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Este trabalho teve como objetivo realizar o estudo da fenologia e biologia floral de
 Tibouchina fissinervia (DC.)Cong., na mata ciliar do rio Lençóis (12º33'34''S e
 41º24'15''W), no Município de Lençóis, Chapada Diamantina, Bahia. As fenofases
 vegetativas e reprodutivas foram observadas mensalmente (15 meses) em dez
 indivíduos marcados, sendo os eventos fenológicos correlacionados as variáveis
 ambientais (pluviosidade, temperatura e fotoperíodo). Os aspectos registrados da
 biologia floral foram: a antese, duração da flor, receptividade estigmática,
 viabilidade polínica, reflexo UV e presença de osmóforos. Observações de
 visitantes florais. Tibouchina fissinervia apresentou queda e brotamento foliar
 contínuos, com sincronia perfeita. A floração foi anual, entre janeiro e agosto (pico
 de atividade em março-abril), com alta sincronia, coincidindo com o pico de
 chuva. A frutificação foi anual, se estendeu de maio a novembro, com alta
 sincronia, sendo a dispersão (frutos maduros) de setembro a novembro,
 coincidindo com a transição do período seco para as chuvas. A antese iniciou
 antes das 5:30 h estendendo-se até as 7:30h. A flor permaneceu aberta por 2
 dias, senescendo no terceiro dia. O estigma manteve-se receptivo e o pólen
 viável desde a fase de botões em final de antese até as flores de segundo dia.
 Osmóforos e pigmentos ultra-violeta foram evidenciados. Apenas abelhas (7
 espécies) visitaram as flores, tendo sido consideradas potenciais polinizadores
 Centris spilopoda e Xylocopa frontalis, pelo seu comportamento na flor, embora
 com baixa freqüência de visitas. As demais foram consideradas pilhadoras de
 pólen, pois não contatavam o estigma durante as visitas. A biologia floral e o
 padrão de floração foram semelhantes aos descritos na literatura. As
 observações a cerca da biologia floral e dos potenciais polinizadores sugerem

MARA RUBIA DE OLIVEIRA LIMA

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



 certa dependência da espécie com esses agentes para realizar o fluxo de pólen. 
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