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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

ASPECTOS DA BIOLOGIA FLORAL DA ESPÉCIE Tibouchina lhotzkyana Cogn. 
(Melastomataceae).
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A família Melastomataceae Juss., no Brasil, é a sexta maior família dentre as Angiospermas e 
uma das mais expressivas do bioma Mata Atlântica. O gênero Tibouchina Aubl. é um dos mais 
representativos da família, onde a maioria das espécies estabelecem-se principalmente em áreas 
secundárias, como observado no remanescente de Mata Atlântica em estudo. O presente trabalho 
teve por objetivo o estudo da biologia floral da espécie endêmica Tibouchina lhotzkyana Cogn. em 
um fragmento de Mata Atlântica no município de Alagoinhas-BA (12°08’08”S/38°25’09”W). No pe-
ríodo de maio de 2011 a julho de 2012 realizou-se visitas a campo, para registro das observações 
fenológicas, horário da antese, duração da flor e visitantes florais. Em laboratório foram observados 
caracteres morfológicos e realizados testes para a localização de osmóforos nas flores; viabilidade 
polínica e contabilizados os grãos de pólen em botões florais e flores após visitação. A espécie em 
estudo é um arbusto e apresenta inflorescências do tipo panícula com flores roxas, pentâmeras, 
actinomorfas e bissexuais. Os estames são dimorfos (5+5), com anteras de coloração lilás e deis-
cência poricida. A floração transcorreu de agosto a abril, com mais de 60% da população exibindo 
flores de outubro a janeiro. A antese floral ocorreu às 5:00h, com duração de um dia. As flores são 
poliníferas e inodoras, porém reagiram positivamente para o teste de osmóforos. Nos botões florais 
foram estimados 102.417 grãos de pólen nas anteras maiores e 104.583 nas anteras menores, en-
quanto nas flores após visitação quantificou-se 11,10% da quantidade inicial nas anteras maiores e 
15,65% nas menores. Dos pólens analisados 99,83% foram viáveis para os dois tipos de anteras. A 
visitação inicia às 5:30h, sendo observados espécimes de abelhas dos gêneros Xylocopa Latreille, 
1802 e Trigona Jurine, 1807. Este trabalho permite um maior conhecimento da biologia floral da 
espécie e sua importância para a guilda de abelhas nativas. 
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