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A mangabeira, Hancornia speciosa Gomez, possui flores brancas, noturnas e a corola possui 
um tubo longo com plataforma apical e produz uma fragrância doce. Durante a noite as flores 
são visitadas por esfingídeos que atuam como polinizadores. O objetivo deste trabalho foi 
verificar a ocorrência de insetos no tubo floral das flores de H. speciosa durante o dia, quando 
não há a presença de esfingídeos e verificar se existem recursos alimentares para os insetos 
encontrados. O estudo foi realizado de agosto a novembro 2006, na Reserva Ecológica do 
Clube Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, MG (18°59’S; 48°18’W) que compreende 400 
hectares de Cerrado. Para o inventário, vinte indivíduos de H. speciosa foram selecionados de 
forma aleatória e flores foram coletadas semanalmente até a obtenção de 20 por indivíduo, 
totalizando 400 flores. Para se prevenir fuga dos insetos via vôo, as flores eram primeiramente 
cobertas com um saco plástico transparente (20X10 cm). Nas amostragens foram encontrados 
5455 insetos pertencentes somente a duas Ordens: 4571 Coleoptera da família Staphylinidae 
(11,43±8,66; M±DP) e 884 Thysanoptera (2.21±2.15; M±DP), pertencentes ao gênero 
Frankliniella. Os stafilinideos se alimentavam ativamente de pólen, já a alimentação dos 
tripes não pode ser comprovada, já que estes insetos são muito pequenos (1.27±0.16mm, 
M±DP, n=50)e seu aparelho bucal situa-se ventralmente à cabeça. No entanto, como seu 
aparelho bucal é picador-sugador, sugere-se que a alimentação deste inseto seja de néctar, o 

Passados quatro dias da antese da flor, néctar não era mais produzido e o pólen secava. Neste 
estado, não eram encontrados mais insetos, o que sugere que os recursos forais têm uma forte 
influência na ocupação e manutenção dos insetos no tubo da corola. Dificilmente estes insetos 
podem atuar como polinizadores, pois H. speciosa possui características esfingófilas. 
(CAPES, FAPEMIG, CNPq) 

Palavras-Chave: Staphylinidae, Frankliniella, Cerrado, Apocynaceae 
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