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RESUMO

Conhecer a biologia floral de uma planta é de extrema importância para entender quais são os atributos que ela oferece aos seus polinizadores e também qual seu sistema

reprodutivo. O trabalho tem por objetivos compreender a biologia floral de Luehea grandiflora, registrar seus principais visitantes e observar quais são seus potenciais

polinizadores. O trabalho foi realizado em uma área rural, localizada na Comunidade Pacheco, município de Passos/MG. A antese se inicia entre 17:00 e 19:00 h e levando

aproximadamente 15 min para abertura completa da flor. A maioria dos visitantes florais não são polinizadores, como por exemplo formigas que patrulham as flores

sistematicamente coletando néctar no interior da flor. Observamos morcegos (espécie ainda não identificada) visitando as flores principalmente no início da noite e no meio da

madrugada, os quais foram considerados polinizadores efetivos. Abelhas solitárias (cf. Bombus sp.) também visitam suas flores, porém entre 17:30-18:10h da tarde e 05:30-6:30h

da manhã, sendo consideradas polinizadoras em potencial. Apis mellifera também visitaram as flores por volta de 06:30h da manhã, elas também foram consideradas

polinizadoras, pois tocam as estruturas reprodutivas da flor. Mais tarde às 07:50h da manhã já não há mais grãos de pólen nas anteras. Logo depois, abelhas do gênero Trigona

sp. iniciaram a visitação e coletaram o néctar que ainda perdurava na flor, permanecendo ativas até o fechamento da flor que ocorre cor volta de 13:00 h do 2º dia. Estes dados

parciais sugerem que os principais polinizadores de L. grandiflora são os morcegos e que as abelhas solitárias e a A. mellifera são polinizadores secundários. Experimentos de

visitas únicas estão sendo realizados, isso indicará quais são os polinizadores mais eficientes. A conservação destes seus polinizadores é fundamental para conservação desta

espécie de planta, pois sua reprodução depende diretamente do serviço de polinização prestado por estes animais.
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