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A produção do meloeiro depende em parte da escolha dos cultivares, que determinam as características
morfológicas do fruto, como também dos polinizadores, responsáveis pela formação de frutos sadios. O objetivo do
trabalho foi avaliar o comportamento dos visitantes e o recurso floral forrageado em duas variedades de meloeiro. O
experimento foi realizado, em julho de 2010, em área comercial de três hectares da variedade amarelo 10/00 (2,2ha)
e pele de sapo Sancho (0,8ha), em cultivo convencional com cobertura e irrigação por gotejamento, no Projeto de
Irrigação de Mandacaru, em Juazeiro-BA. As observações foram feitas no 40°. Dia após o transplantio, em dias não
consecutivos, no período de 05hOOas 18hOO,totalizando 65 horas de esforço amostral para a variedade amarela e
pele de sapo, respectivamente. As observações foram feitas de acordo com o tipo floral (masculino ou hermafrodita)
sendo analisado o horário de visita, o tipo de visitante e o recurso coletado. Para variedade amarela, foram
registradas visitas de Apis mellifera L. (n=564) nos dois tipos florais, forrageando néctar e pólen, além da presença
de Xylocopa grisescens (n=2) nos dois tipos florais forrageando apenas néctar. Para variedade pele de sapo,
verificou-se apenas presença de Apis mellifera L. (n=2052). Quanto ao recurso forrageado, verificou-se na variedade
amarelo que em 73,75% das visitas (n=416), Apis mellifera realizou coleta de néctar e somente em 26,24% das
visitas (n=148) foi observada a coleta de pólen. Na variedade pele de sapo, verificou-se que em 68,33% (n=1402)
das visitas A. mellifera forrageou néctar e 31,67% (n=650) coletou pólen. Para as duas variedades, o pico de
visitação foi registrado no período de 10hOOas 12hOO,em ambos os tipos florais. Comparando-se as duas
variedades observou-se que o número total de visitas registrado para a variedade pele de sapo foi maior que para a
variedade amarela, embora ambas sejam polinizadas por Apis mellifera L.
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