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Os Meliponíneos são de grande importância econômica como agentes polinizadores. 
Conhecer as espécies vegetais utilizadas como fontes de pólen e néctar é de grande 
relevância, pois permite a caracterização nectarífera e a origem fitogeográfica do mel. O 
objetivo foi identificar os tipos polínicos presentes nas amostras de mel, a fim de conhecer a 
preferência alimentar de Frieseomelitta longipes (SMITH 1854). As amostras foram coletadas 
na comunidade de Anã na RESEX Tapajós-Arapiuns em mar-abr/2017. O material foi 
processado com o uso de acetólise, contabilizando no mínimo 500 grãos de pólen/amostra. As 
classes de frequência relativa são: pólen dominante (PD mais de 45%), pólen acessório (PA 
entre 15 a 44%), pólen isolado importante (PIi entre 3 a 14%) e pólen isolado ocasional (PIo 
menos de 3%). No mês de março foram encontrados 20 tipos polínicos, distribuídos em 7 
famílias botânicas. Ficaram três tipos polínicos indeterminados, sendo classificados como PIi 
(4,7%, 4,9% e 14%). Para esta amostra não houve a presença de uma família com pólens 
dominantes, embora a família Myrtaceae tenha sido a mais representativa (31,4%) e 
Anacardiaceae (19,4%), ambas na categoria de PA, seguidas das famílias Urticaceae (12%), 
Fabaceae (7%) e Araliaceae (6%), na categoria PIi e, Apocynaceae (1,3%) e Euphorbiaceae 
(0,3%) como PIo. No mês de abril também foram encontrados 20 tipos polínicos, distribuídos 
em 7 famílias botânicas. Ficou apenas um tipo polínico indeterminado, classificado como PIo 
(0,5%). Assim como analisado no mês de abril, não foi observada nesta amostra, família com 
pólens pertencentes a categoria dominante, encontrando 3 famílias na categoria de PA, sendo 
estas: Myrtaceae (42,8%), Fabaceae (30%) e Solanaceae (20,9%), seguida de Anacardiaceae 
(4,3%) com a categoria de PIi e, Araliaceae (1,09%), Euphorbiaceae (0,2%) e Malvaceae 
(0,17%) como PIo. Foi possível observar que F. longipes (SMITH 1854) apresentou 
comportamento generalista no uso das fontes de pólen, constatando que a flora visitada pelas 
abelhas sem ferrão na região estudada é bastante diversificada. Destacando assim, a 
importância do conhecimento da flora meliponícola dessa região, por se tratar de uma 
importante ferramenta para a conservação das espécies vegetais e de abelhas, para elaboração 
de planos de manejo destas, além de auxiliar o pequeno produtor na confecção do calendário 
meliponícola para um gerenciamento mais eficiente do meliponário. 
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