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O gênero Mimosa L. constitui um dos grupos mais representativos da subfamília
Mimosoideae (Leguminosae) nos neotrópicos, com cerca de 300 espécies ocorrendo no
Brasil. Mimosa caesalpiniifolia Benth. é uma espécie pioneira que ocorre espontaneamente
em áreas de Caatinga, sendo introduzida com êxito em regiões úmidas, com larga utilização
em Programas de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD’s), enquadrando-se em um
grupo de vegetais conhecidos como “Multipurpose-trees” (MPTs). Objetivando obter
informações sobre as características florais de M. caesalpiniifolia na atração dos visitantes,
uma população da espécie ocorrente em uma área de mata no município de Alagoinhas, está
sendo acompanhada para determinar o período de floração, o recurso trófico disponível e o
comportamento dos visitantes florais. A caracterização da morfologia floral da espécie foi
feita através da coleta e contagem de unidades de inflorescência (UI), observações sobre o
horário e seqüência de antese, emissão de odor e visitantes florais. Numa análise preliminar a
cerca da fenologia de floração, 35% dos indivíduos manifestaram a fenofase entre os meses
de julho e agosto. M. caesalpiniifolia é uma espécie monóica com em média uma UI
apresentando 146,7 flores (n=24) reunidas em espigas e ordenadas em panículas terminais. As
flores estão abertas nas primeiras horas da manhã, quando exibem um forte odor cítrico.
Testes com vermelho neutro revelaram a presença de osmóforos nas anteras principalmente
na região do conectivo e nos bordos dos lacínios da corola. Os recursos oferecidos aos
visitantes são o néctar e o pólen. Este último exibe um arranjo em ditétrade, de tamanho
pequeno e exina psilada, reage positivamente ao teste de amido. Quanto aos visitantes florais,
observaram-se espécies de abelhas nativas, Apis mellifera L. e Vespiade.
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