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RESUMO

As abelhas são consideradas os principais agentes polinizadores das flores das Angiospermas, a relação entre abelhas e plantas é recíproca, onde as plantas fornecem o

alimento para as abelhas, principalmente pólen e néctar, recebendo das abelhas os benefícios da transferência de pólen. O presente trabalho tem objetivo de realizar o

levantamento da fauna de abelhas solitárias e sociais em uma área aberta de pastagem na zona rural do município de Silveirânia, Zona da Mata de MG, e relacionar a

composição da fauna apícola encontrada com os recursos florais encontrados no entorno. As coletas mensais foram realizadas com o auxílio de rede entomológica através do

método de varredura de flores em transectos previamente definidos, demarcados em áreas onde a vegetação predominante é de porte rasteiro e arbustivo. Exsicatas das plantas

floridas mais abundantes na área foram preparadas para a devida identificação. A área aberta de pastagem foi dividida em transectos que somam cerca de 800 metros. Cada

transecto foi percorrido uma em toda sua extensão, mesmo na ausência de flores, nos horários entre 8 e 9 horas, 11 e 12 horas e 15 e 16 horas. Os espécimes coletados foram

sacrificados em câmaras mortíferas contendo acetato de etila, montados em alfinetes entomológicos, etiquetados e armazenados para posterior identificação.  As amostragens

tiveram início em junho 2016 e até agora foram realizadas três amostragens nos dias 26/06, 22/07 e 10/08 com 34 indivíduos coletados distribuídos em 6 espécies estimadas,

sendo 5 indivíduos da espécie sp1, 7 indivíduos da espécie sp2, 10 indivíduos da espécie sp3, 3 indivíduos da espécie sp4, 1 indivíduo da espécie sp5 e 8 indivíduos da espécie

sp6. A confirmação taxonômica dos espécimes coletados será realizada por comparação com a coleção de referência do Apiário Central da UFV.
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