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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

 

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Chamaecrista repens (Vogel) H.S.Irwin & Barneby E C. 
rotundifolia (Pers.) Greene (Fabaceae) 
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O Gênero Chamaecrista Moench apresenta espécies com morfologia floral bastante semelhan-
te, tendo como principais características anteras poricidas, ausência de nectários e presença da 
enantiostilia. Estas espécies enquadram-se no tipo floral denominado flores de pólen e melitófilas, 
tendo como principal grupo de visitantes abelhas capazes de vibrar suas anteras (polinização por 
vibração) para a retirada dos grãos de pólen. Este estudo teve como objetivo descrever a biologia 
reprodutiva de Chamaecrista repens (Vogel) H.S.Irwin & Barneby e C. rotundifolia (Pers.) Greene. 
O estudo foi realizado em uma área de restinga na RPPN Nossa Senhora do Oiteiro de Maracaípe, 
Ipojuca-PE. Foram realizadas análises acerca da biologia floral, sistema reprodutivo e comporta-
mento dos visitantes florais de ambas as espécies. Chamaecrista repens e C. rotundifolia apresen-
taram características florais comuns as de espécies do gênero, enquadrando-se nas categorias de 
flores de pólen e melitófilas, sendo a enantiostilia ausente em C. repens. O período de antese de 
ambas ocorre entre 04h30min e 12h00min, momento em que as anteras e estigmas encontram-se 
funcionais, coincidindo com o horário de visitas das abelhas. As espécies formaram frutos em todos 
os tratamentos do sistema reprodutivo, com exceção da autopolinização espontânea. Florilegus 
(Euflorilegus) sp. foi o único visitante observado nas flores das duas espécies, sendo considerado 
polinizador. A dependência dos serviços de polinização para o sucesso reprodutivo, observada para 
Chamaecrista repens e C. rotundifolia e a ocorrência de um único polinizador para ambas, mostra 
a vulnerabilidade de grupos de plantas com sistemas de polinização especializados, ressaltando a 
importância do conhecimento da biologia reprodutiva de espécies desse grupo.
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