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As helicônias são plantas herbáceas rizomatosas, de origem neotropical, pertencentes ao gênero
Heliconia L., família Heliconiaceae. No Brasil, ocorrem cerca de 40 espécies e sua aceitação
como flores de corte tem sido crescente, tanto no mercado nacional como internacional devido à
beleza e exoticidade das suas brácteas. Este trabalho tem como objetivo verificar a biologia
reprodutiva de Heliconia bihai (L.) L.. Foram utilizadas espécies cultivadas da coleção de
helicônias da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), localizada na fazenda Bem-
te-vi, município de Camaragibe – PE, Estrada de Aldeia Km13 (7º56’33”S e 35º01’50”W) e
100m de altitude. As análises do sistema reprodutivo foram feitas através da observação da
longevidade floral e longevidade da inflorescência, do número de flores por bráctea, da
viabilidade polínica e através de experimentos de polinizações controladas em campo
(autopolinização espontânea e autopolinização manual). Foi observado que a cada sete dias nasce
uma nova bráctea na inflorescência (N=10) e o tempo de duração de uma inflorescência é de
aproximadamente 90 dias, estando com cerca de 11 brácteas. Em cada bráctea, há produção de 11
flores (N=25), ficando, aproximadamente, 121 flores por inflorescência. Diariamente, são abertas
duas flores por bráctea. As flores apresentam protoginia e possuem longevidade de 3 a 4 dias. A
viabilidade polínica foi analisada através da coloração com carmim acético a 2%, e observou-se
que 99,3% dos grãos de pólen são viáveis, mostrando indivíduos aptos a se reproduzirem
sexuadamente. Nos experimentos controlados houve a formação de frutos por autopolinização
espontânea e manual. Para a autopolinização espontânea, houve 36% de formação de frutos,
sendo produzidos cerca de quatro frutos por bráctea. Para as brácteas onde estavam sendo
realizados os experimentos de autopolinização manual, houve 100% de sucesso na formação de
frutos, com produção de aproximadamente um fruto por bráctea, comprovando assim a sua
autocompatibilidade. (CNPq - MCT/CNPq/CT-Agronegócio No. 29/2008)
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