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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA FLORAL E REPRODUTIVA DE Senna rugosa (G. Don) H. S. Irwin & Barneby 
(Leguminosae) NUM FRAGMENTO DE CERRADO SENTIDO RESTRITO NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS, BAHIA.
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Senna pertencente à subfamília Caesalpinioideae e apresenta grande diversidade de espécies 
com cerca de 300 espécies com distribuição tropical. Embora se conheça alguns aspectos intrín-
secos do gênero, estudos que tratam do sistema reprodutivo das espécies de Senna ainda são 
escassos. A biologia floral e reprodutiva de Senna rugosa foi avaliada num fragmento de cerrado 
stricto sensu localizado na Serra da Bandeira, no município de Barreiras, entre março e junho 
de 2012. Foi feita análise da morfologia floral, biologia floral e visitantes florais. Para análise do 
sistema reprodutivo foram marcados 11 indivíduos e realizados os tratamentos de polinização 
cruzada, autopolinização espontânea, autopolinização manual e grupo controle. Senna rugosa é 
uma espécie arbustiva, com folhas compostas por dois pares de folíolos coriáceos, com nectários 
extraflorais entre cada par. As inflorescência são terminais do tipo panícula, com flores compostas 
por cinco pétalas amarelas, livres, cinco sépalas esverdeada, sete estames com anteras poricidas 
e três estaminódios. Possui antese diurna com duração de abertura completa da flor em torno de 
10 dias, neste momento sua arquitetura está totalmente voltada para cima. A partir deste momen-
to o estigma já está receptivo, sendo o pólen disponibilizado a partir das 09:00h. Os principais po-
linizadores são abelhas do gênero Xylocopa que realizam a coleta de pólen por vibração. Abelhas 
do gênero Trigona e vespas se destacam como principais predadores e pilhadores das flores e 
frutos. Os resultados das polinizações indicam que a espécie é autoincompatível, apresentando 
frutos apenas na polinização cruzada, resultado similar a outros estudos desenvolvidos com es-
pécies do gênero. A baixa formação de frutos no grupo controle parece ser característica comum 
na família Leguminosae.
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