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Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson é uma espécie nativa do bioma Mata Atlântica,
ocorrendo freqüentemente no Nordeste e Sudeste brasileiro, apresentando grande potencial
paisagístico e para o reflorestamento de áreas degradadas. Popularmente conhecida como
“Janaúba”, é habitualmente encontrada em bordas de matas, exposta à luminosidade e ao
vento. O presente trabalho teve como objetivo descrever aspectos da morfologia e biologia
floral dessa espécie, visando oferecer subsídios para o entendimento da sua biologia da
polinização. O estudo foi desenvolvido em um remanescente de Mata Atlântica, no 19º
Batalhões de Caçadores, no bairro do Cabula, em Salvador/BA, no período de agosto de 2008
a fevereiro de 2009. A morfologia floral foi estudada em campo e complementada em
laboratório a partir de material fresco e fixado em álcool 70%. Em campo foram obtidas as
medidas da profundidade e largura do tubo da corola e largura da flor, utilizando um
paquímetro com precisão de 0,05mm. Em laboratório, foram analisadas a simetria, forma e
dimensão da corola e com o auxílio de um microscópio estereoscópico a disposição do
gineceu e androceu, bem como suas características. A biologia floral foi estudada em campo
analisando o horário e duração da antese (n= 25), coloração e emissão de odor das flores. A
disposição das flores forma uma inflorescência terminal formando um racimo. A corola é
gamopétala, actinomorfa, pentâmera de forma tubular, cleistogâmica, de cor branca e fauce
amarela. A flor tem em média a altura de 32,6 mm e diâmetro de 66,7 mm (n = 22). O tubo da
corola tem em média 22,3 mm de profundidade e 5 mm de diâmetro (n = 22), internamente
apresenta-se piloso e externamente glabrascente. Possui cinco anteras dorsifixas com
deiscência longitudinal e ovário semi-ínfero. Os botões crescem por dia em média 4 mm,
atingindo o tamanho máximo em média 51 mm, algumas vezes 54 mm – 57 mm, quando dá
início à antese. Os botões jovens apresentam coloração verde-piscina e mudam a coloração
durante o desenvolvimento, ficando brancos quando maduros. A abertura da flor inicia-se às
11h30min da manhã e a flor apresenta-se completamente aberta por volta das 19h. A flor tem
longevidade de 24 horas, quando ocorre a abscisão. As características morfológicas das flores
e o comportamento de abertura das mesmas à noite indicam que essa espécie possui síndrome
de polinização do tipo falenofilia.
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