
 

 

 

TIPOS POLÍNICOS COLETADOS POR ABELHAS DO GÊNERO Centris (Fabricius, 
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As abelhas entre os agentes polinizadores bióticos merecem papel de destaque, pois 
dependem das flores (ou dos recursos florais) para sua sobrevivência, tendo dessa forma 
estabelecido relações estreitas com as Angiospermas ao longo de sua evolução. Entretanto, 
apesar desse importante papel, as abelhas solitárias mesmo sendo mais numerosas foram 
menos estudadas. O estudo foi realizado na Savana da Serra da Piraoca em Alter do Chão 
(oeste do Estado do Pará), com o objetivo de saber quais os tipos polínicos mais encontrados 
aderidos no corpo das abelhas do gênero Centris. Foram capturadas nos meses de nov-
dez/2016, 9 abelhas, sendo 3 C. (Melacentris) atriventris (Mocsáry, 1896); 3 C. flavifrons 
(Fabricius, 1775); 2 C. (Centris) aenea (Lepeletier, 1841) e 1 C. (Ptilotopus) denudans 
(Lepeletier, 1841). Para a coleta dos grãos de pólen no corpo das abelhas foi usada fita 
adesiva transparente e, estas foram coladas em lâminas para visualização em microscópio 
óptico. Para cada indivíduo foram feitas três lâminas: dorso, abdômem inteiro e patas. Foram 
encontrados no total, 68 tipos polínicos. Desses, 40 puderam ser identificados, sendo eles: 
Anacardiaceae (1), Annonaceae (1), Apocynaceae (4), Asteraceae (1), Bignoniaceae (1), 
Convolvulaceae (1), Euphorbiaceae (2), Fabaceae (12), Loranthaceae (1), Malpighiaceae (2), 
Malvaceae (1), Malvaceae (Bombacoideae) (1), Melastomataceae (3), Myrtaceae (3), 
Passifloraceae (2), Poaceae (1), Rubiaceae (1), Solanaceae (1) e Verbenaceae (1). E os 28 
tipos restantes, não puderam ser identificados. Para a espécie C. (Melacentris) atriventris o 
maior número de tipos polínicos foi de Apocynaceae (4). Enquanto para C. (Centris) aenea, 
C. (Centris) flavifrons e C. (Ptilotopus) denudans foi a família Fabaceae, respectivamente 
com 3, 4 e 8 tipos polínicos, sendo que alguns tipos de Fabaceae se repetem nas diferentes 
espécies. Pode-se explicar a abundância da família Fabaceae, porque suas espécies estão 
amplamente distribuídas por vários habitats na Amazônia brasileira, e estão presentes 
constantemente em qualquer levantamento de plantas visitadas por abelhas. Portanto, para 
concluir, a família Fabaceae obteve o maior número de tipos polínicos coletados por essas 
abelhas. Das quatro espécies estudadas, Centris flavifrons foi a que visitou o maior número de 
espécies botânicas (19), distribuídas em 13 famílias, tendo destaque para Fabaceae com 4 
tipos polínicos, encontrando-se a maior parte desses grãos de pólen (585) no abdômen.  
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Observações: 
Prezados autores, 
 
Reformular (1) a parte que menciona os tipo polínicos, pois ficou muito confusa. Sugiro "Foram 
encontrados no total, 68 tipos polínicos. Desses, 40 tipos polínicos puderam ser identificados sendo 
eles... (colocar a relação das famílias). E, os 28 tipos restantes, não puderam ser identificados.  
(2) Colocar ponto final na frase "Para a espécie C. (Melacentris) atriventris o maior número de tipos 
polínicos foi da família Apocynaceae".  
(3) O que vocês quiseram dizer na penúltima frase com "destruídas em 13 famílias", distribuídas ? 
(4) E o valor de (585) se refere a quantidade de pólen encontrado no abdômen? Se sim, colocar esse 
valor logo após a palavra polén: "encontrando-se a maior parte desses grãos de pólen (585) no 
abdômen. 
(5) colocar a agência financiadora entre parênteses. 

Observações: 
Correções de português no corpo do resumo. 
Rever a organização dos resultados e conclusão, a ordem da escrita está confusa. 
Retirar as palavras-chave 

 


