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A biologia  reprodutiva  se  trata  das  características  de  vida  da  flor,  tendo  em vista  também sua
interação  com  a  ecologia  da  polinização  a  qual  se  trata  da  relação  mutualística  entre  planta  e
polinizador.  O  sucesso  na  polinização  vai  depender  do  sistema  de  reprodução  da  planta  e  da
disponibilidade e eficiência do polinizador ao longo da floração. Visto que o município de São
Desidério  é  pouco  explorado  no  que  diz  respeito  ao  estudo  de  biologia  reprodutiva  de  suas
espécies vegetais, e tendo em vista a importância ecológica entre planta e polinizador, o presente
trabalho  teve  como  objetivo  estudar  a  biologia  floral  e  sistema  reprodutivo  de  Senna  Mill.
(Leguminosae-Caesalpinioideae). O estudo foi realizado no município de São Desidério, Estado
da  Bahia,  Brasil.  O  trabalho  foi  desenvolvido  pelo  acompanhamento  de  três  indivíduos  do
gênero  Senna  Mill.,  com  distância  superior  a  100m,  sendo  os  materiais  de  cada  indivíduo
coletados  e  depositados  no  Herbário  da  Universidade  do  Estado  da  Bahia  –  Campus  IX.  O
sistema  reprodutivo  da  espécie  foi  averiguado  através  de  polinizações  experimentais  sendo
realizados  quatro  tratamentos:  polinização  espontânea,  autopolinização  manual,  polinização
cruzada  e  polinização  natural.    Senna  Mill.  é  uma  árvore  que  apresenta  flores  hermafroditas,
diclamídeas,  assimétricas,  com  cálice  e  corola  pentâmeros,  dialissépalo  e  dialipétala,  de
coloração  amarela.  O  gineceu  possui  ovário  súpero,  com  estilete  maior  que  os  estames.  O
androceu  é  formado  por  dez  estames  sendo  que  as  anteras  apresentam  deiscência  poricida.  A
antese  inicia-se  aproximadamente  às  6:00h.  O  recurso  oferecido  aos  visitantes  é  o  pólen.  Os
visitantes mais freqüentes foram abelhas pilhadoras de recurso e abelhas polinizadoras do gênero
 Bombus  sp.  Os  resultados  das  polinizações  manuais  indicam  que  Senna  Mill.  é
auto-incompatível, havendo formação de frutos apenas em polinização cruzada e em polinização
natural (controle). 
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