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RESUMO

FENOLOGIA REPRODUTIVA E BIOLOGIA DA POLINIZAÇÃO DE Moringa
 oleífera. Lam

Claudio João Bernardi1

Victor José Mendes Cardoso2

A fenologia reprodutiva e a biologia da polinização foram estudadas em plantas de
 Moringa oleífera. Lam (Moringaceae), em área de plantio experimental localizada
 no município de Cuiabá - MT. Cento e doze indivíduos foram marcados e
 acompanhados quinzenalmente para as observações dos estudos fenológicos.
 Para o estudo da morfologia e biologia florais, flores e inflorescências foram
 marcadas e acompanhadas até a formação dos frutos. Os visitantes florais foram
 observados ao longo do período do experimento, anotando-se freqüência, horário
 e comportamento de suas visitas. Moringa oleífera demonstrou padrão de duas
 florações no ano, sub-anual, de duração intermediária com períodos de maior
 atividade fenológica de floração no inicio da estação seca. Os atributos florais
 estão relacionados à síndrome da melitofilia. A antese predominatemente corre
 entre às 06h00- 12h00, observando-se a presença de néctar desde a fase de pré-
antese. As flores de M. oleífera foram visitadas por diversas espécies foram
 registradas quatro gêneros de abelhas (Xylocopa spp, Apis spp, Trypoxylon spp e
 Trigona spp), seis de lepidópteros considerados predadores de néctar (Agraulis
 spp, Diaethria spp, Anarttia spp, Urbanus sp, Danaus sp e Macroglossum spp) e
 duas espécies de aves, sendo uma predadora de néctar (Coereba flaveola) e
 outra polinizadora (Amazilia fimbriata). Os insetos Xylocopa spp, Apis spp
 atuaram como polinizadores efetivos.
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