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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO DE Cenostigma macrophyllum Tul. (Fabaceae) NO PARQUE 
ZOOBOTÂNICO DE TERESINA, PI.
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Cenostigma macrophyllum Tul., popularmente conhecida como caneleiro, é considerada planta 
símbolo da capital do Piauí, Teresina. O objetivo deste trabalho foi investigar aspectos da biologia 
floral e visitantes florais da espécie no Parque Zoobotânico de Teresina. Foram selecionados 15 
indivíduos e analisados quanto ao período de antese, receptividade estigmática, deiscência das 
anteras e comportamento dos visitantes florais na eficácia da polinização. As observações foram 
realizadas no pico máximo de floração. As flores são monóclinas, dispõem-se em inflorescências 
racemosas e duram dois dias. O processo de abertura tem início por volta das 18h no dia anterior à 
antese propriamente dita, expondo parte das pétalas, mas só às 4h entram em processo acelerado 
de abertura, estando as pétalas totalmente distendidas às 6h. As flores não fecundadas ao final 
do terceiro dia entram em processo de abscisão entre 17h e 18h. O estigma se torna receptivo a 
partir das 7h, no entanto, partes das anteras iniciam a deiscência às 8h30min. Foi verificado que 
as anteras abrem-se em grupos gradativamente no decorrer do dia, portanto a deiscência se torna 
completa às 12h. Os polinizadores e pilhadores iniciam as visitas por volta das 6h e continuam até 
às 17h, apenas em flores do primeiro dia de antese. Todos os visitantes florais forrageavam em 
busca de néctar. Os visitantes florais considerados polinizadores efetivos foram abelhas, sendo 
com mais freqüência Xylocopa sps. Latreille, Centris sp. Fab. e Apis mellifera L., que utilizavam a 
pétala estandarte para acessar o néctar. Foram considerados polinizadores ocasionais, espécies 
de lepidópteros, Panoquina sp. Hemming, Lycorea sp. Doubleday, pois nem sempre contatavam 
as partes reprodutivas. Como pilhadoras de néctar, abelhas Trigona spinipes Fab. perfuravam as 
flores na base do receptáculo e uma espécie de beija-flor Amazilia fimbriata Gmelin, que tam-
bém não contatavam os órgãos reprodutivos ao coletarem néctar.
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