
BOTÂNICA FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS

28

Seção: Botânica Econômica

PLANTAS VISITADAS POR ABELHAS: ASSENTAMENTO 72 LADÁRIO-MS
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As angiospermas oferecem recursos alimentares abundantes utilizados por visitantes florais e poliniza-
dores que com elas coevoluíram. As abelhas constituem um grupo importante na polinização de plantas 
sendo que algumas espécies são produtoras de mel.  Em assentamentos rurais a atividade de meliponi-
cultura e apicultura podem ser implementadas como fonte de renda suplementar. Este trabalho tem por 
objetivo identificar as espécies vegetais visitadas por abelhas nativas e/ou africanizadas para desenvolver 
atividades de meliponicultura como fonte de renda suplementar aos assentados. O estudo foi desenvol-
vido no Assentamento 72 localizado em Ladário, MS (19°03’S e 57°36’W), onde as principais atividades 
econômicas são a criação de gado e plantio de hortaliças. Todas as plantas em floração vêm sendo coleta-
das mensalmente desde abril de 2011, sendo observada a presença de abelhas e o ambiente. O material 
botânico foi seco¸ esterilizado e incluído no Herbário COR/UFMS/CPAN. A identificação do material foi 
realizada através de consulta bibliográfica, comparação em herbários e/ou usando-se chaves de identi-
ficação. Até o momento foram identificadas 57 espécies de plantas pertencentes a 48 famílias, com um 
táxon indeterminado. A família Leguminosae foi a mais rica (12 spp.) seguida por Asteraceae e Malvaceae 
(7 espécies cada). As espécies com maior número de registros de visita por abelhas foram: Melochia spp. 
(25 registros), Ludwigia spp. (10), Galinsoga urtisifolia e Momordica charantia (8). As abelhas preferiram 
ambientes abertos e dias ensolarados observando-se maior ocorrência em plantas de pastagem (33 spp. 
de plantas) seguido por plantas em área inundável (19), beira de estrada (16) e lagoa seca (7). O presente 
estudo verificou que, até o momento, as principais espécies de plantas visitadas por abelhas são caracte-
rísticas de ambientes ruderais necessitando-se avaliar formas de manejo para implementação da meliponi-
cultura nesse local.
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