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As abelhas são insetos dependentes das plantas para obtenção de recursos, 
principalmente o néctar e o pólen. O néctar é transformado em mel e, o pólen é uma 
fonte de alimento nitrogenado para a alimentação das larvas, fornecendo proteínas, 
vitaminas e sais minerais. As abelhas coletam o pólen na forma de bolotas, levando para 
a colmeia, sendo, posteriormente, armazenado em alvéolos separadamente do mel. A 
espécie Tetragonisca angustula pertencente a tribo Trigonini, é popularmente conhecida 
no Brasil como jataí, sendo mais comum na região neotropical, distribuindo-se desde a 
Argentina até o México e em todo o território brasileiro. A caracterização dos nichos 
tróficos de abelhas tem como base o estudo polínico, que permite indicar o recurso 
floral utilizado pelas abelhas. O objetivo do trabalho é analisar a carga polínica 
encontrada nas corbículas dessas abelhas, localizadas no Horto Botânico, Museu 
Nacional. O material foi coletado entre 8-12h da manhã, a partir da captura de abelhas 
operárias que estavam regressando ao ninho com carga de pólen. O pólen foi removido 
das corbículas e armazenado em frascos devidamente identificados. Posteriormente o 
material foi acetolisado, os grãos de pólen foram identificados, descritos e 
fotomicrografados em microscópio de luz. Até o momento foram analisados dois 
ninhos, num período de 8 meses. Foram identificados grãos de pólen de Solanaceae 
(Brunfelsia sp.), Malvaceae (Bombacoideae, Pachira sp.), Melastomataceae 
(Tibouchina sp.), Asteraceae (Mikania sp.), Amaranthaceae (Gomphrena sp. e 
Alternanthera sp), Myrtaceae (Eugenia sp.), Leguminosae (Caesalpinia sp., Delonix 
sp), Euphorbiaceae (Croton sp.) e Cactaceae (Rhipsalis sp.). Com base nos resultados 
encontrados pode-se verificar a amplitude de fontes de pólen utilizadas por T. 
angustula, mostrando o seu comportamento generalista quanto à coleta do pólen. 
(Bolsista IC FAPERJ). 
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