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VISITANTES FLORAIS EM MIKANIA MICRANTHA KUNTH (ASTERACEAE)
NA ILHA DE MARAMBAIA, MANGARATIBA, RJ.
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Mikania micrantha kunth (Asteraceae) possui ampla distribuição neotropical apresentando
características  químicas  e  florais  que  a  torna  atrativa  para  insetos  e  de  importância
medicinal  para  os  seres  humanos.  Na  Ilha  da  Marambaia,  Mangaratiba,  RJ,  foram
selecionados  indivíduos  de  M. micrantha,  para  observação  dos  visitantes,  caracterização
de  riqueza  e  abundância.  Os  indivíduos  encontravam-se  agrupados  como  arbusto,  com
aproximadamente 5 x 5 m2 de área, em ápice de floração. Para a caracterização da riqueza,
os visitantes eram capturados com auxílio de puçá, imersos em recipiente com acetato de
etila,  fixados  com  alfinete  entomológico  e  encaminhados  para  identificação  por
especialistas.  A  abundância  de  visitantes  foi  estimada  a  partir  de  observações  com
intervalos de dez minutos e cinco minutos de observação onde eram contabilizados todos
os indivíduos presentes na moita ao longo do dia. Alguns visitantes foram registrados por
meio de fotos e vídeos. Foram observados oito himenópteras (famílias halictidae, vespidae
e apidae), oito lepdópteras ( famílias hesperiidae, nymphalidae, Lycaenidae e riodinidae),
seis coleópteras (famílias chrysomelidae,  curculionidae,  coccinellidae e  bruchidae)  e  seis
dípteras (syrphidae, sarcophagidae, muscidae e micropezidae). No período matutino foram
quantificadas  147  visitas  e  no  período  vespertino  228.  Para  todas  as  ordens  houve
diferença significativa entre o número de visitas nos períodos matutino e vespertino. Pela
dificuldade  de  identificação  em  campo,  não  foi  possível  avaliar  o  comportamento  para
cada visitante, porém a partir dos dados observados foi possível inferir um comportamento
geral para cada ordem e o comportamento de algumas espécies de fácil identificação como
 Apis  mellifera  por  exemplo.  O  número  de  visitas  foi  crescente  na  parte  da  manhã  e
decrescente durante o período da tarde. Para cada período de 5 minutos de observação, em
média,  8,2  abelhas  Apis  mellifera  visitavam as  flores,  mostrando  serem esses  insetos  os
visitantes mais freguentes de M. micrantha.
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