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Rubiaceae é uma família com o maior número de espécies heterostílicas dentre as outras 25 
famílias de angiospermas com este tipo de polimorfismo floral. A variação dentro de grupos 
distílicos tem envolvido derivações nos sistemas reprodutivos, como homostilia e 
monomorfismo, que estão associadas à conversão de uma população xenógama, auto-
incompatível de plantas distílicas, em uma população autógama autocompatível. Objetivando 
investigar algumas dessas questões, neste trabalho monitoramos a fenologia, biologia floral, o 
espectro de visitantes florais e o papel desses visitantes na polinização e fecundação de 
Palicourea crocea em agrupamentos naturais, ocorrentes no Parque Estadual Dois Irmãos, 
remanescente de mata Atlântica em área urbana no estado de Pernambuco, no período de 
agosto/2008 a abril/2010. Palicourea crocea é subarbustiva, com inflorescências terminais 
cimosas do tipo dicásio composto. A floração durante os dois anos de estudo iniciou entre os 
meses de dezembro e janeiro, estendendo-se até maio, com pico de produção de flores em 
meados de abril. Palicourea crocea apresenta flores monomórficas longistílicas, constituindo 
uma variação do sistema reprodutivo, caracteristicamente distílico em representantes de 
Palicourea. Foram registrados seis visitantes florais: três abelhas (Halictidae, Trigona 
spinipes, Plebeia sp.), uma vespa, uma borboleta (Heliconius erato phyllis) e um beija-flor 
(Phaethornis ruber). Phaethornis ruber foi o principal polinizador apresentando maior 
frequência de visitas em todos os horários. Testes reprodutivos indicam que P. crocea 
apresenta autocompatibilidade podendo esta ser uma estratégia para sua sobrevivência em 
ambientes bastante antropizados.  
 
Palavras-chave: autocompatibilidade, floresta Atlântica, monomorfismo, Palicourea, 
Rubiaceae. 
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