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Através da Melissopalinologia é possível identificar famílias, gêneros e/ou espécies 
botânicas que são visitadas pelas abelhas, sendo de relevante importância para o 
conhecimento da origem floral dos méis. O objetivo foi identificar os tipos polínicos 
encontrados em méis de canudo (Scaptotrigona Moure, 1942) da comunidade do 
Quena (RESEX Tapajós-Arapiuns/fora da área urbana de Santarém) e da floricultura 
Flor d’Ama localizada na área urbana do município. As amostras foram coletadas em 
dez/2017. Foi aplicado o método acetolítico. Foram preparadas pelo menos três 
lâminas de cada amostra, sendo contabilizados no mínimo 500 grãos de pólen. Os 
tipos polínicos foram agrupados em quatro classes de frequência: pólen dominante 
(PD > 45%), pólen acessório (PA 15 a 44%), pólen isolado importante (PIi 3 a 14%) e 
pólen isolado ocasional (PIo < 3%). Foram encontrados 51 tipos polínicos na RESEX, 
sendo apenas 29 deles identificados: Anacardiaceae (5), Apocynaceae (2), Araliaceae 
(3), Arecaceae (1), Burseraceae (1), Euphorbiaceae (2), Fabaceae (11), Malpighiaceae 
(2), Malvaceae (1) e Sapindaceae (1). Já na área urbana, foram encontrados apenas 
oito tipos polínicos, sendo apenas cinco deles identificados: Anacardiaceae (1), 
Euphorbiaceae (1), Fabaceae (2) e Verbenaceae (1). Não houve PA em ambas as áreas 
de estudo, e não houve PD na RESEX, porém Fabaceae foi a mais significativa com 
11 tipos polínicos, sendo que apenas um deles foi classificado como PIi (10,2%), os 
demais tipos dessa família foram classificados como PIo (0,20%-1,80%). Os tipos 
polínicos das outras famílias foram classificados como: Anacardiaceae (PIo 0,2%-
1,2% a PIi 3,4%-5,8%); Apocynaceae (PIo 1,8% a PIi 4,8%); Araliaceae (PIo 0,4%-
1,2% a PIi 7,6%); Arecaceae (PIo 0,2%); Burseraceae (PIo 2,2%); Euphorbiaceae 
(PIo 0,6%-1,2%); Malpighiaceae (PIo 0,4% a PIi 8%); Malvaceae (PIo 0,2%) e 
Sapindaceae (PIo 0,6%). No entanto, na amostra da área urbana, houve PD, 
Anacardiaceae (60,91%). Os tipos polínicos de Fabaceae foram PIo (1,82%-2,91%) e, 
as demais famílias foram PIi (3,45%-10,72%). Conclui-se que, houve diferença 
significativa quanto à variedade de tipos polínicos encontrados entre os dois locais de 
estudo, sendo na RESEX mais abundante em relação à área urbana. Portanto, a abelha 
canudo pode ser considerada generalista na RESEX. Acredita-se que, essa diferença 
tenha ocorrido porque em locais urbanizados há influências antrópicas e menor 
diversidade de espécies florais. 


