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A redução do habitat natural, com o isolamento espacial das populações pode apresentar
conseqüências negativas para o sucesso reprodutivo das espécies. O presente trabalho
descreve a biologia floral e polinização de Warszewiczia coccinea, em uma área de
fragmento florestal urbano em Manaus/Am. Inflorescências, flores e frutos foram
caracterizados morfologicamente. Verificou-se: quantidade de flores/inflorescência,
óvulos/flor e sementes/fruto; início e duração da antese; período de disponibilidade de
recursos florais; receptividade estigmática, liberação de pólen e odor. Foram realizados
testes para verificar o sistema e o sucesso reprodutivo. As flores são hermafroditas, cálice e
corola gamopétalos, actinomorfos, com 4-5-6 lobos; um dos lobos do cálice é modificado
em uma estrutura petalóide vermelha, que provavelmente atua como atrativo para polinizadores;
estames 4-5-6, livres, anteras rimosas; ovário ínfero, sincárpico, bilocular, com 412.6
óvulos, placentação axial; estilete terminal; estigma bífido ou trífido; inflorescência
terminal, racemiforme (50.46cm); fruto cápsula septífraga (0,44cm comprimento;
0,27cm diâmetro), ±111,5 sementes. A abertura das flores ocorreu a partir das 04:00h
estando completa às 05:45h. Emissão de odor ocorreu ás 05h40min. Ao iniciar a
abertura da corola, o estigma já estava receptivo, havia néctar e ocorria o alongamento
dos filetes e a deiscência das anteras. Borboletas, abelhas, vespas e moscas foram os
principais visitantes florais, sendo Apis mellifera considerada polinizador efetivo. Nos
testes de polinização natural 571 flores formaram 419 frutos, na polinização cruzada
554 flores formaram 547frutos, na autopolinização espontânea 500 flores formaram 183
frutos; na geitonogamia 462 flores não formaram nenhum fruto; o sucesso reprodutivo
pós-emergente foi de 97%. A descrição morfológica das inflorescências na área de
estudo diferiu daquelas feitas para a espécie em outras regiões. As espécies de
Rubiaceae, de uma maneira geral, apresentam grande variedade de animais visitantes às
suas flores. Por possuir um padrão de floração contínuo, Warszewiczia coccinea
representa fonte alimentar o ano inteiro. O número de plântulas obtidas no tratamento
germinativo parece indicar que a espécie não está sofrendo pressão negativa por estar
em área fragmentada, entretanto, estudos complementares devem ser realizados.
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