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RESUMO

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE ESPÉCIES DA FAMÍLIA SAPOTACAE NA
 RESTINGA DE MARICÁ-RJ (1)

Rejane GOMES (2,3)
Maria Célia Bezerra PINHEIRO (4)
Heloísa Alves de LIMA (4)

A biologia da reprodução de Pouteria venosa (Mart.) Baehni, Manilkara subsericea
 (Mart.) Dubar e Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) Pennington
 subespécie obtusifolium foi estudada nos anos de 2003 a 2005 na restinga de
 Maricá-RJ. As espécies são auto-incompatíveis dependendo de polinizações
 xenogâmicas para a formação de frutos. Em todas as espécies estudadas a
 formação de frutos através de polinizações naturais é muito baixa. O sucesso na
 produção de frutos aumenta quando as polinizações cruzadas são feitas
 manualmente. Em P. venosa aumenta de 0,21% (natural) para 1,54%
 (xenogamia), enquanto que nas flores submetidas à suplementação com grãos de
 pólen o sucesso reprodutivo foi semelhante aos de xenogamia manual,
 alcançando 1,23% (N=81). O sucesso reprodutivo em M. subsericea nas
 polinizações cruzadas (xenogamia) alcançou 11,73% (N=162) e foi bem superior
 ao valor obtido a partir de flores polinizadas naturalmente (controle), que limitou-
se a 1,47% (N=1430). Enquanto que nas flores submetidas à suplementação o
 valor foi de 61% (N=18). Em S. obtusifolium subespécie obtusifolium as
 polinizações xenogâmicas tiveram um sucesso de 3,54% (N=113), valor bem
 aproximado da polinização natural 3,91% (N=665). Quando os estigmas de flores
 oriundas de polinização natural foram suplementados com grãos de pólen de
 outra planta obteve-se um percentual de 7,89% (N=38). De um modo geral, frutos
 que ultrapassam 50% de seu comprimento final são preservados e amadurecem.
 Manilkara subsericea e S. obtusifolium apresentam reprodução assexuada por
 crescimento de ramos clonais, enquanto que P. venosa não apresenta
 reprodução assexuada.
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