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As plantas tropicais possuem flores exuberantes com tamanhos e cores variados, possuindo
grande apelo econômico como ornamentais. Um dos gêneros que mais se destaca na
atualidade no ramo ornamental é o das helicônias. Helicônias são plantas da família
Heliconiaceae com grandes inflorescências e cores vibrantes. Devido a estas características, as
helicônias vêm sendo utilizadas em grandes cidades como Manaus para ornamentar fachadas,
jardins e avenidas. Porém pouco se sabe se as helicônias são viáveis para o cultivo ornamental
de baixo custo, ou seja, se investem em órgãos reprodutivos para continuar seu crescimento
populacional, bem como se a densidade afeta negativamente este investimento. Assim o
objetivo deste trabalho foi determinar se a densidade dos indivíduos de Heliconia psittacorum
L. f. afeta as características morfológicas reprodutivas. Foram amostrados 31 pontos
distribuídos pela cidade de Manaus, localizados em jardins, praças e avenidas. Em cada ponto
foi contado o número de indivíduos, e coletado 15 flores abertas, que foram fixadas em FAA
para a posterior medição dos órgãos reprodutivos: corola, estilete, antera e estame. Análises
de regressão linear simples foram empregadas para determinar os efeitos da densidade sobre
as características reprodutivas e no número de inflorescências. Os resultados mostraram que a
densidade de H. psitacorum não está influenciando no desenvolvimento dos órgãos
reprodutivos. Além disso, o número de indivíduos apresentou correlação direta com o número
de inflorescências. Isto demonstra que o sucesso reprodutivo de H. psittacorum aparentemente
é independente da densidade. Uma maior densidade de indivíduos com maior abundância de
inflorescências resulta em maior atração na quantidade de polinizadores, aumentando sucesso
reprodutivo. Com isso cultivar H. psittacorum é viável econômica e ecologicamente, pois
pode ocorrer reposição natural dos indivíduos via reprodução sexuada, pois esta espécie
parece se desenvolver mesmo em maior densidade populacional. (CAPES)
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