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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA FLORAL DE Campomanesia pubescens (DC.) O. BERG. (Myrtaceae) EM ÁREA 
DE CERRADO SUL-MATO-GROSSENSE
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Dentre as espécies com grande potencial econômico do Cerrado, a gabiroba Campomanesia pu-
bescens, nativa do Brasil, é encontrada amplamente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Visando 
ampliar o conhecimento sobre C. pubescens e fornecer informações para programas de conserva-
ção e manejo sustentável, teve-se por objetivo estudar a biologia floral e reprodutiva da espécie em 
fragmento de Cerrado de Mato Grosso do Sul/MS. Avaliou-se em 20 indivíduos em época de flora-
ção plena, a quantidade de botões produzidos, número de flores/ hora, número de flores abertas/
dia, a quantidade de frutos formados por indivíduos na população avaliada e acompanhou-se o de-
senvolvimento da pré-antese até a frutificação, entre agosto e novembro de 2011. Sua reprodução 
é por alogamia dependendo, portanto, de um agente transferidor de pólen. A antese ocorre entre 
05:00hs e 06:00hs, e é do tipo Psidium, quando os filamentos estaminais e o estilete se expandem 
juntamente com o desabrochar das pétalas, durante a abertura floral. As flores possuem 5 pétalas 
brancas que durante a senescência, escurecem tornando-se bege. O estigma está receptivo duran-
te toda a manhã. Após a formação do fruto estruturas florais se destacam do cálice encontrando-se 
na maioria das inflorescências, apenas frutos. Os primeiros frutos maduros surgiram na ultima se-
mana de dezembro com o pico de maturação em janeiro. Foram produzidos em média 483,5±207,7 
botões/dia e 126,0 ± 31,1 flores/dia. Do número de botões produzidos, obteve-se ao final do pro-
cesso, 175 frutos, numa razão de 2,76 botões/fruto, denotando alta eficiência reprodutiva. Todo o 
processo de desenvolvimento, até a presença de frutos maduros, foi de aproximadamente 60 dias. 
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