ORIGEM BOTÂNICA DO PÓLEN APÍCOLA PRODUZIDO DURANTE A ESTAÇÃO
SECA NO ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE - COLÔMBIA
Casas-Restrepo, Luis C1 ; Santos, Francisco A.R.1 ; Salamanca-Grosso, Guillermo2.
1. Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana – BA.; 2. Universidad del Tolima, Ibagué – Colômbia.; lccasasr@gmail.com

1. INTRODUÇÃO
O estudo da origem do pólen apícola e a variação na sua composição botânica
através das mudanças climáticas e os níveis de precipitação numa determinada
região são importantes uma vez que permitem estabelecer um espectro
polínico padrão nas produções ocorridas durante as diversas épocas do ano.

.
Os tipos polínicos Eucalyptus globulus, Trifolium pratense e Hypochaeris radicata estiveram presentes em 100% das
amostras analisadas, porém foram classificados como pouco frequentes, ocasionais e raros. Weinmannia
tomentosa foi classificado como um tipo polínico muito frequente nas amostras acima de 2900 m de altitude.

O altiplano Cundiboyacense exibe uma vantagem por causa de suas
características climáticas e geográficas para a produção de pólen apícola,
atingindo em média cerca de 40 kg por colmeia cada ano.

O objetivo do presente trabalho foi determinar a origem botânica das cargas
do pólen apícola produzido por Apis mellifera L. durante a primeira estação seca
na região Tundama do Altiplano Cundiboyacense localizado no departamento
de Boyacá (Colômbia).
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Figura 1. Localização geográfica da área de estudo, Altiplano Cundiboyacense de
Boyacá, Colômbia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados 55 tipos polínicos pertencentes a 17 famílias botânicas,
dentre as quais destacam-se Asteraceae (10) que apresentou a maior
diversidade de tipos polínicos, seguida de Myrtaceae (4), Leguminosae (3) e
Solanaceae, Brassicaceae e Rosaceae (2 tipos cada uma). As famílias restantes
apresentaram apenas um tipo polínico.

Figura 2. Microfotografías de alguns dos principais tipos polínicos encontrados no pólen apícola na época seca no
altiplano Cundiboyacense, Colômbia. (A). Tipo Brassicaceae VP. (B). Tipo Brassicaceae VE. (C). Eucalyptus globulus VP.
(D). E. globulus VE (E). Hypochaeris radicata VP (F). H. radicata VE. (G). Trifolium pratense VP. (H). T. pratense VP. (I).
Fraxinus chinensis VP (J). F. chinensis Ornamentação (K). Weinmannia tomentosa VE. (L). W. tomentosa VP. Escala 10 µ.
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Figura 3. Frequência relativa dos principais tipos polínicos presente nas cargas de pólen apícola da região do Altiplano
Cundiboyacense, Colômbia.

5. CONCLUSÃO

A composição do pólen apícola do Altiplano Cundiboyacense durante a época seca é diverso. Weinmannia tomentosa é um tipo polínico de referência para determinação de origem botânica e
e geográfica para regiões acima dos 2800 m de altitude. Apis mellifera sustenta a sua dieta em plantas nativas e exóticas que compõem florestas, pastagens e áreas de agricultura como Eucalyptus
globulus, Hypochaeris radicata, Trifolium pratense, Fraxinus chinensis e Brassicaceae. Pesquisas focadas nas flutuações na composição botânica do pólen apícola em função das variáveis climáticas são
importantes para um melhor aproveitamento dos recursos florais de uma região.
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