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A família Malpighiaceae inclui cerca de 60 gêneros e 1100 espécies distribuídas amplamente
em regiões tropicais. No Brasil, espécies dessa família estão distribuídas em diversas
formações vegetais como florestas, cerrados, campos rupestres e caatinga. O gênero
Byrsonima está distribuído pela América Tropical, apresentando cerca de 150 espécies. O
objetivo deste estudo foi investigar a biologia reprodutiva de Byrsonima aff. riparia
(Malpighiaceae) em uma área de restinga situada na Reserva Particular do Patrimônio Natural
Nossa Senhora do Oiteiro de Maracaípe, localizada no município de Ipojuca, Pernambuco
(08031’48’’ S e 35001’05’’ W). Foram coletados dados de biologia floral (período de antese e
de receptividade estigmática, presença de áreas emissoras de odor, recurso disponível), de
sistema reprodutivo (testes para autopolinização, autopolinização espontânea, polinização
cruzada, apomixia e controle) e observações focais para determinação dos principais
visitantes florais. As flores de Byrsonima riparia são pequenas, zigomorfas, com corola
dialipétala formada por quatro pétalas brancas e uma pétala estandarte amarela, e cálice
dialissépalo com cinco sépalas amarelas. Assim como a maioria das flores das espécies

neotropicais, produz óleo em glândulas (elaióforos) localizadas no cálice. A abertura das flores
ocorre durante todo o dia, no entanto, a maioria das flores inicia a antese nas primeiras horas
da manhã. As flores duram quatro dias e são inicialmente brancas, tornando-se rosadas a
partir do segundo dia de antese e vermelhas no terceiro dia. A região emissora de odor são os
estames, sendo emitida fragrância cítrica. Abelhas fêmeas do gênero Centris constituem o
principal grupo de polinizadores, e coletam óleo utilizando a pétala estandarte como apoio. Os
cruzamentos controlados evidenciaram a autocompatibilidade da espécie, no entanto com
maior formação de frutos por polinização cruzada, o que ressalta a importância dos
polinizadores para um fluxo genético satisfatório. (CNPq)

Palavras chave: Malpighiaceae, Byrsonima, flores de óleo, melitofilia, restinga.
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