
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v.19 n.42; p. 444            2022 
 

 
VISITANTES FLORAIS DE Cassia fistula L. (FABACEAE, CAESALPINIOIDEAE) 

EM ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT 
 

Jonas Marcelo Do Nascimento Rocha1, Luciano D. Da Conceição1, Luis Fernando 
De-Farias2, Valeska Marques Arruda3

 
 

¹Graduado em Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, Universidade do 
Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus Universitário de Alta Floresta-MT. 
2Mestre em Ciências Agrárias, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB), Campus Universitário de Cruz das Almas-BA. 
3 Doutora em Ciências Biológicas (Zoologia), Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT), Campus Universitário de Nova Mutum-MT.  
E-mail: arrudavm@unemat.br 

 
Recebido em: 15/11/2022 – Aprovado em: 15/12/2022 – Publicado em: 30/12/2022 

DOI: 10.18677/EnciBio_2022D30 
 

 
RESUMO 

Este estudo teve por objetivo analisar a entomofauna visitante de Cassia fistula em 
diferentes horários e verificar a influência da temperatura e umidade relativa do ar na 
coleta de recursos florais. Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas duas 
plantas (A e B) de Cassia fistula localizadas na região central do município de Alta 
Floresta-MT. Os insetos visitantes foram observados e amostrados com o auxílio de 
rede entomológica e acondicionados em frascos coletores para posterior 
identificação. Os visitantes florais com maior abundância foram Trigona spinipes, 
Apis mellifera e Crematogaster erecta.  Durante o levantamento, constatou-se que 
as abelhas Apis mellifera, Bombus morio, Tetragonisca angustula, Trigona spinipes e 
Xylocopa frontalis apresentaram preferência pelas temperaturas mais amenas e que 
as espécies Apis mellifera, Tetragonisca angustula, Trigona spinipes e Xylocopa 
frontalis priorizaram forragear quando umidade relativa estava mais baixa na Planta 
A e Bombus morio, na Planta B. Os demais representantes que apresentaram 
valores significativos para correlação (Família Formicidae) na Planta B, priorizaram 
buscar alimento nos períodos com maior umidade relativa. É importante destacar 
que as espécies de abelhas coletadas nas plantas A e B, apenas Bombus morio, 
Xylocopa frontalis e o besouro Maecolaspis trivalis podem realizar a liberação do 
pólen das anteras de Cassia fistula e que os demais visitantes podem utilizar o 
recurso após liberação do pólen na planta. Este estudo permitiu conhecer as 
principais espécies que forrageiam Cassia fistula e determinar importante fonte de 
recursos auxiliando na manutenção das espécies de insetos, principalmente de 
abelhas. 
PALAVRAS-CHAVE: Abelha melífera, Abelha sem ferrão, Polinização. 
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FLORAL VISITORS OF Cassia fistula L. (FABACEAE, CAESALPINIOIDEAE) IN 
URBAN AREA IN THE MUNICIPALITY OF ALTA FLORESTA-MT 

 
ABSTRACT 

This study aimed to analyze the visiting entomofauna of Cassia fistula at different 
times and to verify the influence of temperature and relative humidity on the 
collection of floral resources. For the development of the research we used two 
plants (A and B) of Cassia fistula located in the central region of the municipality of 
Alta Floresta-MT. Visiting insects were observed and sampled using an entomological 
net and placed in collecting jars for later identification. The floral visitors with the 
highest abundance were Trigona spinipes, Apis mellifera and Crematogaster erecta.  
During the survey, it was found that the bees Apis mellifera, Bombus morio, 
Tetragonisca angustula, Trigona spinipes and Xylocopa frontalis showed preference 
for warmer temperatures and that the species Apis mellifera, Tetragonisca angustula, 
Trigona spinipes and Xylocopa frontalis prioritized foraging when the relative humidity 
was lower on Plant A and Bombus morio, on Plant B. The other representatives that 
showed significant values for correlation (Formicidae family) on Plant B, prioritized 
foraging during periods with higher relative humidity. It is important to note that of the 
bee species collected on plants A and B, only Bombus morio, Xylocopa frontalis, and 
the Maecolaspis trivalis beetle can perform pollen release from Cassia fistula 
anthers, and that the other visitors can utilize the resource after pollen release on the 
plant. This study allowed us to know the main species that forage on Cassia fistula 
and to determine an important source of resources helping in the maintenance of 
insect species, especially bees. 
KEYWORDS: Honey bee, Stingless bee, Pollination  
 

INTRODUÇÃO 
 A família Fabaceae (Leguminosae) se destaca entre as Angiospermas, por 

sua importância econômica e riqueza de espécies, compreende 650 gêneros e 
19.000 espécies (LEWIS et al., 2005). Dentre os vários gêneros da família 
Fabaceae, o gênero Cassia é constituído por árvores e arbustos eretos, 
pertencentes a subfamília Caesalpinioideae. Este gênero tem distribuição 
Pantropical, com 30 espécies e aproximadamente 13 espécies ocorrem na América 
do Sul, principalmente na região Amazônia (SOUZA; LORENZI, 2019; 
SCHEIDEGGER; RANDO, 2022).  
 A espécie do gênero Cassia que tem se destacado é Cassia fistula L., 
popularmente conhecida como ‘Cassia imperial’ e ‘Chuva-de-ouro’, esta planta é 
cultivada no mundo inteiro para ornamentação e arborização das ruas e jardins 
(SOUZA et al., 2017; NASCIMENTO et al., 2021). Além disso, apresenta valor 
medicinal (analgésico, anti-inflamatório, antioxidante, antiparasitário, regulador 
intestinal), culinário, para marcenaria e apicultura (ORWA et al., 2009; UPADHYAY, 
2020). 
 As flores, apesar de não ofertarem néctar (SAAB et al., 2021), dispõe de uma 
grande quantidade de pólen para os seus visitantes (PINTO et al., 2020), 
principalmente para as abelhas (AGUIAR; SANTOS, 2017). Entretanto, devido a 
deiscência poricida da antera, não são todos visitantes que conseguem liberar o 
pólen das flores, pois é necessária a vibração das anteras (buzz pollination) (SILVA 
et al., 2014).  
 A entomofauna visitante da ‘Cássia imperial’ ou ‘Chuva-de-ouro’ é pouco 
conhecida no Brasil. O conhecimento sobre os visitantes florais dessa espécie, 
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permite compreender melhor a reprodução desta espécie vegetal e seus 
polinizadores. Geralmente, os visitantes florais são influenciados pelos fatores 
climáticos como a temperatura e umidade relativa do ar (CLARK; ROBERT, 2018; 
GAUTAM; KUMAR, 2018; RIBEIRO et al., 2018; HOFER et al., 2021). Neste sentido, 
objetivou-se analisar a entomofauna visitante de Cassia fistula L. em diferentes 
horários e verificar a influência da temperatura e umidade relativa do ar na coleta de 
recursos florais.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Caracterização da área de estudo 
 O estudo foi realizado em duas plantas de Cassia fistula L. localizadas na 
região central de Alta Floresta, Mato Grosso (Planta A = 9°52’31” S 56°05’28” W; 
Planta B = 9°52’21” S 56°04’34” W). O município está situado no extremo norte do 
estado de Mato Grosso, a 830 km da capital do estado (Cuiabá) com área de 
8.953,213 km² no bioma amazônico (IBGE, 2022). Conforme classificação climática 
de Köppen esta região apresenta clima tropical chuvoso (AWI) e duas estações bem 
definidas, com muita chuva no verão e inverno seco. A temperatura média anual é de 
26º C, com variação entre 20 e 38ºC e precipitação pluviométrica elevada, entre 
2.500 e 2.750mm (FERREIRA, 2001). 
 

Descrição da planta 
 A espécie Cassia fistula é originária da Ásia, tem caule pubescente, com 
folhas compostas, pinadas e alternas (SOUZA; LORENZI, 2019; SCHEIDEGGER; 
RANDO, 2022). A planta apresenta inflorescências do tipo racemo, longas, atrativas 
e pendentes; as flores apresentam as estruturas reprodutoras (gineceu e androceu) 
na mesma planta, são de coloração amarela, tamanho médio, com formato 
unguiculada, simetria zigomorfa, diclamídeas, dialissépalas, dialipétalas, unicarpelar, 
unilocular, e ovário supero (SILVA et al., 2020).  
 As flores não têm odor, ofertam pólen como recurso floral disponível nos dez 
estames sigmoides não geniculados (SCHEIDEGGER; RANDO, 2022). Os estames 
têm grão de pólen grande, dispersão mônade, simetria radial, polaridade isopolar, 
âmbito subtriangular, forma do pólen é prolato-esferoidal com abertura tricolporado e 
a ornamentação da exina é microrreticulada (SILVA et al., 2014; NASCIMENTO et 
al., 2021; RCPOL, 2022). 
 

Observação e Captura dos visitantes 
Após o início da floração foram observados os visitantes florais no período de 

floração da planta que compreendeu os meses de setembro a novembro de 2015, 
foram considerados somente os insetos que tiveram contato direto com as estruturas 
florais das inflorescências de Cassia fistula. Os comportamentos foram registrados, 
em intervalos de uma hora, no período das 06h00 às 17h00, e o número de visitas 
foi registrado e contabilizado conforme cada planta estudada (Planta A e B) de C. 
fistula. Para verificar os prováveis fatores influenciáveis na presença das espécies 
visitantes foram registrados os dados climáticos temperatura (ºC) e umidade relativa 
do ar (%) com o auxílio de um termo-higrômetro.  

A coleta dos insetos foi realizada com auxílio de rede entomológica e pinça, 
em seguida armazenados em potes coletores para posterior identificação. Os insetos 
foram morfoespeciados, identificados e encaminhados para confirmação ao Museu 
Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e depositados na coleção do Laboratório de 
Zoologia e Entomologia da Universidade do Estado de Mato Grosso no Câmpus de 
Nova Mutum (UNEMAT/NM). 
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Análise de Dados 
A comunidade dos insetos visitantes em C. fistula foi analisada conforme 

visitantes (S), número total de visitas (N total), visitas por cada espécie (Nº espécie), 
frequência de visitas na planta (N espécie/N total * 100) e os índices faunísticos 
(Abundância e Dominância). Os índices faunísticos foram determinados conforme 
metodologia de Silveira-Neto e colaboradores que estabelecem as classes de 
frequências dos insetos visitantes pelo Intervalo de Confiança (IC) de 5%: indivíduos 
com valores acima do IC de 5% são considerados muito frequentes (MF), dentro do 
IC de 5% são frequentes (F) e com valores inferiores ao IC de 5% são consideradas 
pouco frequentes (PF) (SILVEIRA NETO et al., 1976; SILVEIRA NETO et al., 2005).  

Os mesmos autores, determinam a abundância conforme o IC de 1% e 5%, 
determinando que as espécies muito abundantes (MA) devem apresentar valores 
maior que o limite superior do IC a 1%; indivíduos com os limites superiores do IC a 
5% e  1%) são abundante (A); visitantes com valores dentro do IC de 5% são 
comum (C); espécies com número entre os limites inferiores do IC de 5% e 1% estão 
na categoria de dispersas (DS) e espécies com valores inferiores ao IC de 1% são 
raras (RR). Para determinar as espécies dominantes na planta de C. fistula 
considerou-se as espécies com valores de frequência superior ao limite calculado 
para a fórmula: 1/S, onde S corresponde ao número total de espécies presentes em 
cada hora de coleta. 

Para analisar a diferença na abundância dos visitantes florais, os dados foram 
submetidos ao teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, e as médias foram 
comparadas com teste de Dunn a 5%, pois ao realizar a análise descritiva verificou-
se que os dados coletados não apresentaram os pressupostos para análise de 
variância. Além disso, os dados foram submetidos a correlação de Spearman (rs) 
para averiguar a influência dos fatores abióticos temperatura (ºC) e umidade (%) em 
relação ao número de visitantes florais, as análises foram realizadas com auxílio do 
programa PAST versão 3.20 (HAMMER et al. 2001). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nas estratégias de forrageamento pelos visitantes em Cassia fistula, houve 

um fluxo maior de visita nos primeiros horários (período matutino) nas duas plantas 
quando comparado ao período vespertino (Figura 1). Entretanto, somente na Planta 
A constatou-se diferença significativa (H = 35,79; p <0,01) em relação a abundância 
de insetos entre os períodos observados, principalmente entre as 08h00-10h00. Esta 
preferência pelos primeiros horários na visitação pode ser influenciada pela antese 
da planta que ocorre entre as 8h00 e 10h30 (KONYAK; WANI, 2019). 

Nas duas plantas analisadas o fluxo de insetos foi maior no período matutino, 
principalmente pelas espécies de insetos sociais Trigona spinipes, Tetragonisca 
angustula e Apis mellifera na Planta A (Figura 2). Enquanto na Planta B, as espécies 
que realizaram maior número de visitação foram Dolichoderus imitator, 
Crematogaster erecta, Apis mellifera e Camponotus melanoticus (Figura 3).  

Entre os visitantes de Cassia fistula não sociais, que se destacaram estão: a 
vespa Sphex ingens (Planta A) e o besouro Coccinella septempunctata (Planta B), 
ambos no período matutino (Figura 2 e 3). Geralmente, a preferência de visitação 
pela manhã é devido a disponibilidade de pólen, pois com o passar do dia e com o 
número de visitação na planta ocorre diminuição deste recurso (ROSA et al., 2020; 
SILVA NETO et al., 2017).   
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FIGURA 1 – Visitantes florais em Cassia fistula em duas Plantas (A e B) 
localizadas na região urbana do município de Alta Floresta-MT. 

 
Fonte: Autores (2022) 
 
FIGURA 2 – Visitantes florais em Cassia fistula (Planta A) localizada na região 
urbana do município de Alta Floresta-MT. 

 
Fonte: Autores (2022) 
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FIGURA 3 – Visitantes florais em Cassia fistula (Planta B) localizada na região 
urbana do município de Alta Floresta-MT. 

 
Fonte: Autores (2022) 
 
Análise faunística: Abundância, frequência e dominância 

Durante o período de floração de Cassia fistula verificou-se que na planta A, 
foram observados 1.904 indivíduos visitantes, representados por 17 espécies, 
distribuídas em 11 famílias de insetos. As espécies mais abundantes nas 
inflorescências foram Trigona spinipes com 46%, Apis mellifera com 15,28% e 
Crematogaster erecta com 11,61%. A família de inseto que apresentou maior 
abundância foi Apidae com 68,27% com o maior número de espécies (cinco) 
representadas. Dentre as espécies coletadas na Planta A, apenas uma espécie foi 
classificada como abundante (A) e quatro muito abundantes (MA), enquanto quatro 
espécies foram muito frequentes (MF), duas frequentes (F) e seis dominaram a fonte 
de recurso (Tabela 1).  

Na planta B, foram observados 758 insetos visitando as estruturas florais de 
Cassia fistula, representados por 12 espécies, ordenadas em sete famílias de 
insetos. As espécies com maior abundância foram Dolichoderus imitator (18,34%), 
Crematogaster erecta (17,28%) e Apis mellifera (17,02%). A família com maior 
abundância foi Formicidae com 52,11% representada por três espécies 
(Camponotus melanoticus, Crematogaster erecta e Dolichoderus imitator). Nesta 
planta quatro espécies foram muito abundantes (MA), cinco muito frequente (MF) e 
sete dominaram (D) a fonte de recurso (Tabela 1). Vale ressaltar que as seis 
espécies que dominaram a Planta A, são as mesmas espécies com dominância na 
Planta B.  

 

 

 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v.19 n.42; p. 450            2022 
 

TABELA 1 – Visitantes florais de Cassia fistula L. em área urbana no município de Alta 
Floresta-MT, e respectivas classes faunísticos (abundância, frequência e dominância). 

 Planta A Planta B 
Táxon 

N (%) AB FR 
D
O 

N (%) AB FR DO 

Coleoptera         
Chrysomelidae 5 (0,26) - - - 0 (0) - - - 
Maecolaspis trivalis  5 (0,26) RR PF ND 0 (0) - - ND 
         
Coccinellidae 10 (0,53) - - - 28 (3,69) - - - 
Coccinella 
septempunctata 

10 (0,53) DS PF ND 28 (3,69) DS PF ND 

         
Diptera         
Muscidae 12 (0,63) - - - 7 (0,92) - - - 
Muscina prolapsa  12 (0,63) DS PF ND 7 (0,92) RR PF ND 
         
Syrphidae 6 (0,31) - - - 0 (0) - - - 
Episyrphus balteatus  6 (0,31) RR PF ND 0 (0) - - ND 
         
Hemiptera         
Pentatomidae 6 (0,31) - - - 11 (1,45) - - - 
Dichelops melacanthus 6 (0,31) RR PF ND 11 (1,45) RR PF ND 
         
Hymenoptera         

Apidae 
1300 

(68,27) 
- - - 194 (25,60) - - 

 

Apis mellifera  291 (15,28) MA MF D 129 (17,02) MA MF D 
Bombus morio  11 (0,58) DS PF ND 6 (0,79) RR PF ND 
Tetragonisca angustula  115 (6,04) A MF ND 4 (0,53) RR PF ND 
Trigona spinipes  878 (46,11)  MA MF D 55 (7,26) C F D 
Xylocopa frontalis  5 (0,26) RR PF ND 0 (0) - - ND 
Exaerete lepeletieri 
 

2 (0,11) RR PF ND 0 (0) - - ND 

         
Formicidae 378 (19,86) - - - 395 (52,11) - - - 
Camponotus 
melanoticus 

82 (4,31) C F D 125 (16,49) MA MF D 

Crematogaster erecta 221 (11,61) MA MF D 131 (17,28) MA MF D 
Dolichoderus imitator 75 (3,94) C F D 139 (18,34) MA MF D 
         
Pompilidae 1 (0,05) - - - 0 (0) - - - 
Priochilus gracillimus  1 (0,05) RR PF ND 0 (0) - - ND 
         
Sphecidae 0 (0) - - - 3 (0,40) - - - 
Sphex ingens  0 (0) - - - 3 (0,40) RR PF - 
         
Vespidae 184 (9,67) - - - 120 (15,83) - - - 
Polistes canadensis  34 (1,79) C F D 0 (0) - - D 
Polybia ignobilis 150 (7,88) MA MF ND 120 (15,83) MA MF ND 
N Total (%) 1904 (100) - -  758 (100) - -  

Legenda: Número de visitantes (N), Abundância (AB), Frequência (FR), Dominância (DO): Abundante (A), Muito Abundante 
(MA), Abundante (A), Comum (C), Dispersa (DS), Rara (RR); Dominante (D), Não Dominante (ND), Muito Frequente (MF), 
Frequente (F), Pouco Frequente (PF). 
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A ordem de inseto com maior representatividade foi Hymenoptera (Planta A – 
97,96%; Planta B – 93,94%). É importante destacar, que todas as espécies visitantes 
que apresentaram comportamento de dominância em Cassia fistula (Apis mellifera, 
Camponotus melanoticus, Crematogaster erecta, Dolichoderus imitator, Trigona 
spinipes, Tetragonisca angustula), são espécies com comportamento de 
recrutamento. Devido a esta característica, os insetos sociais se destacam na visita 
das flores, pois conseguem recrutar muitos forrageadores para coleta de recursos 
(TAYLOR; JEANNE, 2018). Além disso, o recrutamento das espécies sociais auxilia 
na defesa da fonte de recursos, onde diminui a competição alimentar com outras 
espécies. 

 As espécies que conseguem forragear os recursos alimentares em períodos 
diferentes da Apis mellifera ou coletam recursos florais diferentes são favorecidas 
porque o sistema social da espécie também pode ser limitante para atividade nas 
flores, pois o recrutamento de indivíduos das espécies sociais é maior do que as 
solitárias e semissociais, logo, a abundância de abelhas sociais será mais elevado 
do que as outras espécies (AGUIAR; SANTOS, 2017). 

Neste estudo, os visitantes mais frequentes foram as abelhas Apis mellifera, 
Triogona spinipes e Tetragonisca angustula e as formigas. Mas, Cassia fistula é uma 
planta com antera de deiscência poricida, onde o acesso a esse pólen é limitado 
pelos pequenos poros terminais, coletado de forma restrita pelas abelhas vibradoras 
(HARDER; BARCLAY, 1994; VALLEJO-MARÍN, 2019). O recurso coletado por essas 
espécies, provavelmente é liberado por outras abelhas nas visitas. Dessa forma, 
estes visitantes são caracterizados como oportunistas, pois não conseguem fazer a 
vibração necessária para liberar o pólen. Além disso, o tamanho corporal desses 
visitantes não é suficiente para alcançar o estame/pistilo floral e promover a 
polinização efetiva (REGO et al., 2018; SAAB et al., 2021). 

Dentre as espécies de abelhas coletadas nas plantas A e B, apenas Bombus 
morio, Halactidae sp., Xylocopa frontalis e o besouro Maecolaspis trivalis podem 
realizar a liberação do pólen em anteras, pois conseguem realizar a coleta do pólen 
por vibração das anteras (Buzz pollination) (COOLEY; VALLEJO-MARÍN, 2021). O 
comportamento de cada visitante floral e a relação que apresentam com a flor 
determina a sua efetividade (FENSTER et al., 2004). Assim como, o tamanho da flor 
e do visitante servem para determinar quais são os insetos ou animais que serão os 
polinizadores (PINHEIRO; SAZIMA, 2007; CORBET; WILLMER, 1980). 

Em Cassia fistula o androceu apresenta heteromorfismo dos estames e os 
estames mais longos apresentam maior viabilidade (83%) que em relação aos 
estames mais curtos (menores/intermediários) que são os principais responsáveis 
pela oferta de pólen e atração dos polinizadores. Assim, quando os visitantes 
realizam a vibração das flores, o pólen dos estames maiores é depositado na região 
dorsal das abelhas, onde nas próximas visitas irão contactar o estigma e 
consecutivamente realizar a polinização da planta (SAAB et al., 2021). 

Portanto, neste estudo as espécies coletadas que realizam vibração corporal 
necessária para liberação do pólen e com maior tamanho corporal adequado para 
polinização efetiva nesta planta são Bombus morio e Xylocopa frontalis. Apesar 
destas abelhas não serem as espécies que apresentaram os índices faunísticos de 
dominância e abundância e com pouca frequência. Mas, estabeleceram contato com 
estigma e anteras das flores durante a visitação e por serem abelhas solitárias não 
apresentam comportamento de recrutamento quantidade de visitantes desta espécie 
geralmente é menor que os insetos sociais. Provavelmente, a quantidade de 
visitantes destas abelhas nas plantas analisadas neste estudo está diretamente 
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relacionada ao ambiente em que estão localizadas, por estarem em um ambiente 
urbano e com muita ação antrópica. 

Estas abelhas, apresentam grande importância no processo de polinização de 
plantas com estames com abertura poricida. Entretanto, o processo de nidação e 
manutenção destas abelhas tem sofrido consequências negativas devido a ação do 
homem, com a fragmentação de habitas e isolamento genético de populações e a 
incapacidade dos ambientes em suportar as demandas necessárias para 
manutenção desta espécie. 
 
Influência das variáveis climáticas na visitação floral 

Ao analisar a correlação entre as variáveis climáticas (temperatura e umidade 
relativa do ar) e os visitantes florais constatou-se que a temperatura mínima durante 
as observações e coletas dos visitantes florais foi de 25ºC e máxima de 38ºC, e a 
umidade relativa do ar variou entre 23% e 80%. Na planta A, as espécies que 
apresentaram valores significativos para temperatura foram as abelhas: Apis 
mellifera, Bombus morio, Tetragonisca angustula, Trigona spinipes e Xylocopa 
frontalis, enquanto na Planta B, foram Bombus morio e Dolichoderus imitator. 
Contudo, é importante destacar que os valores de correlação obtidos para estes 
insetos foram todos negativos (Tabela 2), comprovando a preferência destes 
visitantes pelas temperaturas mais amenas (entre 26ºC e 33ºC) durante o estudo, 
pois conforme a temperatura aumentava reduzia o número de insetos nas estruturas 
florais da Cassia fistula. 

Em relação a umidade relativa do ar e os visitantes florais que apresentaram 
valores de correlação significativos na Planta A, foram: Apis mellifera, Tetragonisca 
angustula, Trigona spinipes e Xylocopa frontalis, todos com valores positivos. 
Portanto, conforme a umidade relativa do ar diminuía o número de visitantes também 
diminuía, constatou-se que quando a umidade do ar ficou entre 48% e 68% 
favoreceu a procura de recursos por estas espécies. Na Planta B, somente Bombus 
morio apresentou correlação significativa positiva, os demais insetos com valores 
significativos foram negativos para Camponotus melanoticus, Crematogaster erecta 
e Dolichoderus imitator (Tabela 2).  

As variáveis climáticas como: velocidade do vento, temperatura, umidade 
(CLARK; ROBERT, 2018; BENTRUP et al., 2019; GOODWIN et al., 2021) e podem 
influenciar na atividade de forrageamento dos polinizadores. Dependendo das 
condições dos agentes polinizadores e até mesmo das plantas pode comprometer a 
polinização e o fluxo gênico entre as plantas (AGUIAR; SANTOS, 2017). 

Estudos realizados com visitantes florais em plantas permitem conhecer as 
principais espécies que forrageiam e prováveis polinizadores para desenvolver 
planos de manejo e manutenção de espécies de plantas e animais que interagem 
diretamente com estas plantas, este conhecimento é importante, mesmo para as 
plantas não nativas utilizadas na arborização de cidades. Estas plantas podem 
fornecer uma importante fonte de recursos para diversas espécies de insetos, 
principalmente abelhas, com potencial para manutenção da biodiversidade desse 
grupo. 

Devido à ação antrópica como a fragmentação de habitats, desmatamento, 
isolamento, agrotóxicos e queimadas de florestas (KEER et al., 2001; 
ZAPECHOUKA; SILVA, 2021), muitas espécies de plantas e consequentemente, os 
visitantes florais que dependem dos recursos da planta para manutenção e 
sobrevivência estão em risco de extinção. Nesse sentido, é importante identificar e 
conhecer as plantas utilizadas no paisagismo urbano que oferecem recursos florais, 
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bem como seus polinizadores, principalmente aqueles que dependem de pólen e 
néctar para sobreviver (ERICKSON et al., 2021 ; ARAÚJO et al., 2022). 
 
TABELA 2 - Correlação de Spearman (rs) entre o número de visitantes em Cassia 
fistula L. e os fatores climáticos (temperatura e umidade) Alta Floresta-Mato Grosso. 

 
(*) Significativo a 5%; (**) Significativo a 1%; (ºC) temperatura, (%) umidade relativa do ar. 
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