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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA FLORAL DE Physalis pubescens L. (Solanaceae), CURITIBA, PARANÁ
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Physalis pubescens L. é uma espécie nativa do Brasil, com potencial alimentar, medicinal e orna-
mental que pertence à família Solanaceae. É caracterizada como um arbusto com padrão de flora-
ção contínuo, com indumento formado por tricomas simples e glandulares, curtos a longos, flores 
hermafroditas, apresentando corola amarela com máculas negrase estames azuis. Como ela é 
polinizada por abelhas acredita-se que o padrão de floração contínuo e em grande escala faz com 
a espécie mantenha sua guilda de polinizadores sendo uma importante fonte de recursos para eles, 
garantindo assim a sua reprodução. O objetivo deste trabalho foi avaliar a biologia reprodutiva de 
Physalis pubescens. O estudo foi realizado em abril de 2012, em populações naturais ocorrentes 
em fragmento de Floresta com Araucária, no Centro Politécnico da Universidade Federal do Pa-
raná, Curitiba, Paraná. Foram avaliados os seguintes aspectos reprodutivos: presença de néctar, 
teste de concentração de odor para definir os verticilos emissores de odor, início da receptividade 
do estigma e o tipo de sistema reprodutivo. Os resultados demonstraram que geralmente há um 
estame maduro quando a corola se abre e que o início da receptividade estigmática ocorre por volta 
das nove horas da manhã. O néctar é secretado em micro quantidades e não foi possível mensu-
rá-lo. As flores apresentam um odor adocicado emitido pelas pétalas, estilete e estames, sendo os 
filetes as regiões que apresentaram odor mais forte. As taxas de frutificação dos testes reprodutivos 
foram as seguintes: controle (100%), apomixia (0%), autopolinização espontânea (80%), autopo-
linização manual (80%) e polinização cruzada (90%). Os testes de reprodutivos indicaram que a 
espécie é autocompatível e que não houve limitação de pólen nem agamospermia. Sua reprodução 
por autopolinização espontânea pode estar associada com sua capacidade de se estabelecer fora 
de sua ocorrência natural, podendo representar um potencial para invasibilidade.
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