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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

FENOLOGIA, BIOLOGIA FLORAL E VISITANTES DE Bonnetia stricta Nees & Mart. 
(Bonnetiaceae) NA MATA CILIAR DO RIO LENÇÓIS, CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA
 
Thayse Moreira COSTA (1) 
Isys Mascarenhas SOUZA (2) 
Karoline COUTINHO (2) 
Ligia Silveira FUNCH (3)

Este trabalho descreveu a fenologia, biologia floral e visitantes de Bonnetia stricta, na mata ciliar 
do rio Lençóis (41°24’5,2”W e 12°33’40,0”S), ca. 500m de altitude, município de Lençóis, Chapada 
Diamantina, BA. As observações fenológicas foram realizadas mensalmente em 67 indivíduos, no 
período de setembro de 2011 a agosto de 2012, sendo mensuradas as fenofases (queda foliar, 
brotamento, botão, flor, frutos) segundo escala de cinco categorias a intervalos de 25%. Na biologia 
floral foram observados: início e duração da antese, duração das flores, receptividade estigmática, 
viabilidade polínica, e presença de osmóforos e pigmentos que refletem raios UV. Os visitantes 
florais foram registrados a partir de observações focais, considerando-se: horário, duração, fre-
quência das visitas e comportamento de forrageio. Bonnetia stricta demonstrou um padrão foliar 
perenifólio com brotamento e queda contínuos. A floração foi intermediária com botões e flores 
ocorrendo de setembro a dezembro. Sua frutificação foi longa sendo os frutos vistos de setembro 
a janeiro. As flores apresentaram antese diurna (início = 03:00h am; duração = seis horas), com 
processo de fechamento das 14:00-17:00h e duração funcional entorno de oito horas. Os grãos de 
pólen estiveram disponíveis das 06:00-14:00h, com 100% de viabilidade e estigma receptivo desde 
os botões em antese até as flores fechadas. Foi observado odor adocicado nas flores, e a presen-
ça de osmóforos e pigmentos que refletem raios UV. Entre os visitantes florais, foram observados 
insetos da ordem Hymenoptera, com predomínio de abelhas, as quais apresentavam desde o com-
portamento de vasculhar por toda flor, até a coleta do pólen através do mecanismo de vibração das 
anteras. Estes resultados permitem inferir que a espécie responde as sazonalidades climáticas e 
depende de agentes bióticos para sua polinização.
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