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A família Bignoniaceae, predominantemente neotropical, apresenta como agentes polinizadores
representantes de várias ordens, como Lepidoptera, Hymenoptera e aves. Apesar de muitas espécies
dessa família apresentarem um amplo espectro de polinizadores, Zeyheria montana é polinizada
exclusivamente por beija-flores, sendo Colibri serrirostris (Trochilidae) o visitante floral mais
frequente. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica de produção de néctar em Z.
montana, relacionando-a  aos períodos de visitação das flores, durante toda a antese. Para isso,
foram realizadas observações sobre o comportamento e o horário de visita dos beija-flores e foi
monitorada a produção de néctar em flores isoladas dos visitantes. Das 6:00 às 18:00h, 30 flores
recém-abertas, previamente ensacadas, foram marcadas, sendo o néctar esgotado a cada quatro
horas com capilares de vidro e seringa microvolumétrica. Adicionalmente, foram feitas medidas de
volume do néctar 24 e 48 horas após a abertura da flor. Após cada série de medição, verificou-se a
concentração do néctar, utilizando refratômetro digital Callmex, e a presença de glicose, utilizando
fitas indicativas “Combur Test M” Roche. A abertura das flores ocorreu entre 5:00 e 6:00h em 95 %
dos botões ensacados. O volume de néctar e sua concentração, respectivamente, foram: 24,42 µL e
15,4 % (6:00h); 4,5 µL e 18,2 % (10:00h); 0,87 µL e 16,6 % (14:00h); 1,93 µL e 20,9 % (18:00h);
4,79 µL e 11,7 % (6:00h - 24 horas após a abertura floral) e 4,6 µL e 6,7 % (6:00h - 48 horas após a
abertura floral). Quanto às análises de glicose, não houve variação nas diferentes amostragens de
néctar, sendo a concentração aproximadamente 1000 mg/dL. A produção média de néctar por flor,
foi de 43,25 µL. Contatou-se que os picos de visitação de C. serrirostris ocorrem no início da
manhã (entre 5:30 e 8:30h) e no final da tarde (das 17:00 às 19:00h). Portanto, há uma relação entre
a dinâmica de produção de néctar floral, a sua concentração e os horários de visitação do
polinizador. (CNPq)
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