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O cajueiro, Anacardium occidentale L., é a única espécie cultivada e a mais dispersa do

gênero. O estudo da biologia floral do cajueiro em uma determinada região é de suma

importância, especialmente no que se refere aos aspectos botânicos e de melhoramento

genético. Existe uma estreita relação entre polinizadores e plantas, baseada na troca de

recompensas e, na maioria das vezes, a visita floral é motivada pela oferta de néctar, pólen,

óleos e fragrâncias. O presente trabalho teve como objetivo conhecer a biologia floral do

cajueiro e os insetos visitantes de flores nas condições do município de Cruz das Almas – BA.

Foram avaliadas 10 plantas e quatro panículas por planta, uma em cada quadrante, num total

de 40 panículas por dia. Os insetos foram coletados com o auxílio de sacos de PVC

transparentes (capacidade de 2 kg) e posteriormente separados em morfoespécies, montados e

catalogados. A identificação dos espécimes foi baseada nos exemplares existentes no Museu

Entomológico do Centro de Ciências Agrárias, Biológicas e Ambientais da UFRB. Os

caracteres avaliados em cada panícula foram: período de florescimento, horário de antese e

visitantes florais durante o período de floração nos meses de outubro a dezembro de 2007,

totalizando 90 horas de observação. A principal espécie visitante de flores do cajueiro foi à

abelha Apis mellifera, cujo comportamento de pastejo está ajustado à biologia floral de A.

occidentale nas condições de Cruz das Almas - BA, sendo provavelmente o principal agente

envolvido na polinização cruzada desta fruteira.
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