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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA FLORAL E REPRODUTIVA DE Banisteriopsis schizoptera(A.Juss.) B. Gates 
(Malpighiaceae) NUM FRAGMENTO DE CERRADO SENSU STRICTO NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS, BAHIA.
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O gênero Banisteriopsis inclui 57 espécies distribuídas na região tropical do Novo Mundo. Apesar 
de existirem vários trabalhos com biologia reprodutiva em Malpighiaceae, trabalhos com o gênero 
Banisteriopsissão escassos.O objetivo do trabalho foi determinar a biologia floral e reprodutiva de 
B. schizoptera através de observações de campo e experimentos de polinizações controladas. O 
trabalho foi realizado de março a junho de 2012 na Serra da Bandeira no município de Barreiras, 
Bahia.Foram realizadas observações sobre a morfologia, biologia floral e visitantes florais. Para 
análises do sistema reprodutivo foram realizados quatro tratamentos: autopolinização espontânea, 
autopolinização manual, polinização cruzada e foi estabelecido um grupo controle.A espécie é um 
arbusto escandente, com flores reunidas em inflorescências do tipo umbela, andróginas,pentâme-
ras e zigomorfas. As sépalas são dourado-seríceas, as pétalas são alvas (algumas vezes rosa no 
centro), unguiculadas.As flores são diurnas, durando cerca de um dia.Há ocorrência de pigmentos 
que refletem a luz ultravioleta. O estigma apresenta cutícula que deve ser removida durante o 
processo de polinização. Dentre os visitantes observados, somente as abelhas pertencentes ao 
gênero Centris apresentaram comportamento de polinizador. Os resultados obtidos a partir das 
polinizações controladasindicam que B. schizoptera é uma espécie auto-incompatível, com ISI de 
0,04, formando frutos principalmente por polinizações cruzadas (42%).Nos experimentos de auto-
polinização manual a taxa de frutificação foi muito baixa (1,69%). A proporção de frutos formados 
em condições naturais (controle) foi de 12,23%. Não foi evidenciada a formação de frutos nos expe-
rimentos de autopolinização espontânea.Auto-incompatibilidade em Banisteriopsis ainda não havia 
sido encontrado, sendo predominante nas espécies já estudadas a autocompatibilidade.
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