
ESTUDO DA BIOLOGIA FLORAL, POLINIZAÇÃO E FENOLOGIA DE 
PSYCHOTRIA ROSEA (BENTH.) M. AERG. (RUBIACEAE)1

Maurício de Freias SAYÃO2

Antônio Carlos WEBBER2

Mônica Alves de VASCONCELOS2

Laisa Cristele Rodrigues SOARES2

Maria Antônia Falcão de OLIVEIRA2

A família Rubiaceae apresenta hábitos bem variados sendo representada em vários estratos
das florestas tropicais. O gênero Psychotria é representado por arbustos, ervas e raramente
por epífitas, com aproximadamente 2000 espécies. A heterostília é uma de suas principais
características,  que  é  um  polimorfismo  floral  geneticamente  controlado,  que  pode
apresentar dois ou três morfos quanto ao tamanho do estilete e dos estames, e tipicamente
apresentam um sistema de incompatibilidade genética para prevenir a auto e a polinização
intramorfos. A presente pesquisa teve por objetivo descrever a biologia floral e a fenologia
de Psychotria rosea (Benth.) Müll. Aerg, uma espécie de sub-bosque que ocorre no igapó.
A  área  de  estudo  foi  à  margem  esquerda  do  Igarapé  Santo  Antônio,  tributário  do  rio
Tarumã, ramal do DNER, no quilômetro 15 da BR 174 (Manaus-Caracaraí). O trabalho foi
iniciado  com  a  marcação  de  50  indivíduos  para  observação  da  fenologia,  com
acompanhamento  quinzenal,  dos  quais  foram  medidos  a  altura,  o  diâmetro  basal,  as
inflorescências,  flores,  estames,  estiletes  e  frutos.  Foram observados o início  e  a  duração
da  antese  e  os  visitantes  florais.  As  flores  de  Psychotria  rosea  são  dispostas  em
inflorescências congestas e apresentam grande variedade de nuances que variam desde rosa
claro  ao  rosa  bastante  intenso,  distílicas  e  não  produzem  odor.  A  floração  apresentou-se
contínua  de  agosto/2004  a  junho/2005,  com  um  pico  de  floração  iniciado  em
dezembro/2004.  A antese das  flores  iniciou-se  entre  as  04h30min  e  05h30min  e  todas  já
apresentavam estigma receptivo e estavam liberando pólen. As flores duram um dia e são
visitadas  por  diferentes  polinizadores  e  coletores  de  néctar,  incluindo  diferentes  espécies
de  Himenoptera,  Lepidoptera  e  uma  espécie  de  beija-flor,  sendo  considerada  a  abelha
Euglossine, o principal polinizador devido seu comportamento, freqüência e continuidade
de visitas, inclusive no pico da alagação. A espécie apresenta viviparidade verdadeira, com
desenvolvimento de plântulas na inflorescência da planta mãe.
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