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O gênero Hymenolobium Benth. (Fabaceae) possui 17 espécies, distribuídas em florestas
tropicais. Suas espécies são árvores de grande porte, que apresentam geralmente ciclos de
floração com intervalos longos e irregulares. Neste estudo foram acompanhados eventos
fenológicos, biologia floral, visitantes florais, dispersão e germinação de sementes de
Hymenolobium janeirense Kuhl. var. stipulatum (N. Mattos) Lima, na floresta ciliar do rio
Lençóis (41°26’50”-41°22’26”W e 12°33’42”-12°31’30”S, 450m de altitude), município de
Lençóis, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. As observações fenológicas foram realizadas
mensalmente em cinco indivíduos marcados, no período de 1993-2008, sendo registrada
presença ou ausência das fenofases floração e frutificação. Foram realizadas observações
referentes à morfologia e biologia floral, polinização e dispersão, em outubro e novembro de
1999 e 2008. Observações focais foram realizadas para verificação da atividade dos visitantes,
durante 90 horas distribuídas em 1999 (8 dias) e 2008 (3 dias). O diásporo foi classificado
através de caracteres morfológicos e do comportamento aerodinâmico, e o potencial de
dispersão foi avaliado através de experimentos em campo. Os testes de germinação foram
conduzidos em laboratório e em viveiro, sendo avaliados os parâmetros de porcentagem,
velocidade e frequência relativa de germinação. H. janeirense var. stipulatum apresentou
floração e frutificação supra-anuais, sendo registrados dois episódios de duração
intermediária, com floração em setembro-outubro e frutificação em outubro-novembro, ambas
em 1999 e 2008. A antese inicia por volta das 7:45h, estando a flor totalmente aberta após
cerca de cinco horas, sendo ainda encontradas flores em antese às 19h. A flor dura três dias e
o estigma está receptivo após a abertura total, estendendo-se até a manhã seguinte. Foram
registradas alta viabilidade polínica (90%), presença de odor adocicado e de osmóforos. As
flores foram visitadas por insetos de três ordens: Hymenoptera, Lepidoptera e Hemiptera,
além de um beija-flor. Os diásporos são sâmaras, com dispersão anemocórica tipo autogiro
rotativa. A expectativa média de distância de dispersão é de 170,63m. A germinação é
fanerogeal e iniciou-se dois dias após a montagem do experimento, atingindo 95% oito dias
após montagem, com tempo médio de germinação de 4,29 dias. No campo o percentual de
germinação foi de 68%, com tempo médio de germinação similar ao encontrado em
laboratório.
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