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As abelhas melíferas são consideradas como eficientes polinizadores do meloeiro, sendo 
este dependente dos serviços de polinização dessas abelhas para ter garantida sua 
produtividade. O objetivo deste trabalho foi coletar espécimes de Apis melífera em três 
tipos de meloeiro em diferentes horários, buscando identificar os horários de coleta de 
pólen. O trabalho foi realizado em julho de 2011, na fazenda Norfruit, em Mossoró-RN, em 
meloeiro do tipo Amarelo, Cantaloupe e Gália, em cultivo convencional, com mulching e 
com adição de colmeias. Para cada tipo foram coletadas, aleatoriamente, na área de cultivo, 
em um único dia, 10 espécimes de A. mellifera, nos horários de 07h00, 09h00, 11h00, 
13h00, 15h00, 17h00. As abelhas foram acondicionadas em frascos de vidro com papel 
umedecido com acetato de etila, totalizando 60 abelhas por tipo. Em laboratório, os 
indivíduos foram avaliados quanto à presença ou não de pólen em suas corbículas. Havendo 
pólen armazenado, este foi removido com auxílio de estiletes e pinça, depositado em 
lâminas, corado com Carmim Acético e analisados em microscópico óptico. Analisando os 
espécimes coletados nos tipos Amarelo e Cantaloupe, verificou-se que somente na parte da 
manhã foram encontradas abelhas com pólen, com taxas que variaram de 10 a 70%. No 
Gália, em todos os horários foram encontradas abelhas com carga polínica, com taxas de 10 
a 60%. Para os tipos Amarelo e Cantaloupe, o maior número de abelhas com pólen foi 
registrado às 09h00 (70% e 40%, respectivamente), enquanto que no Gália foi no horário de 
13h00 (60%). Quanto a análise da carga polínica, somente grãos de pólen do meloeiro 
foram encontrados, indicando que esta cucurbitácea pode ser considerada como fonte de 
pólen para abelhas. 
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