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POLINIZAÇÃO DE FLORES POR PERIQUITOS (AVES; PSITTACIDADE) PREDADORES DE FLORES 
 

PAULO ANTONIO DA SILVA  
 

Psitacídeos (Aves; Psittacidae) obtêm o alimento por acesso direto (sem os pés) ou indireto (com 
os pés). Embora sejam frugívoros, eles frequentemente visitam flores em busca de néctar. O 
néctar é, no geral, inacessível em estrutura floral fechada (com corola simpétala, e.g., flor tubular) 
ou acessível em estrutura floral aberta (com corola dialipétala, e.g., flor do tipo taça ou 
aclamídea). Pressupõe-se que flores fechadas incitam o emprego do método indireto, i.e., a 
remoção e manipulação da flor, portanto, a predação dessa estrutura reprodutiva. Em contraste, 
em flores abertas, os psitacídeos tendem a utilizar o acesso direto, não às removendo, podendo 
polinizá-las. O objetivo deste estudo foi testar a hipótese de remoção de flores pelos psitacídeos 
com base na estrutura floral. O estudo foi conduzido em Ilha Solteira (SP), percorrendo-se nove 
transecções com 9km, registrando-se as vistas às flores pelos periquitos Eupsittula aurea e 
Brotogeris chiriri. Eu anotei a espécie vegetal visitada, sua estrutura floral, o número de periquitos 
e se ouve ou não remoção da flor. Usei o teste do Q-quadrado para testar a relação entre o tipo e 
remoção da flor. Obtive 429 registros de visitas florais por 1717 periquitos, 1115 em 27 espécies 
vegetais com flores aberta e 602 em sete espécies com flores fechadas. A frequência de remoção 
de flores abertas foi significativamente menor quando comparada à remoção de flores fechadas 
(Q-quadrado=568,93, gl=1, p < 0,0001). Estudos correntes reconhecem os psitacídeos como 
intensivos predadores de flores nas regiões tropicais. Porém, a polinização pelos psitacídeos ainda 
está subestimada. Esta relação mutualística ave-planta parece um fenômeno frequente, 
especialmente porque um grande número de angiospermas apresenta flores abertas que não 
restringem o acesso ao néctar pelos visitantes florais.  Tal mutualismo necessita ser bem 
investigado, pois a predação de flores abertas pelos psitacídeos também é representativa.    CAPES 
e FAPEMIG.     
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TRANSMISSÃO DE SINAL DE ESTRESSE OSMÓTICO E MEMÓRIA EM PLANTAS 
 

GABRIEL R. AGUILERA DE TOLEDO  
GUSTAVO MAIA SOUZA  

 
Há evidências que plantas são inteligentes, apresentando capacidades como comunicação e 
memória. Aspectos que certamente acrescentam complexidade na dinâmica de estruturação de 
populações e comunidades. O contexto regional é fortemente marcado pela falta da vegetação 
nativa, o que desencadeia inúmeros problemas de ordens sócio-ambientais. Assim, qualquer 
trabalho que incremente a noção sobre plantas e que possa ser utilizado para aumentar o nível de 
sucesso de reflorestamentos é de interesse para a região.  O presente trabalho é uma proposta de 
investigar se ocorre a transmissão de sinal de estresse osmótico entre plantas, utilizando novas 
técnicas, e verificar se plantas que receberam o sinal indireto têm memória da informação. 
 Utilizaremos imagens termográficas (FLIR-E5) e sondas de pressão de turgor foliar (ZIM-probe), 
além da já utilizada técnica de impressão foliar com polivinilsiloxano, para captar os reflexos da 
comunicação que se manifestam na dinâmica hidráulica. Imagens térmicas e impressão foliar 
serão realizadas em distintos momentos: antes e depois da indução (tempos 0, 5, 15, 30, 60 e 120 
minutos). O turgor foliar será monitorado constantemente (a cada 5 segundos) desde antes da 
indução até quatro horas depois da mesma. Como modelo experimental, Glycine max. A unidade 
experimental consistirá de uma série com três plantas submetidas ao split-root distribuídas em 
quatro potes. Serão oito dessas. Somente no primeiro será aplicada solução de manitol [150 g/ L] 
para induzir o estresse. Isso afeta a captação de água pelas raízes acarretando em rápido 
fechamento estomático, que por sua vez altera o turgor e a temperatura foliar. Após o término 
dessa fase, todas as plantas serão replantas e mantidas totalmente irrigadas e nutridas por mais 
15 dias para então serem submetidas a suspensão de irrigação.O mesmo será feito com plantas 
que não foram submetidas a qualquer tipo de indução para servir de controle. Nessa fase 
usaremos o tempo de sobrevivência que cada planta alcança para comparar os efeitos da suposta 
memória do estresse na habilidade da planta em lidar com a situação de falta de água. Os dados 
serão submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p=0,05). O 
experimento será realizado no Laboratório de Inteligência em Plantas- Ulrich Luttge (LIPEUL), 
localizado no campus II da Unoeste.       Capes     

 


