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Com objetivo de analisar a palinoflora em dois apiários de Caetité, coletas mensais de espécies 

floridas foram realizadas e identificadas. Os grãos de pólen foram acetolizados, mensurados e 

descritos morfologicamente. Para o Sítio Lagoa Rasa foram coletas 31 espécies, pertencentes a 

22 gêneros e 14 famílias, sendo estudadas 24 espécies. No Sítio Palmeira foram coletadas 67 

espécies botânicas, sendo estudadas 44 delas, com 40 espécies identificadas em 33 gêneros e 24 

famílias distintas.  

Palavras-Chave: Palinologia; Pólen; semiárido; Flora apícola. 

 

INTRODUÇÃO:  

O conjunto de plantas que fornecem os recursos florais, como o pólen e o néctar, são 

denominadas como flora apícola e desempenham o papel de sobrevivência para as abelhas na 

manutenção das colmeias (Barth 2005). O conhecimento e o levantamento da flora apícola local 

permite observar o potencial produtivo e determinar a possibilidades de uma apicultura 

vantajosa (Marques et al, 2011). 

O conhecimento da flora polínica local permite delimitar o potencial apícola de qualquer 

região, pois esse estudo é responsável não apenas pelo conhecimento da flora local, como também 

auxilia em pesquisas aplicadas e específicas relacionadas a agricultura. No Brasil esses estudos 

ainda são incipientes em comparação com a sua flora, sendo que muitos autores afirmam que o 

aumento do conhecimento da flora polínica pode também subsidiar estudos de taxonomia e 

filogenia (Gomes Jr., 1966)  

A área da palinologia aplicada à apicultura que subsidia os estudos dos grãos de pólen é 

denominada de melissopalinologia (Oliveira & Castro 1998), e tem como finalidade identificar e 

quantificar os grãos de pólen presente no mel, avaliando o resultado da visita das abelhas as flores, 

sendo possível reconhecer e catalogar a flora apícola presente no local (Dutra & Barth 1997, Luz 

et al. 2007). 

Dessa forma Michener (1979) assegura que a relação entre a apicultura, flora apícola, 

flora polínica e melissopalinologia auxiliam no reconhecimento das plantas apícolas utilizadas 



pelas abelhas para a coleta de néctar e pólen, sendo crucial para os meliponicultores, portanto 

nasce a necessidade de se conhecer e conservar as plantas apícolas da região. 

Assim, esse trabalho tem como objetivo diagnosticar e analisar a diversidade 

morfopolinica das espécies botânicas presentes no entorno dos Apiário Palmeira e Lagoa Rasa no 

município de Caetité-Bahia, visando subsidiar os estudos melissopalinológicos desenvolvidos na 

região e de ampliar significativamente o conhecimento da flora local, tanto para a população 

quanto os apicultores regionais, demonstrando a importância do conhecimento e conservação das 

plantas para o bom andamento da apicultura local. 

 

METODOLOGIA: 

O Sitio Palmeira é uma propriedade rural particular, localizada no lado direito, no sentido 

Caetité - Brumado, da rodovia BR -230 km 8, (14°.112’146’ S,-42. °450’424’ W), o Sítio Lagoa 

Rasa, que integra a comunidade Cachoeirinha, localizada no lado esquerdo da rodovia BR -230 

km 12, (13°957’67” S; 42°. 471’69” W), ambos localizados no município de Caetité Bahia, foram 

os locais onde realizaram-se as coletas de material botânico. 

As coletas botânicas se deu através de observação por meio de caminhamento, sendo as 

plantas coletadas prensadas e desidratas (Filgueiras, 1994).  

Para a prática da análise em microscópio de luz o material polínico foi submetido ao 

método de acetólise de Erdtman (1960), objetivando a clarificação da camada mais externa do 

grão de pólen (exina), com o intuito de analisar os caracteres morfológicos.  

Foram montadas cinco laminas permanentes para cada exemplar, quatro com gelatina 

glicerinada sem corante, para analises morfométricas e uma com o corante safranina, para 

observação detalhada e minuciosa da escultura da exina e das aberturas, ambas seladas com 

parafina fundida. As lâminas encontram-se inclusas na palinoteca do laboratório de Estudos 

Palinológicos (LAEP) da UNEB/DCH-campus VI - Caetité  

Para o procedimento da morfometria polínica e estatística dos dados foram medidos 

aleatoriamente 25 grãos de polens nas vistas polar e equatorial, Para outros caracteres tais como 

a medida dos espinhos, espessura das camadas da exina, espessura da exina com espinhos, 

columela, e os retículos, quando possível, foram tomadas em 10 grãos de pólen escolhidos ao 

acaso, com a finalidade de uniformizar a amostra.  

A nomenclatura empregada nas descrições polínicas foi fundamentada no glossário 

ilustrado de palinologia de Barth & Melhem (1988) e Punt et al. (2007). 

As fotomicrografias digitais foram feitas utilizando-se um microscópio óptico Zeiss 

Primo Star, com câmara de vídeo (Canon PowerShort G9), acoplada a um computador, utilizando-

se o programa Remote Capture DC.  



Quanto à identificação dos espécimes, o material coletado e herborizado foi encaminhado 

para especialistas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), sendo identificado no 

presente trabalho em nível de família, gênero e espécie. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o Sítio Palmeira, foram coletadas 67 espécies botânicas, sendo estudadas 44 delas, 

com 40 espécies identificadas em, 33 gêneros e 24 famílias distintas. Todas as espécies coletadas 

se encontram inclusas na coleção botânica do HUNEB – Coleção Caetité, com o objetivo de 

registro e estudo da flora do sitio. São elas: ACANTHACEAE: Ruelia sp. L., ASTERACEAE: 

Vernonanthura subverticillata (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob e Bejaranoa semistriata (Sch.Bip. ex 

Baker) R.M.King & H.Rob., BIGNONIACEAE: Anemopaegma laeve D.C, BORAGINACEAE: 

Cordia latiloba I. M. Johnst, Heliotropium transalpinum Vell e Tournefortia membranaceae A. 

D C., CACTACEAE: Pereskia grandifolia Haw., CAPPARACEAE: Cynophalla hastata Haw, 

CHLORANTHACEAE: Hedyosmum brasilienses Mart, CLEOMACEAE: Physostemon 

guianense (Aubl.) Malme e Physostemon rotundifoliun Mart. & Zucc, CONVOLVULACEAE: 

Ipomoea brasiliana Meisn, EUPHORBIACEAE: Cnidoscolus vitifolius (Mill.) Pohl, Croton 

helitropiifolius Kunth e Dalechampia peckoltiana Mull. Arg., HYDROLEACEAE: Hydrolea 

spinosa L, LAMIACEAE: Vitex sellowiana Cham, LORANTHACEAE: Struthanthus sp., 

MALVACEAE: Sida sp., Sida glomerata Cav, Luehea candicans Mart. e Pavonia cancellata (L.) 

Cav., MELASTOMATACEAE:Miconia chamissois Naudin, Clidemia hirta (L.) D. Don, 

LEGUMINOSAE: Riedeliella sp., Senna aversiflora (Herbert) H. S Irwin & Barnebye e quarto 

espécies não identificadas, MELIACEAE: Carapa guianensis Aubl.,OXALIDACEAE: Oxalis 

sp.,PASSIFLORACEAE: Passiflora edmundoi Sacco, PLANTAGINACEAE: Stemodia foliosa 

Benth, RUBIACEA: Ixora brevifolia Benth. SOLANACEAE: Solanum stipulaceum Roem. & 

Schult, VERBENACEAE: Priva bahiensis Schauer e Lantana canescens Kunth, VIOLACEAE: 

Hybanthus glaucus (chodat) Schulze- Menz. Quanto ao Sítio Lagoa Rasa, foram coletas 31 

espécies, pertencentes a 22 gêneros e 14 famílias, sendo estudadas 24 espécies: ASTERACEAE: 

Cyrtocymura. sp. (cf.); APOCYNACEAE: Prestonia erecta (Malme) J. F. Morales; 

CONVOLVULACEAE: Ipomoea incarnata (Vahl) Choisy; EUPHORBIACEAE: Croton 

heliotropiifolius Kunth e Croton pedicellattus Kunth; FABACEAE: Bauhinia acuruana Moric, 

Calliandra dysantha Benth, Delonix regia (Hook.) Raf, Senna acuruensis (Benth.) H. S. Irwin & 

Barnely e Senna splendida (Vogel) H.S.Irwin & Barneby; LAMIACEAE: Medusantha martiusi 

(Benth.) Harley & J.F.B Pastore ex Benth; MALPIGHIACEAE: Malpighiaceae sp., Byrsonima 

sp., Byrsonima breviflora (L.) DC e Byrsonima vacciniiofolia A. Juss; MYRTACEAE: Algrizia 

minor Sobral, Farias Junior & Proença e Psidium appendiculatum Kiaersk; POLIGALACEAE: 

Bredemeyera brevifolia (Benth.) A.W. Benn; Rubiaceae: Staelia cf.; RUTACEAE: Dictyoloma 

vandellianum A. Juss; SAPINDACEAE: Serjania caracasana Willd; VERBENACEAE: 



Verbenaceae sp., Lantana caatingenses Mold e Lantana pohliana Schauer e VOCHYSIACEAE: 

Qualea grandiflora Mart.  

Em comparação quanto a número de espécies coletas, o Sítio Palmeira sobressaiu em 

relação ao Sítio Lagoa Rasa, isso se deve ao fato de que o mesmo aparenta ser mais antroponizado, 

e conta com a criação de gado em sua área, prejudicando assim a quantidade e desenvolvimento 

da florada local, já o Sítio Palmeira se caracteriza como mata de galeria, onde as espécies se 

apresentam em maior quantidade e bem mais preservadas, sendo fatores benéficos para a 

conservação e manutenção da flora. Algumas famílias como: Asteraceae, Convolvulaceae, 

Euphorbiaceae, Lamiaceae e Verbenaceae, foram encontradas em ambos os sítios, mas com 

espécies distintas, com exceção para a espécies Croton heliotropiifolius, presente nos dois sítios 

pesquisado. Dentre as espécies estudas em geral, pode se notar uma grande diversidade nos 

caracteres para a descrição polínica, quanto aos tamanhos, aberturas e ornamentação.  

 

CONCLUSÃO: 

Diante dos resultados obtidos no estudo da Palinoflora dos Sítios Palmeira e Lagoa Rasa, foi 

possível analisar a diversidade de espécies botânicas presente, e as características típicas que as 

distingue uma das outras. A morfologia polínica provou ser um ferramenta eficaz para fins 

taxonômicos, e de grande importância para trabalhos melissopalinológicos a serem 

desenvolvidos. O fator pluviométrico e o período de incidência, foi determinante para o aumento 

na florada da área, e maior oferta de recursos florais a serem visitados pelas abelhas. O 

conhecimento de espécies botânicas e sua flora, como seu ciclo de floração representam 

considerável valor apícola, constituindo um recurso essencial para apicultores da região, que tem 

interesse em adequar e otimizar a sua produção com a pratica de manejo e outras atividades 

apícolas. 
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