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1. Introdução 

 

Dentre a tribo Meliponini, pertencente à subfamília Apinae (Michener, 2000), 

o gênero Melipona apresenta uma distribuição geográfica exclusivamente neotropical, 

abrangendo desde a Argentina, na América do Sul, até o México, na América Central 

(Kerr, 1969; Michener, 1979, 1990). 

O pólen apresenta uma enorme importância prática, pois, além de ser 

indispensável à vida das abelhas, é também necessário tanto às plantas silvestres, 

quanto cultivadas, para a produção de sementes e frutos (Nogueira-Neto, 1997). 

Dessa maneira, existem intricados relacionamentos simbióticos entre abelhas e flores, 

proporcionando tanto a polinização das plantas, como a nutrição dos polinizadores 

(Michener, 1974; Velthuis, 1992; Nogueira-Neto, 1997). 

Além do pólen como fonte de proteína, as abelhas também coletam néctar 

(fonte de carboidrato). O alimento que é trazido para o ninho pode ser usado para a 

nutrição das larvas, sustento dos adultos e, indiretamente, na produção de ovos 

tróficos pelas operárias e produção de ovos reprodutivos pelas rainhas e operárias. 

Ainda pode ser armazenado nos potes de alimentos, dentro da colônia, para uso futuro 

(Michener, 1974). O pólen não é somente essencial para a produção de alimento da 

cria, mas também para o desenvolvimento dos tecidos corporais da abelha nos 

primeiros dias após a emergência (Haydak, 1970). 

O alimento larval dos meliponíneos é constituído em grande parte de pólen, 

além de mel e secreções glandulares de operárias (Roubik, 1989; Engels & 

Imperatriz-Fonseca, 1990). Em sua maioria, estratifica-se por decantação do pólen, 

ficando a secreção glandular nas primeiras camadas, variando gradativamente a sua 

composição nas camadas seguintes, com proporções crescentes de pólen (Kerr, 1949; 

Machado, 1971). Como o pólen é o principal componente deste alimento, uma 

disponibilidade excedente de pólen pode ser um fator chave no desenvolvimento 

próspero da população das colônias de abelhas sem ferrão (van Veen & Sommeijer, 

2000). 

O comportamento de uma abelha será determinado pelos recursos que ela tiver 

acesso, sendo influenciado por elementos inconstantes como qualidade, dispersão, 

quantidade e competição por estes recursos, além de outros fatores relevantes, como 
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luz do sol, vento, temperatura, umidade, potencial de acasalamento e inimigos 

naturais (Roubik, 1989). A atividade externa das abelhas é influenciada tanto por 

condições internas das colônias quanto por condições ambientais. 

O número de flores que uma abelha visita para pegar uma carga de pólen ou de 

néctar varia muito de acordo com o tipo de flor, hora do dia, umidade do solo e do ar 

(que influencia a concentração e volume de néctar), etc. Do mesmo modo, o peso da 

carga de pólen varia muito para diferentes plantas (Michener, 1974). Tudo isso 

porque as diferentes espécies de plantas usadas pelas abelhas apresentam variações na 

composição e qualidade dos recursos e facilidade de coleta (Roubik, 1989). 

De acordo com Roubik (op. cit.), para as abelhas altamente sociais, o grau de 

independência da disponibilidade de recurso presente no ambiente é subentendido 

pela mera existência de alimento estocado no ninho; entretanto, atividades como 

construção de potes para estoque alimentar são reguladas pela quantidade de pólen 

que entra na colônia. Os ciclos reprodutivos e a criação da prole também são 

determinados pela abundância de pólen e disponibilidade geral de flor no ambiente. 

Uma colônia com condições para enxamear apresenta mais que o dobro da 

quantidade de estoque de pólen, o que mostra que um maior estoque de pólen pode 

ser um fator imprescindível para o desenvolvimento de sua população (van Veen & 

Sommeijer, 2000).  

Portanto, a quantidade de pólen coletada pode influenciar diretamente a 

criação da prole e a postura de ovos pela rainha, podendo ser um fator limitante para 

colônias com pouco estoque polínico. Contudo, a presença de cria, por sua vez, 

estimula o forrageamento, especialmente a coleta de pólen (Free, 1987). A produção 

de cria e a aquisição de alimento seguem as tendências sazonais na abundância floral 

(Roubik, 1982; van Veen et al., 2004).  

Uma insuficiência de alimento coletado pode ser devido a influências 

externas, tais como condições climáticas desfavoráveis ou forrageamento insuficiente, 

ou pode resultar de uma influência das condições da colônia, como um número 

inadequado de operárias ou estrutura etária desbalanceada da população de operárias 

(Michener, 1974). Além disto, o potencial de postura de ovos pela rainha (e operárias) 

pode não ser alcançado também por outras razões, como por exemplo, a construção 

de um número insuficiente de células de cria pelas operárias (Michener, op. cit.). 
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Roubik (1982) mostrou que o comportamento das operárias e a população da 

colônia, não só foram correlacionados com a quantidade de alimento estocado dentro 

do ninho, mas também foram influenciados por esta quantidade. A amplitude média 

de vida das operárias também é afetada pela disponibilidade de recursos. Dessa 

forma, quando os recursos florais e o estoque de alimento da colônia declinam a 

quase nada, a amplitude média de vida das operárias praticamente dobra e, 

freqüentemente, as larvas jovens e o alimento das células de cria, cuja produção quase 

cessa, são ingeridos (Roubik, op. cit.). 

Lacerda et al. (1991) notaram que colônias fracas de Geotrigona inusitata 

produziram operárias menores do que as mais fortes e inferiram que, provavelmente, 

isso fosse devido a um decréscimo na quantidade e qualidade do alimento larval. 

Segundo Ramalho et al. (1994, 1998), o tamanho e peso das operárias também 

estão relacionados com o peso da carga de pólen que é trazida para a colônia. 

Operárias das colônias fracas (que são menores do que as das fortes) carregam mais 

pólen em cada viagem em relação ao peso do que as operárias das colônias fortes, 

tendo possibilidade de recuperar a taxa de produção de cria e a população da colônia. 

Como já dito, a relação entre abelhas e plantas é interdependente, sendo as 

abelhas polinizadoras eficientes, e, muitas vezes, até específicas para várias espécies 

de plantas (Roubik, 1989). Portanto, a contínua devastação das florestas, somada 

inclusive à extinção de algumas espécies botânicas, pode acarretar conseqüências 

drásticas para as populações de abelhas que delas dependem, assim como alterações 

na comunidade de polinizadores podem vir a modificar o sucesso reprodutivo de 

algumas espécies de plantas. Vários autores estudaram as possíveis alterações na 

interação planta-polinizador, de acordo com tamanhos diferentes de fragmentos de 

vegetação (uma das principais formas de degradação ambiental). Eles verificaram que 

a riqueza de espécies de abelhas e a abundância relativa de algumas delas foram 

significativamente reduzidas conforme o tamanho do fragmento diminuía e a 

distância com relação a outros fragmentos aumentava, assim como a polinização e a 

produção de sementes e frutos. O mesmo foi válido com relação às espécies botânicas 

(Rathcke & Jules, 1993; Aizen & Feinsinger, 1994; Frankie et al., 1997; Ghazoul et 

al., 1998; Cunningham, 2000a, 2000b; Brown & Albrecht, 2001; Donaldson et al., 

2002). Além da perda de biodiversidade, tudo isto pode trazer também sérias 

conseqüências para nosso sistema de provisão de alimento, a agricultura. Dessa 
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forma, tanto a conservação e o manejo das florestas remanescentes, quanto a 

preservação das espécies de abelhas são de suma importância (Allen-Wardell et al., 

1998; Fisher, 1998). Assim, tornam-se necessários mais estudos destinados a 

conhecer a biologia, o manejo e o comportamento das abelhas com relação à 

aquisição e transferência de alimento dentro da colônia. 

O objetivo deste estudo é fazer uma caracterização quantitativa do fluxo 

temporal da quantidade de pólen que entra em colônias de Melipona marginata 

Lepeletier, incluindo seu uso dentro da colônia para nutrição da cria e estoque, 

tentando responder à questão: está a nutrição da cria mais intimamente correlacionada 

com o grau de sucesso da coleta de pólen ou com a quantidade de pólen ainda em 

estoque? 


