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Prosopis rubriflora é árvore, de potencial apícola, ornamental e forrageiro.
 Estudamos a fenologia e a polinização desta espécie em remanescente de Chaco
 úmido, Pantanal, sub-região de Porto Murtinho Mato Grosso do Sul, de
 outubro/2009-março/2012. Plantas marcadas de P. rubriflora apresentaram queda
 e brota foliar durante todo o estudo, com maior intensidade de setembro-
 novembro, no final da estação seca e início da chuvosa. A produção de flores e
 frutos também foi contínua, sendo registrado dois "picos" de floração (fevereiro-
março; setembro-outubro) e frutificação (março-abril; outubro-dezembro). Nesta
 espécie as inflorescências são racemos espiciformes, com 5,5- 9,5 cm de
 comprimento, e trazem 175 (±41,65) flores hermafroditas, nectaríferas, diurnas,
 do tipo pincel e de perianto avermelhado. O androceu possui numerosos estames
 com filetes vermelhos e anteras rimosas, amarelas, versáteis e que liberam pólen
 com elevada viabilidade (93%). O estilete é vermelho e eleva o estigma
 puntiforme acima das anteras. As flores duram abrem ao longo do dia e duram
 até 48 horas. Foram registradas 21 espécies de visitantes florais nas
 inflorescências de P. rubriflora, sendo o grupo das abelhas o mais rico (10spp.),
 seguido por borboletas (4), formigas, moscas, vespas (2spp. cada) e o beija-flor
 Chlorostilbon lucidus. A maioria dos visitantes atuou como potencial polinizador e
 coletou néctar; algumas espécies de abelhas, uma de vespa e uma de formiga
 coletaram pólen. Maior riqueza de visitantes ocorreu nos "picos" de floração,
 sendo a abelha Apis mellifera o visitante mais abundante (402 indivíduos) e
 registrado todos os meses. Os demais visitantes foram esporádicos e observados
 durante 1 ou 2 meses. A floração contínua de P. rubriflora colabora na
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 manutenção de seis grupos visitantes florais. A abelha exótica Apis mellifera foi o
 principal polinizador, sugerindo certo grau de antropização da área de estudo.
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