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RESUMO

Fabaceae é uma das famílias com maior número e frequência de indivíduos em florestas tropicais, compreendendo cerca de 19000 espécies 
distribuídas por 751 gêneros, sendo um dos grupos mais diversos e representativos nos Neotrópicos. Entretanto, apesar da alta diversidade e 
representatividade, para a maioria das espécies informações sobre a biologia reprodutiva são desconhecidas. Cenostigma tocantinum Ducke, 
conhecida popularmente por "pau-pretinho" ocorre em toda região amazônica. A espécie é perenifólia, heliófila ou de luz difusa, higrófita e 
secundária. A madeira é utilizada na construção civil e por apresentar por apresentar crescimento rápido, copa frondosa e sistema radicular 
pouco agressivo, vem sendo utilizada na arborização urbana. O presente estudo teve como objetivo realizar um estudo de biologia reprodutiva 
com C. tocantinum, visando definir o horário de antese, caracterizar o sistema reprodutivo, avaliar a proporção de grãos de pólen viáveis, 
produção de néctar, identificar e quantificar os visitantes florais, e comparar os resultados com outros estudos desenvolvidos para a espécie. Sete 
árvores localizadas no Campus Constantino Nery da Faculdade Estácio do Amazonas, Manaus, AM foram regularmente visitadas entre set./17–
mai./18 para caracterização do sistema reprodutivo, estabelecidos dos experimentos e acompanhamento dos visitantes. A receptividade 
estigmática foi estudada em 10 flores/planta, a cada duas horas, entre 08:00h–15:00h. Os testes de receptividade foram efetuados com peróxido 
de hidrogênio (H2O2) 10% e a formação de bolhas, um indicativo da receptividade foi checado com uma lupa 20x. O sistema reprodutivo foi 
estudado por (1) polinização cruzada artificial entre as plantas marcadas, (2) autofecundação e (3) controle. Para cada tratamento foram 
utilizadas 100 flores. O volume do néctar produzido foi analisado entre 08:00h–13:00h, em cinco flores/planta, previamente ensacadas, com o 
auxílio de microcapilar de 2 µl. A viabilidade dos grãos de pólen foi testada com Carmin-Acético, Lugol e Azul-de-algodão. A identificação e 
comportamento dos visitantes foram levantados a partir de observações diárias, e complementadas por imagens e coletas com auxílio de rede 
entomológica. As inflorescências de C. tocantinum apresentam cheiro cítrico e intenso no início da manhã, com redução ao longo do dia. As flores 
tem três dias de duração e levam cerca de um dia e meio para perder a coloração, adquirindo uma coloração marrom após o período de antese. 
No período de nov./17 a fev./18, período de maior intensidade pluviométrica na região, notou-se uma redução de 2,7–4,0 cm para 2,5–2,7 cm 
nos comprimento das pétalas. A antese é diurna, iniciando na primeiras horas do dia e perdurando até ~14:00h. O néctar produzido varia entre 
2–4 µl/flor. Do total de grão de pólen analisados (N=1216), 73% se mostraram viáveis. Os experimentos para análise do sistema reprodutivo ainda 
estão sendo conduzidos e os frutos quantificados. Até o presente, as flores foram visitadas majoritariamente por abelhas Euglema sp. e Xylocopa 
sp., com maior intensidade pela manhã. A coleta e análise destas abelhas permitiu a identificação de grão de pólen de C. tocantinum no abdômen 
destes insetos, demonstrando que estes visitantes  atuam como vetores de pólen. Os resultados deste estudo corroboram os resultados de outros 
trabalhos desenvolvidos para a espécie na Amazônia oriental.
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