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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

ASPECTOS DA BIOLOGIA FLORAL Psidium bahianum Landrum & Funch (Myrtaceae), EM 
UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA NO LITORAL NORTE DA BAHIA, BRASIL.
 
Viviane Miranda KARAM (1,2) 
Maria Carolina Dantas UCHÔA (2) 
Juliana Nogueira SCHMIDT (2) 
Luciana Silva ANDRADE (2) 
Luciene Cristina Lima e LIMA (2)

Psidium L., o maior gênero da subtribo Myrtinae, com mais de 70 espécies distribuindo-se desde 
o México ao norte da Argentina, sendo que a maior parte ocorre no Brasil. Este estudo teve como 
objetivo caracterizar a biologia floral do Psidium bahianum Landrum & Funch, em um fragmento de 
Mata Atlântica no município de Alagoinhas (12°08’08”S/38°25’09”W), microrregião Litoral Norte da 
Bahia. Foram realizadas observações sobre a biologia floral, durante o período de agosto/2011 a 
julho/2012, sendo registradas informações sobre morfologia das flores, horário da antese, duração 
da flor, recurso floral oferecido e, visitantes florais. Para o estudo da morfologia polínica foram co-
letados botões florais, cujo material testemunho foi herborizado e depositado no Herbário da Uni-
versidade do Estado da Bahia (HUNEB). O material polinífero foi submetido à acetólise, montado 
entre lâmina e lamínula, mensurado, fotomicrografado e descrito qualitativamente. Os espécimes 
de P. bahianum apresentam hábito arbóreo, com folhas simples, opostas cruzadas, cartáceas, 
discolores, glabras, inflorescência do tipo dicásio, com flores apresentando pétalas brancas sepa-
radas entre si, sépalas verdes e numerosos estames de coloração branca. As flores encontram-se 
totalmente abertas às 4h30min e a partir das 15h já mostram sinais de senescência. Durante a 
antese emitem um aroma adocicado e tem como único recurso floral o pólen. Como visitantes flo-
rais foram observados a presença de abelha Trigona spinipes (Fabricius, 1793), a qual percorre os 
estames, coletando o pólen e visitante da família Syrphidae, que realizou visitas rápidas e esporádi-
cas. Os grãos de pólen são pequenos, peroblato a suboblato, isopolares, âmbito subtriangular; 3-4 
colporados, anguloaperturado, longicolpado, endoabertura lalongada, presença de fastígio e exina 
escabrada. Desse modo, este estudo permitiu caracterizar a biologia floral da espécie P. bahianum 
ampliando o conhecimento sobre a composição da flora nativa da região. 
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