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A  espécie  Mouriri  pusa,  conhecida  popularmente  como  puçá  é  um  fruto  de  sabor
agradável, típico do cerrado. Informações sobre biologia floral e reprodutiva desta espécie
não foram encontrados até o momento. A presente pesquisa teve como objetivo conhecer a
biologia  floral  e  reprodutiva  da  espécie  Mouriri  pusa.  Este  trabalho  foi  desenvolvido  no
município  de  Barreiras,  na  Serra  do  Mimo  localizada  na  região  leste  da  cidade,  a  uma
altitude  de  cerca  de  492  m,  onde  a  vegetação  é  tipicamente  de  Cerrado  sentido  restrito.
Foram escolhidos oito indivíduos da espécie para realizar as observações sobre a biologia
floral  e  reprodutiva.  Foi  observado  o  horário  de  antese,  receptividade  estigmática,
disponibilidade  polínica,  presença  de  osmóforos  e  presença  de  pigmentos  ultravioleta.
Flores foram conservadas em álcool a 70% para observação da morfologia em laboratório.
Para  conhecer  o  sistema  reprodutivo  foram  realizados  quatro  tratamentos  de  polinização
manual:  polinização  cruzada,  autopolinização,  autopolinização  espontânea  e  grupo
controle. As sementes formadas a partir dos experimentos foram medidas com paquímetro
digital e pesadas em balança digital. Foram realizadas observações sobre comportamento e
freqüência  dos  visitantes.  A  espécie  M.  pusa  possui  flores  andróginas,  homogâmicas,
antese  diurna  e  o  único  recurso  ofertado  é  o  pólen,  que  fica  armazenado  em  anteras
poricidas.  Foi  observada a  presença  de  pigmentos  ultra-violeta  nas  anteras  e  presença  de
osmóforos  na  base  das  pétalas.  O  principal  polinizador  é  Xylocopa  sp.  que  coleta  pólen
através do comportamento de vibração. Apesar da maior formação de frutos provenientes
de polinização cruzada (38,4%) em relação a autopolinização (11,7%), o ISI indica que a
espécie  é  autocompatível  (0,29).  Não  houve  formação  de  frutos  no  tratamento
autopolinização  espontânea.  As  análises  das  sementes  provenientes  dos  diferentes
tratamentos  não  apresentaram  diferença  significativa  em  relação  ao  peso  e  tamanho.  A
espécie  M.  pusa  apresenta  um  sistema  reprodutivo  preferencialmente  xenogâmico,  com
maior frutificação por polinização cruzada.
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