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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA DA POLINIZAÇÃO DE Rhynchanthera grandiflora Aubl. DC 
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A biologia floral de Rhynchanthera grandiflora DC. (Melastomataceae) foi estudada em uma popu-
lação nativa de savana úmida próxima à cidade de Santarém-PA, com objetivo de contribuir para 
o conhecimento da biologia da polinização de R. grandiflora na região amazônica caracterizando o 
sistema reprodutivo além de conhecer seus visitantes florais e coleta-los, detectar seus polinizado-
res efetivos e descrever a flor. Foram observadas um conjunto de flores pela manhã e tarde para 
caracterização de polinizador, utilizando 5 sistemas  (testemunha, autopolinização espontânea, au-
topolinização manual, xenogamia e geitonogamia) além observada a caracterização ecológica e 
botânica, descrição floral e enantiostilia. A espécie com inflorescências racemosa floresce pratica-
mente o ano todo, apenas interrompendo a florada após queimadas de outubro-novembro.  As flo-
res são hermafroditas, com perianto vistoso de cor púrpura, apresentam hercogamia com estames 
heterodínamos. O estame maior localiza-se projetado ao centro da flor e o estilete pode ocorrer 
voltado para esquerda ou direita do mesmo com a mesma frequência. Foram acompanhadas 652 
flores de 30 indivíduos para teste de cinco sistemas reprodutivos no período de março a outubro do 
ano 2011. O comportamento dos visitantes florais foi observado e caracterizado. Os resultados indi-
cam que a espécie é xenógama com baixa ocorrência de auto-incompatibilidade. A antese é diurna 
as flores duram apenas um dia, estando férteis enquanto abertas. Entre os possíveis polinizadores 
foram capturadas doze espécies de abelhas visitantes da flor, entre as quais; dez carregavam pó-
len. As espécies; Xylocopa sp, (LATREILLE,1802) Centris nitens (LEPELETIER,1841) e Xylocopa 
frontalis (OLIVIER,1789) foram as mais frequentes, as abelhas foram classificadas em dois grupos 
funcionais: as de grande porte, que se comportam como polinizadoras legítimos e, as de porte mé-
dio à pequeno que promoveram auto-polinização enquanto vibravam as anteras. 
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