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A espécie Cochlospermum regium  é típica do Cerrado e atualmente encontra-se na
lista  das  espécies  ameaçadas  de  extinção.  É  popularmente  conhecida  como
algodãozinho-do-Cerrado  e  as  informações  sobre  sua  biologia  floral  e  sistema
reprodutivo são escassas.  O objetivo deste trabalho foi  estudar a biologia floral  e  o
sistema  reprodutivo  de  C.  regium   numa  área  de  Cerrado  na  Serra  do  Mimo,
município  de  Barreiras,  Bahia.  O  trabalho  foi  desenvolvido  durante  os  meses  de
maio a setembro de 2009. Para o estudo da biologia floral foi verificado o horário de
antese,  receptividade  estigmática,  recursos  florais  oferecidos  e  disponibilidade
polínica.  Para  o  sistema  reprodutivo  foram  realizados  três  tipos  de  tratamentos:
polinização cruzada, autopolinização manual e autopolinização espontânea, além do
grupo  controle.  As  sementes  formadas  a  partir  dos  experimentos  foram  colocadas
para germinar em câmara com temperatura a 27°C e luz constante. Foram realizadas
observações sobre a freqüência e comportamento de visitantes florais.  As flores de
C.  regium  são  amarelas  vistosas  com  antese  diurna,  homogâmicas,  com  estigma
receptivo  e  pólen  disponível  já  no  início  da  manhã.  As  flores  estão  dispostas  em
panículas terminais, contendo de 5 a 10 flores. O único recurso floral oferecido é o
pólen contido em anteras poricidas amarelas. Os principais polinizadores são abelhas
do gênero Xylocopa. Os resultados das polinizações manuais indicaram que a espécie
é  auto-incompatível  (ISI  =  0,16),  havendo  baixa  formação  de  frutos  por
autopolinização  (3,8%)  em  comparação  com  polinização  cruzada  (24,4%).  Não
houve  formação  de  frutos  por  autopolinização  espontânea.  Para  a  quebra  de
dormência das sementes com método da escarificação mecânica apresentou melhores
resultados.  As  sementes  formadas  pelos  experimentos  de  polinização  mostraram
diferença significativa em relação ao peso, com maior potencial germinativo para as
sementes  provenientes  de  polinização  cruzada,  indicando  que  a  espécie  apresenta
maior  sucesso  reprodutivo  através  da  polinização  cruzada,  o  que  garante  a
variabilidade genética. 
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