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Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns é endêmica do Brasil ocorrendo 
amplamente em seu território e no estado do Rio de Janeiro, habitando desde florestas 
de restinga a florestas ombrófilas densas. Caracteriza-se por apresentar hábito 
arbóreo, com troncos inermes e geralmente tortuosos, folhas digitadas, receptáculo 
glanduloso, androceu monadelfo formando um tubo, fruto capsular com muitas 
sementes imersas em paina. O presente trabalho tem como objetivo apresentar dados 
sobre a ecologia da polinização de P. grandiflorum na vegetação de restinga da Área 
de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Formigueiro do Litoral, Município de 
Saquarema, RJ. A ARIE possui solo areno-argiloso, sendo sua estrutura vegetal 
composta por lianas, ervas, arvoretas e árvores de porte médio, sendo caracterizada 
como floresta de restinga. Durante o período de janeiro a setembro de 2015 foram 
marcados e georeferenciados 8 indivíduos de P. grandiflorum distribuídos na 
localidade. Foram feitas observações durante os períodos da manhã (06:00h às 
10:00h), tarde e noite (15:00h às 22:00h), em um regime quinzenal. As flores são 
vistosas, brancas, com grande produção de néctar, eliminação de forte odor 
(semelhante à fermentação láctea), grande quantidade de pólen, antese noturna e 
posição destacada na copa das árvores. Sua floração ocorre de abril a setembro, com 
poucas flores por noite (1-3). Por ser uma espécie caducifólia, no momento da 
floração observou-se a copa completamente despida da folhagem, exibindo as flores 
na copa. As flores iniciaram a abertura ao entardecer e, após completa a abertura, 
receberam visitas legítimas de duas espécies de morcego, Phyllostomus hastatus 
(Pallas, 1767) e Glossophaga soricina (Pallas, 1766). Ambos pousavam sobre as 
flores, estendendo o corpo e as asas sobre os estames e estigma, porém G. soricina, 
em outras visitas, adejava em frente às mesmas, inserindo a língua para obtenção de 
néctar acumulado no receptáculo. O morcego P. hastatus visitou as flores somente na 
primeira hora após a abertura, seguido de G. soricina, que apresentou atividade 
diminuída concomitantemente com a redução na produção de néctar no decorrer da 
noite. A baixa produção de flores por noite, porém com floração longa, apresentada 
por P. gradiflorum na área estudada, sugerem a polinização do tipo “trap-line” ou 
“linha de captura”, onde os morcegos visitam flores de diferentes indivíduos na 
localidade ao longo da noite, favorecendo a polinização cruzada. 
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