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Thalurania glaucopis Gmelin, é uma espécie de beija-flor endêmica de Mata Atlântica, que 
apresenta diferença no forrageamento entre os sexos, com machos defendendo territórios. O 
presente estudo teve como objetivos comparar a ocupação de estratos florestais entre machos 
e fêmeas do beija-flor, identificar e quantificar os morfotipos de pólen encontrados nos 
indivíduos capturados, de forma a obter uma estimativa da frequência e do número de 
espécies de plantas visitadas por ambos os sexos. Foram realizadas excursões de campo 
mensais para capturar T. glaucopis com o uso de redes de neblina localizadas no sub-bosque e 
sub-dossel em área de Mata Atlântica pouco perturbada, próxima à Vila Dois Rios, Ilha 
Grande, RJ (23º10’571’’S e 44º12’549’’W). Antes dos indivíduos capturados serem retirados 
das redes, foram coletados os grãos de pólen depositados no bico, cabeça e pescoço dos beija-
flores machos e fêmeas, com o auxílio de uma fita adesiva transparente. Os indivíduos foram 
acondicionados em sacos de algodão e em seguida individualmente marcados com anilhas 
metálicas cedidas pelo CEMAVE/IBAMA e liberados. Os grãos de pólen coletados foram 
triados em laboratório com o auxílio de microscópio esteroscópico. Em 38 indivíduos de T. 
glaucopis capturados foram registrados 1031 grãos de pólen referentes a treze morfotipos 
diferentes. Em sete indivíduos recapturados do beija-flor foram registrados 20 grãos de pólen 
de cinco morfotipos. Dos indivíduos capturados, machos e fêmeas ocuparam com freqüência 
similar os dois estratos florestais amostrados. Quanto aos beija-flores recapturados, ambos os 
sexos ocuparam os dois estratos. Embora o número de morfotipos de pólen praticamente não 
tenha diferido entre machos (n=10) e fêmeas (n=11), a freqüência de grãos dos morfotipos de 
pólen diferiu significativamente entre os sexos (Kolmogorov-smirnov, Dmax = 0,538; p = 
0,038), indicando que machos e fêmeas diferem na utilização dos recursos. (UERJ e CNPq) 
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