58.790 hectares de extensão que abrange cinco bacias hidrográficas e sua posição 

estratégica permite a integração de importantes área protegidas no Estado, como o 

Mosaico Central Fluminense e o Mosaico do Mico-Leão-Dourado e Corredor Ecológico 

do Muriqui (http://www.inea.rj.gov.br/unidades/pqtrespicos.asp). A REGUA é uma 

organização não governamental (ONG) que tem como missão principal conservar a 

bacia do alto rio Guapiaçú (http://www.regua.org.br/quem_somos.html).  

Segundo informações dos proprietários da REGUA, a área estudada era 

constituída por pastagens que foram abandonadas, logo a vegetação é secundária e 

encontra-se em estágio intermediário de sucessão ecológica. A conexão com o uma área 

de mata pristina, como o Parque Estadual dos Três Picos (PETP), é importante para que 

matrizes possam fornecer sementes de espécies, muitas delas trazidas por aves, de 

espécies clímax (RICKLEFS, 2010). Dados de estações meteorológicas indicam um 

período chuvoso e quente de novembro a abril, e um período pouco chuvoso e frio de 

maio a outubro na região (DOOSE, 2009; BERNARDO, 2010). 

Ao longo do ano, no deslocamento entre as trilhas foi possível registrar visitas 

de beija-flores a diferentes espécies de plantas ornitófilas de sub-bosque, como: Costus 

spiralis (Jacq.) Roscoe. (Costaceae), Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra. 

(Rubiaceae), Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl., Vrisea sp., Neoregelia sp. 

(Bromeliaceae) (obs. pess.). A REGUA possui uma lista de espécies de aves que 

contabiliza 23 espécies de beija-flores 

(http://www.regua.co.uk/specieslists/reguabirdlist.pdf). 

http://www.regua.org.br/quem_somos.html
http://www.regua.co.uk/specieslists/reguabirdlist.pdf
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Figura 2. Vista aérea da Reserva Ecológica de Guapiaçú – REGUA (primeiro plano) e 

do Parque Estadual dos Três Picos - PETP (segundo plano). Imagem extraída do sitio 

virtual da REGUA (http://www.regua.org.br/biodiversidade.html). 
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Capítulo 1 

 

Divergências em estratégias reprodutivas de duas espécies simpátricas de Heliconia L. 

(Heliconiaceae) em área de Mata Atlântica 

 

Introdução 

 

As aves nectarívoras apresentam distintas estratégias de forrageamento as quais 

otimizam a extração do recurso floral e permitem sua partilha entre espécies (STILES, 

1975; FEINSINGER, COLWELL, 1978; ANTUNES, 2003). Em plantas do gênero 

Heliconia estas estratégias podem estar relacionadas com características intrínsecas à 

espécie de planta explorada (LINHART, 1973; STILES, 1975; FEINSINGER, 1983; 

KRESS, 1983). Durante o seu forrageamento, as aves nectarívoras estão sujeitas a 

equilibrar uma relação que envolve os gastos com energia alocada para o deslocamento 

entre flores ou ainda para a defesa de território contra potenciais invasores, e os 

benefícios de alimentar-se de néctar com volume e concentração de açúcares 

correspondentes às necessidades fisiológicas que envolvem a prática de uma estratégia 

de forrageamento (WOLF, HAINSWORTH, 1971, 1978; HIXON, 1980; 

CASTELLANOS et al., 2003). 

Os beija-flores apresentam uma elevada taxa metabólica se comparados às 

outras aves. A necessidade de frequente ingestão de energia tem efeito direto no 

comportamento de forrageamento dessas aves (SICK, 1997; SCHUCHMANN, 1999). 

Elas podem adotar ao menos cinco estratégias de forrageamento, que variam entre 

forrageamento por linhas-de-captura e o forrageamento territorial (ver FEINSINGER, 

COLWELL, 1978). As espécies podem mudar a estratégia de forrageamento ao longo 

do dia influenciadas pelo balanço energético, que deve ser mantido positivo (WOLF, 

HAINSWORTH, 1971; HIXON et al., 1983). Espécies de plantas incluídas nas rotas de 

forrageamento de nectarívoros linhas-de-captura apresentam flores dispersas entre 

indivíduos pouco agrupados, ou ainda com baixa densidade de flores. Já as plantas 

defendidas por aves territoriais apresentam indivíduos agrupados, ou ainda uma 

densidade de flores elevada e isso garante ao defensor do território um suprimento de 

energia suficiente para cobrir os gastos com a defesa do mesmo e suprir as necessidades 

fisiológicas relacionadas ao metabolismo do animal (BAWA, 1990B; CASTELLANOS 

et al., 2003).  
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Espécies de plantas polinizadas primariamente por beija-flores territoriais 

apresentam, em geral, algum mecanismo de autopolinização. Isso ocorre já que por 

vezes um território defendido é composto por flores ou inflorescências de apenas um 

indivíduo. Dessa forma, a autopolinização torna-se uma alternativa viável, mesmo com 

os custos associados a um baixo fluxo gênico (KRESS, 1983, MELENDEZ et al., 

2008). Sabe-se que diversas espécies auto compatíveis apresentam populações bem 

estabelecidas, o que indica que os custos de um menor fluxo gênico podem ser menores 

do que os benefícios de ser uma espécie atrativa a polinizadores que realizam visitas 

frequentes a indivíduos de uma mesma espécie ao longo do dia (BAWA, 1990b).  

Características do néctar, como composição de açúcares, concentração, volume e 

dinâmica de secreção correspondem, em parte, a adaptações das plantas para as 

capacidades digestivas de seus polinizadores (FEINSINGER, 1983, KEARNS, 

INOUYE, 1993), pois estes animais são os agentes seletivos que atuam sobre a 

variabilidade de fenótipos florais disponíveis (LARA, ORNELAS 2001, GOULSON et 

al., 2007; IRWIN et al., 2010). Fatores abióticos influenciam na dinâmica de secreção 

de néctar. O volume e concentração de açúcares do néctar podem variar de acordo com 

a temperatura e umidade do ar, o que indiretamente pode influenciar na atividade dos 

visitantes florais (KEARNS, INOUYE 1993; LONGO, FISHER, 2006; VARASSIN et 

al., 2012). Em determinadas espécies o consumo de néctar pelos visitantes florais 

estimula uma maior taxa de secreção de néctar se comparado ao consumo em flores não 

visitadas (CORBET, 1978, GILL, 1988).  

Heliconia spathocircinata e H. angusta são espécies de plantas que podem 

ocorrer em simpatria, como na Reserva Ecológica de Guapiaçú, e compartilham 

potenciais polinizadores, o que as torna vulneráveis à possibilidade de hibridização 

(STILES, 1975). Mecanismos de isolamento reprodutivo são fundamentais para que 

espécies simpátricas de Heliconia possam coexistir sem que ocorra a formação de 

híbridos (LINHART, 1973; STILES, 1975). Os mecanismos de isolamento podem 

incluir fenologia reprodutiva, morfologia floral, ou ainda especialização em relações 

com polinizadores que apresentam determinadas estratégias de forrageamento (KRESS, 

1983; BAWA, 1990b).  

O objetivo do presente estudo foi comparar as duas espécies de plantas 

previamente mencionadas em relação às suas estratégias de atração a visitantes florais, 

assim como categorizar essas estratégias de acordo com as estratégias de forrageamento 

de aves nectarívoras propostas por FEINSINGER e COLWELL (1978). A hipótese a ser 
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testada é que as espécies de plantas diferem em relação às estratégias reprodutivas, 

sabendo que H. spathocircinata detêm características associadas ao forrageamento 

territorial (ver LINHART, 1973; STILES, 1975). A hipótese nula é de que as espécies 

não diferem em termos de estratégias reprodutivas. 
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Material e Métodos 

 

Foram realizadas expedições mensais com duração de seis dias, 

aproximadamente. A área amostral foi constituída por duas transecções de 1000m e 

800m de comprimento por 10 metros de largura, estabelecidas fora das trilhas existentes 

na REGUA. Dentro das transecções foram estabelecidas parcelas circulares de 10m de 

diâmetro, com eixos distantes 25 metros entre si, dispostos ao longo das transecções 

totalizando 72 parcelas (Figura 1). 

 

Figura 1. Representação esquemática das transecções e parcelas estabelecidas na 

Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ. Os círculos representam parcelas de 10m de 

diâmetro com eixos distantes 25 metros entre si. As transecções 1 e 2 estão distantes 

aproximadamente 1000 metros. 
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Nestas transecções foram registrados os seguintes aspectos da floração em 

indivíduos de Heliconia spathocircinata e H. angusta presentes nos limites das 

transecções, assim como em Stiles (1975):  

i) fenologia reprodutiva de ambas as espécies,  

ii) estimativas do total de inflorescências durante a floração de cada espécie,  

iii) estimativas do total de flores por dia secretando néctar por inflorescência, 

iv) estimativas do total de frutos formados por inflorescência  

v) estimativas da concentração e volume do néctar.  

As estimativas previamente mencionadas foram baseadas em amostragens em 

indivíduos presentes nas parcelas circulares. 

O volume de néctar secretado foi medido a cada duas horas (experimento), entre 

06:00min e 18:00min, em flores ensacadas no período de pré-antese, com  

microcapilares de 100µl. A concentração de açúcares no néctar foi medida com 

refratômetro de bolso. Para investigar se a retirada do néctar pode estimular um maior 

volume de secreção, foram amostrados uma única vez às 14:00h o néctar acumulado 

(controle) da mesma quantidade de flores amostradas por dia no experimento. Os 

valores de temperatura e umidade relativa do ar foram mensurados nos mesmos dias e 

horários que o volume e concentração do néctar (KEARNS, INOUYE, 1993; 

NAVARRO, 1999).  

Medidas do comprimento, diâmetro da base e diâmetro da abertura das corolas 

das flores de ambas as espécies de plantas foram tomadas com paquímetro de precisão 

de 0,1mm (KEARNS, INOUYE, 1993).  

Experimentos de polinização foram realizados de acordo com ALMEIDA e 

ALVES (2000): 

i) Apomixia - os estigmas não recebem pólen para se avaliar se há formação de 

frutos na ausência de pólen. 

ii) Autopolinização – estigma recebeu pólen manualmente de anteras dessa 

mesma flor.  

iii) Geitonogamia - flores foram polinizadas manualmente com pólen de outras 

flores da mesma planta. 

iv) Xenogamia - flores foram polinizadas manualmente com pólen de flores de 

outra planta da mesma espécie.  

Alguns exemplares foram coletados, herborizados e então depositados no 

Herbário do Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro (r) como material 
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testemunho sob número de tombo: R216.781 (H. spathocircinata), R216.780 (H. 

angusta).   

 

Análises estatísticas 

 

Com os dados referentes à quantidade de flores por parcela foi calculado o 

Índice de Dispersão de Morisita, para determinar o padrão de agregação dos indivíduos 

das populações das duas espécies (MORISITA, 1959; BARROS, MACHADO, 1984). 

A densidade de flores foi calculada com base nas flores presentes nas 72 parcelas 

delimitadas.  

O volume e a concentração do néctar secretado pelas duas espécies de plantas 

foram correlacionados com os fatores abióticos e com medidas florais utilizando o 

Coeficiente de Correlação de Pearson e regressão linear simples. Para minimizar os 

efeitos da dependência da umidade relativa do ar em relação à temperatura do ar, foi 

utilizada a fórmula da Demanda Evaporativa do Ar (VPD) (JONES, 1992). Esta 

ferramenta representa um indicador mais sensível para determinar a presença de vapor 

na atmosfera, do que a umidade relativa do ar (ANDERSON, 1936):  

 

VPD= 0.611375et*(1-RU/100), onde t=17,502 -2*(Tar)/(240,97+Tar).  

 

O Teste t de Student foi utilizado para avaliar se há diferença significativa entre 

o volume total de néctar secretado por flores do experimento e do controle de cada 

espécie de planta. Este teste também foi utilizado para comparar o volume total de 

néctar secretado entre as espécies de planta, bem como as medidas florais e densidade 

de flores entre essas espécies. 
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Resultados 

 

Fenologia reprodutiva, agregação e densidade 

 

As espécies de plantas amostradas apresentaram períodos de floração e 

frutificação distintos, H. spathocircinata floresceu entre janeiro e abril e frutificou entre 

março e junho, enquanto que H. angusta floresceu entre julho e outubro e frutificou 

entre agosto e novembro (Figura 2). Foram observados alguns indivíduos de H. 

spathocircinata com flores fora da parcelas nos meses de julho e novembro. Além 

disso, um indivíduo de H. angusta foi também observado em flor fora das parcelas no 

mês de maio. 

As espécies de plantas apresentaram padrões de dispersão semelhantes, 

classificados como binominal negativo de acordo com o Índice de Dispersão de 

Morisita (Tabela 1), o que significa que não se distribuem de forma agregada. 

Entretanto, as espécies diferiram em relação à densidade de flores (t=4,7; p=<0,01). 

Heliconia spathocircinata apresentou uma densidade de flores significativamente maior 

por parcelas (média=2,01; DP=3,11) em relação a H. angusta (média=0,19; DP=1,02). 

O resultado do teste t sugere que também houve divergência em relação às 

seguintes características da floração: quantidade de brácteas por inflorescências 

(p<0,01), de flores por inflorescência (p<0,01), e de flores secretando néctar por 

inflorescência por dia (p<0,01).  Heliconia spathocircinata apresentou maior quantidade 

média para todos os três atributos (Tabela 2).  
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Figura 2. Fenologia reprodutiva e média de inflorescências, flores e frutos de Heliconia 

spathocircinata (a) e H. angusta (b) (Heliconiaceae) ao longo de duas florações de cada 

espécie (2012-2013) na Reserva Ecológica de Guapiaçu, RJ.  
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Tabela 1. Indicie de Dispersão de Morisita e tipo de distribuição de flores de Heliconia 

spathocircinata e H. angusta por parcelas circulares de 10 metros de diâmetro (n=72) 

na Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ. Amostras incluídas na análise correspondem ao 

mês do pico de floração de cada espécie. 

 Indicie de Dispersão 

de Morisita 

Distribuição n (flores) 

Heliconia 

spathocircinata 

2.88 Binominal negativa 145 

Heliconia angusta 19.8 Binominal negativa 16 

  

Tabela 2. Características da floração de Heliconia spathocircinata e H. angusta em 

parcelas circulares de 10 metros de diâmetro (n=72) monitoradas na Reserva Ecológica 

de Guapiaçú, RJ. Quantidade de brácteas por inflorescência, de flores por 

inflorescência, e de flores em antese por inflorescência por dia. A quantidade de flores 

por bráctea foi determinada pela contagem dos pedicelos que persistem na 

infrutescência mesmo em caso de não fecundação. 

 Brácteas por 

inflorescência 

Flores por 

inflorescência 

Flores secretando néctar 

por inflorescência por 

dia 

Heliconia spathocircinata 4-10 (6,4±1,6) 22-127 (71,7±26) 0-5 (1,9±1,2) 

H. angusta 3-7 (4,9±1,2) 7-38 (18,5±7,3) 0-3 (1,2±0,8) 

 

Secreção de néctar 

 

Em relação à secreção de néctar, as espécies apresentaram padrões distintos 

entre si. Enquanto H. spathocircinata diminuiu o volume de néctar secretado ao longo 

do dia, H. angusta apresentou uma secreção relativamente regular (Figura 3).  

 Ambas as espécies apresentaram relação entre o volume de néctar secretado e a 

Demanda Evaporativa do Ar (Figura 4). Entretanto, as espécies diferiram em relação à 

resposta fisiológica apresentada. Heliconia spathocircinata apresentou correlação 

negativa (r=-0,80; p<0,05), com r²=0,64 (p<0,05), enquanto que H. angusta apresentou 

correlação positiva (r=0,75; p<0,05), com r²=0,56 (p<0,05). Somente H. spathocircinata 

apresentou relação entre a concentração de açúcares do néctar e a demanda evaporativa 

do ar (Figura 3). A correlação foi negativa média (r=-0,66; p<0,05), com r²=0,44 

(p<0,05). Heliconia spathocircinata secretou mais néctar por flor (média=82,8; 
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DP=20,5; n=181) em relação à H. angusta (média=60,8; DP=20,9; n=70). Em nenhuma 

das duas espécies o volume de néctar secretado apresentou diferença significativa entre 

os grupos experimento e controle (H. spathocircinata t=0,12; H. angusta t=0,36; 

p>0,05), o que quer dizer que a retirada de néctar não estimula a secreção do mesmo. A 

concentração de açúcares no néctar também foi diferente entre as espécies. Heliconia 

spathocircinata secretou néctar mais doce (média=24,6; DP=5) se comparado a H. 

angusta (média 23,5; DP=4,8).  

 

Figura 3. Secreção de néctar por flores de Heliconia spathocircinata (a,c) e H. angusta 

(b,d) (Heliconiaceae) na Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ, ao longo de sete 

amostragens/dia: 06:00min, 08:00min, 10:00min, 12:00min, 14:00min, 16:00min, 

18:00min. (n=181 flores de H. spathocircinata, n=70 flores de H. angusta). 
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Figura 4. Relação entre secreção de néctar de Heliconia spathocircinata (a,c) e H. 

angusta (b,d) e a Demanda Evaporativa do Ar na Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ, 

ao longo de sete amostragens/dia: 06:00min, 08:00min, 10:00min, 12:00min, 14:00min, 

16:00min, 18:00min. (n=181 flores de H. spathocircinata, n=70 flores de H. angusta). 

 

 Morfologia floral 

 

 As espécies de planta amostradas apresentaram diferença significativa em 

relação às medidas de estruturas florais (Tabela 3).  As flores de H. spathocircinata 

apresentaram em média um maior comprimento, diâmetro de base e diâmetro de 

abertura da corola (Figura 5) (média=45,95; DP=3.51; média=11; DP=1,44; 

média=11,55; DP=1,71; respectivamente), em relação às medidas obtidas nas flores de 

H. angusta (média=44,56; DP=3,57; média=9,89; DP=1,63; média=9,48; DP=1,25; 

respectivamente). Ambas as espécies apresentaram correlação positiva entre diâmetro 

da base da corola e volume total de néctar secretado, sendo que em H. spathocircinata a 

relação foi menor (r=0,68; p<0,05) do que em H. angusta (r=0,76; p<0,05). A regressão 

linear apresentou um coeficiente de determinação de 46% em H. spathocircinata, e 60% 
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em H. angusta (Figura 6). Nenhuma das espécies apresentou relação entre medidas 

florais e concentração de açucares no néctar. 

 

Tabela 3. Comparação por Teste t de student (a) e Coeficiente de Correlação de Pearson 

(b) entre atributos florais e fisiológicos de flores de Heliconia spathocircinata (n=181 

flores) e H. angusta (n=70 flores) (Heliconiaceae) amostradas na Reserva Ecológica de 

Guapiaçú, RJ.  

a Teste t p 

Comprimento corola 2.79 <0.01 

Diâmetro da base da corola 5.22 <0.01 

Diâmetro da abertura da corola 9.33 <0.01 

Volume de néctar 7.55 <0.01 

Concentração de açúcares no 

néctar 

2.36 <0.05 

b Pearson p 

 H. spathocircinata H. angusta  

Diâmetro da base da corola x 

volume de néctar 

0.68 0.77 <0.05 

Diâmetro da base da corola x 

concentração de açúcares no 

néctar 

0.03 0.11 >0.05 

  

 

Figura 5. Detalhe na abertura da corola de flor de Heliconia angusta. As pétalas se 

sobrepõem de forma que somente um pequeno orifício é mantido para a introdução do 

aparato bucal do polinizador. Foto: Caio Missagia. 
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Figura 6. Relação entre o diâmetro da base da corola de flores de Heliconia 

spathocircinata (a) e H. angusta (b) (Heliconiaceae) e o volume total de néctar 

secretado por dia de amostragem na Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ. (n=181 flores 

de H. spathocircinata, n=70 flores de H. angusta).  

 

Mecanismos de polinização 

 

 As espécies de plantas apresentaram diferentes mecanismos de polinização 

(Tabela 4). Flores manipuladas de H. spathocircinata apresentaram polinização por 

autopolinização (15%), geitonogamia (25%) e por xenogamia (90%), enquanto as flores 

manipuladas de H. angusta somente formaram frutos a partir de polinização por 

xenogamia (50%).  

  

Tabela 4. Porcentagem frutos formados a partir de flores de Heliconia spathocircinata e 

H. angusta submetidas a diferentes experimentos na reserva Ecológica de Guapiaçu, RJ. 

N=20 flores para cada experimento em cada espécie. 

 Apoximia Autopolinização Geitonogamia Xenogamia 

 H.s H.a H.s H.a H.s H.a H.s H.a 

Experimento 0 0 15 0 25 0 90 50 

Controle 80 35 85 45 95 55 85 40 
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Discussão 

 

 A floração sequencial e a não sobreposição de floração das duas espécies indica 

que possivelmente estas dependem, ou ainda que suas linhagens podem ter dependido, 

das mesmas espécies de polinizadores (LEVIN, ANDERSON, 1970; STILES, 1977, 

1978; COLE, 1981).  

STILES (1975) ao estudar nove espécies simpátricas de Heliconia na América 

Central encontrou que as espécies com florações sobrepostas apresentaram preferências 

por habitats distintos (borda, intermediário ou interior), diferentes morfologias florais e 

secreção de néctar, e ainda polinizadores com diferentes estratégias de forrageamento. 

As espécies que não se sobrepõem durante suas florações apresentaram preferências 

pelos mesmos habitats, indicando que ocorra a partilha do nicho ecológico. Ainda em 

relação ao estudo de STILES (1975) nenhuma das interações planta-animal foi de 

exclusividade, mais de uma espécie de beija-flor polinizou uma mesma espécie de 

Heliconia e mais de uma espécie de Heliconia foram polinizadas por um mesmo beija-

flor. Mesmo com tantos mecanismos de isolamento reprodutivo, um híbrido natural foi 

encontrado, sendo composto por indivíduos 99% estéreis. O autor sugere que devido à 

descaracterização do habitat por ação antrópica o isolamento por habitat foi quebrado, 

viabilizando a formação do híbrido. 

LINHART (1973) estudou duas espécies simpátricas de Heliconia na América 

Central e observou que as estratégias de forrageamento dos polinizadores das espécies 

eram distintas. Enquanto que a espécie polinizada por beija-flores forrageando por 

linhas-de-captura apresentavam moitas com poucas inflorescências, as espécies 

polinizadas por beija-flores territoriais apresentavam moitas com até centenas de 

inflorescências. Fazendo um paralelo com o presente estudo, H. spathocircinata não 

apresenta uma quantidade elevada de inflorescências como é o caso do estudo citado. 

Contudo, a defesa de moitas de H. spathocircinata por beija-flores territoriais, como o 

caso de machos de Thalurania glaucopis no PEPB (MISSAGIA, VERÇOZA, 2011) e 

na REGUA (obs. pess.), pode representar uma pressão para que a espécie de planta 

apresente moitas compostas por cada vez mais inflorescências, já que as moitas maiores 

são mais atrativas e consequentemente serão submetidas a elevadas taxas de visitação 

(LINHART, 1973; STILES, 1975).  

Na Reserva Ecológica União (REBIO), área de mata de baixada no estado do 

Rio de Janeiro, H. spathocircinata ocorre em simpatia com H. leaneana var. flava e foi 
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estudada por Cruz et al. (2006) que não mencionam T. glaucopis como visitante floral 

da primeira espécie e tampouco por outra espécie territorial. Entretanto, em visita 

ocasional à localidade pude presenciar visitas de fêmeas de T. glaucopis. Caso machos 

deste beija-flor não defendam territórios em moitas de H. spathocircinata na REBIO, 

qual seria o motivo da diferença entre a população da REBIO e as populações do PEPB 

e da REGUA? A qualidade do habitat ou ainda composição das comunidades vegetais 

pode ter influência, valendo ressaltar que das três unidades de conservação citadas, 

apenas a REBIO é formada por mata de baixada, enquanto que as outras duas (PEPB e 

RÉGUA) por matas de encosta.  

A quantidade elevada de espécies simpátricas na América Central em relação à 

América do Sul (KRESS, 1990) pode ser responsável por estratégias reprodutivas tão 

bem definidas para as espécies da primeira localidade, e nem tanto para as espécies da 

segunda. Embora Heliconia apresente mecanismos de isolamento reprodutivo pré-

zigóticos bem estabelecidos, que impedem a formação do tubo polínico, ou ainda 

interrompe o crescimento deste (KRESS, 1983), a partilha de polinizadores pode 

acarretar em polinização interespecífica (KRESS, 1990; BERRY, KRESS, 1991; 

REZENDE et al., 2003). A hibridação pode ser pode ser interessante evolutivamente, já 

que a hibridação introgressiva aumenta a variabilidade genética das populações e pode 

favorecer a especiação (LINHART, 1973). As evidências reunidas no presente trabalho 

sugerem que as espécies de plantas estudadas podem ter a fenologia como mecanismo 

de isolamento reprodutivo (LINHART, 1973; STILES, 1977, 1978). 

Embora as espécies tenham apresentado o mesmo padrão de dispersão espacial, 

a densidade de flores foi diferente. Heliconia spathocircinata apresentou uma densidade 

de flores significativamente superior à H. angusta e essa diferença pode justificar que 

moitas da primeira sejam defendidas por beija-flores polinizadores de estratégia de 

forrageamento territorial (HIXON, 1980; HIXON et al., 1983; SCHUCHMANN, 1999). 

Por exemplo, na América Central moitas de Heliconia caribea representam um 

território para beija-flores territoriais, entretanto, somente se houver um número 

suficientemente grande de inflorescências disponíveis a serem visitadas e defendidas de 

invasores, caso o contrário o custo energético da defesa do território não será 

compensado pelo recurso floral. A quantidade de inflorescências necessárias deve variar 

de acordo com as necessidades metabólicas do animal e a quantidade de invasores 

(WOLF, HAINSWORTH, 1971; 1978; HIXON 1980; HIXON et al., 1983). Em 

espécies de plantas filogeneticamente próximas com florações sobrepostas, a 
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abundância pode ser um fator determinante no sucesso reprodutivo da espécie mais 

abundante à custa da espécie rara. A espécie menos abundante deve sofrer uma 

mudança em aspectos de sua fenologia reprodutiva ou tenderá a ser excluída da 

comunidade (LEVIN, ANDERSON, 1970). Este pode ser o caso de H. angusta, já que a 

abundância de flores desta espécie foi significativamente menor do que em H. 

spathocircinata. 

 As respostas fisiológicas das duas espécies à demanda evaporativa do ar foram 

opostas. A secreção de néctar de H. spathocircinata negativamente correlacionada com 

a demanda evaporativa do ar pode ser uma defesa contra a evapotranspiração, já que o 

período de menor secreção foi justamente o período em que o ar estava mais seco 

(KEARNES, INOUYE, 1993). Entretanto, a correlação positiva encontrada para H. 

angusta sugere que a dinâmica de secreção de néctar possa ser influenciada também por 

outros fatores, como por exemplo, podem corresponder a cicatrizes de um período 

competitivo, caso essas espécies ou seus ancestrais tenham apresentado sobreposição de 

florações (LEVIN, ANDERSON, 1970; STILES, 1975). Uma hipótese plausível seria 

de que a diferença de secreção de néctar entre as espécies possa estar relacionada com 

preferências de polinizadores mais frequentes ou eficientes, por características do néctar 

(LONGO, FISHER, 2006). Essa hipótese é testada no segundo capítulo da presente 

dissertação. 

Segundo PLOWRIGHT (1987), a concentração de açúcar está relacionada 

diretamente com o tamanho da corola, já que corolas maiores apresentam uma menor 

taxa de evaporação de néctar se comparado a flores de corola curta. Isso explicaria o 

néctar diluído apreciado por beija-flores e o néctar concentrado apreciado por abelhas, o 

que é um reflexo de aspectos das síndromes florais das flores, nesse caso corolas longas 

e curtas, respectivamente (FAEGRY, VAN DER PIJL, 1979). Como as espécies 

estudadas diferiram em relação à concentração de açúcares no néctar, é testado no 

capítulo 2 do presente trabalho a hipótese de que a concentração de açúcares, assim 

como o volume de néctar, estejam relacionados com o horário de atividade dos 

polinizadores mais eficientes. 

 As diferenças morfológicas entre as flores das duas espécies foram significativas 

e também podem ser originadas da interação com seus polinizadores (ANNIKA et al., 

2001; LARA, ORNELAS, 2001). O diâmetro de abertura de corola significativamente 

menor em H. angusta sugere que esta espécie possa ser mais especializada em termos 

de polinizadores, já que corolas mais estreitas podem restringir o acesso aos beija-flores 
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de bicos longos (TEMELES et al., 2002) como os Phaethornitinae, aves que apresentam 

bicos maiores se comparados às espécies da subfamília Trochilinae (SICK, 1997). Essa 

restrição ocorre quando o comprimento do bico menor dos beija-flores Trochilinae 

impede que estes acessem o néctar, ou ainda tornam a extração do mesmo custosa em 

termos energéticos (TEMELES et al., 2002), e isso pode fazer com que sejam menos 

atrativas a espécies dessa subfamília.  

As flores maiores de H. spathocircinata representam um resultado interessante, 

já que era esperado que a espécie que é polinizada por beija-flores territoriais 

apresentasse menor comprimento de corola (LINHART, 1973; STILES, 1975), assim 

como os bicos curtos de Trochilinae. Ainda estaria H. spathocicinata sofrendo pressões 

seletivas de beija-flores territoriais e por isso suas flores ainda refletem a relação com 

polinizadores linhas de captura? Ou seria apenas um reflexo da coevolução difusa 

(JANSEN, 1980)? Estudos sobre a seleção de fenótipos florais pelos potenciais 

polinizadores de H. spathocircinata mais frequentes, ou ainda mais eficientes em 

termos de produção de sementes, podem responder a essa questão (LARA, ORNELAS 

2001; GOULSON et al., 2009). 

O fato de H. spathocircinata apresentar autopolinização e geitonogamia, e H. 

angusta não, pode representar mais um indício de que a primeira tenha sua estratégia 

reprodutiva moldada por pressões seletivas exercidas por beija-flores com estratégia de 

forrageamento territorial (LINHART, 1973; KRESS, 1983). A teoria sugere que ao 

defender moitas de flores estas aves podem estar visitando flores de apenas um 

indivíduo e dessa forma é possível que alguns indivíduos, que por ventura apresentem 

alguma forma de autopolinização, tenham vantagem reprodutiva em relação aos 

indivíduos que não autopolinizam (FEINSINGER, COLWELL, 1978; KRESS, 1983). 

Em estudo com a autocompatibilidade de nove espécies de Heliconia, a autopolinização 

foi predominante em relação à autoincompatibilidade. Espécies autoincompatíveis 

podem vir a formar frutos em flores autopolinizadas, em uma pseudo-auto 

compatibilidade, o que é determinado por fatores genéticos e ambientais (KRESS, 

1983). Heliconia spp. não apresentam flores protogínicas e muito menos protândricas, 

entretanto exibem uma maturação sequencial de flores com curta duração, em cada 

cíncino da inflorescência, que juntamente com características morfológicas diminuem as 

chances de autofecundação, apesar de serem em sua maioria auto compatíveis 

(MELÉNDEZ-ACKERMAN, 2008; KRESS, 1983, 1985). 
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Conclusão 

 

 As espécies de plantas estudadas apresentam características distintas em relação 

às estratégias reprodutivas. Essa divergência aparenta ser fruto de uma interação dessas 

plantas com beija-flores polinizadores que apresentam estratégias de forrageamento 

opostas. Estas evidências fundamentam a hipótese de que H. spathocircinata é 

polinizada com mais eficiência por beija-flores territoriais, enquanto que H. angusta por 

beija-flores que forrageiam por linhas de captura. No capítulo seguinte essa hipótese é 

testada, considerando horários de atividade de forrageamento dos visitantes florais e a 

legitimidade e eficiência dessas espécies como polinizadores. 
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Capítulo 2 

 

Legitimidade e eficiência de visitantes florais como polinizadores e partilha temporal de 

recurso floral em duas espécies simpátricas de Heliconia L. (Heliconiaceae) 

  

Introdução 

 

Visitantes florais legítimos são aqueles animais cujas visitas florais efetivamente 

removem e depositam grãos de pólen resultando na polinização da flor e consequente 

formação do fruto (STEBBINS, 1970; INOUYE, 1980). A eficiência de um visitante 

floral como polinizador influencia diretamente não somente na formação, mas também 

na qualidade dos frutos da planta visitada. Um polinizador eficiente seria aquele animal 

cujas visitas florais otimizam o fluxo intraespecífico de grãos de pólen (MAYFIELD et 

al., 2001), realizando a remoção e deposição de pólen com o menor gasto energético 

possível associado ao seu forrageamento (TEMELES et al., 2002).  

A generalização observada nos sistemas de polinização de comunidades vegetais 

foi destacada por STEBBINS (1970), em relação ao motivo de sua ocorrência frequente 

nos sistemas de polinização mesmo de espécies tidas como especializadas em termos de 

síndromes florais. Este autor propôs então o Princípio do Polinizador Mais Efetivo, que 

sugere que a estratégia de atração de visitantes florais de uma planta será moldada pelo 

polinizador com maior frequência de visitas florais com deposição efetiva de pólen 

intraespecífico no estigma. Segundo esse principio, não necessariamente a espécie de 

polinizador correspondente à síndrome floral da planta será o polinizador mais eficiente 

(aquele animal que poliniza a maior quantidade de flores ou óvulos por visita), e sim 

aquele que for mais efetivo (um equilíbrio entre eficiência e frequência de visitas).  

Diferentes parâmetros têm sido utilizados para quantificar a eficiência dos 

polinizadores, por exemplo: a frequência de visitas florais (STEBBINS, 1970), a 

formação de frutos e quantidade de sementes (STEBBINS, 1970; JOHNSON, 

STEINER, 2000), a quantidade de pólen removido e depositado pelo polinizador 

(CASTELLANOS et al., 2003), a análise genética dos grãos de pólen transportados por 

diferentes animais (MATSUKI et al., 2008), as respostas fisiológicas dos polinizadores 

à substâncias presentes no néctar secretado por determinadas espécies de plantas 

(WRIGHT et al., 2013), dente outros.  
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Mesmo espécies de uma mesma guilda, ou de um mesmo grupo funcional de 

polinizadores de uma planta, podem diferir na eficiência como polinizadores em função 

de fatores comportamentais associados ao forrageamento de cada espécie (LARA, 

ORNELAS, 2001; GOULSON et al., 2007). Em espécies de Heliconiaceae da América 

Central, LINHART (1973) e STILES (1975) detectaram a existência de uma dicotomia 

em relação a atributos da floração das espécies e seus respectivos polinizadores mais 

frequentes. Essa dicotomia estaria relacionada com as duas subfamílias de Trochilidae: 

Trochilinae e Phaethornithinae. Alguns atributos como densidade e agregação de flores, 

morfologia floral e dinâmica de secreção de néctar obedecem a uma de duas diferentes 

estratégias de atração de polinizadores, para beija-flores com comportamento de 

forrageamento territorial ou para beija-flores não territoriais.  

A dicotomia relacionada às espécies de Heliconia também se aplica ao habitat 

(LINHART, 1973, STILES, 1975), enquanto que as espécies mais presentes ou 

conspícuas vegetam e florescem em abundância em clareiras e matas secundárias, 

colonizando áreas degradadas. As espécies mais discretas ou inconspícuas são aquelas 

que apresentam florações com inflorescências pouco abundantes, sendo tolerantes a 

ambientes mais sombreados. As espécies inconspícuas geralmente são endêmicas e mais 

susceptíveis a extinção em função da perda de habitats (KRESS, 1990).  

Está difundido na literatura cientifica que espécies de plantas polinizadas por 

beija-flores territoriais (geralmente Trochilinae) apresentam elevadas densidades florais 

e atraem essas aves com néctar de qualidade, com concentração de açúcares em torno de 

30%. Já espécies polinizadas por beija-flores não territoriais, ou linhas-de-captura 

(geralmente Phaethornitinae), apresentam baixa densidade floral e seu néctar pode ter 

uma qualidade inferior ao das plantas exploradas por animais territoriais (STILES, 

1975; FEINISGER, COLWELL, 1978; SICK, 1997; SCHUCHMANN, 1999). 

Contudo, poucos estudos efetivamente mostraram que o comportamento 

territorial pode ser mais eficiente que o comportamento não territorial, em termos de 

produção de frutos em uma espécie de planta supostamente relacionada a polinizadores 

com estratégia de forrageamento territorial. O conhecimento ainda é superficial também 

em relação à partilha temporal do recurso floral por diferentes espécies e entre 

indivíduos de uma mesma espécie de beija-flor polinizador (COTTON, 1998). 

Diferentes espécies de beija-flores podem polinizar uma mesma espécie de 

planta desde que haja partilha do recurso floral (STILES, WOLF, 1970; COTTON, 

1998; PIACENTINI, VARASSIN, 2007). A organização da partilha em aves 
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nectarívoras é determinada por um conjunto de fatores, como por exemplo, o 

comportamento territorial e a hierarquia de dominância (WOLF, 1978; WOLF, 

HAINSWORTH, 1978; ANTUNES, 2003). A espécie territorial é agressiva e defende 

vigorosamente o recurso de invasores, que podem ser muitos e gerar um gasto 

energético que deve ser compensado pela qualidade do recurso (WOLF, 

HAINSWORTH, 1971; FEINSINGER, COLWELL, 1978; HIXON, 1980).  

Já a hierarquia de dominância é influenciada pelo tamanho e agressividade das 

espécies animais e reflete um balanço entre a qualidade que o recurso floral explorado 

representa para uma determinada espécie e sua capacidade de dominância sobre as 

outras espécies que utilizam este recurso. Desta forma, a partilha de recursos por meio 

da hierarquia de dominância pode evitar a competição direta entre as espécies sem que 

haja um incremento no investimento, durante o forrageamento dos animais, em termos 

de defesa de território (FEINSINGER, 1978; BROWN et al., 1978; HIXON et al., 

1983; CARPENTER et al., 1983; LOSS, SILVA, 2005). 

O objetivo do presente capítulo foi avaliar a legitimidade dos visitantes florais 

de H. spathocircinata e H. angusta na Reserva Ecológica de Guapiaçú e testar a 

hipótese de que beija-flores territoriais são os mais eficientes em termos de formação de 

frutos de H. spathocircinata, já que essa planta apresentou características associadas a 

polinizadores com estratégia de forrageamento territorial (LINHART, 1973; STILES, 

1975; ver Capítulo 1). Foram ainda considerados aspectos relacionados à partilha de 

recurso floral entre as diferentes espécies de visitantes florais.  
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Material e Método 

 

Foram estabelecidas duas transecções com aproximadamente 1000x10m e 

800x10m, nas quais foram realizadas as observações focais para a determinação dos 

visitantes florais. As transecções foram delimitadas paralelamente a Trilha Verde, uma 

das trilhas mantidas na REGUA. A distância entre a transecção e a trilha foi 

estabelecida para minimizar os efeitos provenientes da borda (MISSAGIA, VERÇOZA, 

2011).  

As observações focais seguiram o método do indivíduo focal (ALTMANN, 

1974), das 06:00 às 18:00 h, totalizando 18 dias para cada espécie de planta. A cada 

hora, 30min foram dedicados à observação e os 30min restantes foram utilizados para 

realizar procedimentos e o deslocamento para outra moita de Heliconia, de maneira que 

a cada dia foi amostrado somente 30min de cada hora, alternando a cada dia de 

observações o horário de início das mesmas (06:00min ou 06:30min) (ALMEIDA, 

ALVES, 2000). As observações focais (com uso de binóculos Bushnell H2O 10x42mm) 

foram realizadas sempre um dia antes e um dia após a amostragem de néctar (ver 

Capítulo 1), para que dessa forma a cada dia de coleta de néctar houvesse um dia de 

coletas de observações focais (formado por 30min de cada hora, por dia). Para não 

interferir no comportamento dos animais o pesquisador utilizou vestimenta camuflada e 

uma distância mínima de 10m do ponto focal. A cada campanha as coletas, de néctar e 

observações focais, foram feitas em transecções diferentes. 

 Durante as observações foram registrados a espécie visitante floral, a quantidade 

de visitas, o comportamento de forrageamento (territorial ou não-territorial) e interações 

agonísticas. A classificação das estratégias de forrageamento dos beija-flores seguiu a 

proposição de FEISINGER e COLWELL (1978). Para indivíduos da espécie de beija-

flor terrirorial foi quantificado o número de inflorescências no raio de 10 metros do 

centro da maior moita visitada (visível ao campo de visão do pesquisador) a fim de 

verificar se existe relação entre a defesa de uma moita de Heliconia por beija-flores e a 

quantidade de inflorescências disponíveis às visitas. 

A legitimidade das visitas florais foi constatada juntamente com a eficiência na 

polinização. Para isso, flores em período de pré-antese foram isoladas de visitantes 

florais por meios de sacos confeccionados em tecido toile, recobrindo a inflorescência e 

amarrados na base para impedir também o acesso de formigas e outros insetos não 

alados (KEARNES, INOUYE, 1993); essas flores foram posteriormente expostas aos 
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visitantes florais sob a supervisão do pesquisador. Após a primeira visita de qualquer 

animal cada flor foi novamente ensacada e identificada por uma plaqueta numerada 

presa ao pedicelo por uma linha de nylon. Com isso foi possível registrar se o visitante 

floral efetivamente poliniza a flor, além de permitir quantificar de forma padronizada 

sua eficiência em termos de porcentagem de frutos formados a partir de uma única visita 

(JOHNSON, STEINER, 2000). 

Os beija-flores foram capturados com redes de neblina e individualmente 

marcados com anilhas metálicas numeradas fornecidas pelo CEMAVE/ICMBIO e 

também com bandeirolas coloridas para que fosse possível identificar o indivíduo sem 

ter que recaptura-lo, de acordo com KAPOOR (2012). Medidas morfométricas foram 

tomadas de acordo com SICK (1997) com a utilização de paquímetro de precisão de 

0,01mm, réguas e dinamômetro tipo Pesola (precisão 0,1mm) (Figura 1). 

 

Figura 1. Procedimento de captura e marcação individual de beija-flores capturados na 

Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ. a) Redes de neblina instaladas próximo às plantas 

estudadas para capturar o animal. b) Thalurania glaucopis capturado. c) Obtenção de 

medidas morfométricas de T. glaucopis. d) Fixação da bandeirola com combinação de 

cores em T. glaucopis. Fotos: Caio Missagia. 

  

a b 

c d 
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Análises estatísticas  

 

 A taxa de visitação total (total de visitas/total de períodos observados) dos 

animais foi comparada com utilização de one way ANOVA. A taxa de visitação 

(visitas/período de observação) das espécies foi comparada utilizando factorial ANOVA 

(ANOVAF), que considera a diferença também entre o fator “períodos amostrados” de 

uma mesma espécie, e entre as diferentes espécies. Em ambos os experimentos foi 

realizado o teste de Tukey como análise a posteriori (p<0,05). 

 Os dados obtidos com a frequência das visitas florais foram correlacionados com 

o volume e com a concentração de açúcares do néctar de ambas as espécies de plantas 

(ver Capítulo 1) por meio do coeficiente de correlação de Pearson (r), sendo essa 

relação expressa por meio de regressão linear simples (p<0,05). A mesma análise foi 

utilizada para investigar a existência de relação entre a quantidade de territórios 

defendidos e o número de inflorescências disponíveis e também se haveria relação entre 

o peso corporal dos beija-flores marcados e a quantidade de interações agonísticas. 

 Para comparar os resultados do teste de eficiência na polinização com o grupo 

controle foi utilizado o teste t de Student. 
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Resultados  

 

Heliconia spathocircinata recebeu visitas frequentes de ao menos seis espécies 

animais: os beija-flores Thalurania glaucopis machos e fêmeas, Ramphodon naevius, 

Phaethornis ruber (Trochilidae), as abelhas Bombus sp. e Trigona sp. (Apidae), e a 

borboleta Eurybia sp. (Riodinidae) (Figura 2). Com a exceção de T. glaucopis, todos 

estes visitantes foram registrados com frequência forrageando também em flores de H. 

angusta nas transecções. Destas espécies, apenas Trigona sp. realizou visitas 

exclusivamente ilegítimas, atuando como furtadoras de pólen (INOUYE, 1980). Outras 

quatro espécies de beija-flores foram observadas visitando flores das espécies 

estudadas, duas em H. spathocircinata (Amazilia fimbriata e Clytolaema rubricauda) e 

duas em H. angusta (Glaucis hirsutus, Phaethornis pretrei), entretanto as visitas foram 

registradas fora do período de amostragem e por isso não foram incluídas nas análises. 

 

Figura 2. Algumas espécies visitantes florais de Heliconia registradas na Reserva 

Ecológica de Guapiaçú, RJ, em duas florações entre 2012 e 2013. a) Thalurania 

glaucopis (macho). b) T. glaucopis (fêmea). c) Ramphodon naevius. d) Phaethornis 

ruber. e) Amazilia fimbriata. f) Eurybia sp. Fotos: Caio Missagia.   
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Visitas florais 

  

 Em H. spathocircinata o visitante floral com a maior taxa de visitação 

(T=visitas/períodos de observação) (Tabela 1, Figura 3) foi R. naevius (T=3,38), 

seguido por machos de T. glaucopis (T=2,44), depois P. ruber (T=1,14), e fêmeas de T. 

glaucopis (T=1,08). Os insetos apresentaram as menores taxas de visitação, com 

abelhas Trigona sp. (T=0,70), e Bombus sp. (T=0,24) e a borboleta Eurybia sp. 

(T=0,17). Em visitas às flores de H. angusta, R. naevius foi o mais frequente (T=2,92), 

seguido por P. ruber (T=1,13), Trigona sp. (T=0,52), Bombus sp. (T=0,11) e Eurybia 

sp. (T=0,05). 

 

Tabela 1. Taxa de visitação (T=visitas/períodos de observação) dos visitantes florais 

registrados em Heliconia spathocircinata e H. angusta na Reserva Ecológica de 

Guapiaçú, RJ, em duas florações entre 2012 e 2013. 

 Thalurania 

glaucopis 

macho 

T. glaucopis 

fêmea 

Ramphodon 

naevius 

Phaethornis 

ruber 

Bombus 

sp. 

Trigona 

sp. 

Eurybia 

sp. 

Heliconia 

spathocircinata 

T=2,44 T=1,08 T=3,38 T=1,14 T=0,24 T=0,70 T=0,17 

H. angusta - - T=2,92 T=1,13 T=0,11 T=0,52 T=0,05 
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Figura 3. Visitas florais (médias) realizadas por períodos de duas horas em duas 

espécies de Heliconia (Heliconiaceae) na Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ, em duas 

florações entre 2012 e 2013. a) H. spathocircinata, b) H. angusta. Cada período de duas 

horas é constituído por quatro amostras independentes de 30 min cada. 
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Estratégia de forrageamento 

 

 Dentre as espécies de visitantes florais registradas, apenas indivíduos de T. 

glaucopis machos exibiram estratégia de forrageamento territorial (Tabela 2), 

caracterizada por visitas florais seguidas da permanência do indivíduo próximo ao 

recurso exibindo-se em um poleiro por meio de vocalizações e perseguições aos 

invasores de seus territórios (FEINSINGER, COLWELL, 1978), o que foi evidenciado 

por uma frequência significativamente maior de interações de agressão do que as outras 

espécies de beija-flores (Tabela 3). Entretanto, machos de T. glaucopis também foram 

observados em comportamento não territorial. As defesas de território apresentaram 

correlação positiva e significativa com o número de inflorescências disponíveis por 

circunferências com raio de 10m (r=0,85; p<0,05), com r²=0,73 (Figura 4). 

 De 27 indivíduos de beija-flores capturados e marcados com identificação 

colorida, apenas para 12 foram registradas interações agonísticas com outros beija-

flores marcados (Tabela 4): T. glaucopis macho (n=8), T. glaucopis fêmea (n=1) e R. 

naevius (n=3). Thalurania glaucopis macho foi considerada a espécie dominante e as 

interações agonísticas apresentaram relação linear com o peso corporal dos indivíduos 

(Figura 5). 

 

Tabela 2. Plantas visitadas, tipo da visita, recurso extraído e estratégia de forrageamento 

de visitantes florais de Heliconia spathocircinata (H. sp) e H. angusta (H. an) 

(Heliconiaceae) na reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ, em duas florações entre 2012 e 

2013. 

Visitante floral Planta Tipo da visita Recurso 

extraído 

Estratégia de 

forrageamento 

Thalurania 

glaucopis (macho) 

H. sp Legítima Néctar Territorial/não-

territorial 

T. glaucopis (fêmea) H. sp Legítima Néctar Não-territorial 

Ramphodon naevius H. sp/H. an Legítima Néctar Não-territorial 

Phaethornis ruber H.sp/H.an Legítima Néctar Não-territorial 

Bombus sp. H.sp/H.an Legítima Néctar Não-territorial 

Trigona sp. H.sp/H.an Ilegítima Pólen Não-territorial 

Borboleta H.sp/H.an Legítima/ilegítima Néctar Não-territorial 
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Figura 4. Relação entre o número de inflorescências de Heliconia spathocircinata 

(Heliconiaceae) e os territórios defendidos por machos de Thalurania glaucopis 

(Trochilidae) na Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ, em duas florações entre 2012 e 

2013 

 

Tabela 3. Interações agonísticas entre as espécies de beija-flores visitantes florais de 

Heliconia spathocircinata (Heliconiaceae) na Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ, em 

duas florações entre 2012 e 2013.  

 Espécies agressoras  

Espécies 

subordinadas 

Thalurania 

glaucopis 

(macho) 

T. glaucopis 

(fêmea) 

Ramphodon 

naevius 

Phaethornis 

ruber ∑ 

Thalurania 

glaucopis 

(macho) 

32 - 2 - 34 

T. glaucopis 

(fêmea) 

15 - 4 - 19 

Ramphodon 

naevius 

23 - 25 - 48 

Phaethornis 

ruber 

3 2 7 - 12 
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∑ 73 2 38 -  

 

Tabela 4. Interações agonistas entre indivíduos anilhados em territórios formados por 

moitas de Heliconia spathocircinata (Heliconiaceae) registradas na Reserva Ecológica 

de Guapiaçú, RJ, em duas florações entre 2012 e 2013. A45368, A45367, A33667, 

A33669, A33687, A33688, A33689, A33695 (números de anilhas de indivíduos machos 

de Thalurania glaucopis). A33670 (anilha de indivíduo fêmea de T. glaucopis). 

A33670, A33673, A33682 (anilhas de indivíduos de Ramphodon naevius). T.gm 

(indivíduos machos de T. glaucopis não anilhados). R.n (indivíduos de R. naevius não 

anilhados). 

 Agressores    

Subordinados A45368 A45367 A33667 A33669 A33687 A33670 T.gm R.n ∑ 

A45368    1   1  2 

A33667  4       4 

A33669  2 1      3 

A33688     1    1 

A33689  3   3    6 

A33695     1    1 

A45370   1    3  4 

A33673   1   1  1 3 

A33682 1        1 

T.gm 2 8 4 5 1 3   23 

T.gf  2  1 1    4 

R.n 1 4   3 1   9 

∑ 4 23 7 7 10 5 4 1  
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Figura 5. Regressão linear simples expressando a relação entre o peso corporal dos 

indivíduos machos marcados de Thalurania glaucopis (n=6) em interações agonísticas 

intraespecíficas de machos agressores a invasores de territórios formados por moitas de 

Heliconia spathocircinata (Heliconiacae) na Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ, em 

duas florações entre 2012 e 2013. 

 

Legitimidade das visitas e eficiência na polinização 

 

Dentre as seis espécies de visitantes florais registradas, apenas Trigona sp. 

realizou exclusivamente visitas ilegítimas enquanto extraia pólen das anteras. Eurybia 

sp. foi observada realizando visitas legitimas e ilegítimas, sendo que aparentemente a 

posição do animal em relação a flor deve determinar a legitimidade da visita. 

Observações focais mostraram que quando a Eurybia sp. estava extraindo néctar 

posicionada 90° em relação a abertura da corola (formando um “L” com a mesma), as 

estruturas da flor não contataram o corpo do animal. Diferente de quando ficou 

posicionada de frente à flor, nesse caso o pólen foi depositado sobre a cabeça do animal.  

Machos de Thalurania glaucopis foram os polinizadores mais eficientes de 

flores de H. spathocircinata em termos de produção de frutos a partir de uma visita 

(69%; n=39), seguido por fêmeas da mesma espécie (53%; n=13), R. naevius (42%; 

n=26), P. ruber (28%; n=14), Bombus sp. (22%; n=9) e Eurybia sp. (14%; n=7). 

Ramphodon naevius foi o polinizador mais eficiente em flores de H. angusta (56%, 

n=25), seguido por P. ruber (50%; n=16), Bombus sp. (50%; n=4) e Eurybia sp.(40%; 

n=5) (Figura 6). A formação de frutos entre o experimento e o controle diferiram apenas 
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para Trigona sp., cujas visitas às flores  não produziram nenhum fruto, como também 

para T. glaucopis machos, cujas visitas no grupo experimental levaram à formação de 

mais frutos que no grupo controle (Tabela 5). 

 

 

Figura 6. Porcentagem de frutos formados a partir de uma única visita de cinco 

diferentes visitantes florais de Heliconia spathocircinata (a) e H. angusta (b) 

(Heliconiaceae) na Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ.  
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Tabela 5. Comparação por teste t de student entre frutos formados a partir de flores 

submetidas a uma única visita (experimento) e frutos formados a partir de flores livres 

ao acesso de visitantes (controle) na Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ.  

 Produção de frutos 

 Heliconia spathocircinata H. angusta 

Visitantes florais Teste t p Teste t p 

Talurania glaucopis (macho) 3,02 <0,05 - - 

T. glaucopis (fêmea) -0,78 >0,05 - - 

Ramphodon naevius -1,68 >0,05 1,72 >0,05 

Phaethornis ruber -1,53 >0,05 0 >0,05 

Bombus sp. -1,45 >0,05 -0,65 >0,05 

Trigona sp. -3,74 <0,05 -3,4 <0,05 

Eurybia sp. -1,04 >0,05 0,65 >0,05 

 

Partilha temporal de recurso floral 

 

 Algumas espécies de visitantes florais apresentaram distintos padrões temporais 

de forrageamento, os quais foram evidenciados pelos testes ANOVA (Tabelas 6 e 7) e 

ANOVAF (Apêndices 1 e 2).  A análise a posteriori (Tukey) da ANOVA sobre a taxa 

de visitação total das espécies, entre as espécies, indica que em visitas a flores de H. 

spathocircinata, T. glaucopis macho e R. naevius diferem dos outros visitantes em 

termos de taxa de visitação total, entretanto não diferem entre si (Tabela 8). O mesmo 

teste para flores de H. angusta indica que R. naevius difere de todos os outros visitantes 

em termos de visitas florais, P. ruber difere ainda de Bombus sp. e de Eurybia 

sp.(Tabela 9). 

O teste Tukey a posteriori realizado na ANOVAF para H. spathocircinata 

(Apêndice 1), sobre a taxa de visitação das espécies e que considera as diferenças 

intraespecíficas e interespecíficas entre os horários amostrados, sugere que T. glaucopis 

macho difere de todos os períodos dos outros visitantes florais em relação aos períodos 

entre 6:00min a 7:59min, e também entre 8:00min e 9:59min. Já em relação à atividade 

de R. naevius, esta espécie diferiu de todas as outras espécies nos períodos entre 

10:00min e 11:59min e também entre 12:00min e 13:59min. Na ANOVAF Phaethornis 
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ruber apresentou diferença na atividade entre 10:00min e 11:59min em relação ao seu 

co-específico e a todas as outras espécies nos outros períodos amostrados. 

O teste Tukey a posteriori da ANOVAF para H. angusta indica que R. naevius 

apresentou um padrão temporal diferente em relação aos outros visitantes florais nos 

períodos entre 08:00 e 9:59min, entre 10:00min e 11:59min, e ainda entre 12:00min e 

13:59min e entre 14:00min e 15:59min. Phaethornis ruber também apresentou um 

padrão distinto no período entre 10:00min e 11:59min.  

 

Tabela 6. Análise de Variância Fatorial (ANOVAF) sobre a atividade de sete espécies 

visitantes florais de Heliconia spathocircinata (Heliconiaceae) durante períodos de 

amostragem de duas horas ao longo do dia (n=18 dias), na Reserva Ecológica de 

Guapiaçú, RJ, durante as florações de 2012 e 2013. Cada período de duas horas é 

constituído por quatro amostras independentes de 30 min cada. 

Efeito SS d.f. MS F P 

Amostragens 399,456 6 66,5760 35,4268 <0,01 

Espécies 533,551 6 88,9252 47,3195 <0,01 

Amostragens x espécies 1316,385 36 36,5663 19,4579 <0,01 

Erro 736,667 392 1,8793 
  

 

Tabela 7. Analise de Variância Fatorial (ANOVAF) sobre a atividade de sete espécies 

visitantes florais de Heliconia angusta (Heliconiaceae) durante períodos de amostragem 

de duas horas ao longo do dia (n=18 dias), na Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ, 

durante as florações de 2012 e 2013. Cada período de duas horas é constituído por 

quatro amostras independentes de 30 min cada. 

Efeito SS d.f. MS F P 

Amostragens 162,4 6 27 15,8 <0,01 

Espécies 353,7 4 88,4 51,8 <0,01 

Amostragens x espécies 260,5 24 10,8 6,3 <0,01 

Erro 162,4 6 27 15,8 
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Tabela 8. Teste Tukey (post hoc) da Análise de Variância (ANOVA) comparando a taxa 

de visitação total (visitas/período observado) de sete espécies visitantes florais de 

Heliconia spathocircinata (Heliconiaceae). Resultados significativos em negrito. 

Espécie 1 2 3 4 5 6 7 

1  0,02 0,29 0,03 0,00 0,00 0,00 

2 0,02  0,00 1,00 0,42 0,97 0,33 

3 0,29 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,03 1,00 0,00  0,33 0,94 0,25 

5 0,00 0,42 0,00 0,33  0,93 1,00 

6 0,00 0,97 0,00 0,94 0,93  0,88 

7 0,00 0,33 0,00 0,25 1,00 0,88  

 

Tabela 9. Teste Tukey (post hoc) da Análise de Variância (ANOVA) comparando a taxa 

de visitação total (visitas/período observado) de sete espécies visitantes florais de 

Heliconia angusta (Heliconiaceae). Resultados significativos em negrito. 

Espécie 1 2 3 4 5 

1  0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00  0,01 0,27 0,00 

3 0,00 0,01  0,65 1,00 

4 0,00 0,27 0,65  0,52 

5 0,00 0,00 1,00 0,52  

 

 Thalurania glaucopis macho e R. naevius apresentaram atividade correlacionada 

com a concentração média de açúcares no néctar secretado por flores de H. 

spathocircinata. Essa relação foi inversa entre as espécies, sendo que a primeira 

apresentou uma correlação positiva significativa (r=0,71; p<0,05), com r²=0,50. Já a 

segunda espécie apresentou uma correlação negativa significativa (r=-0,84; p<0,05), 

com r²=0,71. Em relação ao volume de néctar secretado, as visitas florais de T. 

glaucopis macho apresentaram correlação positiva (r=0,44; p<0,05), com r²=0,19. 

Ramphodon naevius apresentou correlação negativa (r=-0,49, p<0,05), com r²=0,24 

(Figura 7). 

 Para a relação entre a secreção de néctar e os polinizadores de H. angusta, as 

correlações foram fracas não sendo detectado nenhum padrão para a atividade de 
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forrageamento dos animais. Ramphodon naevius apresentou atividade diferente da 

observada nas flores de H. spathociorcinata, com correlação positiva significativa em 

relação à concentração de açúcares no néctar (r=0,20; p<0,05), com r²=0,04. E 

correlação negativa significativa para o volume de néctar secretado (r=-0,16; p<0,05), 

com r²=0,02.   

 

Figura 7. Relação entre concentração de açúcares no néctar (a,c) e volume (b,d) 

secretado por flores de Heliconia spathocircinata (Heliconiaceae) e as visitas florais dos 

dois polinizadores mais eficientes Thalurania glaucopis (acima) e Ramphodon naevius 

(abaixo) na Reserva Ecológica de Guapiaçú, RJ, em duas florações entre 2012 e 2013.  
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Discussão 

 

 Os visitantes florais de ambas as espécies corresponderam ao esperado em 

relação às respectivas estratégias de atração de polinizadores de Heliconia (LINHART, 

1973; STILES, 1975), conforme mostrado no capítulo 1, bem como por observações 

prévias sobre a biologia reprodutiva de H. spathocircinata e H. angusta presentes na 

literatura (BUZATO et al., 2000; MISSAGIA, VERÇOZA, 2011).   

A legitimidade da abelha Bombus sp. como polinizadora de Heliconia pode 

representar um fato inédito para Heliconia. A polinização secundária por borboletas, tal 

como observada para E. molochina, também não era esperado para uma espécie 

ornitófila (VAN DER PIJL, 1961). A falta de dados sobre a polinização de Heliconia 

por insetos pode estar relacionada ao fato de que os pesquisadores têm o hábito de 

ignorar os efeitos da atividade dos visitantes florais que não correspondem à síndrome 

floral da espécie vegetal (MALOOF, INOUYE, 2000).  

Devido à menor taxa de visitação das espécies de plantas por parte dos insetos, 

podemos inferir que os beija-flores sejam os polinizadores primários de ambas as 

espécies de planta amostradas, enquanto que os insetos atuam como polinizadores 

secundários.  A generalização pode ser favorável para as plantas iteróparas por garantir 

a reprodução, mesmo em caso que um grupo funcional de polinizadores venha a se 

extinguir (WASER et al., 1996; MALOOF, INOUYE, 2000; ANNIKA et al., 2000).  

MAYFIELD et al. (2001) com dados de cinco anos sobre a floração da espécie 

ornitófila Ipomopsis aggregata mostrou que abelhas do gênero Bombus foram 

polinizadores tão eficientes quanto, ou ainda um pouco mais eficientes do que, os beija-

flores. Os autores atribuíram esse resultado ao fato que o beija-flor polinizador ser uma 

espécie migratória e com constantes flutuações populacionais. O fato é que uma espécie 

de polinizador que não correspondente à síndrome floral ornitofilia foi capaz de ser um 

polinizador tão eficiente quanto uma ave nectarívora, no caso de uma planta ornitófila.  

 Thalurania glaucopis macho foi o polinizador de H. spathocircinata mais 

eficiente. Provavelmente o comportamento territorial dessa espécie seja o fator 

determinante. Embora geralmente a eficiência possa ser determinada pela frequência em 

uma correlação positiva, fatores comportamentais podem vir a ter influência na 

transferência de pólen (MALOOF, INOUYE, 2000). Espécies de Heliconia polinizadas 

por beija-flores territoriais incrementam seu sucesso reprodutivo, caso apresentem 
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algum grau de autocompatibilidade de gametas (KRESS, 1983), como observado para 

indivíduos de H. spathocircinata (ver Capítulo 1).  

As visitas florais estarem relacionadas com o volume e concentração de açúcares 

no néctar de maneira oposta entre as duas espécies mais frequentes e mais eficientes na 

polinização de H. spathocircinata, somados à similaridade em termos de taxa total de 

visitação de T. glaucopis macho e R. naevius (evidenciados pela ANOVA), pode ser 

uma evidência de que estas duas aves possam estar competindo por recurso floral 

ofertado por H. spathocircinata. Quando incluídos na análise de variância o fator 

períodos de duas horas (ANOVAF) a diferença da atividade dessas duas espécies em 

relação às demais se tornou evidente com o teste a posteriori da ANOVAF, que 

destacou em quais horários essas espécies apresentaram suas atividades diferenciadas. 

Enquanto T. glaucopis macho forrageia mais frequentemente o néctar mais doce e 

volumoso secretado no início da manhã, R. naevius forrageia  mais frequentemente o 

néctar menos doce secretado no final da manhã e início da tarde. Dessa maneira, as duas 

espécies conseguem depender do mesmo recurso sem que uma destas seja excluída da 

exploração deste. 

 Outra evidência de que os dois principais polinizadores de H. spathocircinata na 

REGUA apresentam uma partilha de recurso floral hierarquicamente determinada são as 

diferenças apresentadas no forrageamento de R. naevius em relação às duas espécies de 

Heliconia. Quando comparamos a atividade de R. naevius entre as Heliconia spp. fica 

claro que o forrageamento deste beija-flor é influenciado pelo comportamento de T. 

glaucopis. Em flores de H. spathocircinata a atividade de R. naevius foi associado a 

períodos de néctar com qualidade inferior, o que deve ocorrer em função da presença de 

T. glaucopis nos períodos de néctar com mais qualidade, já que em H. angusta o beija-

flor R. naevius não apresentou correlação significativa entre taxa de visitação e 

dinâmica de secreção de néctar, se comparado à H. spathocircinata. Ou seja, o que 

poderia ser mais uma evidência que corrobora com a hipótese de competição por 

recurso floral de Heliconia. Na presença de T. glaucopis os indivíduos de R. naevius são 

obrigados a estreitar seu nicho, possivelmente para que os custos da disputa do recurso 

com T. glaucopis não sejam maiores que os benefícios de forragear néctar de maior 

qualidade, o que poderia acarretar um balanço energético negativo (WOLF, 

HAINSWORTH, 1971, 1978; CARPENTER et al., 1983). 

 LINHART (1973) observou na Costa Rica que, assim como foi registrado no 

presente estudo, duas espécies de Heliconia apresentavam diferentes estratégias 
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reprodutivas, uma sendo polinizada por beija flores territoriais e outra por não-

territoriais. Ao comparar os resultados de LINHART com o presente estudo, nota-se 

uma diferença considerável em relação à abundância de inflorescências entre a espécie 

relacionada com polinizadores territoriais observada por LINHART e H. 

spathocircinata do presente estudo. A espécie da Costa Rica apresentou moitas com 

centenas de inflorescências, já H. spathocircinata apresentou moitas com apenas 

algumas dezenas (Capítulo 1), no máximo. A correlação positiva entre a quantidade de 

territórios defendidos por T. glaucopis machos e a quantidade de inflorescências 

presentes nos territórios indica que H. spathocircinata deve estar sofrendo uma pressão 

seletiva em relação aos atributos favoráveis a polinizadores territoriais (no caso, 

densidade de inflorescências) e os efeitos dessa pressão ainda não foram intensamente 

estabelecidos. Esse fato pode justificar a diferença entre os resultados do presente 

trabalho e, o trabalho de LINHART (1973).  

 Os machos de T. glaucopis anilhados registrados em interações agonísticas 

apresentaram uma hierarquia estabelecida baseada na biomassa dos indivíduos, assim 

como mostrado pela regressão linear (r²=0,78, p<0,05). Embora esse resultado possa ser 

questionado por seu baixo número amostral (n=6 indivíduos), a relação entre biomassa e 

hierarquia de dominância corrobora com a teoria (BROW et al., 1978) e com estudos 

realizados para espécies de outras famílias (FEINSINGER, 1978; LOSS, SILVA, 2005). 

Por outro lado, a dominância de T. glaucopis em relação à R. naevius não pode ser 

explicada pela biomassa dos animais, já que a primeira espécie é consideravelmente 

menor e menos pesada em relação à segunda (SICK, 1997; DUNNING JR., 2008). 
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Conclusão 

 

Assim como observado no Capitulo 1 para as estratégias de atração de visitantes 

florais das duas Heliconia spp.,  concluímos com os resultados do presente Capítulo que 

as plantas também diferem no que se refere a estratégia de forrageamento de seus 

polinizadores mais eficientes, corroborando com a teoria que sugere uma dicotomia em 

relação às espécies de Heliconia polinizadas por beija-flores. 

Entendemos que a divergência de comportamento dos polinizadores entre as 

espécies de Heliconia pode ser uma garantia do isolamento reprodutivo dessas duas 

espécies simpáticas. Estudos futuros serão importantes para elucidar se os polinizadores 

mais eficientes estão selecionando atributos favoráveis a sua estratégia de 

forrageamento, e dessa forma, diminuindo cada vez mais as chances de formação de 

híbridos naturais caso ocorra sobreposição de florações às custas de um aumento na 

especialização de atributos relacionados à atração de visitantes florais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Referências 

 

ALMEIDA, E.M.; ALVES, M.A.S., 2000, “Fenologia de Psychotria nuda e P. 

brasiliensis (Rubiaceae) em uma área de Floresta Atlântica no sudeste do Brasil”, Acta. 

Bot. Bras., n. 14, v. 3, pp. 335-346. 

 

ALTMANN, J., 1974, “Observational study of behavior: sampling methods” Behaviour, 

n. 48, pp. 227-267. 

 

ANDERSON, D.B., 1936, “Relative Humidity or Vapor Pressure Deficit” Ecology, n. 

17, v. 2, pp. 277-282. 

 

ANNIKA, B.U., LINDBERG, C., OLSEN, J.M., 2001, “The fragility of extreme 

specialization: Passiflora mixta and its pollinating hummingbird Ensifera ensifera” 

Journal of Tropical Ecology, n. 17, pp. 323-329. 

 

ANTUNES, A.Z., 2003, “Partilha de recurso de Eucalyptus sp. por beija flores e 

hierarquia de dominância em beija-flores (Aves: Trochilidae) no sudeste do Brasil” 

Ararajuba, n. 11, v. 1, pp. 39-44. 

 

BUZATO, S., SAZIMA, M., SAZIMA, I., 2000, “Hummingbird-pollinated floras at 

three Atlantic forest sites”, Biotropica, n. 32, pp. 824–841. 

 

CARPENTER, F.L., PATON, D.C., HIXON, M.A., 1983, “Weight gain and adjustment 

of feeding territory size in migrant hummingbirds” Poc. Natl. Acad. Sci., n. 80, pp. 

7259-7263.  

 

CASTELLANOS, M.C., WILSON, P., THOMSON, J.D., 2003, “Pollen transfer by 

hummingbirds and bumblebees, and the divergence of pollination modes in 

Penstemon”, Evolution, n. 57, v. 12, pp. 2742-2752. 

 

COTTON, P.A., 1998, “Temporal portioning of a floral resource by territorial 

hummingbirds”, IBIS, n. 140, pp. 647-653. 

 



64 
 

DUNNING JR, J.B., 2008, CRC Handbook of avian body masses. Second edition. Boca 

Raton: CRC Press. 

 

FEINSINGER, P., 1978, “Ecological interactions between plants and hummingbirds in 

a successional tropical community”, Ecological Monographs, n. 48, v. 3, pp. 269-287.  

 

FEINSINGER, P., COLWELL, R.K., 1978, “Community Organization among 

Neotropical Nectar-Feeding Birds”, American Zoologist, n. 18, v. 4, pp. 779-795. 

 

GOULSON, D.; CRUISE, J.L.; SPARROW, K.R.; et al.,  2007, “Choosing rewarding 

fowers; perceptual limitations and innate preferences influence  and honeybees”, Behav. 

Ecol. Sociobiol, n. 61, pp. 1523-1529. 

 

HIXON, M.A., 1980, “Food production and competitor density as the determinants of 

feeding territory size”, American Naturalist, n. 11, v. 5, 510-530. 

 

HIXON. M.A., CARPENTER, E.L., PATON, D.C., 1983, “Territory area, flower 

density, and time budgeting in hummingbirds: An experimental and theoretical 

analysis” American Naturalist , n. 12, v. 2, pp. 336-391. 

 

INOUYE, D.W., 1980, “The terminology of floral larceny”, Ecology, n. 61, v. 5, 1251-

1253.  

 

JOHNSON, S.D., STEINER, K.E., 2000, “Generalization versus specialization in plant 

pollination systems”, Tree, n. 15, v. 4, pp. 140-143. 

 

KAPOOR, J.A., 2012, “Improved methods for color-marking hummingbirds”, J. Field 

Ornithol., n. 83, v. (2), pp. 186-191. 

 

KEARNS, C.A., INOUYE, D. W., 1993, “Pollinators, flowering plants, and 

conservation biology”, BioScience, n. 47, v. 5, pp. 297-300. 

 

KRESS, J., 1983, “Self-Incompatibility in Central American Heliconia”, Evolution, n. 

37, v. 4, pp. 735-744. 



65 
 

 

KRESS, J., 1990, “The diversity and distribution of Heliconia (Heliconiaceae) in 

Brazil”, Acta Botânica Brasilica, n. 4, v. 1, pp. 159-167. 

 

LINHART, Y., 1973, “Ecological and behavioral determinants of pollen dispersal in 

hummingbird pollinated Heliconia”, American Naturalist, n. 107, pp. 511-523. 

 

LOSS, A.C.C., SILVA, A.G., 2005, “Comportamento de forrageio de aves nectarívoras 

em Santa Teresa – ES”, Natureza on line, n. 3, v. 2, pp. 48-52.  

 

MALOOF, J.E., INOUYE, D.W., 2000, “Are nectar robbers cheaters or mutualists?” 

Ecology, n. 81, pp. 2651-2661. 

 

MATSUKI, Y., TATENO, R., SHIBATA, M., ISAGI, Y., 2008, “Pollination 

efficiencies of flower-visiting insects as determined by direct genetic analysis of pólen 

origin”, American Jornal of Botany, n. 95, v. 8, pp. 925-930. 

 

MAYFIELD, M.M., WASER, N.M., PRICE, M.V., 2001, “Exploring the “most 

effective pollinator principle” with complex flowers: Bumblebees and Ipomopsis 

aggregate”, Annals of Botany, n. 88, pp. 591-596. 

 

MISSAGIA, C.C.C., VERÇOZA, F.C., 2011, “Fenologia reprodutiva, polinização e 

frutificação de Heliconia spathocircinata Aristeg. (Heliconiaceae) em trecho de Floresta 

Atlântica no município do Rio de Janeiro”, Biotemas, n. 24, v. 3, pp. 13-23. 

 

PIACENTINI, V.Q., VARASSIN, I.G., 2007, “Interaction network and the 

relationships between bromeliads and hummingbirds in an area of secondary Atlantic 

rain forest in southern Brazil”, Journal of Tropical Ecology, n. 23, v. 6, pp. 663-671. 

 

SCHUCHMANN, K.L., 1999, “Family Trochilidae (Hummingbirds)” In: Del Hoyo, J., 

Elliott, A., & Sargatal, J., (Eds.), Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Lynx 

Edicions, Barcelona. 

 

SICK, H., 1997, Ornitologia brasileira. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro. 



66 
 

 

STEBBINS, G.L., 1970, “Adaptative radiation in angiosperms 1: pollination 

mechanisms”, Ann. Rev. Ecol. Syst., n. 1, pp. 307-326. 

 

STILES, F.G., 1975, “Ecology, flowering phenology, and hummingbird pollination of 

some Costa Rican Heliconia species”, Ecology, n. 56, pp. 285-301. 

 

STILES, F.G., WOLF, L.L., 1970, “Humminbird territoriality at a tropical flowering 

tree”, The Auk, n. 87, pp. 467-491.  

 

TEMELES, E.J., LINHART, Y.B., MASONJONES, M., MASONJONES, H.D., 2002, 

“The role of flower width in hummingbird bill length-flower length relationships”, 

Biotropica, n. 34, pp. 68-80. 

 

VAN DER PIJL, L., 1961, “Ecological aspects of flowers evolution. II. Zoophilous 

flower classes”, Evolution, n. 15, pp. 44-59. 

 

WRIGHT, G.A. et al., 2013, “Caffeine in floral nectar enhances a pollinator's memory 

of reward”, Science, n. 339, v. 6124, pp. 1202-1204. 

 

WASER, N.M., CHITTKA, L., PRICE, M.V., WILIIANS, N.M., OLLERTON, J. 1996. 

“Generalization in pollination systems and why it matters”, Ecology, n. 77, v. 1043-

1060.    

 

WOLF, L.L., 1978, “Aggressive social organization in nectarivorous birds”, American 

Zoologist, n. 4, v. 18, pp. 765-778. 

 

WOLF, L.L., HAINSWORTH, F.R., 1971, “Time and Energy Budgets of Territorial 

Hummingbirds” Ecology, n. 6, v. 52, pp. 980-988. 

 

WOLF, L.L., HAINSWORTH, F.R., 1978, “Introduction to the symposium: Ecology 

and Behavior of Nectar-Feeding Birds. American Zoologist, n. 4, v. 18, pp. 683-685.  

 

 



67 
 

Apêndices 

 

Apendice 1. Teste Tukey (post hoc) da Análise de Variância Fatorial (ANOVAF) 

comparando a taxa de visitação (visitas/períodos de observação de duas horas) de sete 

espécies visitantes florais de Heliconia spathocircinata (Heliconiaceae) (p<0,05) na 

Reserva Ecológica de Gauapiaçú, RJ. Cada período de duas horas é constituído por 

quatro amostras independentes de 30 min cada. Em negrito os valores significativos. 

 

Apêndice 2. Teste Tukey (post hoc) da Análise de Variância Fatorial (ANOVAF) 

comparando a taxa de visitação (visitas/períodos de observação de duas horas) de sete 

espécies visitantes florais de Heliconia angusta (Heliconiaceae) (p<0,05) na Reserva 

Ecológica de Gauapiaçú, RJ. Cada período de duas horas é constituído por quatro 

amostras independentes de 30 min cada. Em negrito os valores significativos. 
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