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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

VISITANTES FLORAIS EM Craniolaria integrifolia Cham. (Martyniaceae) EM CÁCERES, 
MATO GROSSO, BRASIL.
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Espécies pertencentes à família Martyniaceae (Lamiales) ocorrem, principalmente, em regiões 
neotropicais. No Brasil são pouco freqüentes o que restringe também o conhecimento acerca dos 
diferentes aspectos pertinentes a sua biologia. O gênero Craniolaria L. foi catalogado para Mato 
Grosso para o qual C. integrifolia Cham. é a única espécie. É uma planta anual subarbustiva com 
inflorescências terminais racemosas, com antese ao entardecer e frutos indeiscentes. O objetivo 
deste trabalho foi registrar os visitantes florais em populações desta espécie. A população investi-
gada está estabelecida em terreno baldio situado, no perímetro urbano da cidade de Cáceres, MT 
(16º04’38,43’’S e 57º39’16,96’’W). O estudo foi realizado no período de janeiro a março de 2011 em 
dias variados, em conformidade com a ocorrência de floração da população observada e somou-
se 105h de observação. Nos dois primeiros dias o período de observação, a partir do momento da 
antese até a queda da corola foi de aproximadamente 20 horas cada, em quanto que em outros 
seis dias o período foi de 15 a 17 horas cada. A observação foi realizada a olho desarmado e com 
registro fotográfico. Foram registradas 19 espécies de visitantes florais pertencentes à sete ordens: 
Diptera (Mosquitinho, Pernilongo, Mosca); Lepidoptera (Borboleta, Mariposa); Hymenoptera (Abe-
lhas); Coleoptera (Besouros); Orthoptera (Esperança) Chiroptera (Morcego); Odonata (Libélula) e 
Apodiformes (beija flor). Dentre os visitantes florais, os que apresentaram maior número de visitas 
foram as Hymenoptera, Lepidoptera e Orthoptera. O comportamento apresentado pelos visitantes 
da família Apidae, indicam que essas abelhas podem ser os polinizadores efetivos de C. integrifolia 
nesta população. Estes resultados sugerem que C. integrifolia é uma espécie entomófila generalis-
ta, e abelhas (Apidae) os prováveis polinizadores efetivos.
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