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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA FLORAL E VISITANTES DE Ipomoea amnicola Morong (Convolvulacae) EM 
ITAPETINGA, BAHIA.
 
Ana Paula Lima Do COUTO (1) 
 
 

As interações entre plantas, animais e o ambiente são importantes para o entendimento da es-
trutura e da dinâmica de comunidades vegetais, dentre essas interações, a polinização é um pro-
cesso ecológico crítico que afeta diretamente o sucesso reprodutivo das plantas, podendo sua 
ruptura levar à perda de espécies vegetais e até mesmo causar um desequilíbrio nas populações 
animais. O presente estudo foi desenvolvido no período de maio e junho de 2011 com 35 horas de 
observações visando caracterizar a morfologia e biologia floral de Ipomoea amnicola; investigar os 
visitantes florais e os seus potenciais polinizadores no Campus da UESB, Itapetinga - BA. Foram 
avaliados: caracteres morfológicos, período de antese, viabilidade polínica, receptividade do es-
tigma, guias de néctar e odor. Foram feitas observações focais para os visitantes florais e testado 
à estratégia reprodutiva. As flores são infundibuliforme, rosadas com o tubo magenta, a antese é 
diurna (5:20 – 5:40) com duração de sete horas, período em que o estigma permanece receptivo e 
a viabilidade dos grãos de pólen é de 85% a partir da antese. Registrou-se 3.591 visitas por 29 es-
pécies (Hymenoptera 48,3%, Lepidoptera 37,9%, Diptera 6,9%, Coleoptera 3,4, Orthoptera 3,4%); 
48,3% foram polinizador efetivo; 31,0% pilhador; 17,2% polinizador ocasional e 3,4% predador. A 
espécie mais abundante, Hesperiidae sp. 1 é uma espécie pilhadora, seguido por Hesperiidae sp. 
2, Hymenoptera sp. 1, Augochlora sp., polinizadores efetivos que reúnem 35,9% das visitações. A 
autopolinização manual bem como a polinização cruzada natural apresentou 100% de eficiência 
para frutos e sementes. Assim, I. amnicola é entomófila de polinização cruzada e promíscua e que 
testes de germinação são necessários para confirmar a auto-compatibilidade da espécie
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