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As abelhas solitárias do gênero Xylocopa (Latreille, 1802), abrangem mais de 700 espécies e 
apresenta distribuição cosmopolita, com maior diversidade nas regiões tropicais e subtropicais 
do novo e velho mundo. Aproximadamente 200 espécies são descritas para o novo mundo e 
ca. 50 espécies pertencem ao Brasil. O estudo foi realizado na Savana da Serra da Piraoca em 
Alter do Chão (oeste do Estado do Pará), com o objetivo de saber quais os tipos polínicos são 
mais encontrados aderidos no corpo das abelhas Xylocopa. Foram capturadas nos meses de 
nov-dez/2016 8 abelhas, dentre elas, 7 da espécie X. (Neoxylocopa) frontalis (Olivier, 1789) e 
1 X. (Neoxylocopa) carbonaria (Smith, 1854). Para a coleta dos grãos de pólen no corpo das 
abelhas foi usada fita adesiva transparente e, estas foram colocadas em lâminas para 
microscopia. Para cada indivíduo foram feitas três lâminas: dorso, abdômem inteiro e patas. 
No laboratório, o material foi devidamente analisado no microscópio óptico. Foram 
encontrados no total, 74 tipos polínicos. Desses, 50 puderam ser identificados, sendo eles 
distribuidos em 20 famílias: Anacardiaceae (1), Annonaceae (1), Apocynaceae (4), Asteraceae 
(2), Bignoniaceae (2), Convolvulaceae  (2), Euphorbiaceae (1), Fabaceae (10), Loranthaceae 
(1), Malpighiaceae (4), Malvaceae (1), Malvaceae (Bombacoideae) (1), Malvaceae 
(Malvoideae) (1), Malvaceae (Tilioideae) (1), Melastomataceae (8), Myrtaceae (4), 
Passifloraceae (2), Poaceae (2), Rubiaceae (1) e Solanaceae (1). E os 24 tipos polínicos 
restantes, não puderam ser identificados. Para ambas as espécies, o maior número de tipos 
polínicos foi da família Fabaceae, com 4 e 9, respectivamente, sendo que alguns tipos 
polínicos de Fabaceae se repetem nas diferentes espécies. A abundância dessa família pode 
ser explicada pelo fato de que, na Amazônia, há ca. 148 gêneros, que correspondem a quase 
um terço do total da família. Das duas espécies estudadas, X. frontalis foi a que visitou o 
maior número de espécies (41), distribuídas em 16 famílias, tendo destaque para Fabaceae (9), 
encontrando-se a maior parte desses grãos de pólen (1090) no abdômen. Enquanto que a X. 
carbonaria visitou apenas 20 espécies, distribuidas em 12 famílias, sendo Fabaceae também a 
mais significativa (4), e a maior parte dos grãos de pólen (512) também foram encontrados no 
abdômen. Portanto, X. frontalis foi mais generalista em relação à X. carbonaria, visitando 
maior número e variedade de espécies botânicas. 
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