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Mandevilla guanabarica é uma liana encontrada nas restingas e com menor freqüência em
bordas  da  Mata  Atlântica,  restrita  aos  estados  do  Rio  de  Janeiro  e  Espírito  Santo.  Suas
flores  são  amarelas  e  a  corola  é  infundibuliforme  com  lacínias  dextro-contorcidas.  A
estrutura  floral  é  complexa  apresentando  a  corola  e  as  estruturas  reprodutivas  bem
ajustadas de forma a guiar o aparelho bucal do polinizador. O início da antese ocorre por
volta  das  6h  e  dura  de  12  a  14  horas;  são  polinizadas  principalmente  por  abelhas
Euglossini  e  borboletas.  O  trabalho  foi  realizado  na  Área  de  Proteção  Ambiental  de
Marica,  RJ,  de  agosto  de  2008  a  outubro  de  2009.  Para  o  estudo  da  fenologia  foi
demarcada  uma  rota  seguida  semanalmente  dentro  da  vegetação  arbustiva  aberta,  onde
todas as flores visíveis foram contadas. Para os experimentos de sistema reprodutivo foram
utilizados  indivíduos  de  cinco  áreas  distantes  umas  das  outras  e  os  experimentos  foram
realizados pela manhã entre 9 e 11 horas.  Esta espécie floresce o ano todo com pico nos
meses  mais  úmidos  e  quentes  que  são  janeiro  e  fevereiro  e  a  produção  de  flores  cai  nos
meses mais secos e  de temperaturas  mais  baixas  para a  região,  julho,  agosto e  setembro.
Nos experimentos de autopolinização manual houve formação de um fruto de apenas um
mericarpo  que  abortou  depois  de  20  dias,  e  na  autopolinização  espontânea  não  houve
frutificação. Também no experimento de geitonogamia formou-se um fruto, no entanto foi
abortado  depois  de  15  dias.  A  proporção  de  frutos  resultante  de  experimentos  de
polinização cruzada e controle foi 25% e 17% e de aborto, nestes mesmos tratamentos, foi
de  22%  e  14%  respectivamente.  Os  frutos  amadurecem  em  ca.  63  dias  e  o  número  de
sementes  por  fruto  em  média  é  de  33,5.  Com  os  resultados  obtidos  considerou-se
Mandevilla guanabarica uma espécie auto-incompatível.
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