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INTRODUÇÃO 

 

A morfologia da flor, suas principais adaptações e os mecanismos de polinização 

formam a base de estudo da biologia floral e reprodutiva. O mecanismo reprodutivo, 

que tem como primeira etapa a polinização, está relacionado a vários fatores que 

incluem os abióticos, a presença de alguns grupos biológicos e a própria estrutura do 

ecossistema em questão (Proctor et al., 1996).  

A fragmentação de florestas pode interferir no processo de polinização, agindo direta 

ou indiretamente sobre as plantas e seus polinizadores (Rathcke e Jules, 1993; Murcia, 

1995; Kearns e Inouye, 1997; Machado e Lopes, 2000), podendo ter como conseqüência 

extrema a interrupção reprodutiva (Murcia, 1995). Os efeitos diretos da fragmentação 

sobre os polinizadores incluem mudanças no número de visitantes florais ou no número 

de espécies existentes no local e, sobre as plantas, esses efeitos podem estar associados 

a alterações na estrutura reprodutiva da população, através de uma reduzida produção de 

sementes (Renner, 1998; Steffan-Dewenter e Tscharntke, 1999) e mudanças na 

densidade de flores ou na distribuição espacial de indivíduos sexualmente compatíveis 

(Rathcke e Jules, 1993; Murcia, 1995). Sendo assim, os fragmentos podem não possuir 

um número adequado de flores que promovam alimento aos polinizadores, ou possuir 

espécies vegetais que produzam flores para as quais não hajam polinizadores (Tabarelli, 

1998).  

A arquitetura da planta, a morfologia floral, os padrões fenológicos de floração, o 

fluxo gênico e a estrutura da população estão associados, em parte, aos diferentes 

comportamentos dos polinizadores nas suas visitas em busca de recursos disponíveis 

nas flores (Waddington, 1983). Essas características, com algumas exceções, exibidas 

pelas plantas em função do comportamento de forrageamento dos animais, fazem parte 

de um longo processo de coevolução, no qual os insetos tiveram grande papel (Crepet, 

1983; Crepet e Friis, 1992). O fato de inúmeras plantas e animais dependerem do 

equilíbrio entre suas relações mutualísticas, constitui-se em um fator fundamental para a 

conservação e manutenção de áreas florestadas que promovam a continuidade dessas 

complexas interações e, consequentemente, a preservação da diversidade biológica 

encontrada em ecossistemas naturais. 
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A família Marantaceae apresenta distribuição Pantropical com aproximadamente 450 

espécies, das quais a grande maioria (350 espécies) ocorre nos neotrópicos (Dahlgren et 

al., 1985; Kennedy, 2000), estando bem representada em importantes remanescentes da 

mata atlântica brasileira (Arns, 1997). As espécies, em sua maioria, estão confinadas a 

ambientes de clareiras, pouco sombreados, sendo, porém, sensíveis à permanência em 

locais expostos, tais como margens de estradas ou na borda da mata (Andersson, 1998). 

Os representantes desta família caracterizam-se por apresentar um elaborado 

mecanismo de reprodução no qual ocorre a precisa deposição do pólen no corpo do 

polinizador e o também preciso recebimento do pólen pelo estigma (Howell et al., 

1993), além de haver a participação de grupos de polinizadores específicos para a 

transferência do pólen de uma flor a outra (Gris, 1859; Kennedy, 1978). O mecanismo 

de reprodução envolve apresentação secundária do pólen (Yeo, 1993) e um sistema 

caracterizado pelo movimento explosivo do estilete (Gris, 1859; Kunze, 1985). Este 

movimento explosivo assemelha-se a uma catapulta, que, quando acionada, permite ao 

estigma raspar o pólen depositado em uma área específica do corpo do animal e deixar, 

no mesmo local, seu próprio pólen (Kennedy, 1978, 2000; Andersson, 1998; Claßen-

Bockhoff e Pischtschan, 2000). Ambos planta e polinizador, estão mutuamente 

relacionados, podendo sofrer com as conseqüências de fortes mudanças no ambiente.  

Apesar de bem representada em remanescentes de mata atlântica, trabalhos 

envolvendo a biologia floral e reprodutiva de Marantaceae são escassos neste 

ecossistema (v. Locatelli e Machado, 1999). Considerando o eleborado mecanismo de 

polinização de suas espécies, associado à participação de polinizadores específicos, o 

presente trabalho teve como objetivo analisar a fenologia de floração, a biologia floral, 

o mecanismo de polinização e o sistema reprodutivo de Ischnosiphon gracilis (Rudge) 

Köern. e Stromanthe porteana A. Gris em um remanescente de floresta Atlântica 

localizado dentro do Parque Estadual Dois Irmãos, próximo a áreas urbanas da região 

metropolitana do Recife, Pernambuco.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Morfologia e ontogenia floral em Marantaceae 

 

Desde muito cedo a morfologia e o desenvolvimento floral de espécies de Marantaceae 

têm sido abordados. Um dos primeiros estudos detalhados acerca da morfologia floral e 

ontogenia floral de espécies desta família foi realizado por Lindley (1819 apud Kennedy 

1978) que descreveu o modo de transferência do pólen da antera para a depressão estilar 

e, posteriormente, o mecanismo de ação do estilete. Esses dois aspectos foram 

igualmente redescritos por Gris (1859) que já nesta época mencionou a necessidade de 

polinizadores eficientes, capazes de promover a liberação do estilete e realizar a 

polinização. 

Estudos de ontogenia floral também foram realizados por Kunze (1985) e Kirchoff 

(1986). Kunze (1985), a partir de suas observações, demonstrou que não era o 

estaminódio caloso quem prendia o estilete sob pressão e sim uma estrutura denominada 

prato basal. Esse mesmo autor também afirmou que no momento em que o estilete sofre 

pressão, ocorre uma imediata mudança de turgor, induzindo-o ao movimento explosivo. 

Mais recentemente, Claßen-Bochoff e Pischtschan (2000) realizaram estudos 

anatômicos em Maranta leuconera e observaram que o estilete nesta espécie apresenta, 

em seu lado ventral e dorsal, tecidos antagônicos que estão envolvidos no mecanismo de 

movimento do estilete. Eles concluíram que ocorre um movimento nástico irreversível 

no estilete, estimulado mecanicamente por um polinizador. Estudos anatômicos já 

haviam sido realizados por Tomlinson (1961), porém, restritos à análise vegetativa.  

 

Biologia floral, polinizadores e sistema reprodutivo de Marantaceae 

 

Estudos relacionados com a biologia floral, os polinizadores e o sistema reprodutivo 

de espécies de Marantaceae ainda são escassos. Com relação à biologia floral, Kennedy 

(1978, 1983) e Locatelli e Machado (1999) analisaram a fenologia, antese floral e o 

volume e concentração de açúcares no néctar de espécies de Calathea e Saranthe, 

respectivamente. Davis (1987) traz informações sobre o período de floração e a 

morfologia de Thalia geniculata na Costa Rica e Seres e Ramirez (1995) abordam 

alguns aspectos da biologia floral, tais como unidade de polinização, horário e duração 
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de antese, recompensa e síndrome floral para duas espécies de Calathea e duas de 

Stromanthe ocorrentes na Venezuela.   

As primeiras observações sobre a polinização de espécies de Marantaceae foram 

realizadas no Pará – Brasil por Ducke (1901) que registrou abelhas da tribo Euglossini 

como visitantes florais. Posteriormente registram-se os trabalhos de Kennedy (1973, 

1978, 2000) e Andersson (1998) os quais trazem importantes observações a respeito do 

comportamento de forrageamento dos polinizadores que resulta na liberação do estilete. 

Estes autores afirmam que os maiores grupos de polinizadores de Marantaceae são 

abelhas da tribo Euglossini e relatam pouca ou nenhuma participação de beija-flores ou 

outros visitantes.  

No entanto, a polinização por beija-flores em espécies de Marantaceae é registrada 

por Locatelli e Machado (1999) que, estudando o mecanismo de polinização em 

Saranthe klotzschiana no Brejo dos Cavalos, uma mata serrana em Caruaru-PE, 

constataram visitas de três espécies de beija-flores, além de mariposas, esfingídeos e 

abelhas de pequeno a grande porte. As autoras consideraram as abelhas de maior porte e 

os beija-flores como os principais polinizadores devido à eficiência na polinização. 

Seres e Ramirez (1995), estudando a biologia floral e a polinização em 33 espécies de 

monocotiledôneas na Venezuela, atribuem a síndrome de ornitofilia à Stromanthe 

jacquinii. Ainda com relação aos polinizadores e visitantes florais, Schemske e Horvitz 

(1984) e Davis (1987) analisaram a freqüência dos visitantes às flores de, 

respectivamente, Calathea ovandensis e Thalia geniculata no México e na Costa Rica, e 

mencionaram que as abelhas Euglossini constituíram os polinizadores mais freqüentes e 

que mais contribuíram para a produção de frutos em C. ovandensis, enquanto para T. 

geniculata, duas espécies de Xylocopa foram os polinizadores mais eficientes. 

Informações sobre o sistema reprodutivo podem ser verificadas nos trabalhos de 

Andersson (1986), Kress e Beach (1994) e Kennedy (2000) os quais afirmam que a 

autocompatibilidade ocorre em todas as espécies desta família. No entanto, Ramirez e 

Seres (1994) registram Calathea sp. como auto-incompatível.  

Embora estes estudos enfoquem alguns aspectos ecológicos de Marantaceae, muito 

ainda precisa ser feito acerca de sua biologia floral, seu mecanismo de reprodução e 

comportamento dos polinizadores. 
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ABSTRACT 

 

The Marantaceae have an elaborated pollination mechanism characterized by secondary 

pollen presentation associated with an explosive mechanism of the style. In this paper 

we analysed the floral biology and the reproductive system in natural populations of 

Ischnosiphon gracilis (Rudge) Köern. and Stromanthe porteana A. Gris occurring at the 

Parque Estadual Dois Irmãos (8º7’30”S 34º52’30”W), Pernambuco state, Brazil. The 

inflorescence of I. gracilis have in average 14.4 ± 3.4 flowers and 1.3 ± 0.57 fruits 

whereas in S. porteana, each inflorescence have in average 125.4 ± 14.8 flowers and 

6.45 ± 4.75 fruits. Sugar concentration in the nectar of I. gracilis flowers is high (26-

32%), characteristic of bee flowers, whereas the nectar of S. portena is less concentrated 

(20%), common to hummingbird flowers. The pollen-ovule ratios suggest the 

occurrence of autogamy, however, field experiments revealed that both species are self-

incompatible. The bees Euglossa sp., Eulaema bombiformis, and E.cingulata  

(Euglossini) are the pollinators of I. gracilis. Stromanthe porteana is pollinated by bees 

(Eufriesea surinamensis – Euglossini) and hummingbirds (Phaethornis ruber – 

Phaethornithinae and Amazilia versicolor – Trochilinae). Exaerete smaragdina 

(Euglossini) and P. ruber are nectar robbers in I. gracilis flowers. The different types of 

behavior observed between the pollinators of I. gracilis and S. porteana related to the 

number of visited flowers, probably facilitates the maintenance of these species in their 

habitat. However, in the long term, the reproductive success may be affected by the low 

genetic variability.  
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INTRODUÇÃO 

 

Espécies generalistas parecem predominar entre as interações mutualísticas que 

envolvem plantas e polinizadores (Waser et al., 1996; Memmott, 1999; Johnson e 

Steiner, 2000). Em Marantaceae, porém, essas interações são unilaterais (Kennedy, 

1978; Andersson, 1998), sendo a planta dependente de certos grupos de animais 

polinizadores, enquanto estes buscam diferentes fontes de recursos para sua alimentação 

(Morgan, 2000). A ausência de especificidade, com relação aos polinizadores, pode 

afetar a transferência de pólen, reduzindo o sucesso reprodutivo das espécies 

(Feinsinger et al., 1986; Waser et al., 1996). Em Marantaceae, o elaborado mecanismo 

floral e a precisa deposição do pólen no corpo do polinizador aumentam as chances de 

sucesso na transferência do pólen entre os indivíduos (Kennedy, 1978; Claßen-

Bockhoff, 1991; Claßen-Bockhoff e Pischtschan, 2000).  

O mecanismo floral em Marantaceae é bem conhecido e está relacionado com a 

apresentação secundária de pólen e com a liberação explosiva do estilete (Howell et al., 

1993; Yeo, 1993; Ladd, 1994). O pólen é inicialmente depositado em uma depressão do 

estilete (depressão estilar), localizada por trás do estigma. Para que haja a polinização é 

necessário que o estilete, que está preso sob tensão seja liberado de sua posição inicial, 

sendo disparado contra o corpo do polinizador (Gris, 1859; Kennedy, 1978). No 

momento da liberação do estilete, o estigma raspa o pólen que foi previamente 

depositado em uma área específica do corpo do animal e deixa, no mesmo local, seu 

próprio pólen (v. Kennedy, 1978). Assim, para a transferência do pólen, é necessária a 

participação de polinizadores capazes de liberar o estilete de sua posição inicial 

(Kennedy, 1978). Alguns autores mencionam que as abelhas euglossine constituem os 

principais polinizadores de espécies de Marantaceae (Kennedy, 1978, 2000; Ackerman 

et al., 1982; Andersson, 1998), sendo algumas espécies também polinizadas por beija-

flores (Schemske e Horvitz, 1984; Davis, 1987; Bawa, 1990; Locatelli e Machado, 

1999). 
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O sucesso reprodutivo das espécies de Marantaceae é favorecido pela presença de 

polinizadores que exibem rotas de forrageamento, como as que são observadas em 

abelhas euglossine (Janzen, 1971; Kroodsma, 1975; Ackerman et al., 1982) e por 

algumas espécies de beija-flores (Paton e Carpenter, 1984; Gill, 1988). Esse 

comportamento, conhecido como “traplining”, tende a promover maior variabilidade 

genética às plantas, através do aumento potencial no fluxo polínico entre indivíduos 

geneticamente diferentes (Bawa et al., 1985; Linhart et al., 1987). Entretanto, o 

comportamento de forrageamento dos polinizadores é alterado pela perda de habitats 

naturais que leva à redução de espécies animais e vegetais (Rathcke e Jules, 1993; 

Murcia, 1995; Allen-Wardell et al., 1998; Renner, 1998). A fragmentação pode 

conduzir ao isolamento reprodutivo do vegetal, através da ruptura no sistema planta-

polinizador (Kearns et al., 1998), dificultando o fluxo gênico entre os indivíduos.    

Considerando a importância da interação planta-polinizador em Marantaceae para a 

manutenção da reprodução sexuada de suas espécies, objetivou-se analisar a fenologia 

de floração, a biologia floral, o mecanismo de polinização e o sistema reprodutivo de 

Ischnosiphon gracilis (Rudge) Köern. e Stromanthe porteana A. Gris em um fragmento 

de floresta Atlântica, próximo a áreas urbanas, localizado no Parque Estadual Dois 

Irmãos, Estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo e populações vegetais estudadas 

 

O estudo foi realizado no período de fevereiro de 2001 a maio de 2002 no Parque 

Estadual Dois Irmãos (8º7’30”S 34º52’30”W), localizado no município do Recife, 

Estado de Pernambuco, Brasil. O Parque possui um remanescente de Mata Atlântica 

com 388,67 ha (Santos et al., 2001), onde há o predomínio de Floresta Ombrófila Densa 

(IBGE, 1993). Em Recife, a precipitação média anual é de 2558.9 mm, com médias 

máximas mensais ocorrendo em junho e julho e a temperatura média anual é de 25.6ºC, 

sendo o clima quente e úmido (Coutinho et al., 1998). A área do Parque Estadual Dois 

Irmãos está inserida na Formação Barreiras e é constituída principalmente por solo 

arenoso e argiloso (Coutinho et al., 1998).  
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As observações e os experimentos de campo foram realizados em aproximadamente 

15 agrupamentos naturais, tanto para Ischnosiphon gracilis como para Stromanthe 

porteana, localizados no interior da mata e em áreas de clareiras. Cada agrupamento 

estava formado por cerca de cinco a dez indivíduos.  

 

Biologia floral 

  

A morfologia floral de ambas as espécie foi analisada através de comparações e 

medidas de partes florais, obtidas a partir de dez flores. As flores das duas espécies 

foram desenhadas em câmara clara acoplada a estereomicroscópio, para análise, 

principalmente, do mecanismo de ação do estilete. Além da morfologia, foram feitos 

registros sobre o horário e duração de antese, o número total de flores abertas por dia, a 

duração da inflorescência e a quantidade de flores e frutos produzidos por 

inflorescência. O total de flores abertas por dia e o total de flores produzidas por 

inflorescência foram determinados a partir do acompanhamento de 20 inflorescências de 

cada espécie. Em S. porteana, o total de flores produzidas por inflorescência foi 

estimado através da contagem do número de brácteas por inflorescência e do número de 

flores emitidas em cada bráctea. Para estimar a média de frutos produzidos por 

inflorescência, foram contados frutos em 20 ramos já em fase de frutificação.   

Nas flores de ambas as espécies foram verificadas a receptividade do estigma, a 

razão pólen-óvulo (P/O), a viabilidade polínica e o volume e a concentração de açúcares 

no néctar. A receptividade do estigma foi testada em diferentes horários do dia, usando-

se solução aquosa de permanganato de potássio (KMNO4) a 1 % (Robinsohn, 1924). A 

razão pólen-óvulo (Cruden, 1977, 2000) e a viabilidade polínica (Radford et al., 1974) 

foram obtidas, para cada espécie, em 20 flores de diferentes indivíduos e 

inflorescências, cujo pólen ainda se encontrava na antera e em 20 flores com pólen na 

depressão estilar. Os grãos de pólen foram contados diretamente sob 

esterermicroscópio. A viabilidade polínica foi estimada através da coloração do 

citoplasma dos grãos de pólen com carmim acético 2% (Radford et al., 1974). O volume 

e a concentração de açúcares no néctar foram medidos em flores previamente 

ensacadas, em dois horários do dia (12:00 h e 17:00 h). O volume do néctar foi medido 

com microseringa (Microliter® 10 µl) e a concentração de açúcares com refratômetro de 

bolso (Atago® 0-32% e 28-62%).  
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Sistema reprodutivo 

 

Foram realizadas polinizações controladas para determinar o sistema reprodutivo das 

espécies, seguindo metodologia adaptada de Radford et al. (1974). Os tratamentos feitos 

no campo incluíram auto-polinização manual (n = 40) e polinização cruzada (n = 20). 

Após os cruzamentos, as flores foram ensacadas com sacos de voal até o término de 

duração da antese. Ainda em campo, foi verificada a formação de frutos por auto-

polinização espontânea (autogamia), utilizando-se botões ensacados (n = 50 para I. 

gracilis e n = 109 para S. porteana), bem como a formação de frutos sob condições 

naturais (controle) em 10 inflorescências de cada espécie.  

Para analisar o crescimento do tubo polínico, foram coletadas 15 flores de cada 

espécie, cujos estiletes não haviam sido disparados. Foram realizados, em laboratório, 

tratamentos de auto-polinizações manuais e polinizações cruzadas e as flores 

manipuladas foram mantidas em Agar-Agar 2 % e fixadas (FAA 50 %) em intervalos de 

12, 24, 36 e 48 horas após as polinizações. Foi também verificado o crescimento do 

tubo polínico a partir de flores controle, polinizadas naturalmente, cujo mecanismo 

explosivo do estilete estivesse desengatilhado, sendo as mesmas coletadas e fixadas no 

campo. Os tubos polínicos foram examinados em microscópio de fluorescência, corados 

com azul de anilina, segundo técnica adaptada de Martin (1959).  

 

Visitantes florais 

  

A freqüência de visita e o número médio de flores visitadas por cada espécie de 

visitante floral foram analisados em campo. Foram atribuídas classes de freqüência de 

acordo com o tempo de duração entre as visitas. Foram considerados muito freqüentes, 

os polinizadores que visitavam as flores diariamente, em intervalos de 10 a 15 minutos; 

pouco freqüentes (1 a 2 horas) e raros (mais que 2 horas). Para análise da função de 

cada visitante foi verificado, após as visitas, se o mecanismo floral havia sido 

desengatilhado. Foram realizadas sessões de observações de freqüência em três 

agrupamentos de cada espécie de Marantaceae, em diferentes horários do dia, 

totalizando, aproximadamente 50 horas de observação para cada espécie estudada.  

As abelhas visitantes foram coletadas, identificadas com auxílio de especialistas e 

depositadas na coleção do Laboratório de Biologia Floral e Reprodutiva, como 
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espécimes testemunho. Os beija-flores foram fotografados para auxílio na identificação 

e análise de seus comportamentos.   

 

Espécimes testemunho 

 

Espécimes testemunho de Ischnosiphon gracilis e Stromanthe porteana foram 

depositados no Herbário da Universidade Federal de Pernambuco (UFP 31.122 e 

31.480). 

 

Análises estatísticas 

 

Foi utilizado o teste t para verificar se houve diferença na média anual de produção 

de flores entre I. gracilis e S. porteana e o teste U de Mann-Whitney para verificar se 

existiram diferenças na média de grãos de pólen viáveis entre I. gracilis e S. portena e 

entre os grãos de pólen encontrados na antera e na depressão estilar de cada espécie 

(Sokal e Rohlf, 1996). Para realização dos testes estatísticos foi utilizado o software 

Biostat 2.0. 

 

 

RESULTADOS 

 

Biologia floral 

 

As espécies estudadas colonizam principalmente áreas com pouca sombra no interior 

da floresta. Ischnosiphon gracilis é uma planta escandente, podendo ser encontrada 

desde 50 cm do solo, até aproximadamente 8 m sobre árvores e arbustos, enquanto S. 

porteana é herbácea a sub-arbustiva, medindo de 1 a 2,5 m de altura. As características 

gerais das flores de I. gracilis e S. porteana se encontram na Tabela 1. 

As flores de ambas as espécies são hermafroditas, assimétricas e estão agrupadas em 

inflorescências terminais. Em I. gracilis, dois botões florais partem de um mesmo 

pedicelo e estão envolvidos, juntos, por uma bráctea coriácea, de forma há capacidade 

estrutural para a formação de um único fruto por pedicelo. Em S. porteana, cada 

inflorescência produz em média 10,9 ± 1,19 brácteas. De cada bráctea saem seis 

pedúnculos e cada pedúnculo irá emitir duas flores, possuindo, cada uma, um pedicelo 
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(v. Arns, 1997). O estame e os estaminódios, em I. gracilis, estão fusionados com o 

estilete, formando um tubo alongado e a região basal da corola é adnata ao androceu, 

dando continuidade ao tubo. Em S. porteana, o estame e os estaminódios também estão 

fusionados com o estilete, formando um tubo estreito e curto e a corola está unida 

apenas em sua porção basal final, mais próxima ao ovário. O androceu, nas duas 

espécies, é composto por um estame fértil, com apenas uma teca, sendo a outra 

petalóide, e por três estaminódios em I. gracilis (caloso, cuculado e petalóide) e quatro 

em S. porteana (caloso, cuculado e dois petalóides). O gineceu está formado por um 

estilete curvo, o qual apresenta uma pequena depressão (depressão estilar) por trás da 

cavidade estigmática, onde o pólen é depositado antes da abertura da flor (apresentação 

secundária de pólen). O estilete é envolvido pelo estaminódio cuculado que o mantém 

em sua posição inicial (ereto). O estaminódio cuculado apresenta, em sua porção 

superior, uma projeção lateral (apêndice) que funciona como um “gatilho” (Fig. 1). No 

momento em que o polinizador toca nesse gatilho, o estilete é liberado e projetado para 

frente (Fig. 1 C e D), em direção ao visitante. Esse movimento permite que, 

inicialmente, o estigma retire o pólen que foi previamente depositado em uma área 

específica do corpo do animal e, logo após, durante o enrolamento do estilete (posição 

final), deposite seu próprio pólen no corpo do polinizador (v. Kennedy, 1978). O ovário 

é ínfero, possuindo apenas um óvulo e o nectário é septal (v. Smets et al., 2000). 

As flores de I. gracilis iniciam sua abertura às 6:40 h e já estão completamente 

abertas por volta das 7:00 h, abrindo-se, em geral, duas flores por inflorescência (Fig.2 

A), enquanto em S. porteana o início de antese ocorre às 9:30 h e as flores só estão 

completamente abertas (Fig. 2 B) às 10:00 h, com uma média de cinco flores abertas 

numa inflorescência. No segundo dia, após o inicio de antese, as flores de ambas as 

espécies já estão murchas no início da manhã, durando assim, cerca de 24 horas. A 

inflorescência em I. gracilis tem duração de 1 a 5 meses e emite, em média, uma menor 

quantidade de flores e frutos quando comparada com a inflorescência de S. porteana 

que apresenta uma duração de, aproximadamente, 1 a 6 meses (Tabela 1). O estigma nas 

duas espécies já se encontra receptivo no início de abertura da flor e permanece 

receptivo ao longo do dia.  

A razão pólen-óvulo foi maior para os grãos de pólen encontrados na antera, tanto 

em I. gracilis quanto em S. porteana (Tabela 2). Em ambas as espécies, cerca de dois a 

nove grãos de pólen foram encontrados ainda na antera de flores já abertas (n = 65 

flores). Em I. gracilis a média de grãos de pólen viáveis foi maior na antera, enquanto 
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em S. porteana, não houve diferença significativa entre os grãos viáveis na antera e na 

depressão estilar (Tabela 2).  

A produção de néctar por flor é reduzida nas duas espécies. O volume e a 

concentração de açúcares no néctar diferiram entre I. gracilis e S. porteana, nos dois 

horários do dia. Tanto no período da manhã quanto à tarde, o volume e a concentração 

de néctar para I. gracilis foi maior do que aquele encontrado para S. porteana (Tabela 

1). À tarde, o volume de néctar foi reduzido em ambas as espécies (Tabela 1), não sendo 

suficiente para medir a concentração em S. porteana.  

 

Sistema reprodutivo 

  

As duas espécies estudadas são alógamas e possivelmete auto-incompatíveis. O 

sucesso reprodutivo foi baixo para as duas espécies, havendo uma reduzida produção de 

frutos em condições naturais, bem como através dos experimentos de polinização 

controlada (Tabela 3). 

Nas flores de I. gracilis e S. porteana, auto-polinizadas manualmente e analisadas 

quanto ao crescimento de tubos polínicos, não foi observada emissão de tubos polínicos 

no estigma ou no estilete. No tratamento de polinização cruzada manual também não foi 

observado o crescimento de tubo polínico no estigma ou estilete de ambas as espécies. 

Porém, em algumas flores de I. gracilis polinizadas naturalmente, foi verificada a 

interrupção de grãos de pólen ainda no estigma, com a formação de depósitos de calose 

(Fig. 2 C) e a penetração de um único tubo polínico no óvário e próximo ao óvulo (Fig. 

2 D). Também foi observada a germinação dos grãos de pólen no estigma das flores 

polinizadas naturalmente, em I. gracilis e S. porteana. 

 

Visitantes florais 

 

Os visitantes às flores de I. gracilis e S. porteana diferem entre si. Em I. gracilis os 

polinizadores são três espécies de abelhas da tribo Euglossini (Euglossa sp., Eulaema 

cingulata e E. bombiformis), enquanto em S. porteana são duas espécies de beija-flores 

(Phaethornis ruber e Amazilia versicolor) e uma outra espécie de Euglossini (Eufriesea 

surinamensis) (Tabela 4).  

Foram observadas em I. gracilis, além dos polinizadores, visitas de Exaerete 

smaragdina (Euglossini) e Phaethornis ruber (Phaethornithinae). Os indivíduos de E. 
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smaragdina foram muito freqüentes, visitando, porém, poucas flores (1-2) em intervalos 

de 10 a 15 minutos e durante as visitas não desengatilhavam o mecanismo do estilete, 

sendo, portanto, pilhadores. Phaethornis ruber foi muito freqüente, visitando em média 

10 flores. Esta espécie também apresentou um comportamento de pilhador, visitando as 

flores de forma ilegítima, perfurando a base do tubo da corola. Euglossa sp., Eulaema 

cingulata e E. bombiformis foram pouco freqüentes, visitando, em média, 3 a 5 flores, 

em intervalos de 1 a 2 horas, porém desengatilhavam o mecanismo do estilete e 

transferiam pólen para o estigma, constituindo-se eficientes polinizadores para I. 

gracilis. Os indivíduos destas espécies apresentaram comportamento semelhante, 

pousando no estaminódio petalóide, segurando-o com as pernas anteriores e 

introduzindo a probóscide no tubo da corola para coletar o néctar. Geralmente, ao sair 

de uma flor para outra, os indivíduos mantinham a probóscide distendida. O pólen 

provavelmente ficava aderido em uma região da probóscide ou na fossa proboscidial, 

como descrito por Kennedy (1978).  

Em S. porteana, as espécies E. surinamensis, P. ruber e A. versicolor são 

polinizadores efetivos, visitando as flores em freqüências diferentes. Phaethornis ruber 

foi o polinizador mais freqüente, visitando, em média, 13 flores a cada 15 a 30 minutos, 

durante todo o dia. Phaethornis ruber visitava os botões em pré-antese, forçando sua 

abertura. Por outro lado, Amazilia versicolor foi pouco freqüente, visitando cerca de 10 

a 12 flores, em intervalos de 1 a 2 horas, em diferentes horários do dia. Esta espécie 

apresentou comportamento territorialista em uma das populações de S. porteana, 

perseguindo os indivíduos de P. ruber quando estes estavam coletando néctar, 

principalmente em inflorescências mais expostas. O pólen, em ambas as espécies de 

beija-flores, fica aderido na ponta do bico (Fig. 2 E e F). Eufriesea surinamensis foi 

considerado um polinizador raro, visitando cerca de 5 a 7 flores, principalmente no 

período da tarde. Ao se aproximar da flor, estas abelhas se agarram às sépalas e pétalas 

de S. porteana e introduzem a probóscide no tubo floral, formado pelos estaminódios. 

Foi constatado, para I. gracilis e S. porteana, que o estilete pode não ser 

desengatilhado durante a primeira visita do polinizador, sendo necessárias outras visitas 

para que o mesmo seja desengatilhado e ocorra, consequentemente, a polinização (Leite 

e Machado, in prep).  
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DISCUSSÃO 

 

Biologia floral e sistema reprodutivo 

 

A alta concentração de açúcares no néctar em I. gracilis é característico de flores 

melitófilas (Frankie et al., 1974; Baker, 1975; Endress, 1994; Proctor et al., 1996), 

enquanto em S. porteana, a concentração do néctar está na faixa comumente encontrada 

em flores ornitófilas (Baker, 1975; Bolten e Feinsinger, 1978; Roberts, 1996), estando 

de acordo com os vetores de polinização encontrados neste estudo.  

O número de flores emitidas por dia, por inflorescência, associado ao volume e a 

concentração de açúcares do néctar, pode afetar a eficiência na polinização (Sakai, 

2000). Ischnosiphon gracilis emite duas flores por dia, enquanto em S. porteana são 

encontradas, em média, cinco flores diariamente. Ambas as espécies produzem um 

reduzido volume de néctar por flor, diferindo em sua concentração. Baixos volumes de 

néctar também foram encontrados por Kennedy (1978, 1983) para espécies de Calathea. 

O número de flores emitidas por dia e o baixo volume de néctar tanto em I. gracilis 

como em S. porteana aumentam as chances de polinizações cruzadas, uma vez que 

levam a um aumento na freqüência de visita dos polinizadores a outros indivíduos, para 

maior obtenção de recursos (Heinrich e Raven, 1972). Além disso, o longo período de 

floração, com poucas flores abertas por dia, induz os polinizadores a um comportamento 

de forrageamento chamado “traplining”, no qual os mesmos exibem rotas de visitas a 

diferentes populações, maximizando o fluxo polínico entre os indivíduos da mesma 

espécie (Janzen, 1971; Ackerman et al., 1982; Ackerman, 1985).   

Há uma reduzida produção de grãos de pólen em I. gracilis e S. porteana e uma 

maior quantidade de pólen encontrados na antera em relação à depressão estilar. Essa 

diferença na quantidade final de grãos de pólen indica uma pequena perda durante a 

transferência do pólen de seu local de origem para o de apresentação. Em I. gracilis e S. 

porteana foi constatada, em algumas das flores analisadas, a presença de grãos de pólen 

ainda na antera de flores já abertas. Yeo (1993) também encontrou alguns grãos de 

pólen no estaminódio cuculado e ao longo da linha de deiscência da antera em flores já 

abertas de Calathea bachemiana, reduzindo, dessa forma, a quantidade de grãos de 

pólen na depressão estilar. A reduzida produção de grãos de pólen em I. gracilis e S. 

porteana é compensada por uma alta viabilidade polínica, e a otimização para a 
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polinização é favorecida pela precisão na transferência dos grãos de pólen, pela 

produção de “pollenkitt” e de uma substância aderente formada a partir da desintegração 

de células da epiderme, próximas à depressão estilar (Kennedy, 1978; Andersson, 1981, 

1998). Durante a polinização, o “pollenkitt” e esta substância aderente mantêm o pólen 

preso ao corpo do polinizador.  

Além da diferença encontrada no número final de grãos de pólen, I. gracilis e S. 

porteana apresentaram uma baixa razão pólen-óvulo que, segundo Cruden (2000), é 

uma característica de espécies com apresentação secundária de pólen. Os resultados 

obtidos com a razão pólen-óvulo também sugerem, de acordo com a classificação de 

Cruden (1977), a autogamia como o tipo de sistema reprodutivo. No entanto, a partir 

dos testes de polinizações controladas, verificou-se que I. gracilis e S. porteana são 

alógamas e possivelmente auto-incompatíveis, consideradas xenógamas obrigatórias. 

Ramirez e Seres (1994) também registraram uma baixa razão pólen-óvulo em duas 

espécies de Calathea e Stromanthe, porém, apenas uma espécie de Calathea foi 

considerada xenógama obrigatória. Em Marantaceae, a autogamia é verificada em cerca 

de 44 espécies, ou seja, aproximadamente 8 % da família (Kennedy, 2000). A 

autogamia ocorre principalmente em espécies do sub-gênero Maranta, onde foi 

verificada a presença de grãos de pólen no estigma de flores ainda em botão e a 

produção de frutos em casa de vegetação (Andersson, 1986). Embora os estudos de 

Kennedy (1977, 1978, 1983, 2000) Andersson (1986) e Davis (1987) terem registrado 

todas as espécies estudadas como auto-compatíveis, nossos dados de incompatibilidade, 

para I. gracilis e S. porteana, somam-se aos de Ramirez e Seres (1994) que encontraram 

uma espécie de Calathea auto-incompatível.  

O baixo percentual de frutos produzidos sob condições naturais, tanto em I. gracilis 

como em S. porteana, pode ser mais um indicativo da auto-incompatibilidade 

encontrada em ambas as espécies, uma vez que em espécies auto-compatíveis, o 

percentual de frutos formados é mais elevado, como foi encontrado por Schemske e 

Horvitz (1984) para Calathea ovadensis (31,5 %). A nulidade na produção de frutos a 

partir dos testes de polinizações cruzadas, em ambas as espécies, sugere alto grau de 

parentesco entre os indivíduos manipulados. A ausência de frutos em experimentos de 

polinização cruzada também foi mencionada por Lopes e Machado (1996) para 

Swartzia pickelii (Leguminosae) e por Machado e Lopes (2000) para Souroubea 

guianensis (Marcgraviaceae), ambas espécies auto-incompatíveis estudadas no Parque 

Estadual Dois Irmãos. A ausência de frutos através de polinizações cruzadas, realizadas 
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manualmente em campo, e a ausência de tubo polínico nos experimentos de xenogamia 

realizados em laboratório para I. gracilis e S. porteana, podem estar relacionados a um 

forte sistema de incompatibilidade (v. Arasu, 1968). Em grãos incompatíveis, a inibição 

do crescimento pode acontecer logo que o grão de pólen entra em contato com o 

estigma, ou pode haver o início do crescimento do tubo polínico, com uma posterior 

interrupção, através da deposição de calose (Gaude e McCormick, 1999; Hiscock, 

2000), como foi observado no estigma de flores de I. gracilis, polinizadas naturalmente.  

 

Visitantes florais e polinizadores 

 

As interações entre planta e polinizador são formadas por relações generalistas e por 

relações unilaterais, nas quais a planta depende de certos grupos específicos de animais 

polinizadores para sua reprodução, enquanto estes possuem diversas fontes de recursos 

vegetais para sua manutenção (Morgan, 2000). Em I. gracilis e S. porteana, como 

observado, assim como em outras espécies de Marantaceae, as interações são unilaterais 

(Kennedy, 1978). São registradas, para espécies de Marantaceae, polinizações tanto por 

beija-flores (Stiles, 1978; Davis, 1987; Seres e Ramírez, 1995; Locatelli e Machado, 

1999; Kennedy, 2000), quanto por abelhas Euglossini (Kennedy, 1973, 1978, 2000; 

Andersson, 1998; Schemske e Horvitz, 1984; Ackerman, 1985).  

A reduzida freqüência das abelhas euglossine às flores de I. gracilis e S. porteana 

pode ser atribuída, em parte, ao comportamento de forrageamento dessas abelhas. 

Espécies de euglossine apresentam comportamento do tipo “traplining” (Janzen, 1971; 

Ackerman, 1985) que é favorecido principalmente quando as fontes de recursos 

encontram-se distantes entre si (Ackerman et al., 1982; Ackerman, 1985; Gill, 1988), 

como observado para os agrupamentos na área de estudo. Sendo assim, esse 

comportamento pode ocasionar maiores intervalos entre uma visita e outra, podendo 

reduzir a freqüência de visita do polinizador. A baixa freqüência de visita dos 

polinizadores às flores pode também ser afetada através da redução do néctar pela visita 

prévia de outros animais (Paton e Carpenter, 1984; Goulson et al., 1998; Williams, 

1998). O beija-flor P. ruber apresentou uma elevada freqüência às flores de I. gracilis, 

atuando como um importante pilhador primário (sensu Inouye, 1980, 1983), reduzindo a 

disponibilidade de néctar para os polinizadores desta espécie e, provavelmente, afetando 

a freqüência de visitas.  
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Espécies de beija-flores, particularmente Phaethornithinae, apresentam também 

comportamento do tipo “traplining” (Linhart, 1973; Stiles, 1975; Paton e Carpenter, 

1984; Gill, 1988), como foi observado em P. ruber às flores de S. porteana. Por outro 

lado, A. versicolor (Trochilinae) apresentou comportamento territorialista em uma das 

populações de S. porteana, formada por vários indivíduos agrupados. Em geral, densas 

populações de plantas podem manter beija-flores com comportamentos territorialistas e 

não territorialistas (Linhart, 1973), como observado para as populações estudadas. Esses 

comportamentos promovem diferenças qualitativas na transferência de pólen entre as 

plantas, uma vez que os indivíduos territorialistas, ao contrário dos não territorialistas, 

permanecem por longos períodos residentes em um agrupamento delimitado, 

tranferindo pólen apenas entre flores do mesmo indivíduo (Linhart, 1973, Feinsinger, 

1978). Stiles (1975) e Feinsinger (1978), na Costa Rica, mencionam também espécies 

de Amazilia defendendo territórios em densos agrupamentos.  

Os diferentes tipos de comportamentos observados entre os polinizadores de I. 

gracilis e S. porteana, relacionados ao número de flores visitadas, mesmo onde a 

freqüência foi relativamente baixa, estão possibilitando a manutenção dessas espécies 

em seu habitat, embora apresentem uma reduzida taxa de produção de frutos e elevada 

reprodução vegetativa. Entretanto, a longo prazo, o sucesso reprodutivo dessas espécies 

pode ser afetado pela falta de variabilidade genética (especialmente por se tratarem 

possivelmente de espécies auto-incompatíveis) que pode estar associada, inicialmente, à 

intensa exploração local, reflexo da história de perturbações decorrentes da 

fragmentação e da condição urbana do remanescente de mata Atlântica estudado (v. 

Machado et al., 1998).  
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Figura 1. Mecanismo floral em Ischnosiphon gracilis e Stromanthe porteana. A e B, 

flores de I. gracilis e S. porteana, respectivamente, com o estilete em sua posição inicial 

(“engatilhado”), antes da visita do polinizador. C e D, flores com o estilete liberado 

(“desengatilhado”), após a visita do polinizador. As pétalas, sépalas e os estaminódios 

petalóides foram removidos. cst (estaminódio caloso), csd (estaminódio cuculado), tr 

(“gatilho”), stm (estame), an (antera), sd (depressão estilar), sto (estigma), st (estilete), 

ov (ovário). 

 



Leite, AVL. – Biologia floral e sistema reprodutivo de duas espécies de Marantaceae... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

F E 

Figura 2. A, Ischnosiphon gracilis e B, Stromanthe porteana. Flores abertas com o
mecanismo do estilete em sua posição inicial, “engatilhado”. C-D, Ischnosiphon gracilis. C,
grão de pólen com “plug” de calose (seta) no estigma (100 µm). D, tubo polínico alcançando
o óvulo (seta) (100 µm). E-F, Polinizadores de Stromanthe porteana. E, Phaethornis ruber
(Phaethornithinae). F, Amazilia versicolor (Trochilinae). Ambos polinizadores com pólen no
bico (setas), após visitar as flores. 

A

C D 
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Tabela 1. Aspectos gerais das flores e inflorescências de Ischnosiphon gracilis e 

Stromanthe porteana no Parque Estadual Dois Irmãos, Pernambuco, Brasil. 

 

 
  

Ischnosiphon gracilis 
 

Stromanthe porteana 
 

MEDIDAS FLORAIS (CM)   

Comprimento da flor 4,54 ± 0,37 0,94 ± 0,05 

Comprimento do tubo formado 

pelo androceu  

3,8 ± 0,21 0,71 ± 0,05 

Comprimento do tubo da corola  2,92 ± 0,30 – 

ANTESE (H)   

Início 6:40 9:30 

Duração 24 24 

INFLORESCÊNCIA   

Média de brácteas 7,15 ± 1,7 10,9 ± 1,19 

N.º de flores emitidas por bráctea 2 12 

N.º de flores emitidas por dia 2 5 

Duração da inflorescência (meses) 1-5  1-6 

Flores por inflorescência 14,3 ± 3,4 125,4 ±  14,8 

Frutos por inflorescência* 1,3 ± 0,57 6,45 ± 4,75 

NÉCTAR – VOLUME (µl)    

12:00h 8,03 ± 4,9 4,0 ± 1,18 

17:00h 1,09 ± 1,46 0,32 ± 0,66 

NÉCTAR – CONCENTRAÇÃO (%)   

12:00h 32 20 

17:00h 26 – 

    * estimado em 20 inflorescências, obtidas ao acaso, em fase de frutificação. 
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Tabela 2. Razão pólen/óvulo (P/O) e viabilidade polínica de grãos de pólen localizados 

na antera e na depressão estilar de Ischnosiphon gracilis e Stromanthe porteana. 

 

 

 P/O* Viabilidade polínica 

 Antera        Depressão estilar Antera        Depressão estilar 

Ischnosiphon gracilis 187,05             163,6/1 184,5                161,8 

       (U = 108; p = 0,012) 

Stromanthe porteana 115,9               100,8 111,1                100,6 

       (U = 158; p = 0,255) 

* razão pólen-óvulo corresponde ao mesmo valor (em média) de grãos de pólen na antera e na depressão 

estilar, uma vez que o número de óvulos é um em ambas as espécies. 
 

 
 
 
Tabela 3. Resultados dos experimentos sobre o sistema reprodutivo e formação natural 

de frutos em Ischnosiphon gracilis e Stromanthe porteana no Parque Estadual Dois 

Irmãos. 

 

 Ischnosiphon gracilis Stromanthe porteana 

Tratamentos Flores/frutos (n) – 

Sucesso (%) 

Flores/frutos (n) – 

Sucesso (%) 

Auto-polinização espontânea 50/0 – 0  110/0 – 0 

Auto-polinização manual 40/0 – 0  40/0 – 0  

Polinização cruzada  20/0 – 0  20/0 – 0  

Polinização natural (controle) 122/8 – 6,55 1200/61 – 5,08 
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Tabela 4. Visitantes florais observados às flores de Ischnosiphon gracilis e Stromanthe 

porteana no Parque Estadual Dois Irmãos, Pernambuco, Brasil. 

 

 

 
Visitantes 

 
Ischnosiphon gracilis 

 
Stromanthe porteana 

APIDAE   

 Euglossini   

  Euglossa sp. PO – 

  Eulaema bombiformis Packard, 1869 PO – 

  Eulaema cingulata Fabricius, 1804 PO – 

  Eufriesea surinamensis Linnaeus, 1758 – PO 

  Exaerete smaragdina Guérin, 1845 PI – 

TROCHILIDAE   

 Phaethornithinae   

  Phaethornis ruber Linné, 1758 PI PO 

 Trochilinae   

  Amazilia versicolor Vieillot, 1818 – PO 

PO = polinizador; PI = pilhador. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

 

  

 

Com base nos resultados obtidos foi possível concluir que: 

 

 

• Ischnosiphon gracilis e Stromanthe porteana florescem durante todo o ano, 

constituindo importantes fontes de recursos para os polinizadores; 

 

• O néctar, em ambas as espécies, corresponde à principal recompensa floral; 

 

• O aparato floral de espécies da família Marantaceae possibilita a seleção de 

polinizadores mais eficientes no transporte dos grãos de pólen; 

 

•  A ausência de partilha de polinizadores entre Ischnosiphon gracilis e Stromanthe 

porteana possibilita às espécies ocorrerem próximas, no mesmo tipo de habitat.  
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RESUMO 

 

As espécies de Marantaceae apresentam um elaborado mecanismo de polinização 

caracterizado pela apresentação secundária de pólen associada a um mecanismo 

explosivo do estilete. Neste trabalho foram feitas análises da biologia floral e do sistema 

reprodutivo em populações naturais de Ischnosiphon gracilis (Rudge) Köern. e 

Stromanthe porteana A. Gris ocorrentes no Parque Estadual Dois Irmãos (8º7’30”S 

34º52’30”W), estado de Pernambuco, Brasil. A inflorescência de I. gracilis produz em 

média 14,4 ± 3,4 flores e 1,3 ± 0,57 frutos enquanto que a de S. porteana emite, em 

média, 125,4 ± 14,8 flores e 6,45 ± 4,75 frutos. As flores de I. gracilis produzem néctar 

mais concentrado (26-32%), característico de flores melitófilas, enquanto em S. 

porteana a concentração do néctar (20%) está na faixa comumente mencionada para 

flores ornitófilas. A razão pólen-óvulo sugere a autogamia como o tipo de sistema 

reprodutivo, porém, ambas as espécies são auto-incompatíveis. Ischnosiphon gracilis é 

polinizada somente por abelhas (Euglossa sp., Eulaema bombiformis e E. cingulata – 

Euglossini), enquanto S. porteana é polinizada por abelhas (Eufriesea surinamensis – 

Euglossini) e beija-flores (Phaethornis ruber – Phaethornithinae e Amazilia versicolor – 

Trochilinae). Exaerete smaragdina (Euglossini) e P. ruber atuam como pilhadores de 

néctar em I. gracilis. Embora I. gracilis e S. porteana apresentem reduzida produção de 

frutos e elevada reprodução vegetativa no local de estudo, o comportamento de 

forrageamento e a freqüência de visitas dos polinizadores podem contribuir para a 

manutenção do fluxo gênico destas espécies no local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leite, AVL. – Biologia floral e sistema reprodutivo de duas espécies de Marantaceae... 43 

 

ABSTRACT 

 

The Marantaceae have an elaborated pollination mechanism characterized by secondary 

pollen presentation associated with an explosive mechanism of the style. In this paper 

we analysed the floral biology and the reproductive system in natural populations of 

Ischnosiphon gracilis (Rudge) Köern. and Stromanthe porteana A. Gris occurring at the 

Parque Estadual Dois Irmãos (8º7’30”S 34º52’30”W), Pernambuco state, Brazil. The 

inflorescence of I. gracilis have in average 14.4 ± 3.4 flowers and 1.3 ± 0.57 fruits 

whereas in S. porteana, each inflorescence have in average 125.4 ± 14.8 flowers and 

6.45 ± 4.75 fruits. Sugar concentration in the nectar of I. gracilis flowers is high (26-

32%), characteristic of bee flowers, whereas the nectar of S. portena is less concentrated 

(20%), common to hummingbird flowers. The pollen-ovule ratios suggest the 

occurrence of autogamy, however, field experiments revealed that both species are self-

incompatible. The bees Euglossa sp., Eulaema bombiformis, and E.cingulata  

(Euglossini) are the pollinators of I. gracilis. Stromanthe porteana is pollinated by bees 

(Eufriesea surinamensis – Euglossini) and hummingbirds (Phaethornis ruber – 

Phaethornithinae and Amazilia versicolor – Trochilinae). Exaerete smaragdina 

(Euglossini) and P. ruber are nectar robbers in I. gracilis flowers. The different types of 

behavior observed between the pollinators of I. gracilis and S. porteana related to the 

number of visited flowers, probably facilitates the maintenance of these species in their 

habitat, even with reduced fruit set and high vegetative reproduction. However, in the 

long term, the reproductive success may be affected by the low genetic variability.  
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