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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Senna aculeata (Pohl ex Benth.) H.S. Irwin & Barneby 
(Leguminoseae, Casaelpinioidea)
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O gênero Senna é amplamente diversificado, possui cerca de 350 espécies. As espécies desse gê-
nero são geralmente autoincompatíveis e requerem polinizador para produzirem sementes. Senna 
aculeata possui flores assimétricas, apresentando heteranteria e deiscência poricida.  S. aculeata, 
assim como as outras espécies do gênero, é considerada uma importante fonte de recursos tróficos 
para populações de abelhas. Apesar do vasto número de espécies deste gênero, trabalhos realiza-
dos acerca da biologia reprodutiva ainda são escassos. O presente vem somar-se aos esforços de 
um maior conhecimento a respeito da biologia reprodutiva do gênero Senna. Neste estudo serão 
descritos aspectos da biologia floral e do sistema de polinização de S. aculeata, com o propósito de 
se conhecer a biologia reprodutiva desta espécie. A análise da biologia floral, tal como, a abertura 
da flor, receptividade do estigma e abertura das anteras serão registradas, assim como a contagem 
e análise dos grãos de pólen presentes em suas diferentes anteras a fim de se verificar diferenças 
na produção de pólen e nas características dos mesmos entre as diferentes anteras. Os visitantes 
mais frequentes de S. aculeata foram espécies dos gêneros Eulaema Lepeletier1841, seguidas 
por Centris Fabricius 1804, e Euglossa Latreille 1802, respectivamente.  O teste de primeira visita 
revelou que as abelhas pertencentes a família Halictidae Fabricius 1804,  não transferem pólen 
para os estigmas das flores de S. aculeata. Os dados coletados sobre enantiostilia revelaram que 
não houve diferença significativa entre os morfos direito e esquerdo. A viabilidade dos grãos de 
pólen foi de, 98,53 ± 1,69% (n = 15) para as anteras médias 97,46 ± 7,40% (n= 15) para as anteras 
grandes e 97,13 ±2,133% para as anteras médias diferenciadas. Não houve diferença significativa 
no que diz respeito a viabilidade do pólen proveniente dos três diferentes tipos de antera. S. acu-
leata mostrou diferença significativa na taxa de visitação por horário sendo que o maior número de 
visitas ocorreu no horário compreendido entre as 09:00 e as 10:00 da manhã. As abelhas parecem 
apresentar um comportamento de reconhecimento da flor. Quando se aproximam da flor as abelhas 
voam em torno dela, como que procurando alguma evidência de que esta já fora visitada, e em 
alguns casos não a visitam.
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