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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA FLORAL E FENOLOGIA REPRODUTIVA DE Copaifera depilis Dwyer 
(Leguminosae - Caesalpinioideae) EM AMBIENTE DE CERRADO, BAHIA, BRASIL.
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Copaifera depilis é uma espécie arbustiva presente no Bioma Cerrado. Informações sobre a biolo-
gia floral e fenologia são escassas para todo o gênero e inexistentes para essa espécie. O objetivo 
deste trabalho foi estudar a biologia floral e a fenologia reprodutiva de C. depilis numa área de 
Cerrado na Serra da Bandeira, município de Barreiras, Bahia. O trabalho foi desenvolvido entre 
janeiro e dezembro de 2011. Para o estudo da biologia floral foi verificado o horário de antese, re-
ceptividade estigmática, recursos florais oferecidos e disponibilidade polínica. O estudo fenológico 
foi realizado em 50 indivíduos marcados, acompanhados mensalmente, seguindo a classificação 
de intensidade de Fournier, utilizando uma escala de zero a quatro para a floração e frutificação. 
Para a análise dos padrões fenológicos de freqüência e duração utilizou-se a classificação proposta 
por Newstrom. As flores de C. depilis são monoclamídeas, com quatro sépalas alvas, antese diur-
na, homogâmicas, com estigma receptivo e pólen disponível já no início da manhã. As flores estão 
dispostas em panículas e os recursos florais oferecidos são pólen e néctar. Os principais poliniza-
dores são abelhas generalistas como Apis mellifera Linnaeus, 1758 e Trigona spinipes Fabricius, 
1793. A espécie C. depilis possui padrão de floração anual com duração intermediária (5 meses), 
com maior intensidade de floração ocorrendo no mês de março, mas a partir de dezembro já existe 
emissão de botões florais. A frutificação também apresenta padrão anual e estende-se entre os me-
ses de março a agosto com pico de frutificação no mês de junho. C. depilis é uma espécie sazonal 
com florescimento na estação chuvosa e frutificação no período seco. Esse período de frutificação 
favorece a dispersão das sementes próximo ao início da estação chuvosa, facilitando o processo 
de germinação das sementes. A espécie apresenta grande investimento na produção de flores, 
porém com baixa produção de frutos, o que é característico em algumas leguminosas.
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