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Resumo: 

A pesquisa objetiva caracterizar através do exame dos grãos de pólen presentes no mel de Apis 

mellifera L., conhecer a flora apícola de uma determinada região, e tentar determinar o mel quanto à sua 

origem botânica e geográfica. Visitas mensais foram conduzidas ao Apiário Lagoa Rasa para coleta do 

mel de Apis melífera L. e análise do seu conteúdo polínico. Para isso foi escolhido uma das caixas e 

selecionado um quadro específico para realização da coleta de mel. As amostras foram acondicionadas 

em frascos estéreis com capacidade para 50 ml e dissolvidas em 20ml de água destilada a 40°C para se 

obter o sedimento polínico e posteriormente acetolisadas. Durante o período de maio de 2013 a julho de 

2015, foram analisadas 14 amostras. Destas, identificou-se 91 tipos polínicos pertencentes a 21 famílias, 

53 gêneros e 52 espécies. Destes, 8 tipos não foram taxonomicamente identificados e 30 não chegaram 

a nível de espécie, apenas em gênero. Sete amostras apresentaram pólen dominates ,15 como pólen 

acessório e os demais tipos polínicos foram classificados como pólen isolado importante, pólen isolado 

ocasional e/ou pólen traço. A família Leguminosae foi a que obteve um maior número de tipos polínicos 

analisados, seguido por Euphorbiaceae, Rubiaceae, Convolvulaceae e Mirtaceae, Sapindaceae e 

Asteraceae. A partir dos resultados obtidos, notou-se a grande quantidade de recursos florais presentes 

na região utilizados por Apis mellifera L. na composição dos méis, dando destaque principalmente para 

os tipos polínicos dominantes e acessórios, bem como as famílias com maior número de representantes 

polínicos. 
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Introdução 

O mel é composto por grãos de pólen provenientes de plantas nectaríferas (produtoras de néctar), 

anemófilas, cujas flores produzem apenas pólen, sendo este disperso pelo vento, porém importante como 

fonte de proteína para as abelhas, e as poliníferas, as quais possuem pouca produção de néctar e muito 

pólen. É perceptível a importância das espécies nectaríferas para produção de mel, abrangendo uma 

variedade de espécies botânicas e variando por diversas regiões ( BARTH, 2005). 

O Nordeste brasileiro, possui um clima semiárido, predominando calor e poucas chuvas, o que 

proporciona condições favoráveis para a adaptação, sobrevivência e trabalho das abelhas, dando 

sustentação às atividades apícolas, além disso, possuem um forte potencial na tolerância contra pragas 

e doenças na apicultura, garantindo sucesso na produção tanto para fins comerciais como também para 

a pesquisa em geral (FREITAS E SILVA,2006). 

MORETI et al. (2005) também afirmaram que nessa região há uma diversidade florística com 

potencial para exploração apícola, porém há poucas informações sobre as plantas melíferas e as 

características físico-químicas do mel produzido. 

Assim, esta pesquisa objetiva identificar os tipos polínicos presentes nos méis de abelhas, bem 

como contribuir para o conhecimento da flora apícola da região, buscando determinar a origem botânica 



e geográfica do mel. Isso porque as abelhas visitam as espécies botânicas e coletam néctar para o 

sustento da colmeia, garantindo melhores resultados para os manejos e criatórios.  

 

Metodologia 

 

Visitas mensais foram conduzidas ao Apiário Lagoa Rasa para coleta do mel de Apis mellifera 

L., 1758 para análise do seu conteúdo polínico. As amostras foram acondicionadas em frascos estéreis 

com capacidade para 50 ml. Para isso foi escolhida uma das caixas e selecionado um quadro específico 

para realização da coleta de mel. Para as análises melissopalinológicas foi utilizado o método proposto 

por Louveaux et al. (1978), dissolvendo-se 10g de mel em 20mL de água destilada morna. Procedeu-se 

então à desidratação por ação de ácido acético glacial e posteriormente à acetólise segundo Erdtman 

(1960). As amostras foram centrifugadas a 2.500 rpm durante 10 minutos e descartado o sobrenadante 

até que sobrasse somente os grãos de pólen no tubo de ensaio. Ao sedimento polínico resultante foi 

adicionado ácido acético glacial e, após 12 horas, o sedimento resultante foi acetolizado para então ser 

feita a montagem das lâminas a serem analisadas. Foram montadas um total de cinco lâminas sendo 

quatro com gelatina glicerinada não corada e uma corada com Safranina, e estas vedadas com parafina 

fundida para a conservação das lâminas. Ao final foi contabilizado um total de 1000 grãos de pólen por 

amostra (Santos 2011), distribuídas entre as quatro lâminas não coradas. 

 

Resultados e discursão 

 

Durante o período de maio de 2013 a julho de 2015, foram analisadas 14 amostras. Destas, 

identificou-se 91 tipos polínicos pertencentes a 21 famílias, 53 gêneros e 52 espécies. Destes, 8 tipos 

não foram taxonomicamente identificados e 30 não chegaram a nível de espécie, apenas em gênero.  

Sete amostras apresentaram tipos polínicos dominantes (PD). A amostra 04 foi representada 

pelo tipo Myrcia (67,5%), as amostras 05, 06 e 07 apresentaram o tipo Mimosa tenuiflora/verrucosa 

com (63%), (78%) e (67,9%) respectivamente, e nas amostras 08,09 e 10 foi o tipo Schinus (66,9%), 

(63,5%) e (62,7%) o dominante. 

Foram 15 os tipos polínicos classificados como pólen acessório (PA), estando presentes em 10 

amostras. Na amostra 02 os tipos, Eucalyptus (16,2%) e Mitracarpus heliotropiifolius (26,6%); nas 

amostra 01 e 05, o tipo polínico Mimosa xiquexiquensis (20,5%) e (20,1%); já na amostra 03 os tipos 

Mimosa caesalpiniifolia (34,2%), Croton pedicullatus (19,2%) e Evolvulus (20,1%) e na 08 os tipos 

Mitracarpus eritrichoides (17,1%) e novamente Eucalyptus (28,2%); na amostra 10, Mimosa 

tenuiflora/verrucosa  (32,2%) ; em 11, Myrcia laruotteanna (21,4%) e Myrcia sp.( 42,1%); amostras 12 

e 13  foi o tipo Byrsonima sp. ( 27,2%) e ( 21,5%); enquanto que na amostra 14 teve os tipos Mimosa 

adenophyla (39%), Solanum crinitum (16,7%) e Byrsonima sp.( 22,1%).  Os demais tipos polínicos 

foram classificados como pólen isolado importante (PIi), pólen isolado ocasional (PIo) e/ou pólen traço 

(Pt). 

A família Leguminosae foi a que obteve um maior número de tipos polínicos analisados (17), 

seguido por Euphorbiaceae (10), Rubiaceae (9), Convolvulaceae e Mirtaceae, (8 cada), Sapindaceae (6) 

e Asteraceae, (5 tipos).  

 

É notório que os tipos polínicos classificados como pólen acessório, mesmo sendo de várias 

espécies vegetais, são muito mais numerosos nas amostras aqui referidas que os dominantes. O que foi 

explicado por Barth, 1970, sendo simplesmente pelo fato de que a apicultura brasileira acontece de 

forma rudimentar, quanto ao pasto apícola, ou seja, não há um desenvolvimento necessário para um 

rendimento de méis monoflorais com plantações contínuas, tornando-os heteroflorais. No entanto, Barth 



ainda afirma que a nossa apicultura tem como base a capoeira, florescendo o ano inteiro, enquanto que 

a vegetação de cultivo em extensas áreas possui uma rápida floração, sendo, portanto, necessária 

utilização de uma alimentação artificial para as colmeias por um longo período, o que para nossa 

vegetação e clima seria totalmente desnecessário. 

As 14 amostras analisadas apresentaram vários tipos polínicos, podendo ainda classificá-las 

como oriundas de mel heterofloral. Barth (1970) classifica méis heteroflorais aqueles que provêm de 

uma floração diversificada variando quanto as suas propriedades físico-químicas. Ainda assim, os méis 

aqui examinados enquadram-se em grande parte como sendo produzidos a partir de uma flora 

característica do Nordeste, com exceção das poucas espécies exóticas como, Dombeya Wallichii, 

Eucalyptus e Schinus, que aqui foram introduzidas e tem uma contribuição na alimentação das abelhas. 

 

Conclusão 

A partir dos resultados obtidos, foi possível a constatação da grande quantidade de recursos 

florais presentes na região utilizados por Apis mellifera L. na composição dos méis, com destaque 

principalmente para os tipos polínicos aqui citados como os dominantes e acessórios bem como as 

famílias com maior número de representantes polínicos, demonstrando que a composição da flora 

apícola da Fazenda Lagoa Rasa, Caetité, Bahia, apresenta uma enorme diversidade de espécies e famílias 

com potencial para exploração apícola.  
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