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RESUMO

 

BIOLOGIA FLORAL DE Psychotria myriantha Müll. Arg. (RUBIACEAE) EM UM
 FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL EM SANTA MARIA,
 RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

 

Taise Maria PELISSARO ([1],[2])

Sônia Maria EISINGER ([3])

 

Psychotria myriantha Müll. Arg. é um arbusto encontrado no sub-bosque da
 formações florestais  do centro sul do Brasil. Na região Sul  a espécie é descrita
 como monomórfica apesar de, em outros locais, ser relatada como distílica. O
 objetivo deste trabalho foi investigar a biologia floral de P. myriantha em um
 fragmento de Floresta Estacional Decidual. As observações foram feitas no
 distrito de Boca do Monte, município de Santa Maria-RS (29° 43'S, 53° 48' W). A
 amostragem foi realizada em uma trilha pré-existente no interior do fragmento
 durante o período de floração da espécie, quando, por cinco dias observou-se o
 período de antese, receptividade do estigma e disponibilidade de pólen. Foram
 coletadas flores para análises morfométricas de diâmetro e altura da corola,
 tamanho dos lobos da corola, altura dos estames e do pistilo, e cálculo da
 separação anteras/estigma. A floração ocorreu entre novembro de 2010 e
 fevereiro 2011. As flores estão dispostas em panículas terminais, possuem corola
 branca, pentâmera, gamopétala, com lobos reflexos, grande quantidade de pêlos
 na região de inserção dos filetes e disco nectarífero na base do pistilo. A antese
 ocorreu em vários períodos do dia, concentrados durante a manhã, com uma
 duração de 24 horas. O estigma está receptivo e o pólen disponível somente
 após a expansão total da flor. Quanto à morfometria os valores que se
 destacaram foram a altura dos estames com média 2,9 mm (± 0,145) e dos
 pistilos com média 3,12 mm (± 0,222), resultando em separação estigma/antera
 com média de 0,22 mm (± 0,24). Este estudo evidenciou que P. myriantha possui
 um período de floração longo e flores monomórficas no fragmento abordado.
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Palavras-chave: Psychotria myriantha, Rubiaceae, Morfometria floral.
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