
BIOLOGIA FLORAL E REPRODUTIVA DE Pradosia schomburgkiana (A. DC.)
CRONQUIST (SAPOTACEAE)

Mayá Regina Müller Schwade1, André Rodrigo Rech1, Helena Cristina do Nascimento1,
Antonio Carlos Webber2

1. Estudante de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Botânica, Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia; 2. Laboratório de Botânica, Departamento de Biologia, Universidade
Federal do Amazonas. mayaschwade@gmail.com

A família Sapotaceae, com distribuição pantropical, inclui cerca de 50 gêneros e 1.000
espécies. Pradosia schomburgkiana (A. DC.) Cronquist, conhecida como casca-doce, é uma
espécie dominante das áreas de campina e campinarana da Amazônia central. O objetivo deste
estudo foi descrever a morfologia, a biologia floral, a polinização e o sistema reprodutivo de
P. schomburgkiana. O estudo foi desenvolvido na Reserva Biológica da Campina (2˚
35’25,9’’ S - 60˚ 01’49,5’’ W), situada no Km 45 da Rodovia BR-174, Manaus/Boa Vista.
Foram feitas observações in situ para análise da biologia floral e dos polinizadores efetivos.
Para o teste do sistema reprodutivo foram feitos os tratamentos: autopolinização espontânea e
manual, geitonogamia, xenogamia e apomixia. As inflorescências são congestas, com flores
pequenas (0,6 cm), de coloração creme-esverdeada, e duram de cerca de 12 horas. A abertura
das flores ocorre em horários variados, tendo sido detectados dois picos: um no início da
manhã (entre 5:00 e 8:00 horas) e o outro no final da tarde (entre 16:00 e 18:00 horas). A
liberação de néctar ocorre a partir das 7:00 h com  acúmulo em dois locais: no centro da flor
(concentração de açúcares entre 4 a 12%) e no ápice das pétalas (concentração de açúcares
entre 8-12%). A liberação de odor ocorre a partir das 5:00 h, quando um fraco odor adocicado
é percebido. Às 6:00 h o odor se assemelha ao cheiro de fruta passada. No período da tarde e
noite, o mesmo padrão de liberação de néctar e odor é observado. Foram avistadas realizando
visitas as flores moscas, abelhas, vespas e uma espécie de borboleta durante o período da
manhã e tarde, e uma espécie de mariposa à noite. Sete espécies de moscas, três de abelha e
duas de vespas foram consideradas polinizadoras efetivas, o que caracteriza a espécie como
generalista, como outras espécies com flores pequenas, verdes ou amarelas, sem
especialização morfológica e com recompensas florais de fácil acesso. Porém, devido ao
comportamento e número de visitas, as espécies de moscas e abelhas foram consideradas as
principais polinizadoras. Na polinização natural e xenogamia, a taxa de frutificação foi de
1,8% e 2,7 % respectivamente. Não houve formação de frutos por apomixia, autopolinização
espontânea ou artificial e geitonogamia. Devido à baixa taxa formação de frutos, um maior
número de flores necessita ser testado para determinação do tipo de sistema reprodutivo.
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