
BIOLOGIA FLORAL E MORFOLOGIA POLÍNICA DE DUAS ESPÉCIES DE 
Psidium L. (MYRTACEAE) EM UMA ÁREA DE MATA OMBRÓFILA DENSA,

BAHIA, BRASIL1

Juliana Nogueira SCHMIDT2

Luciana Silva de ANDRADE2

Rondinelle de Oliveira BATISTA2

Jaílson Santos de NOVAIS3

Luciene Cristina Lima e LIMA2

Os remanescentes  florestais  de Mata Atlântica  localizados  no município  de  Alagoinhas  -
BA apresentam uma grande diversidade de representantes da família Myrtaceae, os quais
contribuem para a manutenção da biodiversidade faunística.  Dessa maneira,  este trabalho
teve  por  objetivo  conhecer  a  biologia  floral  e  a  morfologia  polínica  de  duas  espécies  do
gênero  Psidium  L.  (Myrtaceae):  Psidium  guineense  Sw.  e  Psidium  oligospermum  Mart.
Em  relação  à  biologia  floral,  as  observações  foram  realizadas  durante  o  período  de
floração,  nos  meses  de  outubro  a  dezembro/  2009  para  P.  guineense  e,  de  fevereiro  a
abril/2010 para P. oligospermum. Para a morfologia polínica, o material botânico utilizado
nas  preparações  palinológicas  foi  coletado  de  exsicatas  depositadas  no  Herbário  da
Universidade  do  Estado  da  Bahia  -  HUNEB,  cujos  grãos  de  pólen,  após  tratamento
acetolítico, foram mensurados e descritos qualitativamente. Os espécimes de P. guineense
e P.  oligospermum  apresentam inflorescência do tipo panícula,  com flores pêntameras de
coloração  branca.  As  flores  se  encontram  totalmente  abertas  às  05h30min  e  a  partir  das
15h00min  já  mostram  sinais  de  senescência.  Durante  a  antese  emitem  um  aroma
fortemente adocicado e têm como único recurso floral o pólen. P. guineense possui grãos
de  pólen  pequenos,  oblatos  a  suboblatos,  âmbito  subtriangular;  3-4  colporados,
longicolpados a sincolpados;  exina escabrada. P.  oligospermum  apresenta  grãos de pólen
médios, oblatos, isopolares, âmbito triangular; 3-4 colporados; longicolpado, endoabertura
circular;  exina  psilada.  Os  visitantes  florais  observados  foram  abelhas  das  espécies
Trigona spinipes (Fabricius) e Apis meliffera L. Desse modo, o estudo realizado permitiu
ampliar o conhecimento sobre as características da biologia das espécies P. guineense e P.
oligospermum  ocorrentes  em  área  de  mata,  como  também  reconhecer  a  importância  das
mesmas para a manutenção da fauna do grupo das abelhas nativas e africanizadas na área
estudada.
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