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RESUMO

BIOLOGIA FLORAL DE Geissomeria pubescens Ness (Acanthaceae) EM UM
 REMANESCENTE DE MATA MESOFÍTICA DO SUDESTE GOIANO.

 

Raphael Matias da SILVA (1)

Gustavo Mariano REZENDE (1)

Marco Túlio Rodrigues FURTADO (1)

Maxmiller Cardoso FERREIRA (1)

Hélder Nagai CONSOLARO (1)

 

Estudos de biologia floral e recursos florais contribuem com informações
 relevantes a respeito da relação entre as flores e seus polinizadores. O objetivo
 deste trabalho foi investigar a biologia floral de Geissomeria pubescens (Ness)
 (Acanthaceae) em um remanescente de mata mesofítica, Catalão - GO no
 período de maio de 2009. A biologia floral foi caracterizada a partir das seguintes
 características: estrutura do cálice, corola, androceu e gineceu, e aspectos
 ligados ao néctar (concentração e volume). Dados de morfometria foram obtidos
 com paquímetro manual (n=20 flores). O volume e a concentração de néctar
 foram determinados em flores ensacadas em pré-antese (n=41). O volume foi
 mensurado com capilares e a concentração com refratômetro de mão. Indivíduos
 de G. pubescens apresentam porte subarbustivo e se encontram agrupados em
 manchas. O cálice é dialissépalo, pentâmero, verde e piloso, corola tubular,
 gamopétala, vermelha, ligeiramente curva, apresentando 5 lobos curtos e
 inodora. O comprimento do tubo da corola é de 22,35±1,66mm e o diâmetro da
 entrada e do final do tubo é de 4,10±0,64mm e 2,05±0,22mm, respectivamente. O
 androceu é composto por 4 estames longos (23,65±1,60mm), homodínamos e
 dialistêmone. Existe diferença significativa na altura estigma-anteras,
 caracterizando uma hercogamia do tipo "approach herkogamy" (p=0,01; U=106).
 O inicio da antese ocorreu entre as 5:15 e 6:00 h com duração de cerca de 2 dias.
 O volume de néctar produzido é de 2,32±0,95μl, com concentração de açúcares
 de 21,7±3,09%. As flores de G. pubescens apresentam características que
 permitem enquadrá-las na síndrome da ornitofilia, como corola tubular, coloração
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 avermelhada, inodora e características ligadas ao néctar. Espécies da família
 Acanthaceae, normalmente são polinizadas por beija-flores e apresentam
 estratégias reprodutivas do tipo dicogamia, suspeitando-se que G. pubescens
 também apresenta tal característica, podendo assim ser considerada uma
 espécie tipicamente xenógama.
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