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Sinopse: 

O recurso polinico utilizando por quatro espécies de abelhas sem ferrão foi 

investigado durante oito meses na área de floresta do Campus da 

Universidade Federal do Amazonas, a partir de análise polinica das amostras 

de pólen. Foram identificados 90 tipos pofinicos, onde os mais importantes 

na dieta das abelhas foram Miconia myrianthera, Leucaena leucocephala, 

Tapirira guianensis, Eugenia sfípitafa, Profium hepfaphyllum e Vismia 

guianensis. O padrão de coleta de recursos apresentado pelas espécies de 

abelhas demonstrou que elas foram ativas durante todo o dia, onde 

coletaram pólen nas primeiras horas da manhã e néctar, resina e argila 

durante todo o dia. T. fulviventris foi a que teve o maior nicho polinico e a que 

coletou pólen com maior uniformidade em relação as outras espécies de 

abelhas. 
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RESUMO 

A pesquisa objetiva conhecer o padrão de coleta de recursos (pólen, néctar, 

resina e argila) e identificar as espécies de plantas utilizadas para coleta de pólen 

de Melipona seminigra metnllae Cockerell, Melipona fulva Lepeletier, Trigona 

fulviventns (Smith) e Cephalotrigona femorata Guérin, abelhas indígenas da 

Amazônia, na área verde do Campus da Universidade Federal do Amazonas, 

Manaus (AM) (3'4'34" lat. S, 59°57'50" long. W) que constitui um fragmento urbano 

de floresta com aproximadamente 594 hectares. 

O padrão de coleta dos recursos foi avaliado através de observação da 

entrada das campeiras com cargas de pólen, néctar resina ou argila no período das 

6:00 as 18:OO horas por de 15 minutos em cada hora, nos meses de abril, junho, 

agosto e outubro de 2001, sendo um dia em cada mês. As amostras de pólen para 

análise .polínica foram coletadas diretamente das corbículas das campeiras por 

ocasião da entrada do ninho, durante o período de março a outubro de 2001, duas 

vezes por semana. 

As abelhas coletaram pólen nas primeiras horas do dia com exceção para C. 

femorata que retomou com cargas somente a partir das 8:00 horas. A entrada de 

abelhas com néctar ocorreu com maior intensidade entre 7:00 e 10:OO horas com um 

grande número de coletas para M. fulva e T. fulviventns. 

A analise polínica determinou que 90 tipos polínicos foram coletados pelas 

abelhas, distribuídos em 31 famílias, 67 gêneros e 10 formas Tipo. O maior número 

de tipos polínicos foi registrado no mês de maio (39) e o menor em outubro (14). 7. 

fulviventris foi a abelha que mais diversificou suas coletas de pólen, utilizando 58 

fontes no período, e tendo no mês de maio o pico de coleta (21). Em ordem 



decrescente quanto ao tamanho do nicho polinico utilizado as abelhas ficaram assim 

distribuídas: T. fulviventris (58), M.s. rnemyae (41), C. femomta (34) e M. fulva (25). 

Dos 90 tipos determinados, os que mais contribuíram para a dieta das abelhas, 

apresentando as maiores freqüências nas amostras de pólen foram Miconia 

myríanthera (1 2,9 1 %), Leucaena ieucocephala (9,52%), Tapirira guianensis (6,53%), 

Eugenia stipitata (6,22%), Protium heptaphyllum (6,17%) e Vismia guianensis 

(5,93%). As abelhas de modo geral concentraram suas coletas em um número 

reduzido de espécies vegetais e com um grau diferenciado de uso para cada uma 

das fontes. Tipos polínicos com freqüência acima de 10% ocorreram em pequena 

proporção na maioria dos meses, sendo responsáveis por mais de 50% do total do 

pólen coletado em cada mês. 

Na análise dos parâmetros de nicho polínico, a utilização das fontes de pólen 

variou conforme a espécie. T. fulviventris teve uma dieta mais ampla e diversificada, 

enquanto M. fulva foi a espécie de abelha que menos diversificou suas coletas. T. 

fulviventns apresentou maior uniformidade no uso das fontes polinicas e a 

sobreposição de nichos polinicos foi maior entre M.s. rnerrillae e M. fulva e menor 

entre T. fulvíventris e C. femomta. 
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ABSTRACT 

Thís study was carried out at the University Federal do Amazonas, Manaus 

(AM) Campus green area, (3O4'34" lat. S, 59057'50n long, W) that comprises an 

urban Forest patch of approximately 594 hectares. Its purpose is determining the 

collecting pattern of pollen, nectar, resin and clay, and identifying the plant species 

used by the Arnazonian indigenous bees such as Melipona seminigra memllae 

Cockerell, Melipona fulva Lepeletier, TrEgona fulviventns (Smith) and Cephalofrigona 

femorata Guérin through their pollen collection. 

The collecting pattern of the resources was evaluated through watching the 

entrance into the nest of 4he workers carrying pollen, nectar, resin or clay'loads once 

a month between 6:00 and 18:00 h for 15 minutes every hour, in Aprii, June, August 

and October 2001. The pollen samples to be analysed were collected directly from 

the foragers bees twice a week at the time of their entrance into the nest from March 

to October 2001. 

Bees collected pollen in the early hours of the day except for C. femorata that 

only returned with loads aíier 8:00 h. There was a higher number of bees especially 

M. fulva and T. fulvn/entris entering the nest bearing nectar loads between 7:00 and 

10:OO h with a large number of collections for. 

The pollen analysis determined 90 pollen types collected by the bees, 

distributed in 31 families, 67 genera and 10 palynological types unidentified. The 

largest and smallest number of pollen types was recorded in May (39) and October 

(14) respectively. T. fulviventns was the 6ee species that presented the most 

diversified pollen colledions, using 58 sources in that period and having its collecting 

peek (21), in May. In a decreasing order according to the size of the pollen niche 
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used, bee species were distributed as follows: T. fulviventris (58), M.s. memllae (41), 

C. femomta (34) and M. fulva (25). Out of the 90 pollen types determined, those 

which most contributed to the bees' diet were Miconia myrianthera (12,91%), 

Leucaena leucocephala (9,52%), Tapirira guianensis (6,53%), Eugenia stipitata 

(6,22%), Pmtium heptaphyllum (6,17%) and Vismia guianensis (5,93%). Generally 

the bees concentrated their collections on a reduced number of plant species and 

with a differentiated degree of use for each source. PoHen types with frequency 

above 10% occurred in a small proportion for rnost months, being responsible for 

more than 50% of all the pollen collected every month. 

Pollen source use varied according to the species in the pollen niche 

parameter analysis. T. fulviventris had a more broad and diversified diet, whereas M. 

fulva was the bees species that least diversified its collections. T. fulviventris 

presented higher uniformity on the use of pollen sources and the pollen niches 

overlap was higher between M.s. memllae and M. fulva and lower between T. 

fulviventris and C. femomta. 



I. INTRODUÇÃO 
1.1 PLANTAS E RECURSOS FLORAIS 

Acredita-se que o surgimento e a proliferação das abelhas na superfície da 

terra aconteceram em intima relação com o aparecimento das Angiospennas a 

milhares de anos (Imperatriz-Fonseca & Kleinert-Giovannini, 1993). 

As relações entre visitantes florais e Angiospermas estão baseadas numa 

troca de recompensas (Pesson, 1984). O pólen e o néctar são os principais recursos 

oferecidos pelas flores; destes o pólen é o alimento essencial à vida das abelhas por 

ser a única fonte de proteína para as larvas e operárias jovens, fornecendo ainda 

lipídios, vitaminas e sais minerais (Silveira, 1996). 

A abelhas da subfamília Meliponinae (Hymenoptera, Apidae) são conhecidas 

como 'abelhas indígenas sem ferrão", pelo fato de possuírem o ferrão atrofiado, 

sendo incapazes de ferroar. Estas abelhas destacam-se dentre os principais grupos 

de polinizadores por constituírem o maior componente de biomassa de insetos que 

se alimentam de pólen e néctar em muitas áreas tropicais (Johnson & Hubell, 1974). 

As espécies de abelhas sem ferra0 estão adaptadas às florestas tropicais, e 

podem ser manejadas de modo racional para a produção de mel, pólen e para a 

manutenção da polinização de espécies silvestres (Aguilera-Peralta, 1999). 

Para Kerr et al. (1996) as abelhas sem ferrão são responsáveis, de acordo 

com o ecossistema, por 40 a 90% da polinização das espécies silvestres de 

ambientes tropicais e de acordo com Wille (1983) essas abelhas visitam 

frequentemente as flores nas altas copas e na sua ausência, as comunidades de 

árvores da floresta tropical pluvial podem ser bastante modificadas. 

Um dos passos para o entendimento da biologia de meliponíneos é conhecer 

a sua alimentação, o que demonstra a importância do levantamento das plantas que 



são utilizadas tanto para pólen como para néctar que são os elementos essenciais a 

sua sobrevivência (Marques Souza, 1999). 

9.2 IDENTIFICAÇÃO DE FONTES ALIMENTARES PARA AS ABELHAS 

A fonte de alimento das abelhas é conhecida por meio de observações das 

campeiras forrageando nas flores, ou pela análise polínica do alimento transportado 

para ninhos (néctar e pólen) permitindo um melhor conhecimento da relação da 

abelha com a flor. 

Por meio da identificação do pólen coletado pelas abelhas e deste presente 

no mel, pode-se saber quais são as fontes alimentares preferenciais das diversas 

espécies de abelhas, além das fontes alternativas e casuais. Esse método é 

bastante eficaz porque mostra todo o raio de ação das abelhas, que pela 

observação direta nem sempre é possível, como é o caso das árvores altas e 

floradas curtas ou muito distantes das colméias (Imperatriz-Fonseca & Kleinert- 

Giovannini, 1993). 

Por outro lado, oferece também alternativas de utilização de recursos da flora 

silvestre pouco conhecida, auxilia no planejamento da produção de mel pela 

apicultura migratória, permite o controle da origem floral e geográfica do mel 

(Bastos, 1996) além de ser utilizada nos estudos de prekrências florais, estratégias 

de comportamento de coleta, competição entre espécies de abelhas entre outros. 

Quanto aos trabalhos realizados no Brasil por meio da identificação de pólen 

das espécies vegetais relacionados as abelhas, consideram-se pioneiros os de 

Braga (1961), sobre a flora apícola de Curitiba e os de Santos (1961; 1964) que 

estudou a morfologia e o valor taxonômico do pólen das principais plantas apícolas 

do Estado de São Paulo por meio da análise polínica do pólen nos m6is de abelhas 

Apis mellifera. 



Estes trabalhos foram continuados por diversos autores, considerando o 

pólen no mel, no néctar e o pblen transportado nas corbículas das abelhas e nos 

estoques dos ninhos de diferentes espécies e dentre estes se destacam os de Barth 

(1 970 a-d; 1971 ; 1989; 1990; 1996), Iwama & Melhem (I 979), Cortopassi-Laurino 

(1 982), Kleinert-Giovannini & Imperatriz-Fonseca (1 987), Imperatriz-Fonseca et al. 

( I  989): Ramalho et a/. (1 989; 1990; 1991 ; 1994; 1995), Malagodi-Braga (1 996), 

Wilms & Wiechers (1997), Carvalho et a/. (1999, 2001), Carvalho & Marchini (1999), 

Barth & Dutra (2000) e Bazlen (2000). 

Pesquisas abordando outros aspectos relacionados às abelhas como os 

estudos de termodinâmica de ninhos (Roubik & Ag uilera-Peralta, 1983), atividade de 

v60 de operárias e respostas a fatores climáticos (HiUrio' et a/., 2000; 2001), divisão 

de recursos entre espécies de abelhas (Wilms & Wiechers, 1997; Cortopassi-Laurino 

& Ramalho, 1988), estratégias de forrageamento e competição em fontes florais 

(Roubik, 1978; 1980; 1981; 1982; Johnson & Hubbel, 1974; 1975; Hubbell & 

Johnson, 1978) e polinização de espécies florestais (Ventunen, 2000). Além desses, 

os de Sommeijer et a/. (1983) e Engel & Dingelrnans-Bakels (1980) no Suriname e 

os de Bruijn & Sommeijer (1997) e Biesmeijer & Nieuswastadt (1997) na Costa Rica, 

que estudaram a atividade de forrageamento de abelhas sem ferrão em outras 

regiões centro americanas. 

Na regiáo Amazônica, os estudos pioneiros de pólen coletado pelas abelhas 

foram realizados por Absy & Kerr (1977) que estudaram o pólen transportado por 

operárias de Melipona seminigra memllae e Absy et a/. (1980) que analisaram 

durante o período de um ano o néctar de 302 indivíduos de Melipona serninigra 

merrillae e 302 de Melipona rufiventris paraensis. Esses autores sugerem que a 

maior porcentagem de visitas, maior nas espécies de plantas nectaríferas (72%) do 



que nas poliníferas (39%), seja devida a estratégia das plantas unissexuais para 

"obrigar" a abelha visitar plantas masculinas para pólen pela manhã e femininas para 

n6ctar mais tarde. 

Na região do Médio Amazonas, Absy et al. (1984) estudaram o pólen 

estocado em 37 (trinta e sete) colônias naturais de Meliponinae (Hymenoptera, 

Apoidea) da região do Rio Tapajós (PA) e Trombetas (AM), médio Amazonas e 

baixo Uatumã encontrando 122 tipos polinicos distribuídos em 45 famílias e em pelo 

menos 62 gêneros dos quais 45 foram identificados até espécie. 

Espécies nectaríferas e poliníferas utilizadas por Melipona compressipes 

fasciculata (Meliponinae, Apidae) provenientes da Baixada Maranhense e da Ilha de 

São Luís, no Maranhão, foram estudadas por Kerr et al. (1986/1987), identificando 

79 espécies de plantas fornecedoras de néctar ou pólen para as operárias desta 

espécie, sendo que a maioria dessas plantas é também visitada por A. mellifera. 

A caracterização polínica de amostras de mel provenientes de alguns 

municípios do Estado do Pará foi realizada por Carreira et al. (1986; 1994) e Oliveira 

(1 997; 1998), registrando as espécies Tapiria guianensis e Borreria verficllata como 

fontes importantes de néctar e pólen. 

Santos (1991) obteve dados sobre o pólen coletado por operárias de 

Melipona seminigra memllae Cock e da atividade de coleta de pólen das operárias, 

em Manaus (AM). Marques-Souza et al. (1993) estudaram por dois anos, o pólen 

corbicular de A. mellifera em Ji-Paraná (RO), constatando que dos 126 tipos 

potínicos coletados dos quais apenas 12% foram intensamente explorados. 

Estudos de fontes de pólen de cinco espécies de meliponineos da região de 

Manaus (AM) foi realizado por Marques-Souza (1 993). 
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Marques-Souza et al. (1995) identificaram o pólen coletado por Melipona 

rufiventris paraensis Ducke e Frieseomelitta varia Lepeletier, em Manaus (AM) . 

Como resultado determinaram 62 tipos polínicos para ambas espécies. 

Marques-Souza et al. (1996) verificaram o pólen corbicular de Trigona 

williana (Hymenoptera, Apidae), em Manaus (AM). As famílias mais importantes 

foram Arecaceae, Mefastomataceae e Myrtaceae. 

Marques-Souza (1996) analisou durante um ano o pólen transportado por 

Melipona compressipes manaosensis Schwarz, identificando 30 tipos polínicos 

distribuídos em 22 gêneros e 19 famílias. 

Estudos de preferências florais para A. mellifera foram conduzidos, no estado 

de Roraima, por Silva ( 1 9 ~ ;  1998) e silva & Rebouças (1996) que indicou as 

familias Mimosaceae, Sapindaceae, Rubiaceae e Verbenaceae como as mais 

utilizadas. 

Na Aldeia do Contão, Roraima, Silva & Absy (2000) analisaram as amostras 

de mel de Apis mellifera de um apiário e determinaram que os tipos polínicos mais 

freqüentes foram de Mimosa polydactyla (Leguminosae) e Curafella americana 

(Dilleniaceae). 

Marques-Souza (1999) avaliou o nicho trófico e preferência alimentar das 

abelhas Melipona seminigra rnenillae, M. compressipes rnanaosensis, Ftieseomeliffa 

sp. e Scapfofrigona sp. As famílias mais visitadas foram Mimosaceae, Myrtaceae e 

Melastomataceae. A mais generalista das abelhas foi Scapfrotrigona sp. que coletou 

o pólen de 97 espécies distribuídas em 73 gêneros e 36 famílias. 

Estudo das características morfológicas e bioquímicas do pólen coletado por 

meliponineos indicaram que as abelhas coletam o pólen de acordo com os 

nutrientes contidos no seu protoplasma, uma vez que, alguns tipos polínicos 



coletados das corbículas das abelhas apresentaram alto teor de açiícares solúveis 

totais, açúcares redutores e amido, e foram coletados pelas abelhas durante todo o 

ano (Marques-Souza et al., 2002). 

Particularmente, na região neotropical, América do Sul e Central ainda 

existem informações insuficientes sobre o hábito alimentar das abelhas sociais. No 

Brasil também são escassos os estudos que relacionem o período de floração das 

espécies vegetais e sua importância como fornecedora de alimentos para as 

abelhas, exceto para algumas espécies cultivadas com reconhecido interesse 

econômico na apicultura racional (Imperatriz-Fonseca & Kleinert-Giovannini, 1993). 

Ma Amazbnia, o aumento do conhecimento das abethas em relaçoo a 

diversidade e biologia são de considerivel importância, visto que o desmatamento 

da floresta tropical nesta região tem ocorrido de forma intensiva e desordenada, 

destruindo os locais de nidificação dessas abelhas. Esse processo poderá provocar 

a extin@o de muitas espécies, antes mesmo que se tenha acumulado maiores 

informações sobre a riqueza, a biologia e o possível uso dessas abethas 

economicamente (Oliveira et a/. , 1995). 



1.3.1 Geral 

Identificar os recursos polínicos utilizados por quatro espécies de abelhas 

sem ferrão em uma área de floresta urbana no Campus da Universidade 

Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas. 

1.3.2 Específicos 

a) Determinar o padrão da atividade de coleta de recursos (pólen, néctar, 

- resina e argila) das espkcies de abelhas; 

b) identificar as espécies de plantas utilizadas pelas abelhas na coleta de 

pólen; 

c) Avaliar a divisão de recursos polínicos entre as espécies de abelhas. 



2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1 LOCALEAÇÃO 

O local do estudo é o Campus da Universidade Federal do Amazonas no 

Município de Manaus, Estado do Amazonas, Brasil, localizado entre as 

coordenadas 03"04'34" de latitude sul e 59O57'50 de longitude oeste a uma altitude 

de aproximadamente 60 msnm (Figura I). 

2.2 2.3 CLIMA, SOLO E DRENAGEM 

O clima na região é do tipo quente e úmido de acordo com a classificação de 

Koppen que ao clima tropical chuvoso (grupo A9 (Ribeiro, 1991). 

Um dos fatores característicos desta região é a elevada pluviosidade 

compreendendo limites de m6dias anuais entre 1750 e 2550 mm. O período 

chuvoso inicia praticamente em outubro, prolongando-se até maio ou junho. 0 s  

dados climáticos observados do ano de 2001 foram respectivamente: 25,4-29,g°C, 

2.016mm e 71-87% e 86-98% para a temperatura média, pluviosidade e umidade 

relativa média e máxima foram (Figura 2). 

A área do Campus é constituída por solos formados por sedimentos da 

Formação Alter do Chão, do Cetáceo Superior, consistindo de arenitos caulínicos, 

argilitos, grauvacas e brechas intraforhacionais de coloração brumo-amarelada, 

representados principalmente pelas classes de Latossolos Amarelos textura argilosa 

associados aos Podzólicos Amarelos, ocorrem também sem muita expressão 

pequenas manchas de solo que pertencem d classe das Areias Quartzosas (Barreira 

& Cavicchioli, 1997). 
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Figura 2 - Características do dima do Município de Manaus, Amazonas no 
penodo de 2001 

Fonte: INMETIAM 

Da área total da floresta do Campus, os Latossolos Amarelos constituem 

33437 ha (56.58% da área total), os Podz6licos Amarelos somam 219,74 ha 

(37,12%) e as Areias Quartzosas 37,29 ha (6,30%) (Barros, 1998). 

De acordo com Barreira & Caviccioli (1997). os mananciais da floresta do 

Campus são tributários da Bacia do Igarapé São Raimundo e a rede de drenagem é 

constituída por duas micro-bacias: dos cursos d'água permanentes e dos cursos 

d'água intermitentes ou temporários, apresentando condições de potabilidade, por 

estarem localizadas dentro de uma área de vegetação primária. Essa rede de 

drenagem é formada por 26 nascentes, das quais 15 são de cursos d'água 

permanentes, oito cursos d'água intermitentes e duas nascentes denominadas de 

paleocanais. 



2.3 VEGFTAÇÃO 

O Campus da Universidade possui aproximadamente 594 hectares e 

apresenta características de mata primária perturbada e secundária. Representa 

aproximadamente 25% do total das áreas verdes públicas da cidade de Manaus e é 

considerada uma das maiores Breas verdes urbanas tropicais do mundo 

(Universidade do Amazonas, 1994). 

A área verde do Campus compreende uma Unidade de Conservação dentro 

do Sistema de Unidades de Conservação do Município de Manaus, que são áreas 

destinadas a conservar a qualidade ambienta1 e os sistemas naturais ali existentes, 

visando a melhoria da qualidade de vida da população local. Mas, por se tratar de 

um fragmento de floresta urbana, vem sofrendo fortes pressões antrópicas 

(Rebouças, 1999) (Figura 3). 

A cobertura vegetal dessa área é composta por espécies características de 

florestas tropicais, apresentando diferentes estratos e composição floristica. Izel & 

Custódio (1996), utilizando dados de fotointerpretaçáo, agruparam a cobertura dessa 

área em seis classes, a saber: Floresta ombrófila densa (262,79 ha), Floresta 

ombrófila aberta (259,24 ha), Vegetação de campinarana (15,Ol ha), Area de areal 

(13.09 ha), Area de cultivo (6,53 ha) e Area de ação antrópica (14,35 ha) (Figura 4). 

Atualmente em virtude do crescimento desordenado no entorno do campus e 

intervenções antrópicas internas a área verde vem perdendo sua cobertura 

gradualmente. Este fato foi recentemente verificado por meio de análise .de imagens 

de satélite Landsat para os anos de 1995 e 1999 observando que houve uma 

diminuiçao de sua área neste período (Marinho 81 Mesquita, 2001). 



Figure 3. A paisagm da 9era verde do Campur da UFAM. a) Vista ml do Campw da WAM; b) h de b a o  a de Ma& ~~ e c) de 
flaesta spxind8cia. 



Figura 4. Mapa da cobertura florestal da área do Carnpus da Universidade Federal do 
Amazonas - UFAM. 

Fonte: üepto. de Ci6naas Florestais, RAIUFAM; 1996 

Irmão & Tello (1996) realizaram um inventário floristico na área de floresta 

ombrófila densa no Campus da Universidade, verificando que as famílias mais 

representativas quanto ao número de espécies vegetais foram Lecythidaceae, 

Arecaceae, Burseraceae, Sapotaceae, Lauraceae, Mimosaceae, Sapindaceae, 

Meiastornataceae, Humiriaceae e Myristicaceae. As espécies mais abundantes 

foram Oenocarpus bacaba, Eschweileira coriacea, Profium sp., Chrysophyllum 

sanguinolenfum , Holopyxidium jarana, Ocotea sp . , Inga sp., Talisia sp., Miconia sp., 

Sacoglofis sp. e Vimla venosa, sendo que 0. bacaba foi a que obteve a maior 

presença na comunidade vegetal (1 1,3%). . 





3. ESPÉCIES DE ABELHAS ESTUDADAS 

Para os Neotrópicos são registradas aproximadamente 300 espécies de 

abelhas sem fetão (Camargo & Pedro, 1992), e somente para a AmazGnia ocorrem 

mais de 250 espécies (Camargo, 1990). Muitas dessas espécies correm risco de 

extinção em decorrência mais direta do desmatamento e queimadas que destroem 

seus ninhos presentes em ocos das árvores, em ninhos subterrâneos ou em outros 

locais (Kerr et a/. , 1996). 

As abelhas são criadas ou utilizadas de forma extrativa, especialmente para 

a obtenção de mel como alimento e remédio e cerume para vários fins, havendo 

ainda pouca informação sobre a sua biologia, interações ecológicas e manejo 

racional. 

Para o estudo foram selecionadas quatro espécies de abelhas sem ferrão 

(Apidae, Meliponinae): Melipona seminip memliae Cockerell, 191 9; MeiNona fulva 

Lepeletier, 1836; Cephalotngona femomta (Smith, 1854) e Trigona fu/viventris 

Guérin, 1835. 

As espécies escolhidas ocorrem nas áreas de floresta próximo a Manaus 

(Oliveira et a/., 1995). M. S. mem7lae é uma abelha muito promissora para a 

produção de mel e poIinizaç80 (Gondim, 1989; Aguilera-Peralta, 1999). C. femorata 

e M. fufva têm sido domesticadas recentemente por meliponicult6res da região e T. 

fulviventris ocorre naturalmente na área de estudo. No Anexo i são apresentados 

alguns aspectos dos ninhos das abelhas. 

Características biológicas dos ninhos e dados de distribuição geográfica das 

espécies foram registrados por Kerr ef a/. (1967). Camargo (1994) e Aguilera-Peralta 

(1 999) e serão descritas brevemente a seguir: 



3.1 Melipona semlnigm rnerrillae (jandaíra bocade-renda) 

Pode ser encontrada desde a região de Manaus (AM); ao sul até Paricatuba, 

no baixo Purus, ao oeste até a região dos rios Camanaú e Curiaú (AM), ondesentra 

em intergradação com a forma do rio Negro; ao norte, os limites são desconhecidos. 

Os ninhos são muito populosos podendo atingir até 1300 indivíduos 

adultoslcolônia, podendo ser encontrados em ocos de árvores geralmente ainda 

vivas e a diferentes alturas entre 2 a 15 m. 
i 
k 
i A entrada forma um tubo mais ou menos longo, aberto apicalmente em forma 
I 

/ de trombeta e, o buraco de passagem permite o trânsito de mais de uma abelha de 

! cada vez. Além disto o contorno da margem apical do tubo é provido de muitos 

I apêndices curtos e duros, lembrando uma engrenagem. 

1 3.2 Melipona fulwa (jandaíra amarela da Amazônia ou jandaíra preguiçosa) 
I Ocorre desde Manaus ao .longo do .Rio Branco chegando até a Guiana 
t 

! Britânica. Os ninhos sã-o geralmente pequenos podendo conter até 200 individuos 

adultos/colônia. São encontrados a diferentes alturas em ocos de árvores 

geralmente ainda vivas; a boca de entrada fica situada no centro de pequenos raios 

convergentes, feitos de barro endurecido de cor esbranquipda. 

3.3 Cephaotdgona femorata (mombucão) 

Encontrada desde o Panamá, Colômbia, Bolívia até o Sul do Brasil. Os 

j ninhos desta espécie si40 geralmente pequenos, podendo alcançar uma população 

i de 500-700 indivíduos adultoslcolônia. Geralmente fazem seus ninhos em brvores k 

vivas e a entrada é construlda com cerume. 
B 

i 
I 



3.4 Trlgona fulvivenfds (pé de pau) 
As espécies do gênero Tmona possuem ninhos bastante populosos, e ampla 

distribuição geográfica. T. fulviventns constrói preferencialmente os ninhos em raízes 

na base das árvores, como verificado na área de estudo, onde ocorre naturalmente. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram adquiridas colméias das espécies 

citadas de meliponicultores da região e do meliponário do INPA. As colonias de M. 

fulva (2) procederam do município de Presidente Figueiredo (AM) (Sr. Egidio 

Swade); as de C. femomta (23 do município de Itacoatiara (AM) (Sr. Fernando 

Duarte) e as de M. seminígrã mem7lae (2) do município de Manaus (AM) 

(meliponário do INPA). O -único ninho da espécie T. fulvivenhis (subtedneo) estava 

localizado-no estacionamento do- mini-campus. 

As colonias foram introduzidas no dia 17 de janeiro de 2001 no meliponário 

experimental instalado no Viveiro de Plantas F~tíferas e Florestais Martha Falcão, 

no mini-campus da Universidade Federal do Amazonas, onde foram acomodadas 

sobre cavaletes individuais distanciados a um metro do outro, a uma altura de 0,70 

m e protegidas individualmente com telha de fibrocimento (Anexo 2). A posição das 

colméias por espécie nos respectivos cavaletes foi realizada por meio de sorteio. 



4. FLUXO DE COLETA DE ABELHAS SEM FERRÁO (APIDAE, 

NIELIPONINAE) EM FLORESTA URBANA NA AMAZ~NIA 

CENTRAL 

4.1 INTRODUÇÃO 

As abelhas coletam néctar e pólen para alimentação e outras substancias 

como resina, argila, sementes para a construção de seus ninhos e óleo e perfume 

para outras funções (Roubik, 1989). A fonte açucarada de alimento é o néctar, 

enquanto a proteína é obtida dos grãos de pólen. O alimento coletado é armazenado 

na colônia em potes de cerume, após sofrer transformações para sua consenração 

(Hileio, 1999). 

A disponibilidade alimentar sofre variações devido alterações ambientais 

relacionadas a flutuações de temperatura, umidade relativa, intensidade luminosa, 

ventos e chuvas. Estes ciclos podem ser diários elou sazonais, influenciando o 

comportamento das abelhas, tanto no interior das colméias como na atividade 

externa (Hilário et a/., 2000). 

A atividade de coleta de recursos das abelhas é influenciada pela fisiologia e 

morfologia da abelha, condiçbes do clima, disponibilidade de alimento e competição 

com outras abelhas. No gênero Meíipona, por exemplo, as coletas de pólen ocorrem 

nas primeiras horas do dia e este fato pode estar relacionado diretamente com a 

oferta de Rores que se abrem durante as primeiras horas do dia (Buckmann, 1983; 

Sommeijer et a!., 1983; Roubik & Buckmann, 1984; Aguilera-Peralta, 1986; Santos, 

1991). 

Diversas abelhas sociais apresentam um pico de atividade de forrageamenb 

pela manhã, com o pico de pólen ocorrendo antes do pico de néctar, o que vem 

sendo atribuído aos padrões das plantas que apresentam pólen e néctar. A 



observação desse forrageamento de pólen tende a parar antes do meio dia pelo fato 

de somente o pólen estar acessível pela manhã ou porque as fontes não estão mais 

atrativas às abelhas (Roubik & Buchmann, 1984; Roubik, 1989). 

Em contraste ao néctar, o pólen de uma flor é um recurso finito, e uma vez 

removido, não é renovado. A falta de pólen durante a tarde pode ser um resultado 

combinado do pólen nas flores que abrem principalmente pela manhã e uma 

competição desordenada por pólen entre as abelhas (Biesmeijer, 1997). 

O efeito do tamanho das colonias e dos fatores climáticos sobre a eficiência 

de coletas de abelhas pode influenciar no comportamento de coleta conforme 

estudos de Hilário et a/. (2000; 2001) encontrando correla~ões positivas entre os 

aspectos mencionados. 

Pla Amazônia, o estudo de Santos (1991) com Melipona seminigra memllae 

verificou que esta abelha coleta pólen nas primeiras horas da manhã com um pico 

de coleta as 9:00 horas e apresenta alta fidelidade floral. 

Este capítulo tmfa da descrição do fluxo de coleta de pólen, néctar, resina e 

argila, por operárias de quatro espécies de abelhas sem ferráo na área do Campus 

da Universidade Federal do Amazonas com o objetivo de conhecer o padrão de 

coleta de recursos e dar subsidios para os estudos de análise polinica das fontes de 

pólen requeridas pelas abelhas. 

4.2 METODOLOGIA 

4.2.1 Area de estudo e Espécies de abelhas 

A caracterização da área de estudo e a descrição das espécies de abelhas 

estão apresentadas em detalhes nos tópicos 2 e 3. 



4.2.2 Fluxo de coleta de recursos 

Observaçdes da entrada de recursos nas colméias das espécies de abelhas 

foram realizadas nos meses de abril, junho, agosto e outubro de 2001, sendo um dia 

de observação para cada mês. 

Foram realizadas observaçaes de 15 minutos a cada hora, no intervalo de 

6:00 (nascer do sol) às 18:OO horas (por do sol) conforme metodologia proposta por 

Biesmeijer & Nieuswastadt (1 997). 

A atividade de forrageamento foi verificada a partir do número de abelhas 

retornando com recurso (pólen, néctar, resina e argila) para as colonias. O néctar foi 

distinguido a partir das abelhas sem carga visível, por seu abddmen mais dilatado e 

curvado para baixo e para T. fulviventris foram- consideradas trazendo néctar, todas 

as abelhas sem cargas, visto que o tamanho reduzido e a localização do ninho 

dificultaram as observaçbes. 

Um dia antes das observações, foi fixado na entrada das colméias de M.s. 

memllae, h?. fulva e C. femorata um pequeno pedaço de mangueira plástica 

transparente, a fim de facilitar o reconhecimento do material transportado pela 

abelha campeira. Este procedimento não .foi posslvel adotar para i. fulviventris 

devido à entrada do ninho estar localizado ao nível do solo e ntio permitir tal artificio. 

Neste caso, a entrada foi reduzida com papel possibilitando a passagem de uma 

abelha de cada vez. 

Os dados de T. fulvlviventris foram computados 5 minutos após as observações 
t 
1 das demais espécies, devido seu ninho estar localizado a cerca de 100 metros do 

local. As características da temperatura e umidade do local foram tomadas a cada 

hora nos dias de coleta com o auxílio de um terrnohigrômetro de leitura direta e 

I 
I 
f 
r 



dados climáticos gerais para a área de estudo, a partir de boletins climatológicos do 

INMETiAM. 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1 Padrão de forrageamento dos recursos coletados pelas abelhas 

As abelhas apresentaram atividade de fomgeamento durante todo o dia, 

concentrando o maior número de coletas pela manhã e diminuindo paulatinamente 

até as 18:OO. A seguir será descrito o fluxo de coleta de recursos para cada espécie 

de abelha: 

4.3.1.1 Fluxo dos recursos coletados por operárias de Melipona seminigra medlae 

As operárias de M.s. memllae que retomaram com carregamentos de pólen 

foram registradas nas primeiras horas da manhã. A maior coleta ocorreu entre 6:00 

a 9:00 horas com grande fluxo de campeiras retomando com pólen, que alcançou 

um máximo às 9:00 horas e foi diminuindo até as 15:00 horas (Figura 5 a). 

No mês de abril as coletas foram registradas até as 40:00 horas por ocasião 

de chuva hrte que impediu a continuidade das observações. Os meses de agosto e 

outubro representam melhor o padrão de coleta devido a ausência de chuvas que 

interferiram nas observações. Entretanto, este padrão apresentou um diferencial no 

mês de outubro quando as campeiras iniciaram o dia com uma grande coleta, porém 

reduzindo-a em seguida. (Figura 5 b). 

A coleta de néctar ocorreu praticamente ao longo de todo o dia, com picos 

entre 8:00 e 9:00 horas em abril, junho e outubro e as 7:00 horas em agosto. No 

mês de abril houve um crescimento a partir das 7:00 horas alcançando um pico às 

8:00 horas e decrescendo a partir das 10:OO horas por motivo de chuva (Figura 6 a). 



De modo geral a coleta de néctar ocorreu também a partir das 6:00 horas com maior 

atividade entre 8:00 e 12:OO horas e no mês de junho foi registrado até o final da 

tarde. 

Em junho houve variação do número de cargas de néctar ao longo do dia, 

com pico às 8 horas e decaindo a partir das horas seguintes, este mês registrou o 

maior número de coletas de néctar com uma breve interrupção ao meio dia devido 

forte chuva de curta duração. No mês de agosto houve um pico às 7:00 horas, 

decaindo em seguida e não mais registrando nenhuma carga de néctar (Figura 6 b). 

Quanto a resina, foi registrado um pequeno número de campeiras que 

retornaram com as primeiras cargas as 6:00 horas e, a partir deste horário houve 

maior uniformidade de coleta até as 17:OO horas. O número de campeiras variou de 

5 a 10 envolvidas na coleta. As cores das resinas observadas foram: amarelo, 

creme, vermelho e alaranjado e a consistdncia variou de leitosa a sólida e em 

algumas cargas havia sementes (Figura 7 a, b). 

O transporte de argila para as colméias nos meses de abril, junho e outubro 

foi muito reduzido ou sem nenhuma coleta. Já na mês de agosto a maior quantidade 

foi observada principalmente no período da tarde com pico as 17:00 horas (Figura 7 

a, b). 

O mês de agosto apresentou um padrão de coteta de argila melhor 

diferenciando dos outros meses, com um número maior de campeiras envolvidas na 

coleta e se prolongado por todo o dia. Este fato pode ter ocorrido devido a 

necessidade de aumento do espaço interno da colméia, uma vez que, neste período 

ocorre maior entrada de alimento, aumento da área de cria e armazenamento de 

alimento, então as abelhas aumentam o tamanho do ninho elevando a tampa da 
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colméia com baturne (material formado por argila, resina e sementes usados na 

construção do ninho). 

A argila era originária de locais mais úmidos, onde as operárias manipulavam- 

na usando as mandíbulas e patas posteriores, para em seguida transporta-la para a 

colméia. As cargas apresentaram cores que variaram de creme a amarelo escuro 

com bastante umidade (obs. pessoal). No mês de abril não houve coleta de argila e 

no mês de junho ocorreu somente as 16 horas. 
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Figura 5. Fluxo de coleta de p6len por operárias de M.s. memllae: a) 
Total de coletas, b) Coletas por dia de observação 



Total de coietas Msm 
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Figura 6. Fluxo de coleta de néctar por operArias de M.s. mem'llae: 
a) Total de coletas, b) Coietas por dia de observação 
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Figura 7. Fluxo de coleta de resina por operAnas de M.s. 
mem7iae: a) Total de coletas, b) Coletas por dia de obsenração 



Figura 8. Fiuxo de coleta de argila por oper6rias de M.s. 
memylae: a) Total de coletas, b) Coletas por dia de 
observação 

4.3.1.2 Fluxo dos recursos colefados por operãrias de Melipna fuiva 

As cargas de pólen foram registradas a partir das 6:00 horas, com um número 

maior entre 7:00 e 8:00 horas e seguindo até as 11:W horas. No mês de outubro 

não foi registrada nenhuma campeira retornando com pólen (Figura 9 a, b). 

De acordo com as observações, o néctar foi o recurso mais requerido em 

todos os meses, e foi coletado nas primeiras horas do dia com picos entre 7:00 e 

8:00 horas da manhã e as coletas persistiram at4 as 17 horas. No mês de junho 

houve um pico maior às 8:00 horas (58 coletas) e as 14:W horas (39 coietas). Nas 

observações dos meses de agosto e outubro, o período de maior coleta ocorreu no 

horhrio da manhã (Figura 10 a). 



O néctar foi muito coletado pelas campeiras nas pnmeiras horas da manhã e 

i também no período da tarde no mês de junho, alcançando um pico as 8:00 e 14:W 

i horas. Em outubro a coleta mais importante também foi de néctar, não sendo 

observado outro recurso ao longo do dia. As campeiras exploraram fontes de néctar 

logo pela manhã até as 9:00 horas e, após este horário somente I campeira 

retornou as 18:OO horas com n6ctar (Figura 10 b). 

Totai de cdetas Mf 
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Figura 9. Fluxo de coleta de pólen por operárias de M. fulva: a) 
Total de coletas, b) Coletas por dia de observação 



Figura 10. Fluxo de coleta de néctar por oper6rias de M. futva: 
a) Total de coletas, b) Coletas por dia de observaçao 

Esta espécie é conhecida popularmente como "jandaíra preguiçosan, talvez 

pelo fato de que ao longo do dia, a partir das 11:OO - 12:OO horas apresente uma 

redução na atividade quando comparada com outras espécies mais ativas. 

A coleta de resina foi pouco realizada pelas campeiras, ocorrendo das 8:00 às 

1500 horas. No mês de outubro náo houve registro de coleta de resina. Talvez o 

pouco número de cargas de resina esteja relacionado com o tamanho da colméia, 

que é pequena quando comparado com a de M.s. memilae (Figura 11 a, b). 

A argila foi coletada também na parte da manhã com maior número de 

coletas entre 8:00 e 10:00 horas e com um pico verificado às 9 horas (Figura 12 a, 

b). 



Figura 11. Fluxo de coleta de resina por operArias de M. fbiva: a) 
Total de coletas, b) Coletas por dia de observação 
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Figura 12. Fluxo de coleta de argila por operArias de M. fuha: a) 
Total de coletas, b) Coletas por dia de observaçilo 



8:OO. O maior número de campeiras com cargas de pólen foi registrado no mês de 

outubro. 

O recurso néctar foi o. mais coletado, apresentando maior intensidade nas 

primeiras horas da manhã e razoável coleta no final da tarde. O mês de outubro foi o 

que registrou o maior número de campeiras retomando (392) as 6:00 horas (Figura 

13 a, b). 

O padrão de coleta de néctar apresentou uma variação nos meses de 

observação. A coleta de abril, agosto e outubrose concentraram nas primeiras horas 

da manhã, com um decréscimo a partir das 10:OO e retomada às 13:OO. Na 

observação de junho, houve uma forte chuva as 12:OO que não permitiu a tomada de 

dados, mas notou-se um comportamento de coleta oposto ao dos outros meses, 

com maior ingresso ocorrendo entre 10:Oü e 14:00 horas (Figura 14 a, b), talvez em 

função da chuva que ocorreu neste intervalo. 

A coleta de resina seguiu o mesmo padrão que o de pólen, e a argila não foi 

coletada (Figura 15 a, b). 

O ninho de T. fulviventns está localizado no estacionamento do rnini-campus 

da Universidade do Amazonas, com a entrqda localizada ao nível do solo, na borda 

de um canteiro de 10 cm de altura. 

Estas abelhas iniciavam bem cedo suas atividades, que foi intensificada com 

o aumento da temperatura e prosseguiu até as 18:üO horas. Durante as chuvas de 

baixa a média intensidade e de curta duração, as campeiras continuavam a 

atividade de saída e entrada do ninho sem grande alteraqão. 

4.3.1.3 Fluxo de coleta de recursos por operárias de T-a fulviventris 

As campeiras desta espécie foram muito ativas durante todo o dia, coletando 

o pólen até as 17:00, com a maior coleta entre 6:00 e 9:00 horas e com o pico as 
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' Uma observação interessante é que por ocasião da época de chuvas, as 

abelhas fazem uma expansão na entrada para protege-la, em forma de "toldo". As 

abelhas utilizaram cerume e areia fina do local para ampliar a entrada e, algumas 

campeiras, ao retomarem com resina, depositavam de imediato suas cargas na 

borda da estrutura de entrada e depois a moldavam com as mandíbulas. 

Figura 13 - Fluxo de coleta de pólen por operárias de T. 
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fu&iventris: a) Total de coletas. b) Coletas por dia de 
obçenraçao 
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Figura 14. Fluxo de coleta de néctar por operárias de T. 
fuWentnS: a) Total de coletas, b) Coletas por dia de observação 
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Figura 15. Fluxo de coleta de resina por oper6rias de T. fulviventris: a) 
Total de coletas, b) Coletas por dia de observação 
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4.3.1.4 Fluxo dos recursos coletados por operárias de CephalotiiQona femorata 

1 C. femorata apresentou atividade de forrageamento diferente das demais 

espécies, iniciando o ingresso de recurso somente a partir de 8:00 horas com 

coletas de pólen, néctar e resina simultaneamente. 

A observação de junho representa melhor a atividade desta espécie, uma vez 

que na observação do mês de abril houve nterferência de chuvas. O recurso mais 

requerido foi o néctar, seguido de pólen e resina. A presença de pólen foi verificada 

entre 8:00 as 11:OO horas e com maior número de cargas as 11:OO. As cargas de 

resina foram registradas entre 7:00 e 9:00 horas. Ao meio dia ocorreu uma chuva de 

curta duração, suficiente para paralisar a saída de campeiras, o que demonstra uma 

associação muito giande com os fatores climáticos, principalmente precipitação e- 

temperatura (Figuras 16, 17, 18). 

O fato de somente começarem a retornarem com cargas a partir das 8 horas, 

pode significar que necessitam de temperaturas mais elevadas para forrageamento 

ou trata-se de uma estratégia para evitar competição com abelhas mais fortes ou 

ainda que utilizem fontes mais específicas, pouco atrativas as demais abelhas. 

C. femorata não se adaptou no local onde foi instalada, embora tenha 

apresentado inicialmente um bom desenvolvimento, diminuiu a população e em 

seguida, pereceu no mês de agosto. Esta espécie foi observada no mês de 

setembro/2001 na área de estudo indicando apresentar colonia natural. 

O fato da colméia não apresentar seu estado de desenvolvimento ideal 

refletiu nas coletas de recursos, onde foram poucas as campeiras que retornaram 

com cargas de pólen, néctar ou resina. 

Os dados do fluxo de coleta desta espécie, apesar das condições da colméia 

e de serem apenas de dois meses, sugerem um ingresso de recursos que podem 
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Figura 16. Fluxo de coleta de pólen por operárias de C. femorata: a) 
Total de cotetas, b) Coletas por dia de observação 
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Figura 17. Fluxo de coleta de néctar por operárias de C. femorata: a) 
Total de coletas, b) Coletas por dia de observação 
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Figura 18. Fluxo de coleta de resina por operárias de C. femorata: a) 
Total de coletas, b) Coletas por dia de observação 

4.3.2 Atividade de coleta em diferentes horas do dia 

As abelhas coletaram simultaneamente pólen, néctar, resina e argila (exceto 

T. fulviventris e C. femorata, que não coletram argila) ao tongo do dia, havendo 

diferença do número de coletas de acordo com o recurso requerido e com as horas 

do dia. 

Para M.s. mernllae, M. fulva e C. femorata, as coletas de pblen ocorreram 

principalmente na manhã, enquanto que para T. fulviventris houve intensa atividade 

de entrada e saída de abelhas até o final da tarde. O néctar foi coletado ao longo de 

todo o dia com maior número de coletas após o meio-dia. 

O Quadro 1 apresenta o número total de abelhas amostradas por hora de 

observação e que foram agrupadas quanto ao percentual de recurso que 

transportava no pen'odo observado. De modo geral as abelhas diversificaram as 



coletas de recursos, mas em alguns horários direcionaram o esforço de coleta para 

um só recurso. 

Quadro 1. Número de campeiras amostradas por hora de observação 

Para M.s. merriillae os recursos foram coletados de maneira mais uniforme 

entre néctar e pólen até as 11:OO horas e, a partir deste horário os recursos resina e 

argila foram mais coletados durante a tarde, mas houve a prevalência de néctar 

quanto ao numero de coletas (Figura 19). 

Em M. fulva a coleta de pólen foi menos importante, com as abelhas 

concentrando as coletas em néctar durante todo o dia. O pólen apresentou coleta a 

partir das 7:00 até as 11:OO horas com poucas campeiras, como apresentado 

também para resina e argila (Figura 20). 

As campeiras de T. fulviventris coletaram néctar, pólen e resina por todo o 

dia. O padrão de coleta de pólen se assemelha ao de M.s. memilae, que ocorre 
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logo no início da manhã, mas continua até o final da tarde. O néctar foi o recurso 

mais coletado e com maior pico de coleta no período da tarde (Figura 21). 

A espécie C. femorata contou com um número reduzido de campeiras e o 

padrão de coleta diferiu das demais espécies, com o retorno de cargas a partir das 

8:00 horas. Coletou pólen, néctar e resina as 8:00 e 9:00 e somente néctar e pólen 

as 10:00 e 1 1 :00 horas (Figura 22). 

Horário de Observação 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

190 185 186 236 126 113 46 72 76 75 64 56 O 

66 115 133 96 46 36 3 21 43 9 19 1 O 

938 121 1 1316 764 903 496 169 430 407 380 407 541 1 

o o 9 9 7 7 o o o O o o O 



As resinas esMo disponibiluadas nas partes lenhasas, Rores e em outras 

partes das plantas e, de acordo com a estratégia de cada abelha pode ser utilizada 

em qualquer horário. Nas horas mais quentes do dia, talvez seja mais fácil para as 

abelhas remov8Em as partículas de resinas que ficam mais maleáveis. Registramos 

um caso nos arredores do melipon8rio do presente estudo, onde campeiras de T. 

fvhlventris e M.s. menilae foram observadas cdetando resina no caule de 

Eucaiyptus sp. por volta do meio dia. 

Resina 
i NBdar 

Fgwa 19. AIMdade de colata de M.s mcnjae em dihrentea horas do dia w'emtado as 
porcantagens de abdhas antrando com páien. néctar. resina e argila 

Rgua 20. AiMade de colata de M. fuiva em dkmiea horas do dia apmm~WO as 
porcentagens de abelhas entrando com pólen, néciar, resina a argila 



Figura 22. AtMdade de cdeiâ de C. hnwMt3 em bnerentas horas do dia apesaitado aS 
porcentagens de abelhas enbando mm pblen. néciar, resina e a@a 

4.3.3 Padrão de formgeamento de pólen para as espécies de abelhas 

O número de cargas de pólen ingressando nas colméias foi variável entre as 

espécies de abelhas, mas o padrão de coleta foi similar entre elas com algumas 

exceçoeS: 

a) T. fuivhnúh seguiu o padrão de d e t a  para pólen, com o início nas primeiras 

horas da manha, alcançando um pico as 8:00 horas e diminuindo em seguida, 

mas continuou a coletar pólen aié as 1700 horas o que nao ocorreu nas ouiras; 



b) C. feqlorata, transportou as primeiras cargas de pólen as 8:OQ horas e alcançou 

i 
I 

o pico as 11:00, quando encerrou suas atividades e m  função da chuva; 
V 

i c) A espécie M.s. merrilae normalmente iniciou suas coletas ao amanhecer, com 

pequeno número de campeiras com pólen e que aumentam gradativamente este 

número até as 8:00 quando alcançou seu máximo. Entretanto, no mês de 

outubro a observação das 6:00 computou um número elevado de  cargas de 

pólen, que talvez estivesse associado com o início de floração de Tapirira 

guianensis (Anacardiaceae), espécie muito atrativa para as abelhas. 

Este padrão de coleta sugere que as espécies d e  plantas mais atrativas estão 

florescendo na área de estudo, nas primeiras horas da manhã e estão sendo 

utilizadas ao mesmo tempo pelo conjunto de- abelhas. 'O fato de T. fulviventris 

continuar a coleta de pólen no período da tarde pode estar relacionado ao uso de 

espécies com floração mais longa e abundante como as palmeiras e outras fontes 

não interessantes para as outras espécies de abdhas. 

Quanto a C. femomta que coletou pólen a partir das 8:OQ horas ela poderia 

estar utilizando plantas que oferecem pólem um pouco mais tarde, onde a flor pode 

estar aberta e oferecer primeiro o néctar e depois o pólen, ou trata-se de habito 

próprio da espécie que necessita ser melhor estudado. Foram observadas 

campeiras desta espécie coletando pólen e nectar e m  flores de Vismia guianensis 

(Clusiaceae) entre 11:30 e 1290 horas o que denota uma estreita ligação com esta 

planta, uma vez que, não foram observadas outras abelhas nessas flores. 

Considerando o tamanho das colônias de M.s. menillae e T. fulvivenfns, 

pode-se considerar que apresentaram o padrão de coleta para pólen mais similar, 

apesar das diferenças de mecanismos de  comunicação e de nidiiicaçáo (Figura 23). 
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Figura 23. Padrão da atividade de d e t a  de póien das 
abelhas em relação ao número de cargas que entraram na 
cohnéia ao longo do dia 

A coleta de pólen em certas espécies de plantas que possuem flores com 

anteras poricidas que necessitam de vibração para remova-\o, favorece mais as 

Meli'na do que as Trigona. Entretanto, espécies como Cassia sp. e Miconia sp. 



I 

I são também utilizadas por Tngone por meio de outros mecanismos de aquisição de 
I 

j pólen (Marques-Souza, 1999). Possivelmente as espécies frequentem as mesmas 

1 fontes. 

4.3.4 Fatores climáticos e coleta de recursos 

O clima da região amazônica é caracterizado por dois períodos distintos 

diferenciados principalmente pela abundância das chuvas. O primeiro, chuvoso, 

compreende os meses de novembro até maio ou junho e o segundo que é o período 

mais seco nos meses julho a outubro. A umidade é sempre alta (84% a 90%) e as 

temperaturas medias anuais também são elevadas (Ribeiro, 1991). 

Observando as características ctimáticas dos dias de observação verificamos 

que a precipitação é o fator que mais influencia na atividade de coleta das abelhas, 

principalmente nos dias de chuvas intensas. Nos dias de chuvas menos intensas, as 

abelhas continuam o movimento externo a procura de recursos, com exceção de C. 

femorata que paralisa suas atividades (Figura 24). 

O mês de abril foi o mais crítico para todas as abelhas, devido às chuvas 

serem mais fortes e freqüentes. No dia da observação deste mês choveu 22 mm 

(10% do total das chuvas do mês) além de ser um período de baixa floração das 

' plantas (INMET, 2001). 

Relacionando os meses de maior atividade de coleta de recursos percebe-se 

r que no mês de junho (final do inverno) e em agosto as abelhas foram mais ativas. O 

I mês de junho coincide com o final das chuvas e inicio da floração e o de agosto com 

; t o período de maior floração das espécies de plantas (Figura 25). Nos meses de 

1 agosto e outubro as colméias foram favorecidas pela ausência de chuvas e o 



florescimento de muitas espécies que contribuíram para o aumento do número de 

coletas dos diferentes recursos. 

I 

I 
Figura 24. Características da temperatura e umidade local, nos dias de observação de coleta de 
recursos no mdipanário experimental da UFAM 

A umidade relativa parece não influenciar na coleta de recursos das abelhas, 

uma vez que devem estar adaptadas às condições regionais de alta umidade por 

todo o ano. Nas observações de abril e junho, as manhãs foram muito úmidas com 

chuvas ocorrendo na madrugada, no entanto, notou-se que as abelhas M.s. 

merrilae, M. fulva e T. fulviventns iniciaram as coletas antes do nascer do sol. 



A temperatura pode influenciar a coleta nos horários mais quentes do dia, 

uma vez que as abelhas diminuem as atividades entre 12:OO e 13:OO horas quando a 

ultrapassa os 35OC nos meses mais quentes do ano. 

Figura 25. Caracferfsücas do dima rias dias de observação de atividade de 
coleta de recursos. 

Fonte: INMETiAM 

A diferença do padrão de coleta entre as abelhas somente é observada mais 

claramente no mês de abril, enquanto nos outros meses a diferença ocorre quanto a 

intensidade de coleta proporcionada por grande florada no mes de junho e mais 

intensamente em agosto. . 

Santos (1991) estudando o padrão de coleta de M.s. memilae verificou que a 

atividade ocorre nas primeiras horas do dia iniciando entre 530 e com maior 

intensidade de coleta entre 6:00 e 7:30 na época seca e 6:00 e 8:30 na época 

chuvosa, podendo estender-se até as 9:00 horas. 

A atividade de coleta de pólen nas primeiras horas da manhã por Melipona 

tem sido destacado como uma característica para o g&nero (Sommeijer ef. ai., 1983; 

Guibu & Imperatriz-Fonseca, 1984; Roubik & Buchmann, 1984; Aguilera-Peralta, 

1986; Santos, 1991; Bruijn & Sommeijer, 1997; Roubik, 1989). 



RgUbik (1989), atribui a existência de um pico matutino de coleta de pólen a 

disponibilidade do recurso. O pólen é em geral abundantemente disponível nas 

primeiras horas da manhã, mas se torna escasso a tarde, como resultado da não 

reposição desse recurso. 

A maior freqüência de coleta neste horário pode estar relacionada com a 

oferta de flores. Buchmann (1983) cita que de modo geral, a antese floral 

usualmente ocorre antes ou ao amanhecer, estando as flores com pólen disponível e 

estigma receptivo durante as primeiras horas da manhã. 

Nem todas as plantas produzem alimento para as abelhas. A possibilidade de 

uma abelha coletar néctar ou pólen de plantas depende da distância entre esta e a 

colméia. A morfologia das plantas, além dos sentidos e as preferências alimentares 

das abelhas também apresentam um papel importante para a escolha das fontes 

(Biesmeijer, 1 997). 

Bruijn & Sommeijer (1997) assinalaram uma divisão temporal para a coleta de 

néctar, pólen e resina em Melipona beecheii e M. fasciafa, sendo os picos de coleta 

destes materiais bem separados no tempo. Os autores também estabeleceram uma 

diferenciação entre padrões de atividade de forrageamento, onde operárias de 

Melipona apresentaram um período de maior atividade de forrageamento que 

Tefragonisca angustula. 

A atividade de vôo da maior parte das abelhas ocorre, geralmente, em 

condições climáticas particulares como: ausência ou pouca pluviosidade, ausência 

ou pouco vento, faixas ideais de temperatura e umidade relativa. Tais condições 

variam muito conforme as espécies (Hilário et a/., 1999). 

Iwama (1977) apontou a temperatura, seguida de intensidade luminosa e 

umidade relativa, como fatores importantes no v60 efetivo de Tefragonisca 



I angustula, sendo a interação entre a temperatura e a intensidade luminosa o 

principal determinante de atividade de vôo, porque as abelhas não deixaram as 

colméias em baixas temperaturas, mesmo com intensidade luminosa apropriada. 

A disponibilidade de alimento passa por variações em decorrência de 

alterações ambientais relativas a temperatura, umidade relativa, intensidade de luz, 

velocidade do vento e variação da chuva. ~sses  ciclos podem ser diários elou 

sazonais, influenciando o comportamento das abelhas, tanto dentro das colméias 
I 
I como na atividade externa (Hilário et a/., 2000). 

Além dos fatores abiótícos, as condições internas das colônias influenciam a 

atividade de vôo. As forrageiras das colônias fortes de Melipona bicolor bicolor 

saíram e alcançaram picos máximos de atividade de vôo em temperaturas mais 

baixas do que as forrageiras das colônias fracas (Hilário et al., 1999). 

Fatores climáticos e o tamanho do ninho podem influenciar a atividade de 

coleta, uma vez que, é necessário um maior de campeiras para coletar alimento 

(Hilário ef a/., 2000; Hiláirio et ai., 2001). 

Hilário et a/. (1999) estudando a atividade externa de Melipona bicoior bicolor 

verificaram maior atividade no período da manhã, quando a umidade relativa foi 

mais elevada e a temperatura e a intensidade luminosa foi mais moderada. Os 

dados de colenias fracas, médias e fortes mostraram resultados muito diferentes, e 

há necessidade de estudar os limites da capacidade de vôo das abelhas sociais. 

A atividade de vôo de algumas espécies é limitada pela umidade relativa, 

como relatado por Kleinert-Giovannini (1982) para Plebeia emerina; lwama (1977), 

para Tetragonisca angustula; Oliveira (1973), trabalhando com Plebeia saiqui e 

Plebeia droryana e Imperatriz-Fonseca et al. (1985) com Plebeia remota. O oposto 

foi verificado por Guibu & lmperatriz-Fonseca (1984), que estabeleceram uma 



correlação positiva entre atividade de v60 e umidade relativa para Melipona 

quadrifasciata quadnfasciata, também verificado para Melipona bicolor bicolor. Estas 

duas espécies vivem em habitas com alta umidade relativa e portanto estão mais 

adaptadas as condições de alta umidade, como ocorre na região amazonica. 

Na região tropical, a disponibilidade de pólen não é fator limitante, mas a 

competição intraespecifica pode ocorrer envolvendo colônias fracas, médias e fortes 

(Hilhrio et a/., 2000). Este fato talvez tenha motivado um comportamento 

diferenciado para C. femorata na coleta de recursos. 

A atividade de coleta de resina e barro é importante para as colônias, mas 

não tanto como a coleta de pólen, que é a fonte de proteínas. A resina e o barro 

disponíveis com relativa abundância, provavelmente -náo oferei;em competição para 

sua coleta, podendo ocorrer a qualquer hora do dia. A resina e o barro utilizados 

para construção e calafetação no interior da colméia. O barro é coletado apenas no 

gênero Melipona, enquanto que resina é coletada por todos Meliponinae. Pela sua 

utilidade em vedar frestas, a resina deve ser mais útil no período de baixas 

temperaturas, dai a coleta mais pronunciada deste material no periodo de inverno 

por forrageiras de Plebeia pugnax (Hilhrio, 1999; iiilário et al., 2001). 

Resinas de frutos e sementes de Vismia spp. (Clusiaceae) e Coussapoua 

aspenfolja magnifolia (Cecropiaceae) são extensivamente coletados por Melipona e 

T ' o n a  nos trópicos na construção dos ninhos (Absy & Kerr, 1977; Roubik, 1989; 

Garcia et a/., 1 992). 

Bruijn & Somrneijer (1997) indicam uma divisão temporal de néctar, pólen e 

resina em M. beecheii e M. fasciata, com existência de picos muito diferentes no 

tempo. Colônias de M. bicolor bicolor comportaram-se da mesma maneira. O pico de 



coleta de pólen ocorreu no início da manhã e os picos de coleta de lama (argila) e 

resina ocorreram no final da tarde. 

Gilbert (1973) estudando o forrageamento de Tmona fulviventris na Costa 

Rica, verificou que a atividade de coleta iniciava-se antes do amanhecer, declinando 

em intensidade ao longo das horas da manhã e mantendo um nível estável ao meio 

dia, depois houve um crescimento com um segundo pico ao entardecer. Essa 

atividade de forragearnento parece ser característica de muitas espécies de Trigona, 

incluindo T. fulviventris. Os dados do presente trabalho corroboram com os autor 

quanto aos dois picos de atividade: o primeiro logo pela manhã e o segundo no final 

da tarde. 

As abelhas apresentaram atividade de forrageamento durante todo o dia, mas 

concentrando maior número de coletas pela manhã e diminuindo gradativamente 

até as 18:OO horas. C. femorata foi a espécies de abelha que mais se diferenciou 

nas atividades de coleta, retardando a coleta e transportando poucas cargas. 

O pólen foi coletado principalmente pela manhã das 6:00 às 11 :O0 horas, com 

pico de atividade entre 8:00 e 9:00 horas. M. fulva estendeu as coletas até as 14:00 

com pequeno número de cargas e T. fulviventris prolongou a coleta até as 17:OO 

horas. 

As abelhas coletaram simultaneamente pólen, néctar, resina e argila (exceto 

T. fulviventris e C. femorata, que nao coletam argila) ao longo do dia, havendo 

diferenças do número de coletas de acordo com o recurso requerido e com as horas 

do dia. 



A precipitação pluviométrica foi o fator que mais influenciou na atividade de 

coleta das abelhas, principalmente nos dias de fortes chuvas. Nos dias de chuva 

menos intensa as abelhas continuvam o movimento externo a procura de recursos, 

com exceção para C. femorata que paralisa totalmente suas atividades nos dias de 

chuva. 

A definição do fiuxo de coleta de pólen contribuiu para uma melhor 

compreensão do comportamento destas abelhas em relação as condições climáticas 

e da oferta de recursos na área de estudo. Forneceram também, suporte para os 

estudos das relações entre as espécies de abelhas e as plantas que elas visitam e 

talvez polinizem. 



(APIDAE, MELIPONINAE) EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA 

NA REGIAO DE MANAUS - AMAZONAS 

5.1 INTRODUÇÃO 

Estudos de grãos de pólen coletados pelas abelhas produtoras de mel têm 

especial importância para ampliar conhecimentos que permitam um aproveitamento 

racional da criação de abelhas nos trópicos, identificar as plantas cujas flores são 

visitadas pelas abelhas e detectar quais as espécies mais importantes no 

fornecimento de pólen, que é a principal fonte de proteínas para as abelhas 

(Martinho, 1975; Absy, et a\., 1984; Marques-Souza, 1999), bem como sua 

importância como agentes de polinização de espécies silvestres e comerciais 

(Magalhães, 1999; Venturieri, 2002). 

As abelhas sem ferrão constituem, de acordo com Johnson & Hubell(1974), o 

grupo mais abundante de insetos que se alimentam de pólen e n6ctar em áreas 

tropicais e um dos principais grupos de polinizadores (Bawa et a/., 1985), além de 

poderem ser utilizadas como indicadores da qualidade ambienta1 de diferentes 

ecossistemas (Kevan, 1 999). 

Toda informação adicional a respeito das abelhas, principalmente as nativas, 

e a sua coleta de pólen, são fatores que ajudam a compreender as interações que 

existem entre planta e polinizador e, ao mesmo tempo é mais um parâmetro que 

poderá ser utilizado nos estudos de preferência e competição por alimento em 

florestas tropicais (Johnson & Hubell, 1974; Roubik, 1980; Marques-Souza, 1999). 

Estudos da coleta de pólen por abelhas sem ferrão na Arnazonia foram 

realizados por Absy & Kerr (1977), Absy et al. (1980; 1984; í996), Santos (1991), 

Marques-Souza et a#. (1 995; 1996) e Marques-Souza (1 993; 1996; 1 999). 





estavam florescendo em um raio de 2 km a partir das colméias, para confecção de 

uma coleção de referência da área de estudo. O material vegetal foi incorporado ao 

Herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA e da Universidade 

I A identificação dos tipos polínicos foi realizada por meio de comparação com 

as lâminas de referência da área de estudo, com a coleção de pólen recente da 

Palinoteca do INPA e consultando literatura especializada sobre o assunto. 

De cada amostra foram contados 500 grãos de pólen e o resultado da 

contagem expressos em percentagem. Essa contagem foi adaptada de Vergeron 

(1964), que recomenda que se contem 1000 grãos em amostras de mel, para se 

calcular os parametros e a evolução dos nichos tróficos das abelhas, sendo que esta 

metodologia apresenta estabilidade na ocorrência de tipos polínicos a partir de 500 

grãos de pólen. 

5.2.3 Análise Estatística 

Para análise dos dados foram utilizadas as freqüências mensais dos tipos 

polínicos coletados pelas abelhas nos oito meses de coleta. 

Nos resultados foi calculado a Extensão do nicho polínico, através do índice 

de diversidade (H') de Shannon-Weaver (1949) e a Equitatividade (J') (Zar, 1994). A 

Sobreposiç%o do Nicho Polínico (PS) através do indice de similaridade de Jaccard 

(Brower ef a/., 1998). 

A análise de agrupamento usou o método hierhrquico e aglomerativo a partir 

das frequências mensais dos 90 tipos polínicos para as quatro espécies de abelhas 

estudadas e também considerando as freqüências dos tipos para cada abelha 
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individualmente. A distância euclidiana relativa foi usada como medida de 

dissimilaridade. Dendrogramas foram produzidos aplicando o método de Ward's 

(Ludwig & Reinolds, 1988) e os grupos foram definidos de maneira subjetiva usando 

os conhecimentos das freqtlências potinicas e da florlstica local. 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.3.1 Análise Polinica 

No período de março a outubro de 2001, foram cotetadas 177 amostras de 

pólen das espécies Melipona seminigra memylae (Msm), Melipona fulva (Mo, 

Trigona fulviventris (Tf) e Cephalofrigona femorata (Cf). 

Foram identificados 90 tipos polínicos para as espécies de abelhas, 

distribuldos em 32 familias, 67 géneros, 81 espécies e 9 tipos indeterrninados. As 

coletas de pólen para C. femomfa não foram realizadas nos meses de setembro e 

outubro em virtude da colméia ter perecido no início de setembro. 

Na Tabela 1, são apresentados os tipos polínicos com as respectivas 

freqüências polínicas por mês (média acumulada), onde são indicados os valores 

i em três intervalos de representatividade (>10%, de 1 a 10% e <I%), indicando que 

algumas fontes foram fornecedoras potenciais de pólen às abelhas e a maior parte 

foram fontes ocasionais elou complementares. O tipo de hábito das plantas para a 

coleta de pólen pelas abelhas contou com árvores (68%), ervas (10,9%), arbustos 

(9,5%), palmeiras (93%) e liana (1,3%). 

No Anexo 3 si40 apresentados os tipos polinicos e a ocorrência de coleta 

r pelas espécies de abelhas com a provável época de floração e no Anexo 4 estão 

contidas as espécies de plantas coletas na área de estudo para confecção de 

coleção de referência. 



Tabela 1. Tipos polinicos cdetados por abelhas no período de março a outubro de 2001, com freqU8ncia por m8s (>10% (x), de I-10% (o), 4% (+)) por abelhas e 
habito da planta. (Msm - Melipona seminigm merrüae, Mf - Melipona fuiva, Tf - Tngona fuhiventd, Cf - Çephalot@ona femorata). 

Amaranthaceae 
Anacardiaceae 

Família Tipo Polínico Meses 
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Araliaceae 
Asteraceae 

Espécies de Abelhas Hábito 
Msm Mf Tf Cf 

Bixaceae 
Bom bacaceae 
Burseraceae 
Caesalpiniaceae 

Cecropiaceae 
Clusiaceae 
Cucurbitaceae 
Cyperaceae 

Euphorbiaceae 
Fabaceae 

A#hemanthera tenella Colla 
Tapirim guianensis Au bl. 
Spondias mombin Aubl. 
Schefílera morotdoni (Aubl.) Frodin 
Eupatorium sp. 
Mikania sp. 
Wedellia paludosa DC 
Bixa omlkna L. 
Bombax munguba 
Protium heptaphyllum 
Caesalpinia sp. I 
Caesalpnia sp. 2 
Cassia sp.1 
Cassia sp.2 
Cassia quinquangulata L.C.Rich 
Cassia munijuga 
Cenostigma tocantinum Ducke 
Scierolobium sp. 
Cecmpia sp. 
Vismia guianensis Choisy (Aubl.) 
Gurania coccinea Cogn. 
Cyperus sp. 
Rhynchospom pubera (Vhal.) Boeck 
Atchomea casfaneifolia 
Aeschynomene sp. 
Clitoria racemosa 
Eryúina sp. 
Stylosanthes sp. 
Vataeiropsis sp. 
Fabaceae 1 

+ X X 

X X X X  

+ X 

+ o o o o +  X X X  

o X 

X + + X X 

+ + +  X 

X + O X X 

+ X 

X X O O X 0 0  X X X X  

X X O X  X X X X X  

o X 

0 0 0 0 0  X 

O O O X X X  X X 

O O X 

O X 

X O + X X 

+ + X X X 

+ o o X x X 

X X X X  X 

o X 

O o X O X 

o X 

O o o x  X 

o X 

O X 

O O X 

+ X 

erva 
árvore 
árvore 
arvore 
árvore 
erva 
erva 

arvore 
árvore 
á more 
árvore 
árvore 
árvore 
árvore 
liana 

Brvore 
árvore 
árvore 
árvore 
árvore 
diana 
erva 
erva 

árvore 
erva 

árvore 
árvore 



Flacourtiaceae 
Graminae 
Loranthaceae 
Malpighiaceae 

Malvaceae 
Melastomataceae 

Mimosaceae 

Moraceae 

Myristicaceae 
Myrtaceae 

Tipo Pollnico Meses 
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Espkcies de Abelhas Hábito 
Msm Mf Tf Cf 

Casearia grandh7ora Cam bess x x x x árvore 
Andmpogon sp. o x x erva 
Phtirusa michrantha Eichl. O x o x x x x eplfita 
Byrsonima Mata o o x x x árvore 
Byrsonima chrysophylla H. B. K. x x x x  x x x x árvore 
Byrsonima cmsifolia x x árvore 
Malpbhia punicifolia L.. o x árvore 
Umna lobata + x arbusto 
Bellucia gbssuatiokies (L.) Tnana o x o + o  x x árvore 
Mbnia mynanthera X ~ X X X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Miconia poeppbii Cogn. x x árvore 
Micona sp. + + x x 
Mounri sp. O x á rvore 
Dinizia excelsa Ducke + x árvore 
Inga alba (SW.) Wiiid. x O O + x x x árvore 
Inga edulis Mart. + O x x árvore 
Leucaena leucocephala o x x x x o x  x x x  árvore 
Mimosa guilandinae (DC) Barneby var. spruceana 
(Benth) Barneby + x liana 
Mimosa pudka L. + o + x x x x arbusto 
Sttyphnodendron guianensis (Aubl) Benth x x x x x x arbusto 
Antocarpus sp. O x x árvore 
Fkus sp. + x 
Moms sp. o o o x x x árvore 
Poumuma acuminata O x 
Virola venosa (Benth.) Warb. o x x x x árvore 
Euca&ptus sp. + x árvore 
Eugenia stipitata Mc. Vaugh. o o x  x x o + x x x  árvore 
Myrcia amazonka DC o x árvore 
Myrcia fallax (Rich.) DC x x x x x árvore 
Mynia sybatka (G. Mey.) DC o x x x x árvore 
Syzigium malaccensis L. x x x x x árvore 
Psidum sp. O O X árvore 



Oxalidaceae Avemoa carambola Adarns 
Palrnae Astrocalyum aculeatum G. Mey . 

Attaba maripa (Aubl.) Mart. 
Euterpe oleracea Engel 
Euterpe precatona Mart 
Maudia tibxuosa L.. f. 
Maximiliana martiana 
Palmae 1 

Piperaceae Piper sp. 
Rubiaceae B m n a  latrfoia (Aubl.) K. Sch. 

Dbidia sp. 
Wamwczia scwackei K. Sch. 

Rutaceae Zanthaxyllum rhoi7olium Larn . 
Sapindaceae Matayba sp. 

Seqania sp. 
Talisia sp. 

Turneraceae Tumera ulmifolia L. 
Verbenaceae Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl. 
Tipos Indetenninados Tipo Fabaceae 

Tipo Melia 
Tipo Sapindaceae 
Tipo Tornovita 
Tipo Visrnia 
Tricolporado psilado 
Tricolporado reticulado 1 
Tricolporado reticulado 2 
Tricolporado verrugado 

Família Tipo Pollnico Meses 
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ou1 

X O X 

+ X X X X 

0 0 + X 0 0 X 0 X X X X  
X o + o  X X 

O O X X 

x o o  O + X X 

O X X 

O O X 

+ + X X 

o X 

+ X 

X 

O + X 

O X X 

+ + X 

X + X X X 

+ + + + o  X X 

+ + X X 

O X 

o + + X 

X 

O X 

o X 

o X 

X X 

o O X 

o X 

Espdcies de Abelhas Hábito 
Msm Mf Tf Cf 

arvore 
árvore 

palmeira 
palmeira 
palmeira 
palmeira 
palmeira 
palmeira 
arbusto 
arbusto 
arbusto 
á rvore 
á ~ 0 i e  
árvore 
á rvore 
árvore 
arbusto 
arbusto 

No de farnllias 18 15 20 17 16 16 15 9 19 18 22 20 
No de amostras de pblen/espdcie de abelha 58 31 61 27 



O número total de fontes utilizadas pelas abelhas ficou assim distribuído em 

ordem decrescente: T. fulviventris (58), M.s. merrillae (41), C. femorata (34) e M. 

fulva (25) (Figura 26). T. fulviventris foi a abelha que mais diversificou as visitas as 

fontes de pólen, coletando 58 tipos polínicos no periodo, e tendo no mês de maio 

coletado o máximo de tipos polínicos (21) (Figura 27). 

Figura 26. Número total de tipos polfnicos coletados pelas abelhas no 
periodo de março a outubro de 2001. Mçm - Mellpona seminigm 
menillae, Mf - IWel@ona f u h ,  Tf - T-na fuíviwentris, Cf - 
CephaEotrFgona femomta 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Figura 27. Piúrnem de tipos poltnicos coletados pelas abelhas em cada m8s 
no periodo de março a outubro de 2001. Msm - MelYpona seminigra memlae, 
Mf - Melipona fulva, Tf - T m n a  fuIviventn3, Cf - Cephabtmna femmta 



As famílias vegetais mais visitadas quanto ao número de tipos polinicos foram 

! Caesalpiniaceae (9%), Fabaceae (8%). Mimosaceae (8%). Myrtaceae (8%) e 
I 

I Palmae (8%) (Figura 28) e quanto à freqüência mensal foram: Melastomataceae 

i (14,28%), Myrtaceae (1 I ,86%), Mirnosaceae (1 1.61 %), Caesalpiniaceae (9,62%), 

Anacardiaceae (6,45%), Palmae (6,23), Malpighiacae (6,11%), Burseraceae (6,1%) 

e Clusiaceae (6%) (Figura 29). 

Figura 28. Distribuição porcentual das famílias vegetais em relaw ao número de tipos 
polinicos coltados pelas abelhas no período de matp a outubro de 2001 

Dos 90 tipos determinados, apenas 10 apresentaram freqüência maior que 

1 3% e ttotalizaram 62,2% do pólen coletado para as espécies de abelhas, onde os 

principais foram Miconia mynanthera ( I  2,72%), Leucaena bucocephala (9,4%), 

Tapirira guianensis (6,44%), Eugenia stipifata (6,13%), Protium heptaphyllum (6, I %) 

e Vismia guianensis (5,84%) (Figura 30). 

1 Nos Anexos 5 e 6 são apresentadas as fotos dos grãos de pólen e de 

algumas plantas da área de estudo que foram utilizadas pelas abelhas. 



Figura 29. Freqüéncia total das famílias utilizadas pelas espécies 
de abelhas no período de março a outubro de 2001 

Avaliando a coleta de recursos por espécie de abelha verificamos que para 

M.s. mernylae a contribuição polínica mais significativa foi da família Mimosaceae 

nos meses de abril a julho; Myrtaceae, em maio e agosto; Melastomataceae de 

junho a outubro e Burseraceae no mês de abril (Tabela 2). As esp6cies importantes 

para todo o período foram Leucaena leucocephala (20%), Mkonia myrianthera 

(1 9%), Pmtium heptaphyllum e Eugenia stipitafa (1 1 %) (Figura 31 ). 

caena leucocephaiía 

Tapirira guianensis 

roiium heptaphyllum 

Casearia g r a n d i i  Caesdpinia sp.1 
4% 5% 

Figura 30. Freqüéncia total de tipos pdinicos utilizados pelas 
espécies de abelhas no perlodo de março a outubro de 2001 



Avaliando a coleta de recursos por espécie de abelha verificamos que para 

M.s. medlae a contribuição polínica mais significativa foi da família Mimosaceae 

nos meses de abril a julho; Myrtaceae, em maio e agosto; Melastomataceae de 

junho a%utubro e Burseraceae no mês de abA (Tabela 2). As espécies importantes 

pata todo o período foram Leucaena leucocephaia (20%), Miconia myrianthera 

(1 9%), Protium heptaphyllum e Eugenia stipitata (1 1 %) (Figura 31). 

Tabeia 2. Tipos polínicos w m  respectivas frecl#&ncias mensais de d e t a  de pólen obtidos por Me@ona 
seminara mem7lae no períoda de março a outubro de 2001. (Freq. - Freguênaa pdinica tota0 

Família 

Loranthaceaa 
Malpig hiaceae 

T i  Pdíníco Meses Freq. 
Mar Abr Mai Jun Jul &o Sd Out % 

TwirPa guianensís 0,O 0,0 0,O 0,O 0,O 0,O 16,s 20 437 

Spondiiesmombin 0,O 0,O 0,O 0,O. 0,O 0.0 0,l O 0,Ol 

Wec&Hia p a l u & ~  0'0 0,O 0.0 0,O 0.05 0.96 0.03 0,O 0-05 

B K ~  orrthna 27.82 0,o 0,08 1 9  0'0 0,o 0,o 0.0 3.72 

M i u m  heptaphyüum 3,12 55.4 1.88 1,37 26,l 0,83 1,13 0,O 1122 

CaesaIpinfa sp. 1 0.0 0,O 0,O 13,82 0,O 0,O 0,O 0,O 1,73 

Sciedobiom sp. 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 2,3 0,O 0,O 0.29 

SP. 0,oz 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 0,oo 
-0sPOre PUbera 0,O 0,O 0,O 0,O 0.0 0,O 1.76 0,O 022 
Aeschynomene sp. 9-65 0.0 0,o 0,o 0,o 0,o 0.0 0,o 1.21 

Vataeirupsis sp. 0,O 0,O 0,0 0.0 0.0 16.13 20,3 0,O 4 , s  
Phtirusa michrsnlhe 0,02 1,45 0,O 0,O 0,O 0.0 0,O 0,O 0,18 

Bj.rswfimadnysphyfla 14.82 0,17 0,0 0,0 0,O 0,O 0.0 0.0 1,87 
Byrsopirna crassãolia 10,07 0,O 0,O 0'0 0,O 0,O 0,O 0,O 126 

Mioonm myfianfheta 11,Q 1 0,15 39.37 22.47 27.56 18,4 34,48 19,41 

Miconiai sp. 0,o 0.02 0,o 0,o 0.0 0.0 0,o 0.0 0,00 

1nga.APba 12,15 0,O 0,0 0.0 0,O 0,O 0,O 0,O 132 
Inga eduk 0,O 0,52 0,O 0,O 0,O 0,16 QO 0,O 0,08 
Leucaem let~xxtphala 2.35 39,62 23,17 41.8 34.72 z 8  14,6 0.0 19,88 
Mimarepu&a 0.3 0,42 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,W 
sityphnodenclon guienensis 0,O 0,O 12,06 0,O 0,O 0,0 0,0 0.0 131 
iubus Sp. 0,M 0,42 0,O 0,O 0,O 0,O 0.0 0,O 0,05 
Vivenara  0,O 0,O 1942 0.0 0,O 0,O 0,0 0,O 1,30 
Eucaiypius sp. 0,O 0,O 0,O 0,85 0,O 0,O 0,O 0,O 0,ll 
Eugenia shjoitefe 7,4 0,O 11,W 0,O 12,5 50,2 6,2 0,16 10,94 
Myrcieeirlazoníca 0,O 0,O 8,42 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 1,05 

Myrch fellax 0,O 0.0 29,32 0,O 0,O 0,O 0,0 0,O 3,66 
íUyd~syhaa9 0.0 0,0 0,O 0.0 0.0 0,0 10.26 20 3.78 
Psidium sp. 0,O 0,O 0,0 0,O 0,O 0,O 0,O l,16 0,14 
SyzrgIum malaccensis 0.0 0,O 255 0,O 0,0 0,O 0,O 0,O 0.32 
Ashxfyum ecuieetum 0,O 0,17 0,0 0,0 0,O 0,O 0,O 0,O 0,02 
A t t e l e a m  0,O 0,O O,& 0,O 0,025 0,O 0,b 0.0 0,06 
Meuritia tlexuose 0.0 0,12 0.0 0.0 0,O 0.0 0,O 0.0 0,Ol 
M&yitn,Wiane martiana 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 10,43 0,O 1.30 
w8lSZüUCZ~ SCWXkt?i 0,o 0.0 0,o O,= 0,0 0,o 0,o 0,o 0.11 



F i  31. FregPBnds dos tipos pollnicos mais hpcwhntea para M.a me& no perlodo de 
m a p a  aihiko de 2001 

L. leucocephala ocorreu de março a setembro, com valores significativos em 

abril (39,63%), junho (41,8%) e em julho (34.72%). seguida de M. mydanfhem que 

ocorreu em todo o perlodo com picos em junho (39,37%) e em outubro (3448%). P. 

heptapyllum que ocorreu em sete meses obteve sua maior freqMnaa em abril 

(55,4%) e E. stipitata contribuiu no mês de agosto com 50,2% do pólen coletado. 

Para M. @/va as famílias foram Anacardiaceae de setembo a outubro, 

Mimosacee em abril, maio e jullho; Caesalpiniaceae em junho e setembro; 

Myrtaceae em maio, julho e agosto e Melastomataceae em agosto (Tabela 3). As 



espécies de maiores frequências para todo o período foram Tapirira guianensis 

(1 8,75%), Leucaena leucocephala (1 3,9%), Caesalpinia sp. I (1 2,8%), Miconia 

myrianfhera (1 2,04%) e Eugenia sfipifafa (1 0,53%). 7'. guianensis ocorreu nos meses 

de setembro (50%) e outubro (100%), sendo que neste último as abelhas utilizaram 

somente esta espécie como fonte de pólen; L. leucocephala com um pico no mês de 

julho (57,4%), Caesalpinia sp.1 nos meses de julho (45,8%) e setembro (50%), M. 

myrianthera nos meses de junho (27,1%) e agosto (48,6%) e E. sfipifafa nos meses 

de julho (24,9%) e agosto (43%) (Figura 32). 

Tabela 3. Tipos polínicos com respectivas freq0Bncias mensais de coleta de pólen obtidos por 
Mel@ona fuha no período de março a outubro de 2001. (Freq. - Freqíiénãs polinica total) 

Famíiia Especie Meses Freq. . 
Mar Abr Mai Jun Jul &o Set Out % 

Anacardiaceae Tepinia guianensis 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 0.0 50 100 18,75 
Ardiaceae S c h e f f l e z e e i  0,s 0,O 0,O 4,2 0,0 0,O 0,O 0,O 0,59 
Bixaceae Bka mliana 37 0.0 90  0,0 0,0 0,O 0.0 0,O 4,63 
Burseraceae W u m  heptaphyfhm 13,8 30 2,91 0,0 16,45 7.5 0,l 0,O 8,85 
Caesaipiniaceae Caesalpk,L sp. 1 0-0 6,7 0,O 45,s 0,O 0,O 49,Q 0,O 12,ôO 

Cessia sp. 2 0,O 0,O 0,O 8 0,O 0,O 90 0.0 1,OO 
í3msügma focanfiirtum 0,O 0,O 0,O 0,O 0,l 0,O 0,O 0,O 0,Ol 

Fabaceae Siybanthes sp. 0,O 0,O 0,04 0-0 90  0,O 0.0 0.0 0,Ol 
Graminae - sp. 0.0 0.0 0,O 0.0 0,O 0,s 0,O 0,O 0.11 

Loranthaceae PMWsa mchraniim 0,O 2.62 0,O 0,O 40 0,O 0,0 0.0 0,33 

Maipiihiaceae Byrsanrina&ryq&yBa OVO 7 0,O 0,0 0,0 0,0 0,O 0,O 988 
Byrsonima ciliata 41,5 0,0 2,68 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 552 

Meiastomataceae Míconia m y n m y n ~ m  0,O 8,85 10,62 27,l ?,?5 48,s 0,O 0,O 12,W 
hihmosaceae LeUca3na k3mxephaja 7.2 1922 27.51 0,O S.4 0.0 0.0 40 13,W 

MimOSdp~dktl 0.0 0'0 0,02 0,O 0,o 0,o 0,o 0,o 0.00 
Syph~ncbonguianensis 0,O 11,s 17,53 0,O 0,O 0,O 0,O 0,O 3,63 

Moraceee Fkw sp 0,O 0,12 0.0 0.0 0.0 0,0 OVO 0-0 0,02 

Myrtaceae Eugenia st@itata 0,O 0,0 16,37 0.0 24,9 43 0,O 0,O 10,53 

M y r c i a w  0,O 0.0 17.48 0,O 0,O 0,O 0,O 0,0 218 
Sygirbm makxensis 0.0 0,O 4.71 0.0 0.0 0-0 0.0 0,O 9.59 

P a l m  A ~ ~ a  0,O 0.0 0'0 14'8 0,O 0'0 0,0 0,O 1,85 

P'iperaceae PWSP. 0,o 0.0 0.02 0,o q o  0,o 0,o 0,o 0.00 
Sapindaceae Tahm sp. 0,O 13,Q7 0,O 0,O 0.0 0.0 0,O 0,O 1,75 
Tumeraceae Twnera ulmifoIia 0,O 0,O 0,O 0,l 0,O 0,O 0,O 0,0 0,Ol 
Vanaceae Sachytarphetacayemnensis 0,O 0,O 0,08 0,O 0,O 0,0 0,O 0,O 0,Ol 

Total (96) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
NO de deteslméçnotal 2 8  9 2 4 2 3 1 3 1  

~ d a l  de tipos 5 1 0 1 2  6 5 4 3 1 2 5  
Tatal de famílias 5 9  7 5 5 4 2 1 1 8  
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F i i  32. FmqWda dor iipoa palnicos mais bnwiimies pra M. W no pedodo de 
rn- a ouhibm de 2001 

As familias coletadas por T. fukiventris induem Melastomataceae em junho e 

julho; Palmae em março e julho; Caesalpiniaceae em julho; Euphorbiaceae em 

outubro, Moraceae em setembro e Myrtaceae em maio (Tabela 4). As espécies mais 

utilizadas foram Miconia mmnthem (11,3%), Alchomea castaneifolia (10,8%), 

MONS sp. (6,95%), Cassia sp.2 (6,1%) e Astmcaryum aculeatum (5,4%). 

Destacandese os tipos M. myrfathem que obteve picos nos meses de junho 

(57,33%) e julho (17,17%) e Alchomea castaneiblia em outubro (68,24%) (Figura 

33). 

Os 10 tipos mais importantes para T. fuhentris totaiiiram 60,1%, e 31 

tipos apresentaram frequencias menores que i%, sugerindo que n8o houve uma 

concentraç8o de coleta em fontes muito ricas como M. myrianthem, por exemplo, 

mas uma diversificaçao em fontes importantes e ocasionais. Como fontes 

importantes podemos indicar as espécies de palmeiras que juntas obtiveram 16,49% 

de todo o pólen coletado no período estudado para esta abelha. 



Tsbela 4. T í  pdlrlms mm respectivas keqO(kicias mcnsam de cáeta de pMen &lidos por T-e 
~ m ~ o d o d e ~ a o r i t u b m & n w ) l . F e q . - F r e g O B n b s p o l i r l c a * .  
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C. femomta concentrou sua coleta nas famílias Clusiaceae nos meses de 

maio a agosto; Flacwrtiaceae de julho a agosto e Loranthaceae no mês de abril 

(Tabela 5). As espécies importantes foram Vismia gdnensis (28,73%), Casearia 

gmndiflom (16,75%) e Phtnvsa mkhmntha (13,18%) (Figura 34). As seis espécies 

principais totalizaram 75,75% de todo o pólen detado para o período. 

Vismia guianensis ocorreu de maio a agosto com freqll6ncias importantes 

para todos os meses, sendo que os meses de julho (542%) e agosto (566%) foram 

os de maior coleta; Casearia gmndiilom ocomu de junho a agosto, sendo que no 

mês de julho alcançou maior freqllenaa pdlnica (42,2%). Outra espécie foi P. 

mkhmntha que obteve um valor de destaque no mês de abril (77.6%). 

De modo geral poucos tipos pdínicos tiveram um grande destaque quanto 

aos valores de freqll8ncia polínica e outros apresentaram grande ocorrência no 

período, pohm com freqll6ncias inferiores. Estes tipos apesar da pequena 

contribuiçfio pdínica, foram importantes para as abelhas na complementaçfio da 

Figua 33. F r e q M a  dos tipos pdinicos mais impatantes para T. hhknbis no pelíodo de m m  a 
outubro de 2001 



dieta e manutenção das colônias. O número de tipos polínicos coletados pelas 

abelhas em cada amostra foi reduzido, ocorrendo no máximo cinco. 

Inúmeros fatores são responsáveis pela coleta eficiente de recursos pelas 

abelhas entre eles destacam-se: a quantidade de flores, a facilidade de acesso ao 

pólen ou néctar, a distância das fontes, a capacidade de comunicação entre as 

operárias entre outros. 

Na área do campus da Universidade Federal do Amazonas diversas famílias 

vegetais e respectivas espécies foram utilizadas pelas abelhas em diferentes 

proporções, de acordo com as peculiaridades e preferências ao longo do periodo de 

estudo. 

Tabela 5. Tipas polinicos cam res(lectn/as fi-eqU%nciaç mensais de úoleta de p6ien abtidus por 
Cephabfrigona femmta no periodo de março a agosto de 2001. (Freq. - FreqMncia pdlnica total) 

Eupatcdm sp. 
Wrania sp. 

M i u m  Siepfqhyüm 

cmsa@Yíb sp. 7 

Cenartipa tacentinum 

vida W O S B  

MyrcYi max 

Mar Abr 

0,o 0,o 
0.0 0,o 
0,o O,o 
24,7 0,0 
0,85 1,8 

1.8 0,O 
25,5 7 

0,o qo  
0,o 0,o 
0,o 0,o 
0,o 0,o 
o,o 0.0 
1.25 7i,6 
0,o 0,o 
20.5 0,O 
0,05 0,O 

0,o O,o 

20,7 O,o 
0,o 0,o 
0,o 0,o 
0,o O,o 
0,o 0,o 
0,l 0,0 
O,o 2 

435 0,o 

0,o 0,o 
0,o 0,o 

Alleses 
Mai Jun 

0'0 0,02 
2,6 0.45 
0,O 3,82 
0.0 0,14 

O,o 0-0 
0,o 0-0 
0,o 0.0 
qo 0,o 

47.48 14.05 

1,91 0,O 
5.85 0.0 
0,O 34,88 
0.0 0.25 

16,s n,s 
0,o 0,o 

0,o 0,o 
O,o 0,o 
0.02 0,57 
0,05 0,O 
0,O 902 
I 0,o 

0,02 O,o 
0,2 0,0 
0,o 0,o 
0,o O,o 

19,a a,@ 
5 0.0 

Freq. 
&o % 

0,o 0,003 
0'8 0,642 
0,O 0,037 
0,O 4,141 
0,O 0,442 

0,o 0.300 
0-0 5,418 

O,& 0,008 
W,6 28,Ml 
0,O 0,318 
0,O 0.B75 
23.4 16,752 
0,O 13,188 

0-0 7 , w  
0,O 3,418 

0,o 0,008 
0-2 0,033 
5 4,383 

0,o 0,008 
0,o 0,003 
0,O 0.480 
O,o 0,003 

0,o 0,050 
0,O 0,333 
0,0 0,759 

0.0 3.248 
0,O 0,834 



Figua 34. FreqOBnOa dos tipos paliiicos mais hpatpntes para C. f e d  no periodo de maw a 
outubro de 2001 

A família Melastomataceae foi a que mais contribuiu na quantidade de p6len 

para as abelhas estudadas, onde a espécie Miconia myrianthem foi a mais 

requerida, entre as demais coletadas, o que corrobora com os estudos realizados 

em Manaus (AM) por Santos (1991). onde a mesma foi constante em seis meses de 

coleta (setembro a fevereiro) para M.s. memSlae e o de Marques-Souza (1999) onde 

esta família também foi muito importante para cinco meliponíneos durante todo o 

ano. 
I 



f36 

A espécie M. myryanfhem floresceu praticamente o ano inteiro na área do 

campus da UFAWI. Suas flores são brancas, agrupadas em inflorescências terminais 

com duração de poucos dias, mas muito atrativas às abelhas. A abertura das flores 

ocorreu nas primeiras horas da manhã, e as abelhas transportaram grande 
i' 

quantidade de pólen para as colméias. Normalmente são árvores com mais de 4 m 

de altura e muito abundantes na área de floresta secundária. 

Absy & Kerr (19i7) registraram um período de floração intermitente de plantas 

do gênero Miconia, como M. myrianthera que florescem quase o ano inteiro, e que 

apresentam em algumas épocas, picos de floração, com uma explosão de flores 

abertas. Nesses dias, a coleta de pólen pelas abelhas é intensa, chegando a 

ultrapassar o horário habitual. 

A polinização da família Melastomataceae é principalmente entomófila e as 

flores nao contêm néctar, com exceção do gênero Blakea (Ribeiro et a/., 1999). A 

maior parte das espécies de Melastomataceae é grande fornecedora de pólen e 

muitas delas florescem o ano inteiro. As suas flores possuem pólen não exposto 

(protegidos dentro de anteras tubulares e poricidas), com deiscência apical na 

i maioria dos casos e as abelhas precisam vibrar as anteras para terem acesso ao 

pólen. Este método conhecido com "buu pollination" é praticado somente por 

determinadas abelhas, nas quais se incluem as Melipona (Buchmann, 1974). 

Outras espécies de abelhas c o m  as Apis, Twona, Scaptotrigona, 

Friseomeliffa entre outras, não vibram as anteras o que dificulta a coleta de grãos de 

pólen. Essas abelhas desenvolveram, então, outros métodos de coleta para esse 

tipo de planta, como o hábito de cortar as anteras para coletar pólen ou abrir orifícios 

na base da flor para coletar néctar (Cortopassi-Laurino, 1982; Roubik, 1982; Wille, 

í 983; Marques-Souza et al., 7993). 



Laroca (1970) constatou que operárias de Trigona fuh/iventrb guianae 
S 

realizavam o corte nas anteras de quatro espécies de Tibouchina 
:'r 

)I 

(Melastomataceae) para a coleta de pólen. Este método talvez possa ter sido usado 

por T. fulviventns associado a outra forma de coleta, uma vez que a espécie M. 

myrianthera foi a que alcançou o maior valor de frequência polínica para esta 

abelha. 

Renner (1983) estudou 34 espécies de Melastomataceae pertencentes a 

floresta amazonica e mata atlântica e constatou que todas tiveram suas anteras 

danificadas pela ação das Trigona, que cortam os botões florais para poderem ter 

acesso ao pólen. 

Esses métodos uilegítimosn de coleta são prejudiciais a essas plantas, uma 

vez que além de danificar as partes das mesmas, não há o contato do visitante com 

o estigma da flor para a deposição do pólen aderido no seu corpo e, 

conseqüentemente, não há polinização, mas do ponto de vista da utilização dos 
li 

recurso~disponíveis esse método é muito importante para as abelhas, pois colabora 

na expansão do nicho trófico da espécie (Cortopassi-Laurino, 1982) 

A família Myrtaceae está sempre em evidência nos levantamentos de plantas 

utilizadas por abelhas para pólen elou néctar (Marques-Souza, 1999). Possui 

espécies com flores geralmente brancas com estames numerosos (Joly, 1993). 

Na reserva florestal Adolfo Ducke, nas proximidades de Manaus (AM), as 

Myrtaceae concentram sua floração no período menos chuvoso e a frutificação no 

mais chuvoso. As flores se abrem nas primeiras horas da manhã e duram até um dia 

e meio. As abelhas, especialmente Anthophoridae spp., Melalopta sp., Melipona sp., 

Trigona spp. e Epichads sp., são os principais visitantes destas flores, atraídos pelo 

perfume adocicado e indo a procura de pólen (Ribeiro- etal., f999). 



As espécies Eugenia stipitata e Myrcia fallax foram designadas como as mais 

importantes das famílias para as abelhas em estudo. E. stipitata é uma espécie 

utilizada na fruticultura regional, conhecida como "araçá-boi", que ocorre na área do 

campus em um pequeno pomar localizado próximo a área de estudo. Foi identificada 

nas amostras de pólen nos meses de março a outubro, sendo que nos meses de 

maio, julho e agosto foi coletada com maior freqüência por M.s. memllae e M. fulva. 

I Os dados de fenologia da família Myrtaceae indicam que seu período de , 

maior floração se concentra no período menos chuvoso, mas na 6rea de estudo as I 

1 abelhas coletaram seis espécies no mês de maio, quando ocorreu a maior 
I 

i precipitação do ano. Nesta família, das espécies de maio, M. fallax obteve 

freqüência de 99,17%, seguida por E. èstipitata (27,43%) e Syzigium mallaccensis 

(16,33%) no mesmo mês, enquanto no período de menos chuva, apenas três 

espécies foram coletadas. 

Absy et a/. (1984) constataram que quatorze espécies de abelhas 

frequentaram as flores de plantas de Myrtaceae para a coleta de pólen e Marques- 

Souza (1993) verificou que esta familia foi a mais procurada para pólen em diversos I 

meses por cinco espécies de abelhas da Amazônia, sendo as espécies Mymia I 

amazonica e Mymia sp. as principais fontes de pólen para Melipona serninbra 

I memllae, M. mfiventris paraensis, M. compressipes manaosensis, Trigona williana e 

I Frieseomelitta varia. 

, De acordo com Marques-Souza (1999) as espécies Myrcia amazonica, 
I 

I Eugenia sp. e Syzygium malaccensis possuem floração anual enquanto outras 

' espécies como: Eugenia patrisii, Psidium acutangulum e Psidium sp. são plantas 

' estacionárias com floraçdes curtas. As flores de Myrcia amazonica possuem densas 

inflorescências, com anteras rimosas o que expõem completamente o pólen 



facilitando a sua coleta pelos meliponíneos. As plantas estacionárias são muito 

importantes para as abelhas nativas da Amazônia, pois representam uma alternativa 

do déficit da produção de pólen e néctar que ocorreu nos períodos de chuva, quando 

as abelhas chegam a ter 'dificuldades em se manteremw (Gorenz, 1976; Marques- 

Souza, 1 999). 

Na análise polínica de amostras de mel proveniente de floresta secundária, 

Oliveira (1997) identificou as espécies Myrcia eximia e Myrcia sylvatica como 

importantes fontes para Apis mellifera e Cortopassi-Laurino (1982) constatou que 

nas porcentagens de pólen coletado em dois anos por Apis mellifera essa família 

representou quase 50% do total das coletas e mais de 30% nas de Trigona spinipes. 

Imperatriz-Fonseca et ai. (1984) ao analisarem as coletas de pólen e néctar 

de Tetragonisca angustula angustula, constataram que de 45 famílias presentes no 

estudo, a Myrtaceae foi a mais procurada para néctar e a quarta família mais 

visitada para pólen. 

Estudos com Plebeia remota indicaram que espécies de Myrtaceae foram 

visitadas ao longo do ano, sendo uma das mais importantes fontes de pólen e néctar 

dessa abelha (Ramalho et al., 1985). 

Kleinert-Giovannini & Imperatriz-Fonseca (1 987) observaram que nas coletas 

de Melipona marginata marginata, esta família respondeu por 88,5% do pólen 

colhido, e 97,7% do néctar coletado. Guibu et al. (1988) citam como fontes 

inesgotáveis de pólen e néctar espécies de Myrtaceae para a abelha Melipona 

quadrífasciata. 

Nos estudos realizados no sul e sudeste do país, espécies de Eucalyptus spp. 

são responsáveis, na maioria dos casos pela alta freqüência de pólen nas amostras 



de néctar, mel e cargas de pólen, uma vez que a espécie é ótima fonte de néctar e 

pólen para as abelhas (Barth, 1990). 

As leguminosas são fontes importantes de néctar e pólen para as abelhas e 

outros animais que necessitam destes recursos. As famílias Mimosaceae, 

Caesalpiniaceae e Fabaceae composta por árvores, arbustos e Iianas, 

representaram 23% do número total de espécies coletadas pelas abelhas. Dentre 

estas, a família Mimosaceae foi a mais importante quanto a contribuição polínica 

(I I ,6%). 

A família Mimosaceae apresenta flores geralmente pequenas e sempre 

agrupadas em inflorescências relativamente compactas na forma de espiga, umbela, 

panícula ou capítulo denso; o número varia de poucas flores como no gênero Inga 

até mais de 2000 em Parkia. Funcionalmente a inflorescência exerce o papel de 

uma flor e os prováveis polinizadores incluem abelhas para Stryphnodendron, 

Dinizia, Mimosa, Acacia, Pseudopipfadenia e Piptadenia (Ribeiro et a/., 1999). 

Das oito espécies de Mimosaceae- identificadas nas amostras de pólen, 

Leucaena leucocephala foi a mais importante, muito utilizada por M.s. mem7lae e M. 

fulva, ocorrendo com maiores freqüências nos meses de abril a julho. L. 

leucocephala floresce o ano inteiro; sua inflorescência em capitulas de cor creme 

fornece grande quantidade de pólen, que são coletadas pelas abelhas logo pela 

manhã. Ocorre na área do campus como planta ornamental e nos locais mais 

abertos. 

Marques-Souza (1 993) verificou que L. leucocephala esteve presente na dieta 

de Melipona seminigra memllae e representou 29,8% da coleta em dezembro e 

Manente-Baestieri (2001) detectou a presença da espécie nas amostras de pólen de 



I A. melifera, M. favosa e Trigona chanchamayoensis com baixa representatividade 

em Corumbá (MS). 

Ramalho et ai. (1989) citam as plantas de Mimosaceae como importantes 

fontes de pólen e néctar para várias espécies de Melipona. Marques-Souza (1993) 

observou que espécies de Mimosaceae foram significativas para Frieseomelitta varia 

em seis meses consecutivos e, também, um dos principais recursos polínicos para 

Melipona rufwentris paraensis. 

Na região de Manaus (AM), as Mimosaceae foram visitadas alternadamente 

por 5 espécies de meliponíneos durante 7 meses, sendo a principal fonte alimentar 

para M. compressipes manaosensis em fevereiro e março e, para M. seminigm, em 

dezembro e noperíodo de janeiro-julho (Marques-Souza, 1999). 

Outros autores citam a import$ncia da familia para as abelhas em seus 

estudos: Engel & Dingelmans-Bakels (1980) em amostras de néctar e pólen 

coletados por diversas espécies de meliponíneos no Suriname; Absy et a/. (1984; 

1996) em amostras de pólen estocado por vários meliponíneos da Amazonia; Kerr et 

aí. (198611987) em plantas fornecedoras de néctar e pólen para a Melipona 

compressipes fasciculata no Maranhão; Ramalho & Kleinert-Giovannini (1986) em 

amostras de néctar e pólen de Plebeia remota; Imperatriz-Fonseca et ai. (1989) no 

pólen estocado em colhias de abelhas eussociais; Ramalho et a/. (1990; 1994) em 

plantas visitadas para néctar e pólen por meliponíneos e Apis em vários habitats; 

Santos (1991) em amostras de pólen de Melipona seminera memllae nos arredores 

de Manaus (AM) e Marques-Souza et aí. (1993) em tipos polínicos cofetados por 

Apis mellifera no estado de Rondônia. 

A família Caesalpiniaceae teve as espécies Caesalpinia sp.1, Cassia sp.2 e 

Cenos@ma focanhum como freqüentes nas amostras de pólen, onde a primeira foi 
r 



1 utilizada por todas as abelhas no mês de junho com 60,3356 de todo o pólen 
I 

' coletado. 

Marques-Souza (1999) determinou que Caesalpiniaceae foi intensamente 

visitada para a coleta de pólen por M. compressipes manaosensis durante doze 

meses de observações. Foi também visitada com menor intensidade por M. 

seminigra seminigra, Scaptotmona sp. e M. semin@ra meml/ae. Duas espécies de 

Cassia foram responsáveis pelo pólen dominante nas coletas mensais de M. 

compressipes manaosensis. Estas espécies possuem como características 

principais densas infiorescências, pólen não exposto dentro de anteras tubulares e 

poro apical, fazendo parte, portanto, do grupo de plantas que necessitam de 

vibração por parte do visitante para retirar o pólen. 

A família Anacardiaceae contou com duas espécies nas coletas de pólen para 

as abelhas M.s. rnertil/ae e M. ffuva: Tapiríra guianensis e Spondias mombin que 

ocorreram nos meses de setembro e outubro, onde a primeira foi a mais visitada. 

Para Alencar (1979) a maioria das plantas da região concentra sua floração 

no período de poucas chuvas. A recompensa floral oferecida aos visitantes, na 

maioria das espécies de Anacardiaceae, é o néctar. Nestas espécies as flores tem 

anteras rimosas e seu pólen fica totalmente exposto, favorecendo coletas 

oportunísticas. As flores desta família são normalmente pouco vistosas, sendo 

hennafroditas ou unissemiadas (Ribeiro, 1999). 

De acordo com Marques-Souza (1993), a família Anacardiaceae teve uma 

importância significativa no período de agosto a novembro para 4 meliponíneoç na 

região de Manaus (AM), e apesar do curto período de floração no ano, merecem 

atenção especial devido a oferta de alimento que apresentam no período chuvoso. 
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T. guianensis é uma espécie procurada pelas abelhas, tanto para a coleta de néctar 

quanto para pólen (Absy & Kerr, 1977; Absy et a/., 1984; Santos, 1991). 

Absy et a!. (1980) ao trabalharem com plantas nectariferas da Amazônia, 

constataram que as espécies de Anacardiaceae tiveram seu néctar coletado durante 

quatro meses por IW. seminigra memllae e em nove meses por M. rufwentris 

paraensis, sendo a maior incidgncia das coletas entre agosto e outubro. 

Kerr et al. (1986187) observaram que as espécies de Anacardiaceae foram 

visitadas para néctar e pólen por operárias de M. compressipes fasciculafa no 

Maranhão entre agosto e novembro, com algumas espécies estendendo a secreção 

nectarífera até janeiro. 

Grãos de pólen desta espécie foram encontrados em amostras de mel de A. 

mellifera por nove meses, em uma área de floresta secundária em Igarapé-Açu 

(PA), obtendo valores de pólen dominante nos meses de janeiro a março, portanto 

sendo intensamente utilizada nesse período, que corresponde ao de elevada 

pluviosidade, servindo como fonte alimentar de manutenção da colônia (Oliveira, 

1997) e também ocorrendo no mel com freqüência polínica acima de 90%, em dois 

municípios no estado do Pará, indicando tratar-se de mel monofloral dessa espécie 

1 (Carreira et a\. , 1986). 

T. guianensis é uma árvore que atinge um porte elevado na floresta 

secundária e que pode ser empregada com sucesso em reflorestamentos 

heterogêneos de áreas degradadas (Lorenzi, 1992). Devido a todas as 

características pode ser utilizada pelos criadores de abelhas na formação elou 

manejo de pasto apicola. 

Segundo Marques-Souza (1999), as espécies de Anacardiaceae foram 

visitadas por cinco espécies de meliponlneos na região de Manaus (AM) durante 





coletaram bastante pólen de onze espécies de palmeiras durante o período de um 

ano e que em algumas situações chegaram a coletar grãos de pólen no chão, caídas 

das inflorescências dessas plantas. 

As palmeiras são uma fonte constante de recursos para as abelhas, 

principalmente nos períodos de redução sazonal de outras plantas (Marques-Souza 

et a/. 1993, Manente-Balestieri, 2001). Esta afirmativa foi constatada no presente 

estudo quando no mês de abril, que corresponde a um dos meses de maior 

precipitação, foram identificadas cinco espécies desta família correspondendo a 

28,15% de todo o pólen coletado. 

Outros trabalhos realizados demostram que algumas espécies de Palmae 

foram visitadas pelas abelhas dos gêneros Melipona, Apis e Tngona para a coleta de 

pólen (Cortopassi-Laurino, 1982; Sommeijer et a/. , 1983; Kerr, 198611 987). 

A famllia Malpighiaceae possui flores facilmente identificáveis pela presença 

de um par de glândulas na base externa de cada uma das 5 sépalas, geralmente 

persistentes nos frutos, que secretam óleo como única recompensa as abelhas 

polinizadoras (Centns spp.). As flores s8o hermafroditas, agrupadas em 

inflorescências vistosas, geralmente verdes ou amarelas (Ribeiro ef a/., 1999). 

Nas amostras de pólen a família contou com as espécies 5. chrysophylla 

(março a junho) e B. ciliata (março) como as mais utilizadas pelas abelhas 

De acordo com Marques-Souza (1996) algumas espécies de Byrsonima foram 

atrativas para coleta de pólen por Trigona williana. Além do pólen e n6ctar elas são 

1 visitadas para a extração de óleo por grandes abelhas solitárias como Centridini, 

~ x o m a l o p s i n i  e Tetrapedini. As abelhas Trigona palens e Trigona fulviventns coletam i 
c 

i o óleo de Byrsonima crassifolia juntamente com o pólen que fica aderido ao seu 



Outras famílias representadas por apenas uma espécie foram muito 

importantes na contribuição de pólen para as abelhas: Burseraceae (Protium 

heptaphyllw), Clusiaceae (Vismia guianensis), Flacourtiaceae (Caseana gandinom) 

P. heptaphyllum ocorreu nos oito meses de coleta, sendo que em abril 

(99,25%) e junho (42,72%) ocorreram os maiores valores. Esta espécie foi utilizada 

por todas as abelhas, destacando-se como fonte importante para M.s. memillae. 

A espécie Vismia guianensis teve o pólen coletado exclusivamente por C. 

femorata, onde foi a mais importante, com 28% de todo o pólen coletado distribuído 

entre os meses de maio a agosto. Abelhas desta espécie foram observadas na área 

de estudo coletando pblen e néctar desta espécie. 

Grãos de pólen de Vismia, foram encontrados em amostras de pólen de Ms. 

memllae, em Manaus (AM) por Absy & Kerr (1977), Santos (1991) e Marques-Souza 

(1999) que registrou que a espécie foi visitada em dois meses com atratividade 

significativa em setembro com 17,18%. 

Vismia spp., é popularmente conhecida na região como "lacre", e Absy & Kerr 

(1977) citam que as operárias dessa espécie, extraem do seu fruto um Iátex 

vermelho, que é transportado nas corblculas das abelhas e que ao ser misturado 

com as sementes é utilizado para calafetar as juntas e frestas das colméias. Essas 

espécies também são um indicador de áreas alteradas, sendo abundante em 

capoeiras e pequenas clareiras naturais na floresta (Oliveira, 1997; Ribeiro et al., 

I 999). 

Caseafia grandinora também foi coletada exclusivamente por C. femorata, 

sendo a segunda mais importante para esta abelha. Ocorreu nos meses de junho a 

agosto totalirando 16,75% do total de póien para o perioda 
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1 
[ Algumas espécies de Flacourtiaceae foram registradas por MarquesSouza 

' (1999) para várias abelhas: Casearia sp. para M.s. memilae (0'35% em agosto), 
I < 

i 
Lindackeria sp. por M.s. memllae (7'06% em novembro) e M. compressípes 

manaosensis (0,04% em outubro) e L. paludosa por M. seminiQm seminigra (3'41% 

em outubro e 27,9% em novembro) e por Frieseomeliffa sp. (0,23% em novembro e 

7'83% em abril). 

A espécie Bixa orellana foi coletada apenas no mês de março pelas espécies 

1M.s. memylae (27,82%) e M. fulva (27%). 0. orellana ocorre nas proximidades da 

área de estudo em um pequeno viveiro com apenas 2 indivíduos. A espécie possui 

anteras poricidas e se enquadram no grupo das que necessitam de vibração para 

retirada dos grãos de pólen, onde as Mellpona são muito eficientes. 

Outros trabalhos registraram a coleta de LI. orellana por A. mellifera e 

diversos meliponíneos da Amazônia, e com ocorrência em vários meses do ano 

(Santos, 1991 ; Marques-Souza et a/., 1993; Marques-Souza, 1999). 

5.3.2 Divisão de recursos polínicos 

5.3.2.1 Extensão do nicho polínko 

As fontes de pólen foram utilizadas de forma variada entre as espécies de 

abelhas nos meses estudados. A extensão do nicho polínico dado pelo índice de 

Shannon (H'), considerando o número total de tipos polínicos para cada espécie de 

abelha no período de março a outubro de 2001, indicou que a espécie T. fulvivenfris 

realizou uma coleta maís ampla e diversificada (H' = 3'39) e que as demais espécies 

apresentaram valores aproximados entre si: M.s. merrillae (H' = 2'57); M. fulva (H' = 

2'38) e C. femorata (H' = 2'34) (Figura 35). 



Considerando os valores mais elevados de diversidade (H') para as espécies 

de abelhas ao longo dos meses, verifica-se que T. fulviventris se destacou das 

demqis obtendo os maiores valores em março (2,27), abril (2,64), maio (2,39) e 

agosto (2,28). A abelha M.s. merri//ae alcançou os maiores valores em marp.(2,03) 

e em setembro (1,99); M. fulva no mês de abril (1,88) e maio (1,85) e para C. 

femorafa os valores mais importantes ocorreram em março (1 $66) e junho (1 $6) 

(Figura 36). 

Os valores mínimos percebidos para M. fulva em setembro (O,?) e outubro (0) 

ocorreram em virtude do pequeno número de coletas e de tipos polínicos, como no 

caso de apenas uma coleta ter sido realizada no mês de outubro com somente um 

tipo polínico. Outra espécie foi C. femorafa no mês de abril (0'78) com apenas uma 

coleta e três tipos polinicos identificados. 

As diferenças de H' entre os períodos de inverno e verão são destacadas em 

M. fulva e T. fulviventris onde a diversidade é maior nos meses de maior precipitação 

(janeuo a junho). O mês de maio correspondeu ao de maior número de tipos 

polinicos coletados e também ao de maior precipitação, umidade relativa e menor 

temperatura ambiente. Em oposição a estes dados o mês de agosto foi o mais seco 

do ano e o de maior concentração de plantas com floradas abundantes do período 

de verão. 
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Figura 35. Extensão do nicho polínico nas coletas de pólen por Msrn - M.s. 
memilae, Mf - M. futva, T: fuhdventris e Cf - C. f e m t a  

A diversidade menor para T. fubiventns registrada em outubro sugere o uso 

de poucas fontes que podem ter sido mais atrativas pela maior abundtincia de pólen, 

enquanto que no período chuvoso houve coleta em maior número de fontes com 

reduzida frequência polinica. 

Mar Abr Mai Jun Jul &o Set Out 

Figura 36. &tensão do rtícho polinico mensal nas coletas de põlen por Msrn - M.s. 
memihe, Mf - M. fvh, T. futvhntffs e Cf - C femorata 



Comparando a ocorrência e a freqiiência pollnica com os dados clim8ticos 

verifica-se que a precipitação pluviométrica é o fator mais importante a ser A 

considerando quanto a coleta de recursos pelas abelhas. A chuva promove maior 

diversificação da coleta em virtude da baixa floraçao. Assim as abelhas têm que 

buscar outras fontes, como verificado no mês de maio, onde se obteve o maior 

$4 
número de tipos polinicos e também foi o mês de maior precipitação (Figura 39). 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Meses 

Figura 37. Media e desvio padrão do número d e  tipos pollnicos detados pelas 
abelhas por m&s, no perlodo de março a outubro de 2001 em função da precipitqgjo. 
Fonte I PJMET/AM 

As abelhas coletaram 72 tipos no período chuvoso e 47 no período mais seco. 
1 1  

Isto pode ser justificado pela oferta de recursos nos determinados períodos, sendo 1 1 
que no período mais seco ocorre a floração mais intensa de determinadas espécies . I' 
como M. myranthem e T. guianensis por exemplo. 

A diferença de valores de H' e a forma como são usadas as fontes de pólen 

sugerem que fatores como a preferência inata das abelhas por determinado tipo de I 
pblen, oferta de recursos (floradas curtas ou longas e com grande quantidade de 

fl 



I pólen), proximidade das fontes, agressividade ou monopolizaçáo de fontes 

1 potenciais, estejam relacionados com as variações ao longo do periodo de coleta. 

5.3.2.2 Equifafivdade nas coletas de pólen 

Para a equitatividade (J') considerando a abundância total de tipos polínicos 

os valores foram maiores para T. fulvivenfns (0,83) e M. fulva (0,74), seguida de C. 

femorata (0,67) e M.s. memllae (0,59) (Figura 38). 

Os valores médios registrados nos meses para as abelhas foram maiores 

para T. fulviventns (0,75), seguida de M.s. memllae (0,67), M. fulva (0,63) e C. 

femorafa (0,44). Para M.s. memllae houve maior uniformidade nos meses de 

setembro (0,8) e outubro (0,79); M. fulva no mês de abril (0,85); 7'. fulviventrís nos 

meses de março (0,83), abril (0,89) e agosto (0,82) e, C. femorafa no mês de março 

(0,72) (Figura 39). 

O mês de abril foi o mês que apresentou a maior variação entre as espécies 

de abelhas. As espécies T. fulvivenfris e M. fulva apresentaram os maiores valores 

(0,89 e 0,85) enquanto que C. femorata e M.s. merniae tiveram os menores valores 

para todo o periodo (0,48 e 0,37). 

Figura 38. Equitatividade nas detas de pólen por Msm - M.a mrdiae, Mf - 
M. fulva, T. fulviventris e Cf - C. femomta 



Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Meses 

Figura 39. Equitatividade mensal nas coletas de pólen por Msrn - M.s. meniílae, Mf - M. 
fuiva, T. fulvnlentris e Cf - C. femomta 

As espécies de Melipona mantiveram-se muito próximas nos valores de H' e 

J', caracterizando uma provável similaridade no uso das fontes de pólen, apesar da 

diferença do número de coletas entre elas, que foi menor para M. fulva, que 

encontra forte.justificativa no conjunto de mecanismos de aquisição de recursos e 

preferência floral mais em comum às espécies deste gênero. O rnesm não ocorreu 

nas demais espécies, já que estas, apresentam mecanismos diferentes para o 

forrageamento de recursos tróíicos. Entretanto, chama a atenção o fato de T. 

fulviventns apesar de possuir um sistema de comunicaçtio considerado "mais 

rudimentar" apresentar valores de H' e J' elevados em todos os meses de coleta. 

O tamanho da população das espécies de Twona faz com que essas abelhas 

sejam bastante generalistas e utilizem um grande número de espécies vegetais para 

suprir as necessidades da colhia (Roubik, 1982). Cortopassi-Laurino (1982) cita 
! 

1 que T. spinipes 6 considerada uma esp6cie capaz de competir em condiçiies de 



igualdade, com a abelha africanizada (Apis mellifera) e apresenta também 

comportamento agonlstico na defesa elou partilha de fontes alimentares potenciais. 

A diversidade e equitatividade dos recursos utilizados pelas espécies de 

abelhas estudadas, foram comparadas com trabalhos realizados na região de 

Manaus (AM) e em outros estados do Brasil totalizando 20 espécies de abelhas. Os 

locais de estudo apresentam vegetação variando de áreas alteradas e jardins, 

pequenos fragmentos florestais, campos alagadiços e floresta secundária com 

manchas de floresta primária (Tabela 6). 

A maioria das abelhas alcançou valores dde H' acima de 2,O. Algumas 

espécies merecem destaque como Trigona fulviventris (3,39), Frieseomelitta varia 

(3,11) e Sca;ritofrigona sp. (3,07) em Manaus (AM) e Apis mellifera (3,17) e Plebeia 

dmyana (3,16) em Piracicaba (SP). 

Areas que contém floresta secundária e primária apresentaram diversidade 

acima de 3,O. Valores inferiores foram verificados em ambientes com jardins e 

pequena floresta secundária como no caso do Instituto de Biociências da USP, São 

Paulo, que apresentou os menores valores para Apis mellifera (1,59), Tcigona 

spinipes (1 34) e Melipona marginafa m a m a t a  (0,95 e O,#). 

As abelhas com maior uniformidade nas coletas foram Partamona hellen 

(0,87), Tmona fulviventfis (0,83), Apis mellifera (0,83), Plebeia droryana (0,80), 

Fneseomelitta varia (0,79). Entre as Melipona foram M. fulva (0,74), M.s. memylae 

(0,73), M. rufwentns paraensis (0,72) e M. compressipes manaosensis (0,71). 



Tabela 6. Compara@o dos índices de diversidade e equitatividade nas cdetas de pólen por algumas esp8cies de abelhas em diferentes regi- do Brasil. 

Local VegetaMo Especie de Abelha H' J' Perlodo No de Referenua 
Tipos 

SBo Paulo (SP), Campus do Area em torno do melipon6rio diversificada qpis meliifem L 1,59 O,& 104 
Instituto de BioclBnciasNSP com diversas espécies de plantas e T&ona spinipes Fabkius 

pequena floresta semidecldua com 

1,54 048 Agd1980 a 105 Cortopassi-Laurino (1 982) 

Agdlsel 

esp8cies n a t i i .  

Sáo Paulo (SP), Campus do Area em tomo do meiiponário divenificada Melipona marginata mwginato Lepeletier a) 0'95 a) 0,40 

Instituto de Bioci6nciasNSP com diversas espécies de plantas e (2 colm6ias) b) 0,88 

pequena fioresta semidecldua com 

espécies nativas. 

Manaus (AM), Campus do Aoresta secundaria que foi cortada, mas Meüpona seminea menihe Cockerell 1,74 

Instituto Nacional de nllo queimada. Melipona canpressjms maneasensls Schwarz 2,17 
Pesquisas da Amazônia Melipona mfhniris pamensis Ducke 1,66 

T@cma williana Frieee 

Fti~secirneIiffa varia (Lepeletier) 

JuU1982 Imperatriz-Fonsaca, V.L., 

Manaus(AM), Campus do Floresta secundaria que f d  cortada, mas MeUpona seminiga menilbe Cockerell 2,81 0,66 .' 

Instituto Nacional de não queimada. Melipona a m p a ~ i p e s  manaosensis Schwarz 234 971 Agd1905 a 172 MarquesSouza (1 999). 

Pesquisas da Amazbnia Melipona seminigra seminigra Friese 2,97 0,69 JuV1996 
Fries80m8liffa sp. 2,21 0,50 

Scaptotrigana sp. 3,07 0,67 

Piracicaba (SP), Campus da Area de jardins, fragmentos de mata e Apis mellifem L 3,17 0,75 

ESALCVUSP ervas associadas âs culturas Nanotrigona testeceirornis (Lepeletier) 2,69 0,72 Out a 53 Carvalho et a/., (1999) 
Partamona heUeri (Friese) 2,95 0,87 Nov11996 

Plebeia dmyana (Friese) 3,16 0,80 

Tetraganisca angustula angosfula (Latreille) 2,70 0,55 



Local VegetaMo Esp6cie de Abelha H' J' Perlodo No de Referenua 
Tipos 

Cwmbá (MS), Pantanal- h e a  com resquícios de mata ciliar, árvores Apis meUhWa L. 2,45 0,83 

matogrossense, área da de maior porte e também plantas Melipona fevosa ohgnyi (Guerin) 1,8B O,ô4 Jan a 107 ManenteBalestieri, (2001) 

bacia hidrogrHca da Bala associadas a regiao de inundgao. Nas TMona chanchamayoensis Schwan 2,20 0.74 Der12000 

Negra. margens das estradas a vegetaçao B 

constituída por &rvores, arbustos e 

trepadeiras 

Menaus (ANI), Campus da Fioresta urbana com capoeiras e manchas Meiipona semlnigra menjlae CockefaU 2,57 0,59 

Universidade Federal do de floresta primaria MeUpona fuha Lepeletier 2,38 0,74 Mar a 90 Este Trabalho 

Amazonas Trigona fukkenth (Srnith) 3,30 0,83 Out12001 

Cephalotf@on8 bmorafa Guerin 2,24 0,67 
--  

(') Valores de H' e J', foram calculados a partir da tabela de frequencia dos tipos pdínicos para as espécies de abelhas. 



De modo geral, pode-se concluir que não existe um padrão definido de coleta, 
n, 

pois dependerá diretamente das fontes de recursos potenciais e ocasionais 

disponíveis na 6rea de coleta. Nota-se também que as abelhas da Tribo Trigonini 

diversificaram mais suas coletas e usam mais uniformemente as fontes de pólen, do 

que os Meliponini. 

5.3.2.3 Sobreposição do nicho polínico 

Dos 90 tipos polínicos identificados, apenas 9% foram utilizados em conjunto 

pelas abelhas: Miconia mynanthera, Pmtium heptaphyllum, Caesalpinia sp. I , 

Bymonima chrysophylla, Mimosa pudica, Stryphnodendbn guianensis, Myrcía fallax, 

Syzigum malaccensis, Attalea maripa e Eugenia stipitata. Os tipos M. myrianthem e 

Attalea manpa ocorreram durante todo o período de coleta, sendo somente o 

primeiro com elevados valores de freqügncia polínica. 

A sobreposição do nicho poiínico (PS), com base na similaridade de coleta de 

tipos poiínicos foi maior entre as esp6cies M.s. mem7lae e M. fulva (0,32) e menor 

entre T. fulviventns e C. femomta (0,24) (Figura 40). 

A sobreposição entre as espécies de abelhas para todo o período de coleta 

indicou que elas dividem poucos recursos como observado nos baixos valores 

encontrados, indicando preferência por poucas fontes em comum. As fontes em 

comum apresentaram significativa oferta de pólen e floração prolongada como 

obsetvado para os tipos Miconia myrianthera, Eugenia stipitata e Protium 

heptaphyllum . 



Figura 40. Sobreposiflo do nicho pdlnico nas coletas de 
pólen pelas espécies de abelhas: Msm - MeAjwna 
semfn@m m e m e ,  Mf - Meles M, Tf - Tngona 
fuiviver& e Cf - Cephabírigona femorata 

Do total de tipos polínicos, 56,7% foram exclusivos para as diferentes 

abelhas. Este valor considerado alto pode ser justificado pela diversidade florística 
B 
i / 

da área de estudo, especificidade de cada abelha na procura por recursos e da 
!, 
Zt 
3 '  i 

oferta de recurso disponível na área de ação das abelhas. Dos recursos exclusivos, I ,  
' I  

i f 

9 foram considerados muito importantes para as abelhas em função das freqüências _I / .I b 
que apresentaram: Maximilliana martiana (10,43% no mês de setembro) e :!I 

a ,  
Vataieropsis sp. (16,13% em agosto e 20,3% em setembro) para M.s. memllae; 

Cypems sp. (20,35% em agosto), Alchomea castaneifolia (68,24% em outubro), 

Palmae 1 (9,45%) e Zanthoxyllum rhoifolium (9,87% em março) para P. fulviventns. I t: ! 3 

Para C. femorata foram os tipos Vismia guianensis (4?,48%, 54,2% e 23,4% nos ? 
meses de maio, julho e agosto respectivamente); Casearia grandinora (34,88%, 



42,2% e 23,4% para os meses de junho, julho e agosto) e Avenfioa carambola 

(10,91% em junho). 

Em Mf os tipos exclusivos foram Fkus sp. (0,12% em abril) e Stilosanthes sp. 

(0,04% em maio) que apresentaram valores menores que 1%. 

Algumas espécies de plantas apresentaram particularidades na coleta quanto 

ao uso em comum pelas abelhas. Bixa orellana e Miconia myrianthera possuem 

anteras poricidas e estão mais adaptadas para coleta por vibrapo empreendida 

pelas Melipona. B. orellana, foi coletada somente por M.s. memilae e M. fulva 

enquanto que M. myrianthera foi utilizada por todas as espécies de abelhas. Neste 

caso, talvez a abundância e a disponibilidade de recurso polínico ofertado tenha 

exércido uma grande atratividade que levou T. fulviventns e 'C. femorata a dispor de 

outras estratégias (corte das anteras p.ex.) para coleta de pólen. 

5.3.3 Classificação dos Grupos 

Considerando as frequências totais dos 90 tipos polínicos coletados pelas 

quatro espécies de abelhas, verificou-se a formaçao de 2 grupos no dendrograma de 

dissimilaridade (Figura 41), onde o Grupo 1 é formado por M.s. memllae, M. fulva e 

T. fulvivenfris, que utilizaram Bixa orellana, Leucaena leucocephala, Miconia 

myrianthera e Alchomea castaneifolia como recursos importantes e o Grupo 2 por C. 

femorata que utilizou principalmente Vismia guianensis e Casearia grandinora. 

No dendrograma de dissimilaridade para M. seminigra memilae, 4 grupos 

foram separados, baseados na freqüência mensal dos 41 tipos coletados: Grupo 1 - 
formado em março com Bixa orellana; Grupo 2 - nos meses de agosto, setembro e 

outubro, com os tipos Eugenia stipitata, Miconia myrianthera, Tapirim guianensis e 

! Vataeimpsis sp.; Grupo 3 - pelos meses de abrii, maio e junho, com os tipos Protium 
I 



heptaphyllum, Leucaena leucocephala, Miconia myrianthera e o Grupo 4 - no mês de 

maio com Myrcia fallax (Figura 42). 

Distância Eudicliana 

.23,1 ,732 1.234 1.735 2.236 

Figura 41. Dendrograrna de dissirnilaridade baseado na freq012ncia mensal de 90 tipos polinicos coletados 
peias abelhas de marp a outubrd2001, uülizando o método de Ward's e dist&icia eudidina 

Para M. fulva, foram classificados 4 grupos no dendrograma a partir da 

freqüência mensal de 25 tipos: Grupo 1 - mês de março, com os tipos Bixa orellana 

e Byrsonima ciliata; Grupo 2 - meses de abril, maio e julho, com os tipos Talisia sp., 

Pmtium heptaphyllum e Leucaena leucocephala; Grupo 3 - meses de junho e 

agosto, com os tipos Caesalpinia sp.1 e Mkonia myrianthera e Grupo 4 - meses de 

setembro e outubro com T. guianensis (Figura 43). 

Quanto a Trigona fulviventns, o dendrograma com base nos 58 tipos polinicos 

formaram 4 grupos: Grupo 1 - meses de março, abril e setembro, com os tipos 

Caesalpinia sp.1, Aftalea maripa, Monrs sp. e Palmae 1; Grupo 2 - mês de maio com 

Mynia fallax; Grupo 3 - rneses de junho, julho, agosto, com os tipos Miconia 

myrianthera, Cassia sp.2 e Astrocaryum aculeatum e Grupo 4 - mês de outubro com 

Alchomea castaneifolia (Figura 44). 



Distânáa Eucíiiiana 

.220 1.394 2.567 3.741 4.915 
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Figura 4. ~endrograrna de dissimilaridade baseado na freqllénaa mensal de 41 tipos pollnicos 
coletados por h4.s. menilae de março a outubrd2001, utilizando o método de Ward's e distância 
eudidiana 
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Figura 43. Dendrograma de dissimilaridade baseado na freqlléncia mensal de 25 tipos polinicos coleiados 
por M.fulva de março a outubroI2001, utilizando o método de Ward's e distância eudidiana 

No dendrograma considerando a freqüência mensal dos 34 tipos coletados 

por Cephalotrigona femorata, foram separados 2 grupos: Grupo 1 - para os meses 



de março e abril, com os tipos Cenosfigma tocantinum, Mikania sp., Byrsonima 

ciliata e Phtimsa sp. e Grupo 2 - meses de maio, junho, julho e agosto, com os tipos 

~ism& guianensis, Caseaffa grandiflora e A v e m a  carambola (Figura 45). 
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Figura 44. Dendrograma de dissimilandade baseado na frequencia mensal de 58 tipos pollnicos 
coletados por T. fukiventrís de março a outubrd2001. utilindo o metodo de Ward's e distânda 
euclidiana 
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Figura 45. Dendrograma de dissirnilandade baseado na freq0Gncia mensal de 34 tipos pdinicos coletados 
por C. femorata de março a outubrd2001, utitindo o método de Ward's e distânaa eudidiana 
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A disponibilidade floral, juntamente com as estrat6gias de forrageamento por 

Jul 

Ilgo 

I parte das abelhas, provavelmente causaram urna diferencia~tio nas suas coletas. 
I 

- 



Durante o estudo, foi observado que as abelhas diversificaram suas coletas em 

várias plantas, desde aquelas espécies com um período de florapo prolongado e 

muito abundante na região, até as que floresceram por um período mais curto, com 

grade quantidade de flores. Estes fatores foram os principais responsáveis pela 

forma@o dos vários grupos nos dendrogramas de dissimilaridade verificados 

durante os oito meses de coleta de pólen. 

Geralmente os meliponineos na Amazônia forrageiam as plantas com grande 

potencial, isto é, com floração abundante e mais duradoura, mas procuram 

diversificar e coletar em outras fontes menos atrativas. Em col6nias de diferentes 

espécies, instaladas em um mesmo local, houve uma tendência de coleta em fontes 

comuns de p61en elou n6ctar como nas espécies Miconia myrianthem e Ta- 

guianensis (Marques-Souza, 1999). O mesmo foi verificado no presente estudo 

somente com maior intensidade entre as Melipona, e entre as quatro espécies de 

abelhas para algumas espécies mais atrativas como Miconia myrianthem e Protium 

hepfaphyllum. 

Alguns fatores podem contribuir para a diferenciação dos nichos tróficos das 

abelhas: a) tamanho da colhia e número de campeiras; b) raio de ação das 

campeiras; c) eficiência de coleta e manipulaçao das peças florais; d) comunicação 

de fontes florais; e) fenologia das plantas; d) agressividade de certas espécies de 

abelhas na competição pelo alimento e f) fatores abióticos (temperatura, 

pluviosidade, umidade, intensidade de luz, etc.) (Absy et ai., 1980; Kerr et ai., 1996; 

Marques-Souza, 1993; 1999; Manente-Balestieri, 2001). 

Um outro fator que deve influenciar na cdeta das abelhas 6 o tipo de hábito 

das plantas, sendo as espécies arbóreas e arbustivas mais frequentemente visitadas 

(Silva, 1998; Nlanente-Balestieri, 2001). Velthuis (1997) afirmou que abelhas 



Scaptotngona e Melipona são mais frequentemente encontradas nas árvores mais 

altas, onde encontravam Apis mellifera com as mesmas preferências florais, 

enquanto Trigona fulviventns especializou-se em plantas mais próximas do solo. 

Os resultados encontrados indicam que as abelhas diversificaram suas 

coletas em função da disponibilidade de espécies de plantas ao longo do período de 

estudo, com algumas espécies apresentando um maior potencial devido sua 

abundância de polen e floração prolongada. 

As Melipona coletaram menor número de tipos polínicos e talvez este fato 

relacionado com a sua maior eficiência na coleta e comunicação das fontes. A 

Ttigona fulviventris e Cephalotngona femorata coletaram em maior número de 

plantas. A primeira muito populosa e com um período de coleta de pólen mais 

prolongado durante o dia e a segunda com um número reduzido de coletas, mas 

mais muito diversificado, e tendo as espécies Vismia guianensis e Caseana 

grandiflora como fontes importantes de coleta de pólen. 

O estudo da coleta de recurso polínico na área do mini-campus da UFAM, 

que é composto na sua maioria por capoeira e por manchas de mata primária, 

indicou que as abelhas utilizaram espécies desses ambientes com eficiência, como 

verificado na determinação polinica. 

Deste modo, faz-se necessário investigar a coleta de pólen na área mais 

preservada do campus (área do ICHL) com floresta ombrófila densa, utilizando as 

mesmas espécies de abelhas e comparar com os dados do presente trabalho a fim 

de verificar a diferença de espécies de plantas e a preferência floral de espécies 

nativas, bem como, utilizar a freqüência de determinados tipos polinicos típicos de 

floresta secundária como indicadores de atividade antrópica ou stress ambiental. 



I I 

A análise polínica determinou 90 tipos polínicos coletados pelas abelhas, 1 
5 

distribuídos em 31 famílias, 67 gêneros e 10 formas Tipo, dos quais os mais 

importantes foram Miconia myrianthera (1 2,91%), Leucaena leucocephala (9,52%), *&r 

Tapirira guianensis (6,53%), Eugenia stipitata (6,22%), Protium heptaphyllm 
.i 

- I 
(6,17%) e Visrnia guianensis (5,93%), totalizando 62,2% do pólen coletado pelas 'i1 
abelhas. 

As abelhas de modo geral concentraram suas coletas em um número 
I 
1 reduzido de espécies vegetais (10) e com um grau diferenciado de uso para cada ! 1 

1" 
uma das fontes. '1 A 

Quanto ao hábito das espécies onde as abelhas coletaram, as árvores (68%) i 
I 

foram as preferidas, seguidas por ervas (10,9%), arbustos (9,5%), palmeiras (93%) a 
I 
I 

e lianas (1,3%), sugerindo que a criação racional de abelhas sem ferrão pode ser 
i / 

desenvolvida nos mais variados locais da Amazónía. I 

O maior número de tipos polínicos foi coletado no período mais chuvoso 

(março a junho), enquanto que no mais seco (julho a outubro) foram registradas as 

florações de espécies mais expressivas como Miconia myrianthem e Tapinía 

guianensis. 

As palmeiras foram fontes importantes de pólen durante todo o período de 

coleta uma vez que possuem grandes inflorescências muito atrativas as abelhas e 1 i 
de longa duração. 

As espécies Vismia guianensis e Caseana grandinora coletadas 

exclusivamente por Cephalotrigona femomta, indicam uma estreita relação na coleta 11 
de recursos. 



Na analise dos parâmetros de nicho polínico, a utilização das fontes de pólen 

variou conforme a espécie. T. fulvíventffs teve uma dieta mais ampla e diversificada, 

uma vez que ela coleta ao longo de todo o dia, explorando mellhor os recurso 

disponiveisf na na$ureza, enquanto que M. fulva foi a espécie de abelha que menos 

diversificdu suas coletas. 

T. fulvíventris apresentou maior uniformidade no uso das fontes polínicas e a 

sobreposição de nichos polínicos foi maior entre M.s. memllae e M. fulva e menor 

entre T. fulviventns e C. femorata. 

6. CONSIDERAÇOES FINAIS 

Os estudos de grãos de pólen voltados para o conhecimento das fontes de 

alimento para as abelhas fornecem interessantes e importantes subsídios para 

estratégias de conservação das abelhas nativas e manejo de espécies vegetais 

com potencial apfcola. 

A espécie Cephalotn'gona femorata foi a que mais diferenciou seu padrão de 

coleta. Utilizou como fontes potenciais Vismia guianensis e Casearia gmndifi'ora, 

indicando uma estreita relação entre elas e abrindo perspectivas de novos estudos. 

Deve-se ter cuidado com o manejo da col&nia, uma vez que foi muito sensível a 

manipulação. 

Melipona seminigrã merniiae é a espécie de abelha mais estudada na região 

de Manaus quanto ao recurso polínico utilizado. Com o presente trabalho foram 

ampliados os conhecimentos sobre esta espécie em relação a extensão do seu 

nicho polínico, quando comparado a área verde do Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazdnia - INPA, onde estudos anteriores foram conduzidos. 



As espécies Miconia mytianthera, Leucaena leucocephala, Pmtium 

heptaphllum, T a p i h  guianensis e Vismia guianensis foram muito importantes na 

dieta alimentar das abelhas, podendo ser consideradas espécies chaves na oferta 

de pólen durante o ano. Pode-se incluir também as palmeiras que pela sua floração 

abundante e prolongada foram fontes ocasionais importantes. 

A área do mini-campus onde foi realizado o trabalho, apresentou inúmeras 

pfantas em floração, mas que não ocorreram na amostras de pólen, corroborando os 

trabalhos que afirmam que as abelhas utilizam fontes que lhe sejam mais atrativas e 

de fficil acesso. 

Estratégias de proteção e educação ambienta1 devem ser estruturadas no 

sentido de fazer conhecer à comunidade acadêmica a grande diversidade e inter- 

relações que ocorrem neste fragmento de floresta, que vem sendo nos últimos anos 

pressionado peta expansão urbana. 

Quanto a metodologia utilizada para a determinação do padrão de coleta, faz- 

se necessário um número maior de colméias para obter melhores resultados. 

A coleta de pólen foi eficiente para demonstrar o nicho polínico das abelhas e 

discutir os aspectos de diversidade, equitatividade e sobreposição. 

1 
As abelhas sem ferrão são indispensáveis à sobrevivência das florestas e de 

/ outros tipos de vegetação, pelas atividades de polinização que efetuam. Neste caso, 
1 
I 

/ torna-se imprescindível a proteção dos fragmentos de floresta, em especial aos 
I 

urbanos como é o caso da área verde da Universidade Federal do Amazonas, onde 

as abelhas possam viver e se reproduzir. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 - Caracterlsticas dos ninhos das especíes de abelhas. 

ANEXO 2 - Vista geral do meliponário experimental. 

ANEXO 3 - Tipos pollnicos com a ocorrência de coleta das abelhas e provável epoca 
de floraçáo. 

ANEXO 4 - Espécies de plantas coletadas no Campus da Universidade Federal do 
Amazonas. 

ANEXO 5 - Tipos pollnicos coletados pelas abelhas. 

ANEXO 6 - Espécies de plantas visitadas por abelhas. 
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Prancha 2. Cep/u?W@m hmo~& 7) Enbada do ninho; Ah@ma lialva: 8) Enbada do 
ninho, 9) Detalhe na parte intema da cai= do tubo de entrada; 10) Potes de mei e pbbn, 
li) Favos de aia. 
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ANEXO 3. Tipos pollnicos wletados pelas abelhas no período de março a outubro de 2001, com a owrr8ncia de abelhas e Bpoca de  
floração. Msm - Melipona seminigra memlae, Mf - Melipona fulva, Tf - Tligona fulviventris, Cf - Cephalotngona femorata. 

Amaranthaceae 
Anacardiaceae 

Araliaceae 
Asteraceae 

Bixaceae 
Bom bacaceae 
Burseraceae 
Caesalpiniaceae 

Cecropiaceae 
Clusiaceae 
Cucurbitaceae 
Cyperaceae 

Euphorbiaceae 
Fabaceae 

Aithernanthera tenella 
Tapirira guianensis 
Spondias mombin 
SchetVera morotdoni 
Eupatodum sp. 
Mikania sp. 
Wedellia paludosa 
Bixa orellana 
Bombax munguba 
Prutium heptaphyllum 
Caesalpinia sp. 1 
Caesalpinia sp. 2 
Cassia sp. 1 
Cassia sp.2 
Cassia quinquangulata 
Cassia multijuga 
Cenost;fgma tocantinum 
Scleroiobium sp. 
Cecmpia sp. 
Vismia guianensis 
Gurania coccinea 
Cyperus sp. 
Rhynchospora pubera 
Alchornea castaneifolia 
~esc~@bmene sp. 
Araci&$sP. 

Ciiton'a racemosa 
Erytrina sp. 

s, 

3. ,&. 
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Meses 
Farnllia Espécie 

Flacourtiaceae 
Grarninae 
Loranthaceae 
Malpighiaceae 

Malvaceae 
Melastomataceae 

Mirnosaceae 

Moraceae 

Myristicaceae 
Myrtaceae 

Stylosanthes sp. 
Vataeiropsis sp. 
Fabaceae 1 
Casearia grandiflora 
Andropogon sp. 
Phfinrsa mkhrantha 
B y m n h a  ciliata 
Bynonima chrysophylla 
Byrsonha crass~olia 
Ma@&yhia punkifolia 
Urena bbata 
Bellucia glossularioides 
Miconia myrianthera 
Mkonia poeppbii 
Miconia sp. 
Mouriti sp. 
Dinizia excelsa 
Inga alba 
lnga edulis 
Leucaena leucocephala 
Mimosa guilandinae 
M i m a  pudka 
Stryphnodendron guianensis 
Antocapus sp. 
Fkus sp. 
Monrs sp. 
Poumuma acuminata 
Virola venosa 
Eucalyptus sp. 
Eugenia stipitata 
Myrcia amazonka 
Myrcia fallax 
Myrcia syivatka 



Pskíium sp. 
Syzbium malaccensis 

Oxalidaceae Avenhoa carambola 
Palmae Astrocaryum aculeatum 

Attalea manpa 
Euterpe ohracea 
Eutepe precatoria 
Mauritia flexuosa 
Maximilliana martiana 
Palmae i 

Piperaceae Piper sp. 
Rubiaceae B o m a  latifolia 

Dbiâia sp. 
Warszewczia scwackei 

Rutaceae Zanthoxyllum rhofolium 
Sapindaceae Matayba sp. 

Sejania sp. 
Talkia sp. 

Turneraceae Turnera ulmfolia 
Verbenaceae Stachytatpheta cayennensis 
Tipos Indeterminados Tipo Fabaceae 

Tipo Melia 
Tipo Sapindaceae 
Tipo Tomovita 
Tipo Vismia 
Tricolporado psilado 
Tricolporado reticulado 1 
Tricolporado retiwlado 2 
Tricolporado verrugado 



ANEXO 4. 
Amazonas 
colméias) 

Espécies de plantas coletadas no Campus da Universidade Federal do 
no período de março a outubro de 2001 (2 Km de raio a partir das 

NO de 
Familia Espécie Autor Hábito HerbBno 

Anacardiaceae T14piiia guianensk AubL árvore 211957 
Annonaceae Ouguetia uki (Diels) R.E.Fr. árvore 211205 

Rollinia exsuccao 

Tetramemthus duckei 
Boraginaceae W i a  scabnX,Iia 

Caesalpiniaceae Cassia fastuosa 

Cenost&ma tocantinumo 

Diaiium guianenseo 

Chr)kobalanaceae Couepia c h m l y Y  

Couepia habmüha* 
Clusiaceae Vismia cayennensis 

Vismia guianensis 

Vismiajapurensi9 

Cyperaceae mynch- P U ~ W  

Dilleniaceae Daviüa kunthB 

Erythroxyiaceae Etyihmxyium macrophyllumo 

Euphorbiaceae Alchamea sd,omburgkiane 

Aperisthmium cordstum 

C l i o t o n m a t o ~ i s  

Mabea speciosa 

Pera schombutgkianao 

Fabaceae Derris flaribunde" 

Fiacwrtiaceae Ceseera grandi%kmo 

Caseena manausensk 

Uidackeria paludosa 
Huniriaceae HumirW balsamikm* 

Lamiaceae Hyptis at~orvbens 

Lauraceae Aniba terminal& 

DC. ex Dunal A DC. 
R.E. Fr. 
A DC. 
Willd. ex Vogel 
Ducke 
(Aubl.) Sandwith 
(Poepp.) Benth. ex Hook. F. 
Standl. 

(Jacq.) Pers. 
(Aubl.) Perç. 
Reichardt 
(Vahl) Boeck. 
A St.. Hil. 
Cav. 
Klc%ZSCh 
(AJusç.) Baill. 

Aubl. 
MUII. Arg. 
(Benth.) MLIII. Arg. 

(Benth.) Ducke 
Cambess. 
Sleumer 
(Benth.) Giig 
Aubl. 
Poit. 
Ducke 
Aubl. 
Kunth 
L 

Byrsonima ChrySqphyKa* Kunth 
Mascgania sepium (A Juss.) GiSseb. 
TeírqMetys m m a i a "  Cav. 

Miconiapoeppigii . 
M@spora egensis* 

Mimosaceae Mimosa guiiandinae ver. spnjceana0 
Súypbncíien&n guianensis (Aubl.) 
Benfh. m. tusealorum 

Myristicaceae Vbla  mollissma 

Vh la  venosao 

Myrtaceae Myrclo eximia- 
Eugenia patrkiii 

(Banpl.) Triana 
(DC.) Triana 
(Aubl.) DC. 

(L) Dc- 
Benth. 
Triana 
Mart. ex DC. 
(DC.) Barneby (DC.) Bameby 

Ducke 
(Poepp. Ex A. DC.) Warb. 
(Benth.) Warb. 

DC. 

Vahl 

árvore 
árvore 
arbusto 
árvore 
á m  
Arvore 
Arvore 
árvore 
árvore 
árvore 21 1 997 
árvore 21 1999 
erva 21 1952 
liana 21 1962 

árvore 21 1953 
árvore 21 1989 
árvore 21 1978 
árvore 211979 
ArvWe 21 1964 
árvore 211987 
liana 21 1207 

brvore 21 1970 
árvore 21 1994 
arvore 211204 
&vote 21 1941 
erva 21 1937 

&mm 21 1951 
árvore 21 1977 
árvore 21 1200 
arbusto 21 1942 
ár\~ore 21 1967 
liana 21 1936 

árvore 21 1950 
arbusto 
arbusto 
arbusto 
art)usto 
Arvore 
Arvore 
árvore 
liana 

Arvore 
á m  

árvore 
a m e  
árvore 



No de 
Família Espécie Autor Hábito Herbário 

Piperaceae 
Rubiaceae 
Rutaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 

Eugenia W a t a  
MLrcW bradeata 

A@Tch cMoiiaC 

rn falia 
Mjlrclesymtica' 
Neee oppositifoIid 

Pasüba cocchea* 
Passifbfa nitida 
P&r aduncumC 
Watszewiuia schwacker 

ianthoxylum moriblium 
Matayba atbomscens 

Matayba ine@ansC 
Matayba purgam* 

Mahyba ruòiginosa* 
Solanum stramoniHo/iumC 
Solanum ~ g a s u m  
T r n I a  &vis vara mkmcarpaC 
Tumera ubnHd~Y 
hiveleppu-* 
Lecmia cym& 

Rinmarecemosd 

Mc Vaugh 
(Rich.) DC. 
(Aubl. Urb. 
(Ricfi.) DC. 
(G. Mey.) DC. 
Ruiz 8 Pav. 
AUM. 
Kunth 
L 
K schurn. 
Lam. 
(Aubl.) Radlk 
Spruce ex Radlk 
(Poepp.) Radk 
Radlk 

Jacq. 
üunal 
Aubl. Sagot ex Wam. 
L 

0-1 p=. 
Md.  
(Mart) Kuntze 

dMxe 
arvore 
árvore 
& m e  
Brvwe 
ánKue 
Gana 
liana 

Bmre 
& m e  
á m  
árvore 
árvore 
m e  
árvme 
arbusto 
arbusto 
arvore 
arbusto 
t?Na 

m e  
á m  

(*) Espécies com lâmina de pólen incaporada h cole$& de referência do CPBOIINPA 



ANEXO 5. Tipos polinicos coktados pelas abelhas no período de março a outubro de 2001 
na 4rea do Campus da UnNefsidade Federal do Amazonas, Manaus. Arnazones. 

J W ~ " "  1 2 

!n 
10 11 3. 12 

Prancha 1. AMARANTHACW: At&mentheta tedia (1); ANACARDiACEAE: Tapinta 
guimmsis (2); ARALIACEAE: SchelWem morotdoni (3); ASTERACEAE: Mikenia sp. (4); 
BIXACEAE: B&a mIana (5); BOMBACACEAE: Bombax munguba (6); BURSERACEAE: 
Protium heptaphyiium (7); CUCURBiTACEAE: Gumnía amima (8); CAESALPINIACEAE: 
Ceesalpinis sp.1 (9); Cenostigma kbcantinum (10); CLUSiACW: V i i a  guianensís (11); 
EUPHORBIACEAE: Alchomea castaneiiblia (12). 



ANEXO 5. Tipos polinicos coletados pelas abelhas no perlodo de março a outubro de 2001 
na Bma do Campus da Universidade Fderal do Amazonas, Manaus, Amazonas. (Cont.) I 

Pmncha 2. FABACEAE: Clilork, tzmmsa (13), EtyMm sp. (14), Va- sl). (15); 
FLACOURTIAÇEAE: Ceseaiie granoklllwa (16); GRAMINAE: Amimpgm sp. (17); 
LORANTHACEAE: Pnonrsa m M m m  (18): MALPIGHWW: 6ymnkna dwa ($9); 
MELASTOMATACEAE: M W  m m m  (20); MIMOSACEAE: Inga aih (21). Inga 
edufis (221, bU#WM -& @). Wtl~thhn guk~h~nsls (24); MORACEAE: 
Monrs rp. @5); MYRISTICACW: V i d a  rirrna~e (26); MYRTACEAE: EuceSipus rp. (27), 
Eugienfa mitata (28), Myrcie Wax (291, SynBum maieamsis (30). 



ANEXO 5. Tipos polínicos coletados peins abelhas no Wodo de março a outubro de 2001 
na 6rea do Campus da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas. (Cont.) 

31 

-- - r 
32 35 

40 
I 

Prancha 3. PALMAE: Astmaryum aculaatum (31), A1Ealee ma@ (32), Eutwpe deracea 
(33), Mautitia h m s a  (34). Maximüüana mmartiene (35); RUBIACEAE: Diodie sp. (36), 
Wamewczia savackd (37); SAPINMCEAE: Talisia sp. (38); TURNERACEAE: Turnere 
ulmIfolia (39); VERBENACEAE: Stachytapheía cayenmnsis (40). 







A N U ( O 6 - E s p B a e s ~ p t p n t s a ~ p o r a b a l h a s ~ a ~ d o C a m p i s d p ~  * .  
Federal do -, m, AM. (Cont' 

r) 
L 

- - 
Prancha 3. MYRTACEAE: Myrcie faüax (13), SyusiYm, /mhams& (14); P w  
Asfrocaryurn 6cuhtum (15), Mmrioa tlexuosa (16); 'TURNERACEAE: Tumera ukfinkle (17); 
VERBENACEAE: S&&tybpheb c 8 ~ s i . s  (18). 


