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Adenocalymma peregrinum é um sub-arbusto ocorrente nos cerrados do Brasil central.
Apresenta flores tubulares, amarelas, de odor adocicado, condizendo com a síndrome de
melitofilia para abelhas de médio e grande porte e probóscide alongada. A espécie é auto-
incompatível e hibridações com A. campicola (Pilg.) L. Lohmann já foram observadas por
nosso grupo. Objetivou-se verificar se existem diferenças na morfologia floral entre duas
populações de A. peregrinum, distantes 5 km entre si, e se tais diferenças poderiam contribuir
para a seleção de polinizadores distintos. Foram amostrados 12 indivíduos da Fazenda Campo
Alegre (CA) e 16 da Reserva Particular do CCPIU (CP), Uberlândia, MG, dos quais foram
medidas de duas a quatro flores. As médias para comprimento do pedicelo, tubo da corola e
afunilamento na base da corola; altura e largura da abertura do tubo da corola; altura dos
estames, estaminódio e pistilo foram comparadas entre as populações pelo teste t e teste de
Mann-Whitney e a variação individual foi descrita através de Análise de Componentes
Principais (ACP). A proporcionalidade entre variáveis foi testada por análise de covariância.
A população de CA apresentou maiores valores de afunilamento da corola, altura dos
estames, estaminódios e pistilo. As variáveis supracitadas e o comprimento do tubo da corola
foram as maiores contribuintes do primeiro eixo da ACP (54,5% da variância). A média dos
escores dos indivíduos de CA nesse eixo foi maior, confirmando as diferenças no tamanho
das flores. Como a variação na altura de estames e pistilo foi proporcional, a atuação dos
polinizadores não deve diferir entre as populações. Entretanto, o maior comprimento do
afunilamento da corola em CA pode selecionar polinizadores de probóscide mais longa. O
fato de A. peregrinum ocorrer em simpatria com A. campicola em CP e híbridos poderem
estar presentes na amostra, pode explicar as diferenças em relação à CA. Embora as
populações sejam distintas quanto à morfologia floral, as diferenças detectadas na arquitetura
floral provavelmente não seriam capazes de acarretar a seleção de polinizadores efetivos
distintos e cruzamentos dos híbridos com os parentais seriam viáveis. (CAPES)
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