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RESUMO

A polinização entomófila mediada por abelhas é o mecanismo de reprodução sexuada de muitas angiospermas. Atualmente estão descritas mais de dezesseis mil espécies de

abelhas no mundo, sendo aproximadamente 85% deste total composto por abelhas solitárias. O trabalho tem por objetivo realizar o levantamento das espécies de abelhas nativas

de hábito solitário de um fragmento de mata no município de Dores do Turvo, MG, e relacionar a composição da fauna apícola encontrada com as condições ecológicas

apresentadas pelo entorno. Para avaliação de recursos florais oferecidos pelo fragmento de mata estudado exsicatas de partes floridas das plantas encontradas próximas às

armadilhas foram preparadas para posterior identificação.As armadilhas de iscas aromáticas (vanilina, eucaliptol, eugenol, &#946;-ionona) foram dispostas no fragmento de mata

em grupos de 4 unidades a 2 metros de distância entre si, em 4 pontos distintos e permaneceram no local por 24 horas. As abelhas contidas nas armadilhas foram sacrificadas

em câmara mortífera com acetato de etila e devidamente armazenadas para identificação taxonômica no Apiário Central da UFV. Até o momento foram realizadas 4 coletas e

foram capturados 31 indivíduos. No ponto 4, qlocal de ocorrência de muitas flores, a abundância foi de 14 indivíduos, seguido do ponto 1 com 7 indivíduos, ponto 2 com 6

indivíduos e ponto 3 com 5 indivíduos. Na campanha de Julho foram capturados 18 indivíduos, seguido do mês de junho com 7 indivíduos,  mês de maio com 4 indivíduos, e

agosto com apenas 2 indivíduos. O mês de agosto apresentou média de umidade relativa muito baixa, de 35,5%. Abelhas têm preferência por temperaturas amenas e umidade

boa que favorecem seus processos metabólicos. Todos os 31 indivíduos foram capturados com Eugenol, o que indica uma preferência das abelhas da região por essa isca. O

trabalho é pioneiro no município de Dores do Turvo- MG, o que o torna de grande relevância para o estudo da biodiversidade da fauna de abelhas na r
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