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RESUMO 

 

O declínio populacional recente de abelhas generalistas, como as dos gêneros Apis 

e Bombus em certas regiões, tem mostrado a necessidade de se criar e manejar um 

número maior de espécies de abelhas. Dentre as espécies com potencial uso para 

polinização agrícola nos Neotrópicos está um grupo de abelhas que se especializou 

em coletar óleo floral, constituindo importante polinizadores para as plantas cujas 

flores produzem esses óleos. Desta forma, objetivou-se nesse trabalho analisar o 

perfil químico e identificar os principais constituintes presentes no óleo floral do 

murici (Byrsonima sericea), uma espécie de muricizeiro abundante no Nordeste do 

Brasil e largamente utilizada por abelhas coletoras de óleo. Para a amostragem, 

coletou-se óleo de 400 flores de murici entre os meses de outubro de 2017 a janeiro 

de 2018. As amostras foram derivatizadas (MSTFA) e analisado por Cromatografia 

Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas em um cromatógrafo a gás Modelo 

7890B GC System acoplado ao espectrômetro de massa Modelo 5977A MSD. Os 

compostos foram separados utilizando uma coluna capilar HP 5MS, e identificados 

por meio de comparação dos espectros de massas com o banco de dados do 

National Institute of Standards and Technology (NIST), e da comparação dos índices 

de retenção (IR). As análises cromatográficas possibilitaram identificar 23 

constituintes, destacando-se os ácidos graxos e os ácidos carboxílicos. Os 

resultados indicam a presença do ácido tricosanóico, ácido palmítico e o ácido 

heneicosanóico como os principais constituintes do óleo estudado. Ainda há 

necessidade de estudos que expliquem melhor a relação destes constituintes com 

as abelhas que o utilizam. 

 

Palavras-chave: Abelhas solitárias. Lipídeos florais. Espectrometria de massas. 

Byrsonima sericea. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The recent decline in population of generalist bees such as those of the genera Apis 

and Bombus has shown the need to breed and manage a larger number of bee 

species. Among the species with potential use for agricultural pollination in the 

Neotropics, a peculiar small group has specialised in collecting floral oil. Therefore, 

the aim of this study was to analyse the chemical profile and to identify the main 

constituents of the floral oil of the nance (Byrsonima sericea), an abundant species in 

the Northeast of Brazil and widely used by oil-collecting bees. A sample of 400 

flowers of the nance were collected between October 2017 and January 2018. The 

samples were derivatised (MSTFA) and analysed by gas chromatography-mass 

spectrometry in a Model 7890B GC Gas Chromatograph System coupled to a Model 

5977A MSD mass spectrometer. The compounds were separated using an HP-5ms 

capillary column and identified by comparing the mass spectra with the National 

Institute of Standards and Technology (NIST) database, and by comparison of the 

retention indices (RI). From the chromatographic analysis, it was possible to identify 

23 constituents, especially fatty acids and carboxylic acids. The results indicate the 

presence of tricosanoic acid, palmitic acid and heneicosanoic acid as the main 

constituents of the oil under study. There is still a need for studies that would better 

explain the relationship of these constituents with the bees that use the oil. 

 

Keywords: Solitary bees. Floral lipids. Mass spectrometry. Byrsonima sericea. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente são conhecidas mais de 20 mil espécies de abelhas, e entre 

essas espécies uma guilda, cerca de 330, se especializou na coleta de um recurso 

pouco explorado, o óleo floral (MACHADO; VOGEL; LOPES, 2002). Essas abelhas 

utilizam os óleos florais principalmente para a alimentação de suas crias, 

revestimento e compactação das células do ninho, além de poder utilizá-los para 

satisfazer as suas necessidades energéticas. São conhecidas seis tribos de abelhas 

coletoras de óleos, e destas, Centridini, Tapinostapidini e Tetrapediini (Apidae) são 

exclusivas das Américas e especialmente das regiões Neotropicais (MICHENER, 

2000; ALVES-DOS-SANTOS; MACHADO; GAGLIANONE, 2007). 

A exemplo das demais abelhas coletoras de óleo, a tribo Centridini além de 

coletar óleos nas flores, também coleta néctar e pólen, recursos que são 

fundamentais a sua manutenção e da atividade reprodutiva. Possuem hábito de 

nidificação solitário e desempenham um papel fundamental na polinização de muitas 

espécies de plantas neotropicais, incluindo as produtoras de óleos, principalmente 

da família Malpighiaceae (ROUBIK, 1989; VINSON; FREITAS, 1997; FREITAS et al., 

1999; TEIXEIRA; MACHADO, 2000, MACHADO, 2004; GAGLIANONE, 2005). 

A família Malpighiaceae é predominante em florestas tropicais e suas flores 

contém como característica o cálice com pares de glândulas que secretam óleos, 

conhecidas como elaióforos. As espécies de muricizeiro (Byrsonima spp) fazem 

parte dessa família e são frutíferas bastante apreciadas com importância na 

produção regional em diversos estados do Brasil. Sua inflorescência atrai uma 

grande quantidade de abelhas, principalmente as coletoras de óleos, consideradas 

como os seus principais polinizadores (FREITAS et al., 1999; REGO et al., 2006; 

VILHENA; AUGUSTO, 2007). 

Alguns compostos presentes nesses óleos podem desempenhar um papel 

importante na ecologia química entre as plantas e seus polinizadores, havendo 

assim um mediador na interação para coleta do óleo floral e consequentemente 

realização da polinização. Desde que S. Vogel descreveu pela primeira vez em 1969 

as plantas que disponibilizam esse recurso, mais trabalhos foram realizados com 

objetivo de estudar a composição química deste recurso. Porém, sabe-se pouco em 

relação às quais seriam os componentes majoritários presentes nesses óleos, e qual 

seria a função deles nessa interação.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Considerações sobre as abelhas  

 

As abelhas são insetos que fazem parte da Ordem Hymenoptera e da 

superfamília Apoidea, possuem uma grande diversidade, sendo estimado a 

existência de 4 mil gêneros e mais de 20 mil espécies distribuídas nas mais diversas 

regiões (MICHENER, 2007). A grande maioria dessas espécies, cerca de 85%, é de 

abelhas solitárias, que são abelhas cujas fêmeas possuem o habito de construir e 

cuidar de seu ninho sozinha, não mantendo contato com sua prole por morrerem ou 

abandonarem o ninho antes que elas cheguem à fase adulta (MICHENER, 2007). Já 

outras espécies de abelhas são conhecidas por conviverem em colônias com um 

alto nível de organização (ALVES-DOS-SANTOS, 2002), se diferenciando 

principalmente por apresentarem uma casta reprodutiva (rainha) (KNOLL; BEGO; 

IMPERATRIZ- FONSECA, 1993). Porém, tanto as abelhas de hábito solitário como 

as de hábito social são elementos importantes tanto para o meio ambiente quanto 

para o homem, seja por fornecer seus produtos que são de valor comercial (mel, 

pólen, própolis, geleia real, cera e a aptoxina) ou também por contribuir com ação da 

manutenção da diversidade vegetal por meio da polinização (ASHMAN et al., 2004; 

CALDERONE, 2012).  

Durante milhões de anos, as abelhas coevoluíram com as plantas 

angiospermas, sendo esses grupos, de modo geral, altamente associados. Esses 

insetos necessitam de recursos vegetais para sua alimentação e manutenção, 

dentre eles destacam-se o néctar e o pólen. Durante as viagens ao campo em busca 

destes recursos florais, as abelhas acabam movendo os grãos de pólen de uma flor 

para outra. Esse processo de transferência de grãos de pólen da antera (parte 

masculina) para o estigma (parte feminina) na mesma planta ou desta para outras 

da mesma espécie é conhecido como polinização (RECH et al., 2014; WITTER et 

al.,2014).  

Neste pensamento, a polinização é um dos papeis mais importantes que as 

abelhas desempenham naturalmente, e dentre os agentes bióticos que realizam 

esse serviço, elas são reconhecidas como os principais (KLEIN et al., 2007; 

OLLERTON; WINFREE; TARRANT, 2011). A polinização é um processo 

fundamental para a manutenção da vegetação natural e das culturas de importância 
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agrícola. Em plantas cultivadas, uma das contribuições econômicas do processo de 

polinização quando realizada corretamente, é o aumento da produção e qualidade 

dos frutos e sementes. Estudos demonstram a importância na produção global que 

as abelhas apresentam em culturas que são dependentes de seus serviços de 

polinização (MALERBO-SOUZA et al., 2003; TOLEDO et al., 2003; CHIARI et al., 

2005; KLEIN et al., 2007; SOUZA; EVANGELISTA-RODRIGUES; CALDAS PINTO, 

2007; MORITZ et al., 2010; GANBRERG et al., 2013). 

Existe uma diversidade de espécies de abelhas, e as mesmas possuem 

hábitos alimentares diferenciados. Algumas espécies possuem o hábito de se 

alimentar de uma grande diversidade de plantas, e por isso são consideradas 

generalistas. A Apis mellifera, também conhecida como abelha-doméstica, é um 

exemplo de abelha generalista, característica que favorece sua ampla utilização 

para a polinização de culturas agrícolas (FREITAS, 1998; DELAPLANE; MAYER, 

2000). Outras abelhas podem ser mais especificas quanto às espécies vegetais e 

quanto aos recursos que utilizam durante suas atividades. 

Devido disponibilizar principalmente recursos florais menos atraentes para a 

maioria dos polinizadores, como o pólen e néctar, algumas espécies vegetais podem 

ser mais seletivas em relação aos seus visitantes para a polinização (MORALES; 

KÖHLER, 2008). As plantas da família Malpighiaceae, por exemplo, disponibilizam 

os óleos florais, que é um recurso utilizado por poucos grupos de polinizadores, 

sendo o grupo das abelhas coletoras de óleo o seu visitante mais frequente 

(VILHENA; AUGUSTO, 2007; OLIVEIRA; SCHLINDWEIN, 2009; RAMALHO; SILVA, 

2002; MELLO; BEZERRA; MACHADO, 2013). 

 

2.2 Abelhas coletoras de óleos 

 

Atualmente são conhecidas cerca de 330 espécies de abelhas que dependem 

da coleta de óleos florais para atender as suas necessidades, acredita-se que esse 

número seja ainda maior (ALVES-DOS-SANTOS; MACHADO; GAGLIANONE, 

2007). Esse grupo de abelhas é especializado na coleta dos lipídeos florais e está 

dividido em seis tribos: Macropidini, Redivivini (Melittidae), Ctenoplectrini, Centridini, 

tapinostapidini e tetrapediini (Apidae). Podem ser encontradas em diversas regiões, 

porém estão presentes em maior quantidade nas regiões neotropicais, 

principalmente as espécies das últimas três tribos citadas anteriormente. Já as tribos 
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Macropidini e Redivivini são holárticas e a tribo Ctenoplectrini paleotropical são do 

sudeste asiático. 

O número exato de espécies coletoras de óleos florais na Região Neotropical 

é incerto, pois vários gêneros e subgêneros precisam ser revisados e o número de 

espécies que já foram descritas está longe de atingir a diversidade estimada. No 

entanto, os Centridini e Tapinostapidini são as tribos mais importantes e 

diversificadas de abelhas coletoras de óleo nas Américas (ALVES-DOS-SANTOS; 

MACHADO; GAGLIANONE, 2007).  

As abelhas coletoras de óleo utilizam como locais para nidificação solos 

expostos ou cobertos por vegetação, em superfícies ou barranco, também em 

madeira, termiteiros ou locais que já foram utilizados por outras abelhas. Nas 

espécies que nidificam no solo, geralmente as células possuem orientação vertical 

em relação à superfície, podendo estar dispostas em ramos do ninho ou mais 

raramente arranjadas linearmente como observado em Centris aethyctera. Essas 

abelhas utilizam uma diversidade de materiais para construir seus ninhos, como 

terra, areia e serragem misturados com óleo, formando compartimentos resistentes 

para proteção contra água, umidade e, principalmente, inimigos (COVILLE; 

FRANKIE; VINSON, 1983; CAMILLO, 2000; SILVA; VIANA; NEVES, 2001; AGUIAR; 

GARÓFALO, 2004; GAGLIANONE, 2005; ALVES-DOS-SANTOS; MACHADO; 

GAGLIANONE, 2007; MENDES; RÊGO, 2007). 

Embora sejam conhecidas como abelhas coletoras de óleos, também visitam 

as flores em buscar de néctar e pólen, que são recursos fundamentais para a sua 

manutenção e atividade reprodutiva (LIMA et al., 2017). Utilizam os óleos florais 

juntamente com o pólen como alimento larval, para revestir e impermeabilizar as 

células das crias, podendo também se alimentar para suprir sua necessidade 

energética, porém precisando visitar uma variedade de flores (VOGEL, 1974; NEFF; 

SIMPSON, 1981; DE JESUS; GARÓFALO, 2000). Os óleos presentes nas escopas 

das fêmeas também facilitam a adesão de matérias que são utilizados para 

construção dos ninhos, como grãos de areia e pedaços de madeira (TEIXEIRA, 

2000; ALVES-DOS-SANTOS; MACHADO; GAGLIANONE, 2007).  

Para coletar os lipídeos florais as abelhas pousam rapidamente sobre flores, 

apoiam-se na pétala inferior ou nas flores vizinhas e raspam os elaióforos, que são 

as estruturas especializadas na flor para a produção deste recurso, podendo ser de 

dois tipos: epiteliais e tricomáticos (VOGEL, 1974). No entanto, para manusear e 
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transportar os óleos florais as fêmeas tiveram que adaptar algumas estruturas 

morfológicas especializadas em suas pernas, e em algumas espécies no seu 

abdome ou tórax. Estas estruturas conhecidas como escopas, são formadas por 

modificações na forma e comprimento de alguns segmentos das pernas e 

particularmente pela especialização na pilosidade. São formadas basicamente por 

fileiras largas de cerdas simples ou ramificadas e formam uma espécie de “pente” 

que ficam localizadas nos basitarsos anteriores e médios (ROIG-ALSINA, 1997; 

MACHADO, 2004; ALVES-DOS-SANTOS; MACHADO; GAGLIANONE, 2007). 

 

2.2.1 A tribo Centridini no Brasil 

 

A tribo Centridini apresenta o maior número de espécies descritas entre as 

abelhas coletoras de óleo. Essa tribo está dividida em dois gêneros, Centris e 

Epicharis, com mais de 250 espécies e 21 subgêneros, amplamente distribuídas no 

continente Americano e nas regiões Neotropicais. São de hábito solitário, de 

tamanho médio a grande, robustas e pilosas. Quase todas as abelhas desta tribo, 

com raras as exceções, são coletoras de óleos florais, e desempenham um papel 

importante na polinização das plantas produtoras deste recurso (MICHENER, 2000; 

GAGLIANONE, 2006; MICHENER, 2007; MOURE et al., 2007). 

O Brasil possui uma diversidade de abelhas coletoras de óleos, bem como de 

plantas produtoras desse recurso (ALVES-DOS-SANTOS; MACHADO; 

GAGLIANONE, 2007). Dentre as abelhas que utilizam os óleos florais e que podem 

ser encontradas no Brasil, as que fazem parte da tribo Centridini assumem um papel 

importante, representando como exemplo, em regiões de restinga do litoral 

fluminense, 21% das espécies e 29% dos indivíduos (GAGLIANONE, 2006).  

Silva et al. (2017) ao estudar a apifauna em uma área de restinga arbórea-

mata atlântica na costa atlântica do Nordeste do Brasil, capturou 4.700 indivíduos, e 

desses indivíduos cerca de 11,33% foram da tribo Centridini. Nesse mesmo estudo, 

também foi considerada a tribo com maior diversidade de espécies, sendo coletados 

indivíduos de 17 espécies o que representou 21,2% do total, podendo essa alta 

riqueza ser relacionada com a qualidade do habitat ou quanto à abundância de 

oferta de óleos florais. Essas abelhas também são encontradas com riqueza quanto 

ao número de espécies e de indivíduos na vegetação do Cerrado (RAMALHO; 

SILVA, 2002; ALVES-DOS-SANTOS; MACHADO; GAGLIANONE, 2007). 
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As abelhas dessa tribo possuem uma forte relação principalmente com as 

plantas que disponibilizam óleo floral, e de fato espécies que ocorrem naturalmente 

ou são cultivadas que oferecem esse recurso são dependentes de seus serviços. 

Guedes et al. (2011) ao realizar um estudo com a aceroleira, que é uma espécie 

vegetal que possui flores que produzem óleos, em região do semiárido paraibano, 

registrou quatro espécies de abelhas nativas da tribo Centridini, todas consideradas 

polinizadoras efetivas, principalmente pela frequência nas flores e comportamento, 

sendo elas: Centris aenea, C. tarsata, C. fuscata e C. trigonoides (Apidae, 

Centridini).  

Essas abelhas também podem ser encontradas e ser consideradas 

polinizadoras efetivas em plantas que não disponibilizam estes óleos. Gaglianone et 

al. (2010) ao estudar as abelhas nativas em áreas agrícolas da cultura de 

maracujazeiro-doce nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, encontrou 19 

espécies de abelhas consideradas polinizadoras desta cultura, e 13 das espécies 

encontradas pertencem a tribo Centridini, com maior riqueza nas áreas próximas ao 

cerrado. 

O fato de algumas espécies como Centris tarsata e Centris analis têm em 

aceitar cavidades artificiais como ninhos-armadilhas (SAZAM et al., 2014), possibilita 

a investigação do comportamento de nidificação e a biologia dessas espécies 

(AGUIAR; MARTINS, 2002; PIRES; POMPEU; SOUZA-SILVA, 2012). Outros 

aspectos também podem ser observados, como: os materiais usados na construção 

dos ninhos, os recursos alimentares coletados (DE JESUS; GARÓFALO, 2000), o 

número de adultos produzidos, o número de células construídas, assim como seu 

tamanho, a forma e o arranjo nos ninhos (AGUIAR; GARÓFALO; ALMEIDA, 2005). 

A utilização de ninhos-armadilha, inicialmente proposta por Krombeim (1967), 

pode facilitar e potencializar o uso desses insetos com objetivo de realizar a 

polinização em culturas agrícolas que são beneficiadas pelos seus serviços 

(MAGALHÃES; FREITAS, 2013). Estes ninhos podem ser confeccionados a partir de 

gomos de bambus, perfurações feitas em placas de madeira ou tubos de cartolina, 

podendo variar de tamanhos e diâmetro dos ninhos. 

Desenvolver estratégias que facilitem a presença desse grupo de abelhas na 

vegetação natural e principalmente manejá-las de modo que a façam permanecer 

em áreas de plantas economicamente importantes que dependem de sua 

polinização é apontado como uma prática necessária (FREITAS et al., 2006). No 



16 
 

entanto é fundamental o conhecimento sobre a ecologia destas abelhas e como elas 

se comportam naturalmente. 

 

2.3 Plantas produtoras de óleos florais 

 

Entre as espécies de angiospermas, cerca de 1% produzem exclusivamente 

óleos florais e oferecem aos seus polinizadores. Embora, sejam fontes de lipídeos, 

muitas destas plantas também fornecem pólen e néctar para as abelhas. Atualmente 

são conhecidas 11 famílias botânicas cujas flores apresentam elaióforos: 

Caesalpiniaceae, Calceolariaceae, Cucurbitaceae, Gesneriaceae, Iridaceae, 

Krameriaceae, Malpighiaceae, Myrsinaceae, Orchidaceae, Plantaginaceae, 

Primulaceae, Scrophulariaceae e Solanaceae (REIS et al., 2007; BEZERRA; 

MACHADO; MELLO, 2009; RENNER; SCHAEFER, 2010). 

As espécies de Malpighiaceae são consideradas como as principais plantas 

que recompensam seus polinizadores com óleos florais, tanto em número de 

gêneros como de espécies. Cerca de 80%, concentram-se em maior diversidade nas 

Américas, amplamente distribuídas principalmente no norte da América do Sul. É 

uma família de tamanho médio, conhecidos mundialmente 71 gêneros e 1.250 

espécies, entre ervas, arbustos, videiras e árvores, e no Brasil há ocorrência de 44 

gêneros e cerca de 560 espécies (BUCHMANN, 1987; VOGEL, 1990; BARROS, 

1992; DAVIS et al., 2002). 

A aceroleira (Malpighia emarginata) é uma das espécies dessa família e 

amplamente conhecida no Brasil. É uma frutífera nativa das ilhas do Caribe, América 

Central e norte da América do Sul, sendo o consumo de seu fruto indicado para a 

prevenção de algumas doenças virais principalmente por ser uma fonte rica em 

vitaminas C (VILHENA; AUGUSTO, 2007). Outro grupo importante nesta família são 

as espécies do gênero Byrsonima que fornecem um fruto conhecidas popularmente 

como murici. Essas plantas são mais encontradas nas regiões Norte e Nordeste do 

Brasil e seus frutos são muito apreciados e utilizados principalmente na culinária 

(PEREIRA; FREITAS, 2002; GUEDES et al., 2011).  

A maioria das flores dessa família é caracterizada por apresentar elaióforos 

localizados aos pares na face abaxial (JOLY, 1977). Os elaióforos, que inicialmente 

eram confundidos com nectários, são glândulas produtoras de óleos que evoluíram a 

partir de glândulas vegetativas homólogas como uma estratégia bem-sucedida, uma 
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vez que surgiram em um grupo e não foram perdidos (RECH, 2014). Em geral, das 

cinco sépalas, têm cinco pétalas livres, ungueais zigomorfas e reflexivas, e o 

conjunto de estames e estiletes ao centro preservam a mesma orientação geral. Os 

recursos disponibilizados por estas estruturas, principalmente o óleo, atraem em 

maior parte as abelhas da tribo Centridini, encontradas frequentemente visitando-as, 

sendo consideradas os seus polinizadores mais efetivos e eficientes (VOGEL, 1990; 

SIMPSON et al., 1979, SILVEIRA; MELO; ALMEIDA, 2002; COSTA et al., 2006; 

RÊGO; ALBUQUERQUE, 2006). 

 

2.3.1 Óleos florais 

 

Existe uma variedade de recursos florais, e a grande maioria é utilizada com 

finalidade de atrair os agentes polinizadores (AGOSTINI; LOPES; MACHADO, 

2014). Entre estes recursos o óleo floral é um dos que mais oferece energia por 

unidade de peso, apresentam variadas funções, porém são utilizados por um grupo 

especializado de insetos (BUCHMANN, 1987; VOGEL, 1990). Estes lipídeos podem 

ser produzidos por elaióforos epiteliais e tricomáticos. Quando produzido no tipo 

epitelial, são secretados por cinco células glandulares do tecido e acumula-se em 

quantidades entre as células do epitélio, protegidos por uma fina cutícula. Já os do 

tipo tricoma, são produzidos em densos pelos glandulares chamados de tricomas 

(ROSA, 2013). 

Esses óleos são formados por diferentes componentes, entre eles, ácidos 

graxos livres, com ou sem substituintes acetóxi na posição β, monoglicerídeos, 

diglicerídeos e triglicerídeos, podendo também em alguns casos possuir pequenas 

quantidades de aminoácidos e/ou carboidratos. As quantidades e proporções destes 

compostos podem variar em função da planta. Em maioria apresentam-se incolores 

ou amarelos, sem cheiro forte e com viscosidade semelhante à de óleo de oliva 

(BUCHMANN, 1987; VINSON et al., 1996; DUMRI et al., 2008; CAPPELLARI et al., 

2011). 

Os ácidos graxos encontrados nestes óleos apresentam geralmente o 

comprimento de suas cadeias carbônicas variando entre 12 a 20 carbonos, tendo 

como exemplo, ácido hexadecanóico (16C), ácido octadecanóico (18C), ácido 

tetracosanóico (24C) além de outros (VOGEL, 2009). A variação da composição 

química destes óleos juntamente com outros fatores como a quantidade, 
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sazonalidade e fenologia das flores são fatores importantes na manutenção da fauna 

de abelhas coletoras de óleo que estão associadas às espécies de Malpighiaceae 

(BARÔNIO et al., 2017).  

As secreções dos elaióforos de Krameria spp. são constituídas principalmente 

de ácidos graxos livres e com grupamentos β-acetoxi (SEIGLER et al.,1978; 

SIMPSON et al., 1979). Nos óleos florais de Dinemandra ericoides e Dinemagonum 

gayanum, que são da família Malpighiaceae, também foram encontrados 

principalmente constituintes de ácidos graxos com grupos acetoxi na posição 3, e 

quantidades menores de acilgliceróis e diacilgliceróis (SIMPSON, 1989). Já nos 

óleos dos elaióforos de Malpighia coccigera contém uma mistura de ácidos graxos 

dihidroxi acetilados (SEIPOLD; GERLACH; WESSJOHANN, 2004). 

Em trabalho realizado com o objetivo de estudar a composição química do 

óleo floral da Byrsonima intermedia (Malpighiaceae) e de ninhos armadilha de uma 

espécie de abelha solitária (Tetrapedia diversipes), foi possível isolar um novo ácido 

graxo com dois grupos cetoxi, (3R, 7R) -3,7-diacetoxi-docosanoico, denominado de 

ácido Birsônico (REIS et al., 2007). Este ácido graxo é considerado como o principal 

constituinte da Byrsonima intermedia, além de também estar presente em formas 

homólogas em células de ninhos da Tetrapedia diversipes e de outras espécies de 

Orchidaceae.  

De fato, as plantas que disponibilizam os óleos florias são importantes para 

manter a diversidade de abelhas que dependem desse recurso para garantir a sua 

atividade reprodutiva, além de outras funções. No entanto, ainda há poucos 

trabalhos que relacionem ou apontem a funcionalidade dos constituintes presentes 

nesse recurso para os grupos de abelhas que o utilizem. Ainda há muitas perguntas 

sobre a relação especializada que ocorre entre esses dois grupos. Porém, estudar a 

composição química dos óleos produzidos nas glândulas florais versus visitantes 

(abelha) pode fornecer dados importantes na compreensão do funcionamento das 

interações entre estes organismos, como também para o desenvolvimento de 

estratégias que auxiliem na polinização de plantas cultivadas que dependem ou são 

beneficiadas pelo os serviços desse grupo de abelhas. 
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3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO FLORAL DO MURICIZEIRO 

(Byrsonima sericea): CONHECENDO OS CONSTITUINTES UTILIZADOS NA 

REPRODUÇÃO POR ABELHAS COLETORAS DE ÓLEO 

 

3.1 Introdução 

 

A maioria das plantas do planeta depende da polinização realizada por 

animais para produzirem frutos e sementes, sendo as abelhas os principais agentes 

desse processo tanto para plantas silvestres quanto para aquelas cultivadas (KLEIN 

et al., 2007; RICKETTS et al., 2008). O valor econômico da polinização realizada por 

animais é estimado em US$ 211-519 bilhões de dólares anuais, sendo as abelhas 

responsáveis por 90% desse valor. Mas apesar de existirem cerca de 20.000 

espécies de abelhas identificadas no mundo, apenas algumas poucas, como as 

generalistas dos gêneros Apis e Bombus, são manejadas para a polinização agrícola 

(KLEIN et al., 2007; MAGALHÃES; FREITAS, 2013; POTTS et al., 2016). No 

entanto, declínios populacionais recentes dessas abelhas em certas regiões tem 

chamado a atenção para o risco da dependência da produção agrícola mundial em 

poucas espécies, e mostrado a necessidade de se criar e manejar um número maior 

de espécies de abelhas para esse propósito (IPBES, 2016). 

Dentre as espécies com potencial uso para polinização agrícola nos 

Neotrópicos está um pequeno grupo de abelhas que se especializou em coletar óleo 

floral tanto para fins estruturais de construção do ninho, quanto alimentares 

(VINSON et al., 1997; DOTTERL; VEREECKEN, 2010). Essas espécies, abundantes 

nessa região e conhecidas como abelhas coletoras de óleo, são de hábito solitário e 

evoluíram de forma independente em cinco grupos diferentes pertencentes a duas 

famílias: Melittinae (Melittidae), Ctenoplectrini, Centridini, Tapinotaspidini e 

Tetrapediini (Apidae) (ALVES-DOS-SANTOS; MELO; ROZEN JR, 2002; SIGRIST; 

SAZIMA, 2004; VINSON; FRANKIE; WILLIAMS, 2006; REIS et al., 2007).Devido a 

peculiaridade de coletar óleos florais, essas abelhas são fortemente relacionadas 

com as espécies vegetais que disponibilizam este recurso.  

Atualmente são conhecidas 11 famílias botânicas que evoluíram e 

especializaram-se em oferecer esta recompensa aos seus polinizadores. A oferta 

dos óleos florais tem sido interpretada como uma estratégia evolutiva altamente bem 

sucedida para potencializar a polinização, já que estes lipídios são produzidos 
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principalmente a fim de aumentar a atratividade das flores para os polinizadores 

(BUCHMANN, 1987; COSTA; COSTA; RAMALHO, 2006; DOTTERL; SCHAFFLER, 

2007). 

Malpighiaceae é uma dessas famílias, e cerca de 85% de suas espécies 

ocorre na região Neotropical, sendo conhecidas por ter características que a 

enquadram na síndrome de polinização por Melitofilia (LOMBELLO; FORNI-

MARTINS, 2003). De fato, espécies cultivadas dessa família, como a acerola 

(Malpighia emarginata) silvestres exploradas de forma extrativista por populações 

locais, o murici (Byrsonima spp.), ou importantes para a fauna, como a canjiqueira 

(Byrsonima cydoniifolia), são totalmente dependentes das abelhas coletoras de óleo 

para produzirem frutos (FREITAS et al., 1999; PEREIRA; FREITAS, 2002; SAZAN; 

BEZERRA; FREITAS, 2014). Além disso, espécies pertencentes a outras famílias 

botânicas, como o cajueiro (Anacardium occidentale), castanha do Brasil 

(Bertholettia excelsa) e maracujá-doce (Passiflora alata Curtis) embora não 

dependam exclusivamente dessas abelhas, também são beneficiadas pela 

polinização que realizam quando visitam suas flores em busca de pólen e/ou néctar 

(FREITAS; PAXTON, 1998; GANGLIONE et al., 2010; CAVALCANTE et al., 2012). 

Dessa forma, espécies de abelhas coletoras de óleo são importantes polinizadoras 

de várias espécies vegetais e cultivos nos Neotrópicos.  

As abelhas coletoras de óleo, no entanto, não são criadas racionalmente nem 

usadas na polinização agrícola. Apesar de estudos com algumas espécies do 

gênero Centris ter demonstrado que elas são abundantes e podem inclusive ser 

manejadas em ninhos armadilhas em áreas de murici e acerola (PEREIRA; 

FREITAS, 2002; OLIVEIRA; SCHLINDWEIN 2009; MAGALHÃES; FREITAS, 2013), 

a dependência dessas abelhas nos óleos florais para a confecção dos ninhos e 

alimentação das crias tem se apresentado como um fator limitante para o seu uso 

em escalas maiores e em outras culturas agrícolas (FREITAS; PEREIRA, 2004; 

LOURENÇO, 2018). Portanto, o conhecimento da composição química dos óleos 

florais pode ser importante para contornar esse obstáculo.  

Estudos das características químicas presentes nos óleos florais de algumas 

espécies vegetais têm apontado para uma combinação diversa de ácidos graxos 

saturados e insaturados de cadeia longa sem ou com substituintes β-acetoxi e mono 

ou diglicerídeos, além da presença em menor quantidade de outros grupos (DUMRI 

et al., 2008; HALEEM et al., 2010; CAPELLARI et al., 2011). Os diferentes 



21 
 

compostos químicos presentes nesses óleos provavelmente estão relacionados à 

variação na atratividade dos polinizadores, o que leva a crer que existam 

componentes nestas recompensas responsáveis por agir na mediação entre as 

diferentes espécies de plantas e seus agentes polinizadores, embora ainda não se 

saiba ao certo se são compostos isolados ou se são as características da mistura 

dos compostos que exercem papel principal na atração (CAPPELLARI et al., 2011; 

LEONARD; MASEK, 2014). Enquanto os componentes responsáveis pela atração 

dos polinizadores desempenham papel relevante para as plantas, aqueles 

relacionados à nutrição das larvas e construção do ninho são cruciais para a 

reprodução das abelhas (MICHENER, 2000). 

Estudos voltados ao conhecimento dos constituintes químicos presentes nos 

óleos florais são fundamentais para melhor compreender como funcionam as 

interações planta-polinizador nesse sistema altamente especializado, como também 

gerar informações que possam servir como base para o desenvolvimento de 

tecnologias que auxiliem na conservação dessas espécies tanto animais quanto 

vegetais, bem como facilitar o manejo e permanência dessas abelhas em culturas 

agrícolas que são beneficiadas por seus serviços de polinização. Portanto, objetivou-

se com o presente trabalho analisar o perfil químico e identificar os principais 

constituintes presentes no óleo floral de Byrsonima sericea, uma espécie de 

muricizeiro abundante no Nordeste do Brasil e largamente utilizada por abelhas 

coletoras de óleo (TEIXEIRA; MACHADO, 2000; ROSA et al., 2007; LOURENÇO, 

2018). 

 

3.2 Material e métodos  

 

3.2.1 Local e coleta do óleo floral  

 

O material vegetal foi coletado entre outubro de 2017 e janeiro de 2018, em 

três espécimes de muricizeiro (Byrsonima sericea) que estavam em pleno 

florescimento nesse período. Esses muricizeiros fazem parte da vegetação local do 

Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC), que é formada por uma 

mata predominantemente do tipo tabuleiro pré-litorâneo com fisionomia de floresta 

semidecídua (MORO et al., 2015). De acordo com a classificação de Köppen (1948), 

o clima da região é Aw’ tropical quente subúmido, com período chuvoso ocorrendo 
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de janeiro a maio e pluviosidade média de 1338,0 mm e temperaturas em torno de 

26ºC a 28°C (IPECE, 2016).  

As amostras de óleo floral, foram obtidas através da coleta das 

inflorescências do muricizeiro, que são do tipo racemo terminal e medem entre 7 a 

11 cm de comprimento, as quais foram ensacadas com sacos de filó antes da 

antese floral (abertura dos botões florais), para evitar que abelhas ou outros agentes 

retirassem o óleo das flores. Após a antese da maior parte dos botões da 

inflorescência, as mesmas eram cortadas com uma tesoura de poda na região do 

pedúnculo e acondicionadas em sacos zipper, evitando contato direto com qualquer 

material passível de contaminação. 

O óleo de cada flor foi coletado diretamente nos elaióforos epiteliais (n = 

±4.000 elaióforos, de um total de 400 flores) os quais foram perfurados com auxílio 

de tubos capilares (capacidade de 10 µL). Para preenchimento dos tubos foi 

utilizado a metodologia semelhante á utilizada por Vinson et al. (1997) com atritos 

direcionados nessas glândulas (Figura 1A), similar ao comportamento realizado 

pelas abelhas no momento da coleta. Embora, esse tipo de coleta seja trabalhoso, 

permite a obtenção de óleo puro. Após a retirada do óleo, o conteúdo do tubo capilar 

era transferido para vial de 4 ml (Figura 1B), mantido em freezer à uma temperatura 

de -14° C até o momento das análises cromatográficas. 

 

    Figura 1 – Coleta do óleo em flor de murici (Byrsonima sericea).  

Fonte: Autor (2018). A) utilização de um tubo capilar (capacidade de 10 µL) para retirada de 

amostra diretamente do elaióforo epitelial. B) óleo floral mantido em vial de 4 ml. 

 

B A 
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A identificação da espécie dos muricizeiros utilizados no trabalho foi feita 

através da coleta de amostras de material em plantas da área experimental, que 

foram montadas em exsicatas, e encaminhadas para o Herbário Prisco Bezerra – 

Universidade Federal do Ceará. A coleta dos óleos florais foi realizada no 

Laboratório de Abelhas da Universidade Federal do Ceará. As análises 

cromatográficas das amostras de óleos foram realizadas no Laboratório de 

Multiusuário de Química de Produtos Naturais da Embrapa Agroindústria Tropical. 

 

3.2.2 Derivatização  

 

Para a caracterização dos compostos presente no óleo coletado, as amostras 

foram derivatizadas de acordo com o seguinte procedimento: primeiramente as 

amostras foram pesadas e separadas duplicatas contendo 10 mg, em seguida essas 

alíquotas foram solubilizadas em 50 µL de acetato de etila (C4H8O2) e em sequência 

foram homogeneizadas e colocadas no evaporador rotativo. Após a evaporação do 

solvente, foram adicionados as alíquotas 200 µL de piridina e depois mais 200 µL do 

agente de sililação MSTFA [N-methyl-N(trimethylsilyl)trifluoroacetamide]. Em 

seguida, a solução foi homogeneizada e mantida durante 30 min a uma temperatura 

de 37° C. Após este tempo, a mistura foi analisada por Cromatografia Gasosa 

acoplada a Espectrometria de Massas (GC/EM). 

 

3.2.3 GC/EM e Identificação dos compostos 

 

As amostras derivatizadas foram analisadas em GCMS, utilizando um 

cromatógrafo a gás Modelo 7890B GC System (Agilent Technologies, Santa Clara, 

Califórnia, EUA) acoplado ao espectrômetro de massa Modelo 5977A MSD (Agilent 

Technologies, Santa Clara, Califórnia, EUA). Os compostos foram separados 

utilizando coluna capilar HP5-MS (Agilent J & W GC Columns, Santa Clara, CA, 

EUA) de 30m x 250μm x 0,25μm, sendo as amostras injetadas no modo splitless, 

utilizando-se hélio como gás de arraste a uma vazão de 1 mL min-1. 

O forno foi programado para a análise dos exsudados florais com uma rampa 

de aquecimento de 50°C a 260°C a 4°C/min e mantido a 260° C por 15 min. O 

espectrômetro de massas foi operado em modo scan (40-650 m/z) com impacto a 

elétrons (EI) a 70 eV. O tempo total da análise foi de 65,947 min. 
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Os índices de retenção (IR) dos compostos foram obtidos através da co-

injeção das amostras com uma mistura de n-alcanos com padrão de C7 – C30, e 

calculados de acordo com a equação de Van Den Dool & Kratz, 1963 (Adams, 

2007). Os compostos derivatizados (MSTFA) foram identificados através da 

comparação dos espectros de massas com o banco de dados do National Institute of 

Standards and Technology (NIST), e através da comparação dos índices de 

retenção calculados com os encontrados na literatura. 

 

3.3 Resultados 

 

A quantidade de óleo puro obtida do número total de flores de muricizeiro 

(Byrsonima sericea) utilizadas no estudo (N= 400) foi de 2,8829g, com média de 

0,0072g por flor. O óleo se apresentou translúcido com coloração em tonalidade 

amarela.  

Por meio das análises cromatográficas realizadas no óleo floral de Byrsonima 

sericea derivatizado foram detectados mais de 50 compostos químicos, porém só foi 

possível confirmar a identificação de 23 constituintes (Tabela 1). Dentre eles, 

destacam-se os ácidos graxos (11) e os ácidos carboxílicos (6). Os outros 

constituintes são álcoois graxos (2), cetonas (2), diterpeno (1) e aldeído (1). As 

amostras precisaram de 65,947 min em média para que ocorresse a elucidação de 

todas as estruturas.  

Quando avaliado o cromatograma total de íons - TIC (Figura 2) foram 

desconsiderados os primeiros 15 min de corrida cromatográfica. Esse intervalo foi 

desconsiderado por apresentar somente compostos formados a partir dos agentes 

sililantes.  
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Figura 2 – Cromatograma total de íons do óleo floral de murici (Byrsonima sericea 

DC) derivatizado com o agente de sililação TMS.  

Branco= composto presente na amostra branco, N.I = composto não identificado. 
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Tabela 1 – Continua. Compostos químicos identificados em óleos coletados em elaifóros de flores de murici (Byrsonima sericea), 
com os respectivos tempos de retenção (RT em min), índices de retenção da literatura e experimentais (IR), área relativa, íons 
representativos (m/z) 

Pico Composto 
RT 
(min) 

RIexp RIlit Área Match 
R. 
Match 

Íons representativos (m/z) 

1 Ácido Hexanóico* 18.439 1299 1290 8.4 x 105 819 874 43, 75, 131, 173(BP), 230(𝑀+ .), 

2 Ácido 2-Butenóico* 29.272 1658 1646 2.8 x 106 900 918 73, 133, 147, 199, 273(BP), 330(𝑀+ .) 

3 2-Pentadecanona 30.547 1704 1698 2.1 x 106 678 855 43, 58(BP), 71, 85, 226(𝑀+ .), 259 

4 Hexadecanal 33.588 1820 1818 1.0 x 107 890 926 43, 57, 68, 82(BP), 96, 109, 240(𝑀+ .) 

5 2-Heptadecanona 35.74 1906 1899 3.8 x 106 853 907 43, 58(BP), 71, 85, 254(𝑀+ .) 

6 
Ácido Hexadecanóico metil 
éster 

36.333 1931 1920 1.9 x 106 820 883 43, 55, 74(BP), 87, 143, 227.2, 270.3(𝑀+ .) 

7 Ácido Adípico* 37.139 1964 1964 4.8 x 106 912 923 73, 75, 111, 141, 317.2(BP), 374(𝑀+ .) 

8 Geranyl linallol 38.767 2034 2034 6.6 x 106 812 882 41, 55, 69(BP), 81, 93, 107, 121, 290(𝑀+ .), 309 

9 Ácido Tetradecanóico* 39.084 2048 2085 7.3 x 105 780 866 43, 73, 75, 129, 285(BP), 342(𝑀+ .) 

10 Ácido Linoléico, éster metílico 40.249 2098 2098 9.9 x 106 936 942 41, 55, 67(BP), 81, 95, 263.2, 294.3(𝑀+ .) 

11 Ácido Citramalico* 40.732 2120 2127 1.1 x 106 694 746 
73(BP), 115, 147, 299.2, 301, 331.2, 433.2, 
490(𝑀+ .) 

12 Ácido Pentadecanóico* 41.545 2157 2184 1.1 x 106 840 880 73, 75, 129, 299.3(BP), 356(𝑀+ .) 

13 Ácido Palmitoleico* 43.752 2260 2268 2.8 x 106 770 846 43, 73, 75, 129, 185, 311(BP), 335, 368(𝑀+ .) 

14 Ácido Nonadióico * 43.966 2270 2272 5.5 x 106 806 896 73, 75, 129, 311.2, 359.2(BP), 416(𝑀+ .) 

15 Ácido Palmítico* 44.345 2288 2288 5.5 x 107 949 959 75, 129, 313.3(BP), 370(𝑀+ .) 

16 Ácido Octadec-9-enóico* 47.848 2462 2464 2.0 x 106 875 897 73, 75, 129, 339.3(BP), 396(𝑀+ .) 

17 Ácido Esteárico* 48.379 2490 2486 2.6 x 107 934 935 75, 129, 341.3(BP), 398(𝑀+ .) 

18 Ácido Octadec-(Z)9-enóico* 49.351 2541 2466 2.2 x 107 812 815 75, 129, 155, 339.3(BP), 396(𝑀+ .) 

19 Ácido Heneicosanóico* 52.302 2696 2708 5.0 x 107 696 783 43, 75, 267.3, 365.3, 383.3(BP), 440(𝑀+ .) 
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Tabela 1 – Continuação. Compostos químicos identificados em óleos coletados em elaifóros de flores de murici (Byrsonima 
sericea), com os respectivos tempos de retenção (RT em min), índices de retenção da literatura e experimentais (IR), área relativa, 
íons representativos (m/z) 

Pico Composto 
RT 
(min) 

RIexp RIlit Área Match 
R. 
Match 

Íons representativos (m/z) 

20 Docosanol* 54.605 2796 2784 9.4 x 106 874 902 
43, 73, 75, 95, 267.3, 365.3, 383.3(BP), 
440(𝑀+ .) 

21 Ácido Tricosanóico* 57.832 2906 2920 4.5 x 108 725 810 
43, 57, 75, 125, 257.2, 295.3, 393.4, 
411.4(BP), 468(𝑀+ .) 

22 1-Tetracosanol* 59.067 2940 2988 1.1 x 108 684 831 
43, 57, 73, 75, 97, 125, 257.2, 295.3, 
411.4(BP), 468(𝑀+ .) 

23 Ácido Tetracosanóico* 65.838 >3000 3088 1.6 x 106 860 909 43, 75, 129, 425.4(BP), 482(𝑀+ .) 
RT = Tempo de retenção; RIexp = índice de retenção linear experimental; RIlit = índice de retenção encontrado na literatura; *compostos derivados de TMS. 
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Os compostos que foram identificados, juntamente com suas características 

analíticas utilizadas para suas identificações, estão listados na Tabela 1, e 

numerados seguindo a ordem de acordo com o tempo de retenção (RT) de cada um. 

O ácido tricosanóico, que é um ácido graxo de cadeia longa, foi o que apresentou a 

maior área relativa. Este composto eluiu em um alto tempo de retenção (57,83 min) 

e a fragmentação por impacto de elétrons incluiu um fragmento base m/z de 411 e 

um menos intenso m/z de 75. A análise por espectrômetro de massas deste 

composto está representada na Figura 3, mostrando suas similaridades com a 

biblioteca que foi utilizada para a identificação. 

 

Figura 3 – Expansão do cromatograma total de íons e espectros de massas  

Fonte: Autor (2018). Expansão do cromatograma total de íons (A) e similaridade dos espectros de 
massas dos compostos de maiores áreas relativa identificados no óleo floral do murici (Byrsonima 
sericea), com os espectros de massa da biblioteca NIST, cor azul. B) Ácido Palmítico; C) Ácido 
Heneicosanóico; D) Ácido Tricosanóico. 
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Os ácidos graxos, como já se esperava, foram os componentes químicos de 

maior representatividade no óleo estudado. Os resultados indicam a presença do 

ácido tricosanóico (38,18%); ácido palmítico (4,62%) e o ácido heneicosanóico 

(4,21%) como majoritários (Tabela 1).  

 Um sinal menos intenso de fragmentação m/z 43 foi frequente na maioria das 

estruturas presentes na matriz analisada. Este sinal normalmente é gerado na 

presença de um grupamento acetila na cadeia. A maioria dos constituintes, 

principalmente os ácidos graxos, foram identificados em formas derivadas de TMS, 

devido a utilização do agente de sililação, sendo possível encontrar em seus 

espectros de massas o padrão de fragmentação que inclui o sinal m/z de 75, que é 

um íon característico desse tipo de reação. 

Somente com a comparação com o banco de dados da biblioteca NIST e os 

índices de retenção não tornou possível a identificação de alguns compostos 

presentes no óleo estudado. Dentre estes químicos não identificados, três (Figura 4) 

apresentaram uma área relativa relevante em comparação aos demais (17,35%; 

19,59% e 33,38%).  

 

Figura 4 – Espectros de massas dos compostos não identificados. 

Fonte: Autor (2018). A) desconhecido 1, RT = 55,44 min; B) desconhecido 2, RT = 56,405 min; C) 
desconhecido 3, RT = 60,85 min. 

 

Os compostos desconhecidos 1 e 2 apresentaram um padrão de 

fragmentação incluindo o pico base (BP) m/z de 117. Este padrão de fragmentação 
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é comum ser encontrada em compostos identificados como diacilglicerol. Devido 

este grupo de analitos também já ter sido identificado em amostras de óleos florais, 

acredita-se que estes compostos desconhecidos possam ser algum de seus 

isômeros. Porém, seguindo os critérios de identificação adotados neste trabalho, a 

similaridade quando comparado com o banco de dados da biblioteca NIST foi baixa, 

portanto não sendo confiável as suas identificações. Para a identificação desses 

componentes é necessária uma melhor investigação com técnicas espectroscópicas 

mais detalhadas.  

 

3.4 Discussão  

 

A espécie de murici investigada nesse estudo, Byrsonima sericea, apresentou 

uma produção de óleo floral superior à outras espécies já estudadas, talvez devido a 

uma maior quantidade de flores produzida por indivíduo (ROSA; RAMALHO, 2011; 

BARÔNIO, et al., 2017). A disponibilidade de recursos florais é um dos fatores que 

pode influenciar na nidificação das abelhas que o utilizam (SCHEPER et al., 2015; 

DAINESE et al., 2018). No caso particular das abelhas coletoras de óleo, estudos da 

atividade de nidificação de espécies de abelhas do gênero Centris em ninhos 

armadilhas tem demonstrado que elas não nidificam na ausência desse recurso e a 

abundância deste parece regular a taxa de nidificação (MAGALHÃES; FREITAS, 

2013; LOURENÇO, 2018). Byrsonima sericea, por sua vez, parece ser uma boa 

fonte desse recurso floral para essas abelhas, uma vez que Lourenço (2018) 

trabalhando na mesma área da presente investigação, observou nidificação de C. 

analis em ninhos armadilhas durante todos os seis meses do estudo, com o pico da 

construção dos ninhos e produção de crias coincidindo com o início do florescimento 

dessa espécie vegetal.  

Ainda não se sabe ao certo qual a função para as abelhas de muitos dos 

componentes químicos do óleo floral encontrados neste estudo. Entretanto, Manning 

(2001) sugere que os ácidos graxos podem estar envolvidos no metabolismo 

energético, como também na síntese de reserva de gordura, glicogênio e na 

estrutura da membrana das células, sendo importantes no desenvolvimento, 

reprodução e nutrição das abelhas. No caso das abelhas coletoras de óleo, isso se 

refere à nutrição das larvas, uma vez que os adultos não usam o óleo como alimento 

(VOGEL, 1990; ALVES-DOS-SANTOS et al., 2007). No entanto, a nutrição na fase 
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larval é importante em muitas espécies de abelhas solitárias, podendo ter sérias 

consequências na taxa de emergência, longevidade e capacidade reprodutiva do 

indivíduo adulto (RADMACHER; STROHM, 2010; T'AI; CANE, 2002).  

A literatura aponta uma combinação de ácidos graxos saturados e 

insaturados de cadeia longa sem ou com substituintes β-acetoxi e mono ou 

diglicerídeos como os principais constituintes dos óleos florais, além da presença em 

menor quantidade de outros grupos (DUMRI et al., 2008; HALEEM et al., 2010; 

CAPELLARI et al., 2011). No entanto, esses ácidos graxos podem sofrer 

biotransformações devido a reações causadas por enzimas secretadas nas 

mandíbulas das abelhas no momento da manipulação para misturar e coloca-los nas 

células do ninho, dando origem a produtos diferentes daqueles originalmente 

secretados pela planta e colhidos pelas abelhas (REIS et al., 2007). 

No presente estudo, os cromatogramas de íons mostraram que os compostos 

classificados como ácidos graxos foram os de maior área relativa, o que leva a crer 

na importância desses compostos no óleo floral de B. sericea e, provalvemente, 

outras espécies vegetais produtoras de óleos florais. Dentre outras características, 

esses ácidos graxos variaram quanto à saturação e comprimento de cadeia, entre 

14 a 24 carbonos. Em relação ao tamanho da cadeia carbônica, o ácido 

tetradecanóico, ou ácido mirístico como também é conhecido, foi um dos menores 

ácidos graxos encontrados na amostra. Este ácido possui uma cadeia carbônica 

média e saturada, com presença de 14 carbonos, e juntamente com o ácido 

linoléico, que também foi identificado, estão relacionados principalmente com 

propriedades antimicrobiana (DESBOIS; SMITH, 2010). Considerando que as 

abelhas coletoras de óleo geralmente fazem seus ninhos no solo ou em cavidades 

naturais em madeira, as propriedades desses ácidos devem ser muito importantes 

para as abelhas, pois contribuem para manter o ambiente de desenvolvimento das 

suas crias protegido de fungos e bactérias. 

O ácido tricosanóico foi o mais representativo na matriz, e junto com o ácido 

tetracosanóico foram os maiores em relação ao tamanho da cadeia. Esses 

constituintes, devido principalmente ao tamanho de sua cadeia, necessitaram de um 

alto tempo de retenção para elucidar sua estrutura. São compostos moleculares de 

cadeia longa e linear com a presença 23 e 24 carbonos, respectivamente. Não foram 

encontrados trabalhos na literatura que apontem a qual função os ácidos graxos de 

cadeia longa podem estar relacionados com as abelhas. Mas nutricionalmente são 
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metabolizados principalmente durante o desenvolvimento larval, e constituem 

importante fonte de energia (CANTRILL et al., 1981). Talvez, pelas quantidades 

presentes no óleo, suas funções sejam mesmo a de fontes de energia para as crias.    

Vários ácidos graxos encontrados no óleo floral de B. sericea, como os ácidos 

tetradecanóico, palmítico, esteárico, tricosanóico, oleico e linoleico e outros, 

parecem ser constituintes comuns aos óleos florais em muitas das espécies vegetais 

que os produzem, uma vez que, embora em diferentes concentrações, também 

estão presentes em óleos florais de Phymatidium delicatulum, Phymatidium 

tillandsioides, Pterandra pyroidea, Byrsonima crassifólia e Diascia spp. (VISON et al., 

1997; REIS et al., 2006; DUMRI et al., 2008; CAPELLARI et al., 2011). No entanto, 

estes constituintes podem apresentar variações entre os diversos gêneros e famílias 

botânicas. A família Malpighiaceae, por exemplo, possui gêneros que apresentam 

ácidos graxos distintos, podendo causar variações químicas entre os óleos florais 

oferecidos (REIS et al., 2007; RENNER; SCHAEFER, 2010; CAPELLARI et al., 

2011). Essas diferenças podem ser utilizadas para melhor atrair e conquistar uma 

preferência em seus polinizadores. Além disso, algumas espécies parecem produzir 

ácidos graxos bem mais específicos e únicos. REIS et al. (2007) isolaram o ácido 

graxo (3R, 7R)-3,7-diacetoxi-docosanoico, denominado de ácido birsônico, como o 

principal constituinte do óleo floral de B. intermedia. Esse ácido não foi isolado em 

nenhum outro estudo de óleos florais, e embora a espécie aqui estudada pertença 

ao mesmo gênero daquela investigada por REIS et al. (2007), não foi possível 

identificar a presença do ácido birsônico nas amostras utilizadas. Esse resultado 

tanto pode ser devido à diferença nas análises espectroscópicas utilizada, como, 

mais provável, porque esse ácido graxo seja específico de B. intermedia.  

No óleo analisado de B. sericea, também foi possível a identificação de duas 

cetonas; 2-pentadecanona e 2-heptadecanona. A princípio, sabe-se que as cetonas 

não são importantes na alimentação das abelhas, mas estão presentes em 

pequenas quantidades em alguns óleos florais, como o da B. brachybotrya (GEISE, 

2005). Este grupo de compostos talvez esteja envolvido em outras funções 

relacionadas à nidificação das abelhas, já que os óleos também são utilizados no 

preparo das células do ninho (ALVES DOS SANTOS et al., 2002; MELO; 

GAGLIANONE, 2005). 

Por meio da espectrometria de massas, também foi possível confirmar a 

presença do geranyl linallol no óleo estudado. O geranyl linallol é uma molécula 
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volátil que é derivada do linallol, e por sua vez, o linallol é um terpenoide importante 

e comumente encontrado na constituição dos odores florais (KNUDSEN et al., 2006; 

RAGUSO, 2016; KRUG et al., 2018). Os odores florais são constituídos por misturas 

de compostos voláteis presentes no pólen, néctar, pétalas, sépalas e outras 

estruturas florais (FARRÉ-ARMENGOL et al., 2015), e que desempenham papel 

importante nas relações planta-animal, estando envolvidos principalmente em 

interações ecológicas de defesa contra patógenos e predadores e atração de 

polinizadores (WAR et al., 2012; SONG; RYU, 2013; FERNANDES et al., 2019).  

Embora os voláteis exerçam grande influência nas atividades de coleta dos 

recursos florais, acredita-se que na maioria dos casos, a atração dos visitantes 

florais não se deva a um composto ou classe de compostos, mas ao conjunto de 

compostos pertencentes a diferentes classes (REIS et al., 2004; FERNANDES et al., 

2019). No entanto, considerando que nenhum outro composto com função 

semelhante foi identificado nas amostras, é possível que o geranyl linallol constitua o 

único atrativo floral do óleo de B. sericea. Caso outros compostos voláteis estejam 

também envolvidos na atração dos visitantes às flores dessa espécie vegetal, eles 

devem estar presentes em outras partes e produtos das flores.    

A respeito dos compostos relatados cuja identificação não foi possível, 

embora alguns deles possuam picos de fragmentação característicos que se 

assemelham com isômeros de diacilglicerol, há a possibilidade de que os mesmos 

sejam artefatos ou produtos gerados a partir da reação de derivatização. Apesar da 

derivatização, em especial a sililação, seja usada tipicamente para diminuir a 

polaridade e alterar as propriedades do analito para uma melhor separação e para 

melhorar a sensibilidade do método, em alguns casos essa reação pode gerar 

artefatos sob a influência dos reagentes e pode causar erros em sua leitura 

(MOLDOVEUANU; DAVID, 2018). Além disso, existe uma dificuldade para a 

identificação dos compostos presentes na matriz analisada somente através do 

método espectrométrico utilizado, e a identificação desses analitos também é 

dificultada devido os espectros de massas de muitos compostos sililados não 

estarem presentes em bibliotecas comuns (MOLDOVEUANU; DAVID, 2018). 

O conhecimento das fontes alimentares é essencial para compreensão e 

associações entre as abelhas e plantas (LIMA et al., 2017). Assim, conhecer a 

composição química dos óleos florais, um recurso essencial para a nidificação e 

alimentação das crias das abelhas coletoras de óleo, pode permitir tanto a adoção 
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de medidas para a conservação de espécies de abelhas desse grupo por meio da 

adoção de práticas que favoreçam a presença das espécies vegetais que produzem 

os óleos específicos preferidos por elas, como também desenvolver técnicas de 

polinização agrícola com as mesmas. Isso pode tanto envolver o cultivo das 

espécies fornecedoras dos óleos florais, como o desenvolvimento de óleos artificiais 

que tragam em sua composição os compostos químicos responsáveis pela atração 

das abelhas, estejam envolvidos na construção dos ninhos e possuam as 

propriedades antimicrobianas e nutricionais para o desenvolvimento das crias, 

condições mínimas necessárias para a nidificação dessas espécies de abelhas nas 

áreas agrícolas. 
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4 CONCLUSÕES 

 

O óleo floral do murici (Byrsonima sericea) é constituído de uma variedade de 

grupos químicos, sendo possível encontrar principalmente ácidos graxos de cadeia 

média a longa, com funções relacionadas à atração dos visitantes florais, construção 

e desinfecção dos ninhos e nutrição das larvas de abelhas coletoras de óleo. 

Embora ainda haja a necessidade de estudos mais aprofundados que expliquem 

melhor a relação destes constituintes com as espécies de abelhas que o utilizam, o 

conhecimento da identidade desses ácidos graxos abre a possibilidade para o 

desenvolvimento de estratégias de conservação dessas abelhas, bem como de 

óleos 'florais' artificiais que possibilitem a atração e manutenção dessas abelhas em 

áreas de cultivo visando à polinização agrícola.   
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