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O gênero Aeschynomene L. (Leguminosae), de distribuição tropical, conta com cerca de
180 espécies, sendo representado por plantas papilionáceas de porte herbáceo a
arbustivo. Conhece-se 85 espécies para o continente americano, no entanto, pouco se
sabe da ecologia, reprodução ou história natural deste grupo. O Brasil é um centro de
diversidade, apresentando 45 espécies, sendo 21 delas endêmicas. Tomando em conta
que algumas espécies afetam ao homem, sejam como pragas, por intoxicações em
animais domésticos ou participando de habitats em zonas ciliares, estudos que abordem
ditos aspectos são importantes ao melhor conhecimento do grupo e como base para
medidas futuras que se relacionem ao seu manejo, aproveitamento ou controle. O
objetivo deste trabalho foi entender o funcionamento das flores de A. amorphoides (S.
Wats.) Rose ex B. L. Rob., secção Ochopodium Vog., de forma a elucidar aspectos da
polinização, fenologia e reprodução desta espécie e do gênero. Durante os meses de
outubro a dezembro de 2008, foram realizados estudos de campo e laboratório na
“Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala”, no estado de Jalisco, México. A.
amorphoides (S. Wats.) Rose ex B. L. Rob. flora durante os meses de setembro a
dezembro produzindo inflorescências em grandes quantidades. As flores abrem
normalmente depois das 11:00h e entram em senescência por volta das 15:00h. Não têm
odor pronunciado e sua coloração é roxa. Testes de apareamento mostraram que há
certo grau de autopolinização. Dentre os visitantes florais, abelhas do gênero
Exomalopsis, Apidae, são os únicos que apresentam compatibilidade morfológica e
comportamental para atuar como polinizadores. O mecanismo de funcionamento floral é
do tipo pistão, onde o recurso buscado pelos visitantes é o néctar armazenado na base do
ovário. Comparada a outras espécies do mesmo gênero, que ocorrem em ambientes mais
úmidos e apresentam porte menor, como A. americana L. e A. scabra G. Don, secção
Aeschynomene L., encontradas no Brasil, as flores apresentam um hábito diferente, o
que sugere que o processo de polinização é divergente dentro do grupo. Estes dados
corroboram com a separação do gênero nas duas secções: Ochopodium Vog. e
Aeschynomene L.. Não obstante, estudos futuros são necessários para complementar tal
informação pertinente ao gênero Aeschynomene L. (CONACYT)

Palavras-chave: Aeschynomene L., Leguminosae, biologia floral.

mailto:biologo_samuel@yahoo.com.br

