


PROSPECÇÃO
PALINOLÓGICA
EM MÉIS DA BAHIA





Prospecção palinológica
em méis da Bahia

Paulino Pereira Oliveira
Francisco de Assis Ribeiro dos Santos

1ª Edição

Feira de Santana - Bahia

Print Mídia Editora
2014



Ficha Catalográfica

Diagramação e Capa:
Arivaldo Santiago Amaro

arisantiago@ig.com.br

Revisão Final:
Paulino Pereira Oliveira

Francisco de Assis Ribeiro dos Santos

Projeto Gráfico e Editora
Print Mídia

printmidia@yahoo.com.br

Oliveira, Paulino Pereira
O49p         Prospecção  palinológica em méis da Bahia. /      Paulino

Pereira Oliveira, Francisco de Assis Ribeiro dos Santos. –
Feira de Santana: Print Mídia, 2014.

120 p.: il.

ISBN: 978-85-62465-18-5

1.Mel   –   Bahia.    2.Palinologia.   3.Flora  apícola.     I.Santos,
Francisco de Assis Ribeiro dos. II.Título.

                                                            CDU: 638.1

Catalogação na publicação: Mª de Fátima de Jesus Moreira  -  CRB 5/1120



Agradecimentos

Os autores têm muito a agradecer especialmente a todos aqueles que possibilitaram o estudo dos
méis da Bahia, cedendo amostras ou indicando onde conseguí-las. Nesse sentido, os autores expressam
seus agradecimentos a: Telmo Moreira (Nova Viçosa), Guarim Rocha (Bom Jesus da Lapa), Ubiratan
(Juazeiro), Jorge (Central), Ana Cristina (Camamú), Edvaldo Pacheco (Feira de Santana), Prof. Luis
Enrique Figueroa (UNEB/Alagoinhas), Alberto Magno M. Almeida (Nova Soure), Associação de Api-
cultores do município de Igrapiúna, Apários Jordans. E, enfim, a todos os apicultores do estado da Bahia
que colaboraram direta ou indiretamente com desenvolvimento do estudo.

A Sra. Vandira Pereira, chefe da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário do Estado da
Bahia (EBDA), pelas informações e contatos com associações e cooperativas de apicultores da Bahia, e
técnicos da EBDA, que viabilizaram a aquisição das amostras de mel.

Aos Profs. Carlos Alfredo Lopes de Carvalho (UFRB), Francisco Hilder Magalhães e Silva (UNEB),
Jaílson Santos de Novais (UFOPA), Luis Figueroa (UNEB), Luciene Cristina Lima e Lima (UNEB) e
Ricardo Costa Rodrigues de Camargo (EMBRAPA) pela leitura crítica do texto e sugestões apresenta-
das. Ao Prof. Dr. Cássio van den Berg por seu apoio nas análises estatísticas dos dados apresentados. Ao
biólogo Ricardo Vilas Boas pelo seu grande apoio na confecção dos mapas e pranchas. À Sra. Neuza
Moraes, bibliotecária da UEFS, pela competência e presteza na aquisição das referências bibliográficas,
através do Comut.

À Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Ciências Biológicas, Laboratório
de Micromorfologia Vegetal (LAMIV), pelo apoio e oportunidade no desenvolvimento da pesquisa, em
especial a Profa. Cláudia Elena Carneiro, coordenadora do LAMIV. Ao Programa de Pós-Graduação
em Botânica da Universidade Estadual de Feira de Santana, e a todos os seus membros, que oportunizaram
a tese do primeiro autor que gerou este livro.

Por fim, à rede PPBio Semiárido, especialmente a seu coordenador Dr. Luis Fernando Pascholati
Gusmão, pela viabilização das atividades que proporcionaram este produto desta pesquisa. Ao MCTI/
CNPq pelo auxílio financeiro aos estudos dos méis da Bahia.





SUMÁRIO

O Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) ...................................................................... 09

Capítulo 1: O Mel e os Grãos de Pólen .............................................................................................. 15

Capítulo 2: Amostragem dos Méis Produzidos na Bahia ................................................................. 19

Capítulo 3: Diagnóstico Palinológico Geral dos Méis da Bahia ...................................................... 21

Capítulo 4: Microrregião Região Metropolitana de Salvador ......................................................... 41

Capítulo 5: Microrregião Litoral Norte ............................................................................................... 43

Capítulo 6: Microrregião Recôncavo Sul ............................................................................................ 47

Capítulo 7: Microrregião Litoral Sul ................................................................................................... 51

Capítulo 8: Microrregião Extremo Sul ................................................................................................ 55

Capítulo 9: Microrregião Nordeste ...................................................................................................... 57

Capítulo 10: Microrregião Paraguaçu.................................................................................................. 61

Capítulo 11: Microrregião Sudoeste .................................................................................................... 65

Capítulo 12: Microrregião Baixo Médio São Francisco ................................................................... 69

Capítulo 13: Microrregião Piemonte da Diamantina ......................................................................... 73

Capítulo 14: Microrregião Irecê ........................................................................................................... 77

Capítulo 15: Microrregião Chapada Diamantina ................................................................................ 81

Capítulo 16: Microrregião Serra Geral ............................................................................................... 85

Capítulo 17: Microrregião Médio São Francisco .............................................................................. 89

Capítulo 18: Microrregião Oeste ......................................................................................................... 93

Capítulo 19: Interpretando os Dados Palinológicos .......................................................................... 97

Capítulo 20: Considerações Finais ..................................................................................................... 107

Referências Bibliográficas ................................................................................................................... 109





9

O Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio)
Luis Fernando Pascholati Gusmão & Sheila Miranda Leão Ferreira

Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Ciências Biológicas, Laboratório de Micologia, e-mail:
lgusmao@uefs.br; sheila1leao@yahoo.com.br

O Programa de Pesquisa em Biodiversidade
(PPBio) foi instituído em 2004 pelo governo brasilei-
ro (BRASIL 2004) a fim de atender aos objetivos
compactuados na Convenção sobre Diversidade
Biológica (CDB), realizada durante a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento, em junho de 1992, na cidade do Rio de
Janeiro (Rio-92). A Convenção foi assinada por 156
países, chegando a 187 em 2005, e não configura
apenas um acordo sobre conservação dos recursos
naturais. Representa o primeiro tratado mundial a
propor a regularização do desenvolvimento social e
econômico em padrões sustentáveis. Seu texto foi
aprovado pelo Congresso Nacional em fevereiro de
1994 (BRASIL 1994), apresentando como objetivos
gerais a conservação da diversidade biológica, a uti-
lização sustentável de seus componentes e a repar-
tição justa e equitativa dos benefícios derivados da
utilização dos recursos genéticos (MMA 2000a).

Em consonância com a proposta da CDB,
através do Decreto Federal nº 4.339, de 22 de agos-
to de 2002 (BRASIL 2002), o Brasil instituiu os prin-
cípios e diretrizes para a implementação da Política
Nacional da Biodiversidade (PNB). Dentre os com-
ponentes desta última, está o conhecimento da
biodiversidade, que apresenta como objetivo geral
“gerar, sistematizar e disponibilizar informações para
a gestão da biodiversidade nos biomas e seu papel
no funcionamento e na manutenção dos ecossistemas
terrestres e aquáticos, incluindo as águas
jurisdicionais. Promover o conhecimento da
biodiversidade brasileira, sua distribuição, seus
determinantes, seus valores, suas funções ecológi-
cas e seu potencial de uso econômico” (BRASIL
2002).

Ante a necessidade de impulsionar a pesqui-
sa da biodiversidade em nosso país, a partir da for-
mação e capacitação de recursos humanos, do for-
talecimento institucional na área da pesquisa, da so-
cialização de informações e conhecimentos sobre
os componentes da biodiversidade brasileira para
diferentes segmentos, o Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) à época, instituiu o PPBio em
âmbito nacional. O Programa é composto por um

Coordenador-Executivo, um Conselho Diretor e um
Comitê Científico (BRASIL 2005a; 2006). Adota um
modelo de gestão descentralizado com o apoio dire-
to aos institutos de pesquisa e universidades como o
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)
e o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), volta-
dos às pesquisas em biodiversidade da Amazônia; e
o Instituto do Milênio no Semiárido (IMSEAR) -
designado como Núcleo Executor do Programa de
Pesquisa em Biodiversidade do Semiárido pela Por-
taria do MCT nº 268, de 18 de junho de 2004 (BRA-
SIL 2004), sob a coordenação da Universidade Es-
tadual de Feira de Santana (UEFS). Associadas aos
núcleos executores, inúmeras instituições de pesquisa
e universidades atuam como colaboradoras no de-
senvolvimento das ações do PPBio. Em 2012, fo-
ram incluídos mais três Programas de Pesquisa em
Biodiversidade: a Rede Cerrado, a Rede Mata Atlân-
tica e a Rede Campos Sulinos.

O programa de atividades desenvolvidas pelo
PPBio tem por objetivos específicos o apoio à im-
plantação e manutenção de redes de inventário da
Biota; à manutenção, ampliação e informatização de
acervos biológicos do País (coleções ex situ); à pes-
quisa e desenvolvimento em áreas temáticas da
biodiversidade; e ao desenvolvimento de ações es-
tratégicas para políticas de pesquisa em
biodiversidade (BRASIL, 2004).

Implantação e manutenção de redes de
inventários

De acordo com o Documento Básico do
PPBio (MCT 2005), a implantação e manutenção
de redes de inventário da Biota pretende promover
a sistematização nas metodologias de trabalho, na
organização dos dados primários, no
georeferenciamento e na definição das áreas de es-
tudo. Estas ações têm como fim aperfeiçoar a pro-
dução e acesso ao conhecimento, evitar a duplica-
ção de dados e preservar os direitos de propriedade
intelectual.  Para tanto, foram definidas a localiza-
ção e estruturas dos núcleos de inventários regio-
nais e áreas prioritárias para sua realização, além da
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formação e capacitação das equipes de trabalhos
regionais e da criação de protocolos que favoreces-
sem o esforço de coleta.

Manutenção das coleções

A manutenção dos acervos biológicos prevê
a adequação da infraestrutura das instituições de
ensino e pesquisas detentoras dos atuais acervos,
seja através da aquisição de equipamentos ou da
melhoria de suas instalações. A partir desta adequa-
ção será possível ampliar de maneira qualitativa os
acervos existentes investindo na formação de espe-
cialistas e no intercâmbio entre instituições e pes-
quisadores brasileiros e do exterior. A informatização
destes acervos constitui um dos meios para a propa-
gação do conhecimento da biodiversidade através
do compartilhamento de informações, da compara-
ção entre amostras, possibilitando tanto novas iden-
tificações de materiais coletados quanto as corre-
ções dos materiais já identificados.  Em 20 de agos-
to de 2009, a Portaria do MCT nº 693 (BRASIL
2009) instituiu a política de dados para o
gerenciamento das informações para os dados
coletados sobre a biodiversidade brasileira, visando
sua ampla divulgação de acordo com as condições
de uso e acesso estabelecidas.

Redes temáticas

A criação de redes de pesquisas temáticas da
biodiversidade, integrando ações de pesquisadores
nos diferentes campos e regiões do país, também
inclui a formação de recursos humanos e o aprimo-
ramento de ações voltadas à identificação, caracte-
rização, valorização e uso sustentável, segundo as
propostas contidas no Documento Básico do PPBio
(MCT 2005). Essas redes incluem os campos de
conhecimento como a botânica, a zoologia, a
microbiologia, a entomologia, a ecologia, a
paleontologia, a genética, a biologia molecular e ou-
tros correlatos. A relação entre os diferentes cam-
pos favorece a construção de cenários mais com-
pletos das regiões estudadas, subsidiando futuros
diagnósticos e levantamentos.

Ações estratégicas

O desenvolvimento de ações estratégicas para
políticas de pesquisa em biodiversidade incluem a
participação ativa da comunidade científica nacio-
nal; assessoramento de cientistas e tecnólogos bra-
sileiros em reuniões da Convenção sobre Diversida-
de Biológica e de outros fóruns com vistas à defini-

ção de prioridades de pesquisas e na captação de
recursos internacionais; disseminação das recomen-
dações e decisões da Conferência das Partes da
Convenção sobre a Diversidade Biológica (CoP),
buscando a incorporação das mesmas em políticas
e programas setoriais sobre biodiversidade; dentre
outras previstas no Documento Básico do PPBio
(MCT 2005).  A construção inicial de uma proposta
para a política nacional de biodiversidade foi realiza-
da a partir de consultas promovidas pelos governos
das unidades da federação, lideranças da sociedade
civil e do setor empresarial, seguindo a divisão de
quatro regiões políticas (MMA 2000b). Estas regi-
ões foram definidas com base no predomínio de um
dos biomas brasileiros, sendo a Região 1 correspon-
dente ao Cerrado, a Região 2 à Caatinga, a Região
3 à Amazônia e a Região 4 à Mata Atlântica.

Segundo Coutinho (2006), cada bioma consti-
tui uma área do espaço geográfico, com dimensões
de até mais de um milhão de quilômetros quadrados,
que tem por características a uniformidade de um
macroclima definido, de uma determinada
fitofisionomia ou formação vegetal, de uma fauna e
outros organismos vivos associados, e de outras con-
dições ambientais, como a altitude, o solo, alagamen-
tos, o fogo, a salinidade, entre outros. Para o autor,
estas características conferem aos biomas estrutu-
ra e funcionalidade peculiar, além de uma ecologia
própria. O que ressalta a importância e necessidade
de implantação de pesquisas dos biomas brasileiros,
incluindo tanto as que são voltadas à diversidade bi-
ológica quanto às características do ambiente físico,
ambas necessárias ao uso sustentável dos recursos
naturais. Assim, implementado inicialmente nos
biomas Amazônia e Caatinga (Semiárido), regiões
Norte e Nordeste, o Programa de Pesquisa em
Biodiversidade (PPBio) tem suas ações previstas
para as demais regiões e, consequentemente, todos
os biomas brasileiros.

O Bioma Caatinga

O Bioma Caatinga é o único que é exclusivo
do Brasil e corresponde a 54% da região Nordeste.
É extremamente heterogêneo, sendo reconhecidas
12 tipologias que despertam atenção especial pelos
exemplos fascinantes e variados de adaptação aos
habitats semiáridos (BRASIL 2007). Podem ser ca-
racterizadas como florestas arbóreas ou arbustivas,
compreendendo principalmente árvores e arbustos
baixos, muitos dos quais apresentam espinhos,
microfilia e algumas características xerofíticas
(PRADO 2003).
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A Caatinga é o principal tipo vegetacional do
Semiárido que compreende uma área de aproxima-
damente 970.000 km2 e corresponde a 11% do terri-
tório nacional. Em 2005, o Ministério da Integração
Nacional, juntamente com o Ministério do Meio
Ambiente, instituíram um grupo de trabalho
interministerial (GTI) a fim de propor critérios cli-
máticos para delimitar a área compreendida pelo
Semiárido. Dentre eles estão: a precipitação
pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros;
o índice de aridez de até 0,5; e o risco de seca maior
que 60% (BRASIL 2005b). Estes são fatores que
tornam a Caatinga suscetível à redução de sua di-
versidade.

O PPBio Semiárido tem como desafio reali-
zar o levantamento da diversidade biológica da Caa-
tinga, um dos biomas do país que mais sofre ação
antrópica e que apresenta alto risco de desertificação.
Além das causas climáticas decorrentes dos longos
períodos de estiagem, existem fatores humanos as-
sociados ao processo de desertificação, dentre eles
destacam-se o desmatamento, a extração excessi-
va de produtos florestais, os incêndios florestais, a
sobrecarga animal, o uso demasiado do solo, o seu
manejo inadequado e, por último, o emprego de
tecnologias não apropriadas para os ecossistemas
frágeis (SÁ et al. 2010).

Para facilitar a construção de planos de de-
senvolvimento e conservação da Caatinga foi pro-
posta a criação de oito ecorregiões para o bioma,
seguindo fatores bióticos e abióticos (VELLOSO et
al. 2002). Estudos recentes têm demonstrado a im-
portância da vegetação da Caatinga para a conser-
vação da biodiversidade brasileira, devido ao alto nível
de endemismo de espécies (COSTA et al. 2009).

Atualmente, o Núcleo Executor do PPBio
Semiárido é a Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS) que realiza suas atividades de “In-
ventários”, “Coleções” e “Projetos Temáticos”, jun-
tamente com 19 instituições de pesquisa e ensino,
contando com mais de 77 bolsistas de diversos ní-
veis e em torno de 100 pesquisadores. Os grupos de
trabalho foram separados em Inventários (Plantas -
algas de água doce, briófitas e pteridófitas,
fanerógamas; Fungos – Agaromycetidae,
Gasteromycetes, Hyphomycetes, Zygomycetes,
Glomeromycota; Vertebrados – aves, anuros, ma-
míferos, peixes; Invertebrados – formigas, moscas,
mosquitos, cupins, borboletas, vespas, abelhas, en-
tre outros), Projetos Temáticos (Conservação da
fauna silvestre, Bioprospecção e preservação de

microrganismos, Fitoquímica e estratégias para con-
servação de plantas) e Projeto do coordenador (Ma-
nutenção das coleções biológicas, equipamentos
multiusuários de grande porte e gestão do projeto).

Duração, recursos e ações

O PPBio tem duração ilimitada com avalia-
ção a cada três anos. Utiliza recursos dos Fundos
Setoriais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI), criados com a finalidade de garantir
o financiamento de pesquisas científicas e
tecnológicas no Brasil. O conhecimento da
biodiversidade brasileira, a partir das pesquisas de-
senvolvidas pelo PPBio, oferece ao país subsídios
para conservação da diversidade biológica, o que é
essencial para o equilíbrio ecológico e desenvolvi-
mento sustentável das comunidades de cada bioma/
região. Além disso, estes estudos promovem a iden-
tificação e estimulam a criação das áreas de prote-
ção ambiental (APA) e/ou unidades de conserva-
ção (UC) ambientais. A criação das áreas de prote-
ção, entretanto, não garante a conservação dos re-
cursos ali disponíveis. Para que as áreas consigam
realmente preservar a diversidade, seja na Amazô-
nia ou na Caatinga, é preciso garantir planos de ges-
tão eficiente, manter a estabilidade dos recursos fi-
nanceiros, investir em fiscalização e contratação de
pessoal qualificado e ampliar as áreas de proteção
de modo que sejam suficientes para a conservação
da biodiversidade em todos os biomas.

Áreas de atuação do PPBio Semiárido

O PPBio Semiárido vem desenvolvendo seus
trabalhos com a perspectiva de inclusão e dissemi-
nação do conhecimento. Para tanto, algumas áreas
foram selecionadas para a realização dos inventári-
os. Estas foram escolhidas com base na falta de
conhecimento da biodiversidade e importância bio-
lógica (Veloso et al. 2001). Áreas de Caatinga e
enclaves de Mata Atlântica foram selecionadas (Figs.
1, 2).

Para a Caatinga foram selecionadas as se-
guintes áreas (Fig. 1): Bahia - Curaçá (32), Mila-
gres (49) e Maracás (50); Ceará - Ibiapaba do Nor-
te (5) e Chapada do Araripe (12); Piauí - Parque
Nacional Serra das Confusões (37). Para os enclaves
de Mata Atlântica foram selecionadas as áreas (Fg.
2): Bahia - Serra da Jibóia (9); Ceará - Serra de
Ibiapaba/Ubajara (1); Paraíba - Brejo Paraibano (6).
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Figura 1. Mapa do Bioma Caatinga e as áreas de importância biológica (Extrema – vermelho, Muito alta – laranja, Alta
– amarelo) Fonte: Velloso et al. (2002).
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Figura 2. Mapa do bioma Caatinga e os enclaves de Mata Atlântica (Áreas – verde) Fonte: Velloso et al. (2002).
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Capítulo 1

O Mel e os Grãos de Pólen

POTENCIAL DA FLORA PARA

EXPLORAÇÃO APÍCOLA

O mel é um alimento natural conhecido desde
a antiguidade que possui diversas propriedades es-
peciais e de grande valor energético. As abelhas ela-
boram esse produto em sua colméia, que são mane-
jadas pelo homem para a produção em escala co-
mercial (Coronel, 2010).

A produção de mel tem relação direta com o
meio ambiente e a flora apícola disponível para a as
abelhas. O Brasil, pelas suas características
ambientais, apresenta condições favoráveis à pro-
dução apícola, especialmente por sua diversidade
florística que, associada à variabilidade climática e à
extensão territorial do país, possibilitam a produção
de mel durante o ano todo. Isso torna o Brasil dife-
renciado dos demais países que, normalmente, só
colhem mel uma vez por ano. Consequentemente,
os méis produzidos no nosso país são muito diversi-
ficados palinologicamente, não permitindo generali-
zar conclusões dos dados melitológicos para o terri-
tório brasileiro em virtude das particularidades regi-
onais, e até microrregionais (Marchini, 2001; Barth,
2004; Coronel, 2010).

Nos últimos anos, a produção melífera brasi-
leira tem sido incrementada com o maior aproveita-
mento das características ambientais. Dados ofici-
ais demonstram que a produção de mel saltou de 38
mil toneladas em 2009 para 50 mil toneladas em 2010,
isso colocou o País na 11ª posição no ranking dos
produtores mundiais (Brasil, 2011). Neste mesmo
ano, a produção de mel na Bahia ficou em torno de
2,4 mil toneladas (IBGE, 2010).

O fato é que o estado da Bahia, com uma
extensão territorial de 567.295,3 km2, possui uma
grande diversidade climática, topográfica e de for-
mações vegetacionais sendo que praticamente to-
dos os grandes biomas brasileiros encontram-se aqui
representados, como Caatinga, Cerrado e Mata
Atlântica, com suas várias formações vegetais
(Giulietti et al., 2006). Nesse contexto, a Bahia apre-

senta um grande potencial para a exploração da ati-
vidade apícola, especialmente para a produção do
mel.

Quanto à exploração da diversidade vegetal
brasileira, Freitas (1991) destacou a flora da caatin-
ga, como a maior responsável pela produção de mel
e de cera de abelha, embora o potencial apícola des-
sa formação vegetal seja ainda pouco conhecido.
Com relação ao potencial apícola do semiárido,
Borges et al. (2006) destacaram a grande diversi-
dade de tipos polínicos presentes nos méis produzi-
dos nessa região e que são descritos nos estudos
sobre o tema.

Por outro lado, a utilização dos recursos natu-
rais da flora como alternativa econômica, através
da apicultura e de seus produtos resultantes como
mel, pólen apícola, própolis e geléia real, atende aos
pressupostos do tripé da autosustentabilidade: o eco-
nômico, pois gera renda para o apicultor; o social,
por empregar mão-de-obra familiar no campo; e o
ecológico, pois a atividade apícola depende da pre-
servação da flora para o seu desenvolvimento
(Alcoforado-Filho, 1998; Freitas & Silva, 2006).

Contudo, para a exploração racional da api-
cultura é necessário o conhecimento da flora apícola,
que pode ser obtido, ou por meio da observação em
campo dos aspectos florais e do comportamento de
forrageio das abelhas, ou por meio da determinação
das espécies botânicas visitadas pelas abelhas, a
partir da identificação dos tipos polínicos presentes
no mel através da análise polínica. Este último é con-
siderado mais preciso na determinação da origem
geográfica do mel (Ruoff & Bogdanov, 2004; Freitas
& Silva, 2006), embora existam controvérsias quan-
to a sua precisão (Molan, 1998).

Além da diversidade florística dos vários am-
bientes da Bahia, um aspecto importante para a ex-
ploração da atividade apícola no Estado é a distri-
buição das floradas no tempo o que possibilita um
fluxo contínuo de néctar e pólen ao longo do ano
(Carvalho & Marchini, 1999; Aguiar et al., 2002;
Almeida et al., 2006), permitindo uma produção de
mel praticamente no ano todo.
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Análises melissopalinológicas

O método de análise do conteúdo polínico do
mel, melissopalinologia, foi desenvolvido na década
de 70 por Louveaux et al. (1978), através do qual
pode-se chegar às origens botânica e geográfica do
mel, e dos outros produtos apícolas, possibilitando o
reconhecimento das principais fontes florais utiliza-
das pelas abelhas na elaboração dos seus produtos,
em um dado local ou região, em um período.

O pólen é, então, uma ferramenta essencial
nas análises do mel. Como o pólen é uma contami-
nação, ou seja, não é a matéria-prima do produto,
ele entra no mel de diferentes maneiras. Durante a
atividade de forrageio das abelhas, o pólen é ingeri-
do junto com o néctar, que posteriormente é
regurgitado nos favos. Outra forma de inclusão é o
pólen aderido ao corpo das abelhas que pode tam-
bém cair nos favos ainda desoperculados. Além dis-
so, o pólen disperso na atmosfera também pode se
depositar nos favos ainda abertos nas colméias (Jones
& Bryant, 1996).

Vale ressaltar também que a abelha Apis
mellifera L. 1758 possui uma grande capacidade de
adaptação e exploração em diversos ambientes, ao
longo de várias zonas climáticas e vegetacionais
(Köppler et al., 2007), e é considerada como
generalista, ou seja, tem um comportamento de
forrageio amplo sem preferência alimentar por gru-
pos específicos de plantas, aproveitando o que está
disponível na flora.

Considerando então a plasticidade de
forrageamento da Apis mellifera, e a possibilidade
de representação da flora visitada, através dos grãos
de pólen, os espectros polínicos dos méis produzidos
por esses indivíduos podem ser valiosos para o re-
conhecimento da flora visitada por essas abelhas.

A caracterização do mel através do seu es-
pectro polínico é bastante difundida em várias par-
tes do mundo, no Brasil ainda existe uma lacuna
acerca do conhecimento do perfil botânico dos méis
produzidos, embora nos últimos anos esse conheci-
mento venha sendo desenvolvido. Em geral, busca-
se o reconhecimento de uma identidade botânica e
geográfica, associando-se os tipos polínicos encon-
trados com a respectiva flora da região de origem
do mel.

Panorama dos estudos palinológicos em méis
brasileiros

Estudos melissopalinológicos em vários paí-
ses têm subsidiado a determinação das origens bo-

tânica e principalmente geográfica de amostras de
mel. No Brasil, os trabalhos pioneiros sobre grãos
de pólen no mel foram desenvolvidos na década de
70 por Barth (1970a,b,c, 1971) com méis de várias
regiões do Brasil, inclusive para a Bahia, sendo por-
tanto os primeiros dados melissopalinológicos para o
Estado, embora de um número reduzido de amos-
tras de mel e de poucas localidades.

Estudos melissopalinológicos são desenvolvi-
dos em várias regiões do Brasil. Na região Norte,
para o estado do Pará, Carreira et al. (1984) e Car-
reira & Jardim (1994) analisaram méis de vários
municípios do Estado; Oliveira et al. (1998) carac-
terizaram palinologicamente méis produzidos em uma
área de floresta secundária no município de Igarapé-
Açú. Para o estado de Rondônia, Silva & Absy
(2000) analisaram o pólen encontrado nos méis de
uma área de savana.

No Sudeste, para o estado de Minas Gerais,
Brandão & Bastos (1995) caracterizaram o espec-
tro polínico dos méis produzidos no município de
Caeté, e Bastos et al. (2003) estudaram os méis
produzidos em áreas de cerrado do Estado. Para o
Rio de Janeiro, Barth (1970d) analisou algumas amos-
tras de mel do Estado, e Barth & Luz (1998) obtive-
ram dados melissopalinológicos de uma área de
manguezal do Rio de Janeiro. Luz et al. (2007) in-
vestigaram o mel e o pólen apícola da região de
Morro Azul do Tinguá. No estado de São Paulo,
Marchini (2001) caracterizou amostras de mel de
São Paulo com base em aspectos físico-químicos e
biológicos. Barth & Coré-Guedes (1999) analisaram
amostras de méis de laranjeiras provinientes dos
estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Amostras de
mel dos estados de São Paulo e Paraná (região Sul)
foram estudadas por Ramalho et al. (1991).
Osterkamp (2009) caracterizou méis de Apis
mellifera L. 1758 e Tetragonisca angustula
Latreille, 1811 do vale do Taquari, no Rio Grande do
Sul.

Na região Nordeste, Freitas (1991) avaliou o
potencial da caatinga cearense para a exploração
apícola através da análise melissopalinológica. Aná-
lises polínicas de mel foram realizadas por Aires &
Freitas (2001) em amostras do Ceará, e por Lopes
et al. (2008) para méis de alguns municípios região
amazônica maranhense. Sodré et al. (2007) anali-
saram, sob o ponto de vista físico-químico,
microbiológico e polínico, amostras de mel dos esta-
dos do Ceará e Piauí. Silva (2006) caracterizou a
flora apícola e o mel do estado da Paraíba. Sodré et
al. (2008) analisaram amostras de méis de Picos,
Piauí.
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Na Bahia, investigações melissopalinológicas
foram realizadas em méis produzidos em algumas
áreas do estado da Bahia. Moreti et al. (2000) ana-
lisaram amostras de méis de municípios baianos.
Sodré et al. (2001) estudaram 36 amostras de mel
de municípios do litoral norte do estado da Bahia e
verificaram o predomínio dos tipos polínicos
Eucalyptus e Mimosa na região. Santos Jr. & San-
tos (2003) estudaram o conteúdo polínico dos méis
da microrregião do Paraguaçú, atestando sua ori-
gem como da flora da caatinga pela associação dos
tipos polínicos Syagrus coronata e Mimosa
scabrella. Almeida et al. (2005) analisaram amos-
tras de mel do município de Nova Soure
(microrregião Nordeste). Melo (2008) realizou um
levantamento da flora apícola, fontes de pólen e es-
pectro polínico de amostras de mel do município de
Mundo Novo. Oliveira et al. (2010) verificaram uma
grande representatividade de tipos polínicos, relaci-
onados às espécies nativas da caatinga, em amos-
tras de mel de Nova Soure.

Tendo em vista as peculiaridades florísticas e
ambientais do estado da Bahia, amostras de mel de
diversas regiões podem expressar, então, as carac-

terísticas da flora dos locais de sua origem, através
do conteúdo polínico contido nesses méis.

Na Bahia, até então não houve nenhum estu-
do palinológico sistematizado dos méis produzidos
nas diversas regiões do Estado, e o conhecimento
disponível é restrito a poucas áreas. Sendo assim,
existe uma lacuna de conhecimento acerca dos ti-
pos polínicos presentes nos méis produzidos no es-
tado da Bahia e, além disso, se existem associações
polínicas, ou tipo polínico em particular, que possam
ser relacionados aos locais de origem do mel.

O presente estudo visou caracterizar
palinologicamente amostras de mel das 15 (quinze)
microrregiões do estado da Bahia. No entanto, obje-
tivos específicos também foram estabelecidos: (a)
reconhecer, nos espectros polínicos, os principais ti-
pos polínicos presentes nas amostras de mel da Bahia;
(b) verificar a presença de associações de tipos
polínicos, ou de tipo polínico em particular, que este-
ja correlacionado com a sua região de origem; (c)
comparar os espectros polínicos das microrregiões,
em especial os das litorâneas com as do interior do
Estado, buscando reconhecer uma identidade botâ-
nica e geográfica para essas das amostras de mel.
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Capítulo 2

Amostragem dos Méis Produzidos na Bahia

O critério para a obtenção das amostras de
mel baseou-se na divisão do estado da Bahia em 15
microrregiões socioeconômicas (Fig. 1) (SEI, 2002),
para que a amostragem fosse a mais abrangente pos-
sível, e representasse todas as áreas que produzis-
sem mel de Apis mellifera L. 1758, na Bahia, e as
suas respectivas peculiaridades regionais.

Assim, com base no que foi estabelecido, fo-
ram obtidas um total de 66 amostras de mel, sendo
que cada amostra correspondeu a um município das
respectivas microrregiões do estado da Bahia.

Os méis para análise foram obtidos de
apiários instalados nos diversos municípios baianos
garantindo assim a sua procedência geográfica, no
período de 2005 a 2008. Para isso foram contatadas
associações e/ou cooperativas de apicultores
estabelecidas no território baiano, escritórios regio-
nais da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário
do Estado da Bahia (EBDA), secretarias de agri-
cultura de diversos municípios; além disso, algumas
amostras foram obtidas quando da participação em
congressos, encontros e feiras sobre apicultura, re-
alizadas no estado da Bahia.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE MEL EM

LABORATÓRIO

A metodologia utilizada foi a padrão de acor-
do Louveaux et al. (1978), modificado por Iwama
& Melhem (1979). Para os cálculos de concentra-
ção polínica nas amostras de mel (Moar, 1985; Jones
& Bryant, 1996; Barth & Dutra, 2000), foi utilizado
como marcador exótico esporos de Lycopodium
clavatum L. (Stockmarr, 1971), sendo que em cada
pastilha do lote utilizado continha cerca de 18.583
esporos.

O processamento palinológico foi efetuado em
tubo de polipropileno de 50 ml para reduzir o número
de centrifugações e consequentemente perda de
material. Procedeu-se a dissolução de uma (01) pas-
tilha de Lycopodium clavatum em ácido clorídrico
(HCl) a 10%, no próprio tubo de ensaio. Em segui-
da, pesaram-se 10 gramas de mel que foram dissol-
vidas em 20 ml de água destilada morna (± 40°C),
com auxílio de um agitador magnético, para posteri-

ormente serem centrifugadas por 10 minutos a 2.500
rpm. Após o descarte do sobrenadante, o sedimento
polínico foi então acetolisado (Erdtman, 1960), e
montadas as lâminas em gelatina glicerinada para
as análises polínicas.

Para determinação das classes de frequência
de um tipo polínico, conforme estabelecido por
Louveaux et al. (1978), adotou-se a contagem míni-
ma de 1.000 grãos de pólen por amostra: (>45%)
pólen dominante; (15–45%) pólen acessório; (3-
15%) pólen isolado importante, (1-3%) pólen isola-
do ocasional e (<1%) pólen traço.

A frequência de ocorrência dos tipos polínicos
no conjunto amostral também foi determinada, e
apresentada da seguinte forma: muito frequente –
tipos polínicos presente em mais de 45% das amos-
tras; frequente, presente entre 16-45%; raro, pre-
sente entre 3-15%; e esporádico, presente em me-
nos que 3% das amostras (Louveaux et al., 1978).

A concentração absoluta para cada tipo
polínico identificado nas amostras de mel, bem como
a concentração polínica da amostra, foi calculada
de acordo com a fórmula (Barth & Dutra, 2000): A/
g = A.s1/s2.g; onde, A/g – concentração de grãos
de pólen do tipo polínico A por grama de mel, é dada
por:

A – número de grãos de pólen contados do
tipo polínico;

s1 – número de esporos introduzidos;
s2 – número de esporos contados;
g – quantidade de gramas de mel utilizada.
As amostras de mel foram classificadas de

acordo com a quantidade de grãos de pólen presen-
te em 10 gramas de mel, nas seguintes classes
(Louveaux et al., 1978): I (<20.000), II (20.000-
100.000), III (100.000–500.000), IV (500.000–
1.000.000), V (>1.000.000).

A identificação dos tipos polínicos foi realiza-
da por comparação com o laminário referência da
Palinoteca do Laboratório de Micromorfologia Ve-
getal/UEFS, o qual é referência para a região Nor-
deste e é composto principalmente por táxons da
flora da Caatinga, além dos catálogos polínicos dis-
poníveis, sendo os principais de Chavéz et al. (1991),
Roubik & Moreno (1991), Carreira & Barth (2003)
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e Melhem et al. (2003); Silva (2007) para espécies
da flora da Caatinga; Lima et al. (2008) para as
espécies de Mimosa do semi-árido brasileiro, e Souza
(2008) para as espécies de Mitracarpus.

Para comparação do espectro polínico obser-
vado nas amostras e verificar a presença de agru-
pamentos, foi realizada uma Análise de Coordena-

Figura 1. Microrregiões socioeconômicas do estado da Bahia: 01 – Região Metropolitana de Salvador; 02 – Litoral
Norte; 03 – Recôncavo Sul; 04 – Litoral Sul; 05 – Extremo Sul; 06 – Nordeste; 07 – Paraguaçu; 08 – Sudoeste; 09 – Baixo
Médio São Francisco; 10 – Piemonte da Diamantina; 11 – Irecê; 12 – Chapada Diamantina; 13 – Serra Geral; 14 – Médio
São Francisco; 15 – Oeste. (Modificado de SEI, 2002)

das Principais (Principal Coordinate Analysis - PCO)
(Gower, 1966) utilizando o software PAST -
Palaeontological Statistics, ver. 1.89 (Hammer et al.,
2001). O coeficiente de similaridade utilizado foi o
de Jaccard, por não considerar as ausências com-
partilhadas como evidência de similaridade. Para os
tipos polínicos, foram considerados apenas dados
presença/ausência nas respectivas microrregiões.
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Capítulo 3

Diagnóstico Palinológico Geral dos Méis da Bahia

A obtenção das amostras de mel contemplou
municípios de todas as microrregiões do estado da
Bahia (Fig. 2). A maioria das microrregiões teve re-
presentação de cinco amostras de mel, sendo uma
por município. Entretanto algumas microrregiões ti-
veram quantidade amostral inferior a cinco devido à
indisponibilidade de amostras (Tabela 1). As
microrregiões que tiveram uma amostragem menor

foram: Extremo Sul e Irecê – com quatro amostras
de mel, cada; Oeste – com três amostras; e Região
Metropolitana de Salvador – com apenas uma amos-
tra obtida. As demais microrregiões foram repre-
sentadas por amostras de mel de cinco municípios.
Assim, foram analisadas um total de 66 amostras de
mel produzidas no estado da Bahia no período de
2005 a 2008.

Figura 2. Municípios em destaque que tiveram amostras de mel analisadas no estado da Bahia. (Modificado de SEI, 2002)
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ANÁLISES POLÍNICAS

Concentração polínica

A baixa concentração de grãos de pólen nas
amostras de mel da Bahia é destacável; em 54 amos-
tras (82%) a concentração polínica foi identificada
como na classe I (<20.000 grãos de pólen/10 gra-
mas de mel). As amostras com grandes concentra-
ções polínicas (classes IV e V) totalizaram 2% das
amostras (Tabela 1). Os valores extremos da con-
centração polínica foram observados nas amostras
dos municípios de Eunápolis (Extremo Sul) com
1.863.875 grãos de pólen/10g de mel e de Saúde
(Piemonte da Diamantina) com 761 grãos de pólen/
10g de mel, ambos nas classes V e I – respectiva-
mente. A amostra do município de Remanso foi a
única que pertenceu a classe IV (500.000-1.000.000)
com 936.583 grãos de pólen/10g de mel.

Tipificação polínica

Um total de 309 tipos polínicos teve sua afini-
dade botânica reconhecida nas amostras de mel ana-
lisadas (Tabela 2, Fig. 3-7) pertencentes a 71 famíli-
as e 176 gêneros, cuja ocorrência nas microrregiões
da Bahia é apresentada na Tabela 3. As famílias
que mais contribuíram em diversidade de tipos
polínicos estão representadas na Fig. 8. Alguns gê-
neros contribuíram isoladamente com grande núme-
ro de tipos polínicos como foi o caso de Croton (8
tipos) e Mimosa (13 tipos).

Um grande número de grãos de pólen não teve
a sua afinidade botânica determinada e foram reco-
nhecidos em diferentes tipos polínicos. Estes
contabilizaram 278 tipos polínicos; contudo os tipos
polínicos não identificados estiveram com baixa
frequência no espectro polínico e foram enquadra-
dos, em sua maioria, na categoria de pólen isolado
ou tiveram apenas registrado a sua presença como
pólen traço (<1%). Contudo houve um tipo polínico
não identificado (Fig. 7 S-T), que pertenceu à classe
de pólen dominante com 78,5% na amostra de mel
do município Licínio de Almeida (Serra Geral).

Vale ressaltar que os tipos polínicos não iden-
tificados, na maioria das vezes, foram de grãos de
pólen cuja forma que se apresentaram nas lâminas
não favoreceu a sua identificação, pois estavam
amassados e/ou quebrados.

Uma média de 28 tipos polínicos foi registra-
da para as amostras de mel analisadas da Bahia,

sendo que cerca da metade das amostras (31) tive-
ram de 21 a 30 tipos polínicos determinados. A amos-
tra de mel do município de Camaçari, (microrregião
Região Metropolitana de Salvador) teve a menor
quantidade de tipos polínicos registrada no espectro
polínico (5), já a amostra do município de Mansidão
(microrregião Oeste) apresentou o maior número de
tipos polínicos (74).

A presença de pólen dominante foi registrada
em 33 amostras de mel, e foram representados por
15 tipos polínicos (Tabela 2). A família Mimosaceae,
particularmente pelo gênero Mimosa, se destacou
como a que mais contribuiu em número de tipos
polínicos dominantes (4).

Dos quinze tipos polínicos classificados como
pólen dominante, oito deles ocorreram em todas as
classes de frequência: Cecropia, Coffea arabica,
Mimosa arenosa, Mimosa sensitiva, Mimosa
tenuiflora, Mitracarpus hirtus, Schinus I e
Syagrus coronata (Figuras: 4 R; 7 F-G; 6 F-G; 6 J;
6 M-N; 7 H-I; 3 F-H; 3 Q, respectivamente). Al-
guns tipos polínicos tiveram maior representatividade
em determinada classe de frequência polínica nas
amostras. O tipo Mimosa tenuiflora foi o que se
apresentou em maior número de amostras (4) como
pólen dominante; Myrcia I (Fig. 6 S), em cinco amos-
tras como pólen acessório; Mimosa sensitiva (Fig.
5 J) em 15 amostras como pólen isolado importante;
Poaceae como pólen isolado ocasional em 15 amos-
tras. Esse último tipo polínico juntamente com Mi-
mosa quadrivalvis (Fig. 6 H-I) estiveram presen-
tes, cada um, em 26 amostras como pólen traço.

Quanto à frequência dos tipos polínicos nas
amostras de mel analisadas, nenhum tipo teve a sua
presença registrada em todas as amostras, mas o
tipo com a maior frequência de ocorrência foi Mi-
mosa sensitiva, presente em 83,6% das amostras
de mel.

Os tipos polínicos classificados como muito
frequentes nas amostras de mel analisadas foram:
Alternanthera (Fig. 3 B-C) e Schinus I (Fig. 3 K-
L) - 53,7%, cada; Aspilia I (Fig. 3 R) - 49,3%;
Eupatorium I e Vernonia I (Fig. 4 D-E) - 68,7%,
cada; Cecropia - 46,3%; Croton I - 47,8%; Hyptis
(Fig. 5 I-J) - 50,7%; Mimosa arenosa - 65,7%; Mi-
mosa sensitiva - 83,6%; Mimosa tenuiflora -
68,7%; Myrcia I - 67,2%; Poaceae - 73%; e
Borreria verticillata (Fig. 7 D-E) - 64,2%. A maio-
ria dos tipos polínicos (55%) apresentou-se espora-
dicamente na amostragem realizada.
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Tabela 1. Concentração polínica absoluta das amostras de mel, por município de cada microrregião da Bahia. Legenda:
gp/10g – grãos de pólen/10g de mel; Classes – I (<20.000 gp/10g), II (20.000-100.000 gp/10g), III (100.000-500.000 gp/
10g), IV (500.000-1.000.000 gp/10g), V (>1.000.000 gp/10g)

Microrregião Municípios amostrados Concentração (gp/10g) Classe

Região Metropolitana de Salvador Camaçari 232.288 III
Litoral Norte Alagoinhas 19.398 I

Inhambupe 5.537 I
Pojuca 1.810 I
Rio Real 11.033 I
Sátiro Dias 13.466 I

Recôncavo Sul Amargosa 6.285 I
Castro Alves 4.730 I
Cruz das Almas 12.279 I
Governador Mangabeira 6.430 I
Sapeaçú 30.902 II

Litoral Sul Camamú 22.635 II
Igrapiúna 1.422 I
Ilhéus 7.743 I
Itapitanga 3.619 I
Una 39.249 II

Extremo Sul Eunápolis 1.863.875 V
Itapebi 2.371 I
Nova Viçosa 208.956 III
Teixeira de Freitas 5.591 I

Nordeste Biritinga 5.648 I
Cansanção 1.172 I
Monte Santo 5.805 I
Ribeira do Pombal 2.983 I
Tucano 7.145 I

Paraguaçu Feira de Santana 3.091 I
Mundo Novo 2.474 I
Santa Bárbara 11.451 I
Santanópolis 56.951 II
Serra Preta 6.517 I

Sudoeste Barra do Choça 2.997 I
Lafayete Coutinho 4.831 I
Maracás 7.855 I
Planaltino 1.772 I
Vitória da Conquista 2.297 I

Baixo Médio São Francisco Campo Alegre de Lourdes 905 I
Casa Nova 41.691 II
Juazeiro 2.382 I
Pilão Arcado 14.676 I
Remanso 936.583 IV

Piemonte da Diamantina Capim Grosso 2.291 I
Miguel Calmon 3.698 I
Morro do Chapéu 1.402 I
Saúde 761 I
Senhor do Bonfim 2.288 I

Irecê Canarana 50.927 II
Central 7.223 I
Irecê 11.635 I
Itaguaçú da Bahia 7.757 I

Chapada Diamantina Andaraí 928 I
Mucugê 3.454 I
Palmeiras 2.395 I
Utinga 6.026 I
Lençóis 104.168 III

Serra Geral Brumado 15.501 I
Guanambi 1.806 I
Licínio de Almeida 28.804 II
Maetinga 15.517 I
Mortugaba 1.572 I

Médio São Francisco Barra 11.905 I
Bom Jesus da Lapa 846 I
Moropará 17.571 I
Muquém do São Francisco 5.407 I
Ibotirama 30.392 II

Oeste Barreiras 4.843 I
Formosa do Rio Preto 3.699 I
Mansidão 10.530 I
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Figura 3. Tipos polínicos encontrados nas amostras de mel da Bahia. Acanthaceae: A - Justicia. Amaranthaceae: B-C
- Alternanthera. D-E - Gomphrena. Anacardiaceae: F-H - Schinus I. I-J - Spondias tuberosa. K-L - Tapirira obtusa.
Apiaceae: M-N – tipo Apiaceae. Arecaceae: O-P - Euterpe/Elaeis O - tipo monossulcado; P - tipo tricotomossulcado.
Q - Syagrus coronata. Asteraceae: R - Aspilia I. S-T - Elephantopus. (Escala=10µm)
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Figura 4. Tipos polínicos encontrados nas amostras de mel da Bahia. Asteraceae: A-B - Gochnatia. C - Mikania. D-
E - Vernonia I. Begoniaceae: F - Begonia I. Caesalpiniaceae: G-H - Bauhinia. I-J - Chamaecrista nictitans. K-L -
Copaifera langsdorffii. M-O - Senna macranthera. P-Q - Senna rizzinii. Cecropiaceae: R - Cecropia. Convolvulaceae:
S-T - Jacquemontia I. (Escala=10µm)
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Figura 5. Tipos polínicos encontrados nas amostras de mel da Bahia. Euphorbiaceae: A-B - Croton echioides. Fabaceae:
C-E - Galactia striata. Lamiaceae: F-G - Salvia. H - Hypenia salzmannii. I-J - Hyptis. Lythraceae: K - Cuphea tenella.
Malvaceae: L-M - Herissantia tiubae. N-O - Sida galheirensis. P-Q - Sidastrum paniculatum. Melastomataceae: R-S
- Miconia I. Mimosaceae: T - Acacia bahiensis. (Escala=10µm)
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Figura 6. Tipos polínicos encontrados nas amostras de mel da Bahia. Mimosaceae: A-C - Desmanthus. D-E - Mimosa
acutistipula. F-G - Mimosa arenosa. H-I - Mimosa quadrivalvis. J - Mimosa sensitiva. K-L - Mimosa setuligera. M-N
- Mimosa tenuiflora. O-P - Mimosa ursina. Q - Piptadenia moniliformis. Myrtaceae: R - Eucalyptus. S - Myrcia I.
Nyctaginaceae: T - Boerhaavia diffusa. (Escala=10µm)
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Figura 7. Tipos polínicos encontrados nas amostras de mel da Bahia. Portulacaceae: A-B - Portulaca elatior.
Rhamnaceae: C - Ziziphus joazeiro. Rubiaceae: D-E - Borreria verticillata. F-G - Coffea arabica. H-I - Mitracarpus
hirtus. J-K - Mitracarpus salzmannianus. L - Richardia. Simaroubaceae: M-N - Simarouba amara. Sterculiaceae: O-
P - Melochia spicata. Q-R - Waltheria I. Indeterminado: S-T. Indeterminado I. (Escala=10µm)
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Figura 8. Contribuição das principais famílias em número de tipos polínicos nas amostras de mel do estado da Bahia.
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Tabela 2. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência polínica, frequência de ocorrência nas amostras
e faixa de variação da classe de frequência, nas amostras de mel do estado da Bahia. (Legenda: PD – pólen dominante,
PA – pólen acessório, PIi – pólen isolado importante, PIo – pólen isolado ocasional, PTr – pólen traço, FO – frequência
de ocorrência nas amostras)

Família Tipos polínicos           Classe de frequência FO (%)
PD PA PIi PIo PTr

Acanthaceae Acanthaceae 1 1,5
Harpochilus 1 1,5
Justicia I 1 1,5
Justicia graciliflora 1 1,5
Ruelia I 1 1,5
Ruelia asperula 1 1,5

Amaranthaceae Alternanthera 1 9 8 18 53,7
Amaranthaceae 1 1,5
Amaranthus I 1 1,5
Amaranthus viridis 1 1,5
Gomphrena 1 8 13,4

Anacardiaceae Anacardiaceae 1 1 4 9
Anacardium occidentale 1 1,5
Lithraea 1 1 3
Mangifera indica 1 1,5
Schinus I 3 1 7 6 18 53,7
Schinus II 3 1 1 7,5
Spondias I 2 5 10,4
Spondias tuberosa 1 1 6 11,9
Tapirira I 1 1 3
Tapirira obtusa 1 1 1,5

Annonaceae Annona 1 1,5
Malmea 1 1,5

Apiaceae Apiaceae 1 1,5
Eryngium 1 1,5

Apocynaceae Apocynaceae 2 3
Aspidosperma 1 1,5
Malouetia 1 1,5
Prestonia 1 1,5

Aquifoliaceae Ilex 4 6
Araliaceae Schefflera I 1 1,5

Schefflera morototoni 2 3
Arecaceae Arecaceae 2 3

Cocus nucifera 1 2 5 14 32,8
Euterpe/Elaeis 1 1,5
Syagrus coronata 2 1 4 3 14 35,8

Aristolochiaceae Aristolochia 1 1,5
Asteraceae Aspilia I 4 1 19 49,3

Aspilia II 2 1 4,5
Asteraceae 2 4 9
Elephantopus 2 6 16 35,8
Eupatorium I 3 11 14 18 68,7
Eupatorium II 1 2 2 7,5
Gochnatia 4 2 6 17,9
Mikania 1 14,9
Trixis 3 4,5
Vernonia I 2 11 1 23 68,7
Vernonia II 1 1 3
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Begoniaceae Begonia I 1 1 1 4,5
Begonia II 1 1,5

Bignoniaceae Bignoniaceae I 2 3
Bignoniaceae II 1 1,5
Jacaranda 1 1,5

Bombacaceae Ceiba 1 1,5
Pseudobombax 3 4,5
Quararibea 1 1,5

Boraginaceae Boraginaceae I 1 1,5
Boraginaceae II 1 1,5
Cordia 6 9
Heliotropium I 2 6 11,9
Heliotropium procumbens 1 1,5

Bromeliaceae Aechmea 1 1,5
Bromeliaceae 1 1 3
Tillandsia 1 1,5

Burseraceae Commiphora 1 1,5
Protium 1 1 3 7,5

Cactaceae Cactaceae I 1 1,5
Cactaceae II 1 1,5
Cereus 2 3

Caesalpiniaceae Bauhinia 5 7,5
Caesalpiniaceae 1 4 7,5
Cassia 1 1,5
Chamaecrista I 1 1 16,4
Chamaecrista flexuosa 4 6
Chamaecrista nictitans 1 1 4 9
Chamaecrista ramosa 2 3
Chamaecrista repens 1 1,5
Copaifera I 5 7,5
Copaifera langsdorffii 2 1 1 4 11,9
Copaifera martii 1 1 3 7,5
Leucaena leucocephala 3 4,5
Peltogyne pauciflora 1 1,5
Senna I 5 7,5
Senna macranthera 1 1 3
Senna rizzinii 1 1 1 4 10,4
Senna spectabilis 1 1,5

Capparaceae Capparaceae 1 1,5
Caryophyllaceae Caryophyllaceae 5 7,5
Cecropiaceae Cecropia 1 3 6 6 15 46,3
Celastraceae Maytenus 3 4,5
Chenopodiaceae Chenopodium 1 1,5
Clusiaceae Clusia 1 5 9
Combretaceae Combretum laxum 1 1,5
Commelinaceae Commelina erecta 1 15 23,9
Convolvulaceae Evolvulus glomeratus 3 13 23,9

Jacquemontia I 1 4 7,5
Jacquemontia confusa 2 5 10,4
Merremia I 1 1,5
Merremia cissoides 1 1,5

Família Tipos polínicos           Classe de frequência FO (%)
PD PA PIi PIo PTr

Família Tipos polínicos           Classe de frequência FO (%)
PD PA PIi PIo PTr

Tabela 2. Continuação
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Cyperaceae Cyperaceae 4 6
Cyperus 1 1 3
Rhynchospora 1 1,5
Scleria 5 2 19 38,8

Ebenaceae Ebenaceae 1 1,5
Eriocaulaceae Paepalanthus 1 1,5
Euphorbiaceae Acalypha I 1 1,5

Acalypha brasiliensis 1 1,5
Alchornea 1 1 6 11,9
Chamaescyse 1 1 5 10,4
Cnidoscolus baianus 1 1 3
Cnidoscolus obtusifolius 1 1,5
Croton I 1 2 6 23 47,8
Croton echioides 1 1 3
Croton glandulosus 1 1,5
Croton grewioides 1 1,5
Croton lobatus 2 4 9
Croton pulegiodorus 1 1,5
Croton rudolphianus 1 1 1 4,5
Croton zehntneri 1 1,5
Dalechampia 1 1,5
Euphorbia I 1 3 6
Euphorbia comosa 1 1,5
Euphorbia phosphorea 1 1,5
Euphorbiaceae I 1 1,5
Euphorbiaceae II 1 1 2 6
Jatropha ribifolia 1 1,5
Manihot 1 1,5
Phyllanthus 11 16,4
Ricinus communis 1 5 9
Sapium 1 14,9
Sebastiania 1 1,5

Fabaceae Aeschynomene brevips 2 3
Aeschynomene martii 2 2 6
Aeschynomene 3 4,5
Bowdichia virgilioides 1 1,5
Centrolobium 1 1,5
Cratylia I 1 1,5
Cratylia mollis 1 1,5
Crotalaria I 2 3
Crotalaria holosericea 1 1,5
Dalbergia 1 1 3
Delonix regia 4 6
Fabaceae 2 1 13 23,9
Galactia striata 1 1,5
Lonchocarpus 2 3
Machaerium I 2 3 22 40,3
Machaerium II 1 1 3 7,5
Macropitilium 5 7,5
Phaseolus 1 1,5
Rhynchosia 1 8 13,4
Stylosanthes 1 14,9
Zornia 1 5 9

Família Tipos polínicos           Classe de frequência FO (%)
PD PA PIi PIo PTr

Família Tipos polínicos           Classe de frequência FO (%)
PD PA PIi PIo PTr

Tabela 2. Continuação
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Flacourtiaceae Casearia I 3 4,5
Casearia silvestris 1 1,5
Flacourtiaceae 2 3

Gentianaceae Gentianaceae I 1 1,5
Gentianaceae II 1 1,5

Glossulariaceae Scalonia 1 1,5
Lamiaceae Eriope 1 1 3

Hypenia salzmannii 1 2 4,5
Hyptis 4 8 22 50,7
Rhaphiodon 2 3
Salvia 1 2 5 14 32,8

Loranthaceae Loranthaceae 1 1,5
Lythraceae Cuphea I 7 10,4

Cuphea annulata 1 1 2 6
Cuphea tenella 1 1 2 6
Lythraceae 1 1,5

Malpighiaceae Banisteriopsis 1 1,5
Byrsonima 3 4,5
Heteropteris 1 1,5
Malpighiaceae 1 1,5
Stigmaphyllon 1 1,5

Malvaceae Herissantia I 1 1,5
Herissantia tiubae 4 17 31,3
Malvaceae 1 1,5
Sida I 2 3
Sida galheirensis 6 9
Sida rhombifolia     1 1,5

Melastomataceae Clidemia 1 8 13,4
Melastomataceae 1 1,5
Miconia I 1 6 13 29,9
Miconia II 1 1,5

Meliaceae Meliaceae 1 1,5
Trichilia 2 1 4,5

Mimosaceae Acacia I 2 2 6
Acacia bahiensis 4 4 12 29,9
Anadenanthera 1 5 9
Anadenanthera colubrina 1 6 10,4
Desmanthus 1 1 1 6 13,4
Inga 1 2 4,5
Mimosa I 1 2 4,5
Mimosa acutistipula 4 2 1 1 11,9
Mimosa adenophylla 1 1 3
Mimosa arenosa 4 7 9 11 13 65,7
Mimosa filipes 1 2 4,5
Mimosa lewisii 2 1 4,5
Mimosa misera 5 6 5 23,9
Mimosa quadrivalvis 1 1 26 41,8
Mimosa sensitiva 3 11 15 12 16 83,6
Mimosa setuligera 1 3 3 10,4
Mimosa tenuiflora 4 9 1 6 17 68,7
Mimosa ursina 1 2 4,5
Mimosa xiquexiquensis 1 1 2 4 11,9

Família Tipos polínicos           Classe de frequência FO (%)
PD PA PIi PIo PTr

Família Tipos polínicos           Classe de frequência FO (%)
PD PA PIi PIo PTr

Tabela 2. Continuação
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Mimosaceae Mimosaceae 2 3
Parapiptadenia I 1 1 6 11,9
Parapiptadenia blanchetii 1 4 7,5
Piptadenia moniliformis 5 3 4 15 40,3
Piptadenia stipulacea 1 1,5
Plathymenia reticulata 1 4 7,5
Prosopis juliflora 1 5 9

Molluginaceae Molluginaceae 1 1,5
Mollugo I 2 3
Mollugo verticillata 2 3

Moraceae Brosimum 1 1 2 9 19,4
Ficus 1 4 7,5

Myrsinaceae Myrsinaceae 1 1,5
Myrtaceae Eucalyptus 3 4 2 18 40,3

Eugenia I 2 7 13,4
Eugenia uniflora 1 1,5
Myrcia I 5 1 16 14 67,2
Myrcia II 1 1 1 4,5
Psidium 1 3 7 16,4

Nyctaginaceae Boerhaavia diffusa 6 9
Guapira I 2 3
Guapira laxa 1 4 7,5
Nyctaginaceae 1 1,5

Ochnaceae Ochnaceae 1 1,5
Passifloraceae Passiflora 1 1,5
Phytolacaceae Rivina humilis 1 1 3

Microtea 1 3 6
Phytolaccaceae 1 1,5

Piperaceae Peperomia 2 3
Piper 3 1 1 20,9

Poaceae Poaceae 8 15 26 73,1
Polygalaceae Polygala 3 4,5

Securidaca I 1 1,5
Securidaca diversifolia 1 1,5

Portulacaceae Portulaca I 3 4,5
Portulaca elatior 2 3
Talinum patens 1 1,5

Rhamnaceae Gouania blanchetiana 1 2 4,5
Ziziphus joazeiro 1 1 2 12 23,9

Rosaceae Licania 1 1,5
Rubiaceae Alibertia 1 1,5

Borreria verticillata 1 8 1 24 64,2
Chomelia 6 9
Coffea arabica 2 1 2 1 5 16,4
Declieuxia I 1 1,5
Declieuxia fruticosa 1 1,5
Diodia radula 1 9 14,9
Mitracarpus hirtus 1 2 1 5 16 37,3
Mitracarpus salzmannianus 1 8 13,4
Posoqueria 1 1,5
Psycotria 2 3
Richardia 1 19 29,9
Rubiaceae 1 1,5

Família Tipos polínicos           Classe de frequência FO (%)
PD PA PIi PIo PTr

Família Tipos polínicos           Classe de frequência FO (%)
PD PA PIi PIo PTr

Tabela 2. Continuação
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Rutaceae Citrus limon 1 1,5
Citrus sinensis 1 4 7,5
Rutaceae 1 1,5
Zanthoxylum 1 1,5

Sapindaceae Allophylus 2 3
Cupania 9 13,4
Matayba 1 1,5
Paullinia 1 3 6
Sapindaceae 1 3 6
Serjania 1 1 14 23,9
Urvillea 1 1,5

Sapotaceae Pouteria 3 4,5
Scrophulariaceae Angelonia 4 4 19 40,3

Mercadonia I 1 1,5
Mercadonia procumbens 1 1,5

Simaroubaceae Simaba 2 3
Simarouba I 2 3
Simarouba amara 1 1 3

Solanaceae Cestrum I 3 4,5
Cestrum latifolium 1 1,5
Cestrum racemosum 1 1,5
Solanum I 2 7 15 35,8
Solanum grandiflorum 1 1,5
Solanum megalonyx 1 1,5
Solanum paniculatum 3 4,5

Sterculiaceae Ayenia 1 1,5
Guazuma ulmifolia 1 1,5
Helicteres eichleri 2 3
Melochia I 2 1 1 19,4
Melochia betonicifolia 1 1,5
Melochia spicata 3 4,5
Sterculiaceae 2 3
Waltheria I 2 7 13,4
Waltheria communis 1 1,5
Waltheria indica 1 4 7,5

Tiliaceae Heliocarpus 1 1,5
Luehea 2 3
Tiliaceae 2 3

Turneraceae Turnera I 1 4 7,5
Turnera chamaedrifolie 1 1 3
Turnera melochioides 1 1,5

Ulmaceae Trema micrantha 1 1,5
Celtis 1 3 9 19,4
Trema 1 1,5

Verbenaceae Lantana I 1 1,5
Lantana camara 1 1,5
Lippia I 16 23,9
Lippia elegans 2 3
Lippia subracemosa 1 2 4,5
Verbenaceae 1 1,5

Vitaceae Cissus 2 3
Indeterminado I - 1 1,5

Família Tipos polínicos           Classe de frequência FO (%)
PD PA PIi PIo PTr

Família Tipos polínicos           Classe de frequência FO (%)
PD PA PIi PIo PTr

Tabela 2. Continuação
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Acanthaceae Acanthaceae x
Harpochilus x
Justicia I x
Justicia graciliflora x
Ruelia I x
Ruelia asperula x

Amaranthaceae Alternanthera x x x x x x x x x x x x
Amaranthaceae x
Amaranthus I
Amaranthus viridis x
Gomphrena x x x x x x x

Anacardiaceae Anacardiaceae x x x x
Anacardium occidentale
Lithraea x x
Mangifera indica x
Schinus I x x x x x x x x x x x x x
Schinus II x x x x
Spondias I x x x x x
Spondias tuberosa x x x x x x
Tapirira I x x
Tapirira obtusa x x

Annonaceae Annona x
Malmea x

Apiaceae Apiaceae x
Eryngium x

Apocynaceae Apocynaceae x x
Aspidosperma x
Malouetia x
Prestonia x

Aquifoliaceae Ilex x x x
Araliaceae Schefflera I x

Schefflera morototoni x x
Arecaceae Arecaceae x x

Cocos nucifera x x x x x x x x x x
Euterpe/Elaeis x
Syagrus coronata x x x x x x x x x

AristolochiaceaeAristolochia x
Asteraceae Aspilia I x x x x x x x x x x x

Aspilia II x x x
Asteraceae x x x x x
Elephantopus x x x x x x x x x x x x
Eupatorium I x x x x x x x x x x x x x
Eupatorium II x x x
Gochnatia x x x x x x x
Mikania x x x x x x x x
Trixis x x x
Vernonia I x x x x x x x x x x x x x
Vernonia II x x

Begoniaceae Begonia I x x
Begonia II x

Bignoniaceae Bignoniaceae I x x
Bignoniaceae II x
Jacaranda x

Tabela 3. Tipos polínicos, com afinidade botânica determinada, presentes nas amostras de mel das microrregiões
socioeconômicas do estado da Bahia. (Legenda: Microrregiões - MS – Metropolitana de Salvador; LN – Litoral Norte;
RS – Recôncavo Sul; LS – Litoral Sul; ES – Extremo Sul; No – Nordeste; Pa – Paraguaçu; Su – Sudoeste; BF – Baixo
Médio São Francisco; PD – Piemonte da Diamantina; Ir – Irecê; CD – Chapada Diamantina; SG – Serra Geral; MF –
Médio São Francisco; Oe – Oeste).
Família Tipos polínicos                                                             Microrregiões

MS LN RS LS ES No Pa Su BF PD Ir CD SG MF Oe



37

Bombacaceae Ceiba x
Pseudobombax x x
Quararibea x

Boraginaceae Boraginaceae I x
Boraginaceae II x
Cordia x x x x x
Heliotropium I x x x x x x
Heliotropium procumbens x

Bromeliaceae Aechmea x
Bromeliaceae x
Tillandsia x

Burseraceae Commiphora x
Protium x x x

Cactaceae Cactaceae I x
Cactaceae II x
Cereus x x

Caesalpiniaceae Bauhinia x x x x x
Caesalpiniaceae x x x x
Cassia x
Chamaecrista I x x x x x x x x x
Chamaecrista flexuosa x x x
Chamaecrista nictitans x x x x
Chamaecrista ramosa x x
Chamaecrista repens x
Copaifera I x x x x x
Copaifera langsdorffii x x x
Copaifera martii x x x x

Euphorbiaceae Chamaescyse x x x x x X
Cnidoscolus baianus x
Cnidoscolus obtusifolius x
Croton I x x x x x x x x x x x x x
Croton echioides x x
Croton glandulosus x
Croton grewioides x
Croton lobatus x x x x x
Croton pulegiodorus x
Croton rudolphianus x x
Croton zehntneri x
Dalechampia x
Euphorbia I x x x
Euphorbia comosa x
Euphorbia phosphorea x
Euphorbiaceae I x
Euphorbiaceae II x x x
Jatropha ribifolia x
Manihot x
Phyllanthus x x x x x x x
Ricinus communis x x x x
Sapium x x x x x x x
Sebastiania x

Fabaceae Aeschynomene I x x x
Aeschynome brevips x x
Aeschynome martii x x x
Bowdichia virgilioides x
Centrolobium x
Cratylia I x
Cratylia mollis x
Crotalaria x x

Família Tipos polínicos                                                             Microrregiões
MS LN RS LS ES No Pa Su BF PD Ir CD SG MF Oe

Tabela 3. Continuação
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Fabaceae Crotalaria holosericea x
Dalbergia x x
Delonix regia x x x
Fabaceae x x x x x x x x x
Galactia striata x
Lonchocarpus x x
Machaerium I x x x x x x x x x x x
Machaerium II x x x x x
Macropitilium x x x x x
Phaseolus x
Rhynchosia x x x x x x x
Stylosanthes x x x x x x x
Zornia x x x

Flacourtiaceae Casearia I x x
Casearia silvestris x
Flacourtiaceae x x

Gentianaceae Gentianaceae I x
Gentianaceae II x

Glossulariaceae Scalonia x
Lamiaceae Eriope x x

Hypenia salzmannii x x x
Hyptis x x x x x x x x x x x x x
Rhaphiodon x x
Salvia x x x x x x x x x

Loranthaceae Loranthaceae x
Lythraceae Cuphea I x x x x x

Cuphea annulata x x x x
Cuphea tenella x x x
Lythraceae x

Malpighiaceae Banisteriopsis x
Byrsonima x x x
Heteropteris x
Malpighiaceae x
Stigmaphyllon x

Malvaceae Herissantia I x
Herissantia tiubae x x x x x x x x x
Malvaceae x
Sida I x x
Sida galheirensis x x x x
Sida rhombifolia x
Sidastrum paniculatum x x x

Melastomataceae Clidemia x x x x x x x
Melastomataceae x
Miconia I x x x x x x x x x x x
Miconia II x

Meliaceae Meliaceae x
Trichilia x x x

Mimosaceae Acacia I x x x x
Acacia bahiensis x x x x x x x x
Anadenanthera I x x x x
Anadenanthera colubrina x x x x x x
Desmanthus x x x x x x
Inga x x x
Mimosa I x x x
Mimosa acutistipula x x x x
Mimosa adenophylla x x
Mimosa arenosa x x x x x x x x x x x x x x

Família Tipos polínicos                                                             Microrregiões
MS LN RS LS ES No Pa Su BF PD Ir CD SG MF Oe

Tabela 3. Continuação
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Mimosaceae Mimosa filipes x x x
Mimosa lewisii x x x
Mimosa misera x x x x x x x x x x
Mimosa quadrivalvis x x x x x x x x x x x
Mimosa sensitiva x x x x x x x x x x x x x x
Mimosa setuligera x x x x x
Mimosa tenuiflora x x x x x x x x x x x x x
Mimosa ursina x x x
Mimosa xiquexiquensis x x x x x x
Mimosaceae x x
Parapiptadenia I x x x x x x
Parapiptadenia blanchetii x x
Piptadenia moniliformis x x x x x x x x x x x
Piptadenia stipulacea x
Plathymenia reticulata x x x x
Prosopis juliflora x x x x x

Molluginaceae Molluginaceae x
Mollugo I x x
Mollugo verticillata x X

Moraceae Brosimum x x x x x
Ficus x x x x

Myrsinaceae Myrsinaceae x
Myrtaceae Eucalyptus x x x x x x x x x x x

Eugenia I x x x x x x x
Eugenia uniflora x
Myrcia I x x x x x x x x x x x x x
Myrcia II x x x
Psidium x x x x x x x x

Nyctaginaceae Boerhaavia diffusa x x x x
Guapira x x
Guapira laxa x x x x
Nyctaginaceae x

Ochnaceae Ochnaceae x
Passifloraceae Passiflora x
Phytolaccaceae Rivina humilis x x

Microtea x x x
Phytolaccaceae x

Piperaceae Peperomia x x
Piper x x x x x x x x

Poaceae Poaceae x x x x x x x x x x x x x x
Polygalaceae Polygala x x x

Securidaca I x
Securidaca diversifolia x

Portulacaceae Portulaca I x x x
Portulaca elatior x x
Talinum patens x

Rhamnaceae Gouania blanchetiana x x
Zizyphus joazeiro x x x x x x x x

Rosaceae Licania x
Rubiaceae Alibertia x

Borreria verticillata x x x x x x x x x x x x x x
Chomelia x x x x x
Coffea arabica x x x x x x
Declieuxia x
Declieuxia fruticosa x
Diodia radula x x x x x x x

Família Tipos polínicos                                                             Microrregiões
MS LN RS LS ES No Pa Su BF PD Ir CD SG MF Oe

Tabela 3. Continuação
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Família Tipos polínicos                                                             Microrregiões
MS LN RS LS ES No Pa Su BF PD Ir CD SG MF Oe

Tabela 3. Continuação

Rubiaceae Mitracarpus hirtus x x x x x x x x x x x x
Mitracarpus salzmannianus x x x x x x x
Posoqueria x
Psycotria x x
Richardia x x x x x x x x x
Rubiaceae x

Rutaceae Citrus limon x
Citrus sinensis x x x
Rutaceae x
Zanthoxylum x

Sapindaceae Allophylus x x
Cupania x x x x x x
Matayba x
Paullinia x x x x
Sapindaceae x x x x
Serjania x x x x x x x x x
Urvillea x

Sapotaceae Pouteria x x x
Scrophulariaceae Angelonia x x x x x x x x x x x X

Mercadonia I x
Mercadonia procumbens x

Simaroubaceae Simaba x x
Simarouba I x x
Simarouba amara x x

Solanaceae Cestrum I x x x
Cestrum latifolium x
Cestrum racemosum x
Solanum I x x x x x x x x x x x
Solanum grandiflorum x
Solanum megalonyx x
Solanum paniculatum x x

Sterculiaceae Ayenia x
Guazuma ulmifolia x
Helicteres eichleri x
Melochia I x x x x x x x x x
Melochia betonicifolia x
Melochia spicata x x x
Sterculiaceae x
Waltheria I x x x x x x
Waltheria communis x
Waltheria indica x x x x

Tiliaceae Heliocarpus x
Luehea x x
Tiliaceae x x

Turneraceae Turnera I x x x x x
Turnera chamaedrifolie x x
Turnera melochioides x

Ulmaceae Celtis x x x x x x
Trema I x
Trema micrantha x

Verbenaceae Lantana I x
Lantana camara x
Lippia I x x x x x x x x x
Lippia elegans x x
Lippia subracemosa x
Verbenaceae x

Vitaceae Cissus x x
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Figura 9. Análise de coordenadas principais (PCO) das amostras de mel das microrregiões do estado da Bahia.
(Legenda: R 01 – Região Metropolitana de Salvador, R 02 – Litoral Norte, R 03 – Recôncavo Sul, R 04 – Litoral Sul, R 05
– Extremo Sul, R 06 – Nordeste, R 07 – Paraguaçu, R 08 – Sudoeste, R 09 – Baixo Médio São Francisco, R 10 – Piemonte
da Diamantina, R 11 – Irecê, R 12 – Chapada Diamantina, R 13 – Serra Geral, R 14 – Médio São Francisco, R 15 – Oeste)

ANÁLISE DE ORDENAÇÃO

As análises de coordenadas principais (PCO)
mostraram diferenças entre as microrregiões estu-
dadas, podendo ser verificada a formação de quatro
grupos distintos (Fig. 9):

a) grupo I – Região Metropolitana de Salva-
dor;

b) grupo II – Litoral Norte, Litoral Sul e Ex-
tremo Sul;

c) grupo III – Oeste, Irecê, Serra Geral, Mé-
dio São Francisco, Baixo Médio São Francisco e
Nordeste;

d) grupo IV – Chapada Diamantina,
Paraguaçu, Piemonte da Diamantina, Recôncavo Sul
e Sudoeste.

A representação gráfica da análise estatísti-
ca demonstrou a importância do eixo I para a sepa-
ração dos méis provenientes das microrregiões do
litoral das demais amostras produzidas no interior da
Bahia. O eixo II separou as demais amostras em
dois blocos coesos.

Com relação ao grupo I, foi constatado que a
microrregião Região Metropolitana de Salvador foi
a mais dispersa de todas demais microrregiões lito-
râneas, contudo ela foi representada apenas pela
amostra do município de Camaçari, cujo espectro
polínico foi composto por apenas cinco tipos polínicos,
destacando-o dos demais. Essa especificidade foi o
fator determinante na separação das microrregiões
dos grupos I e II.

Quanto à separação obtida a partir do eixo II,
com a formação de dois grupos (III e IV), pode-se
verificar que as microrregiões que formam o grupo
III ocupam as porções oeste, norte e nordeste do
Estado. Já o grupo IV que se estende pela parte
mais central do Estado, passando por sobre a
Chapada Diamantina.

Embora a microrregião Recôncavo Sul ficas-
se separada em um grupo distinto das amostras lito-
râneas, a referida microrregião ficou muito próxima
das amostras do litoral o que pode ser explicado pela
proximidade geográfica entre essas regiões e possi-
velmente possuir elementos florísticos com potenci-
al apícola comum a ambas.

Coordenada 1
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Figura 10. Microrregião Região Metropolitana de Salvador, Bahia: em destaque o município de
Camaçari do qual amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)

Capítulo 4

Microrregião Região Metropolitana de Salvador

A amostra estudada da microrregião Região
Metropolitana de Salvador (Fig. 10) pertence ao mu-
nicípio de Camaçari.

Essa amostra apresentou em seu espectro
cinco tipos polínicos, o menor registro entre todas as
amostras do Estado, e todos tiveram a sua afinidade
botânica determinada. O tipo polínico Tapirira ob-
tusa foi destaque por estar representado na amos-
tra com a dominância de 99,3%, assim os outros
quatro tipos polínicos representaram menos de 1%
dos grãos de pólen contados, e foram representados
pelos tipos Caryophyllaceae, Cocos nucifera,

Cecropia e Piper.
O tipo polínico Tapirira obtusa (99,3%) foi

dominante na amostra de Camaçari, os demais tipos
polínicos identificados foram registrados apenas como
presente (<1%) no espectro polínico.

A concentração polínica da amostra de mel
dessa microrregião foi de 232.228 grãos de pólen/
10g de mel, pertencendo à categoria III. Essa amostra
pode ser considerada como monofloral tendo em vista
os altos valores percentuais e de concentração
polínicos, de Tapirira obtusa, conforme foram ve-
rificados nesta análise.
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Capítulo 5

Microrregião Litoral Norte

Figura 11. Microrregião Litoral Norte, Bahia: em destaque os municípios
dos quais amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)

O espectro polínico dos méis da microrregião
Litoral Norte (Fig. 11) foi composto por 80 tipos
polínicos, dos quais 63 tipos tiveram a sua afinidade
botânica determinada, e 17 tipos não foram identifi-
cados. Os tipos polínicos identificados foram distri-
buídos em 30 famílias e 53 gêneros (Tabela 4). O
número médio de tipos polínicos identificados por
amostra foi de 29 para os méis dessa microrregião.
A amostra com menor diversidade de tipos polínicos
identificados foi a do município de Alagoinhas com
26, e a maior foi registrada para o município de Rio
Real com 32 tipos polínicos. Os 17 tipos polínicos
indeterminados pertenceram à classe de pólen iso-
lado ocasional.

As famílias com maior contribuição em diver-
sidade de tipos polínicos foram Asteraceae,
Mimosaceae e Rubiaceae (6), e Anacardiaceae (5).
O gênero Mimosa foi o mais bem representado no
espectro polínico da microrregião com cinco tipos
polínicos: Mimosa arenosa, M.
quadrivalvis, M. sensitiva , M.
setuligera e M. tenuiflora.

Entre os 65 tipos polínicos
registrados para a microrregião, os ti-
pos polínicos (Eupatorium e Vernonia
I – Asteraceae; Hyptis – Lamiaceae;
Mimosa sensitiva –Mimosaceae;
Eucalyptus – Myrtaceae; Poaceae;
e Borreria verticillata – Rubiaceae)
estiveram presentes simultaneamen-
te em todas as amostras analisadas.

A maioria dos tipos polínicos
pertenceu à classe de pólen isolado im-
portante, ou estes foram registrados
apenas como pólen traço (<1%). Os
tipos polínicos nas classes de pólen
acessório (5) e dominante (1) foram
poucos. O tipo polínico Mimosa sen-
sitiva foi dominante nas amostras de
mel de Inhambupe (65,5%) e Rio Real
(45%). Esse mesmo tipo polínico tam-
bém foi registrado como acessório e
isolado nas demais amostras (Quadro
1).

Nos espectros polínicos das

amostras dos municípios de Alagoinhas, Pojuca e
Sátiro Dias registrou-se mais de um tipo polínico
acessório na mesma amostra. Mimosa arenosa
(35%) e Myrcia I (20%) contribuíram com 55% do
espectro polínico do mel de Alagoinhas. Na amostra
de Pojuca, os tipos acessórios foram Tapirira ob-
tusa (41%) e Mimosa sensitiva (20%) que soma-
ram 61% no espectro polínico. E, em Sátiro Dias
coube aos tipos de Mimosa (M. sensitiva – 29% e
M. tenuiflora – 24,5%) colaborar com 53,5% para
o espectro polínico do mel daquele município.

A concentração polínica dos méis do Litoral
Norte ficou abaixo dos 20.000 grãos de pólen/10g
de mel, pertencendo então à classe I. Para essa
microrregião, o valor mais alto foi observado para o
município de Alagoinhas com 19.398 grãos/10 g de
mel, e o menor valor foi registrado para o município
de Pojuca com 1.810 grãos de pólen/10g de mel.
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Quadro 1. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência da microrregião Litoral Norte, Bahia.

Classe de frequência Tipos polínicos

Pólen dominante Mimosa sensitiva

Pólen acessório Mimosa arenosa, Mimosa sensitiva, Mimosa tenuiflora, Myrcia I e Tapirira
obtusa

Pólen isolado importante Alternanthera, Borreria verticillata, Cecropia, Citrus sinensis, Cocos
nucifera, Eucalyptus, Eupatorium, Mimosa arenosa, Mimosa sensitiva,
Myrcia I, Piper, Psidium e Simarouba amara

Pólen isolado ocasional Alternanthera, Aspilia I, Cecropia, Cocos nucifera, Commelina erecta,
Eupatorium, Gochnatia, Mimosa arenosa, Myrcia I, Piptadenia
moniliformis, Poaceae, Schinus I, Solanum grandiflorum e Vernonia I

Pólen traço Alternanthera, Amaranthus, Anacardiaceae, Anacardium occidentale,
Angelonia, Aspilia, Begonia I, Borreria verticillata, Cecropia, Cereus,
Cestrum I, Chamaecrista I, Chomelia, Cocos nucifera, Commelina erecta,
Croton I, Cuphea I, Diodia radula, Elephantopus, Eucalyptus, Eupatorium
I, Euphorbia I, Euphorbia comosa, Fabaceae, Gochnatia, Hyptis, Lippia
I, Melochia I, Mikania, Mimosa arenosa, Mimosa quadrivalvis, Mimosa
setuligera, Mimosa tenuiflora, Mitracarpus hirtus, Mitracarpus
salzmannianus, Paullinia, Phyllanthus, Piper, Poaceae, Pouteria, Psidium,
Rhaphiodon, Richardia, Salvia, Schinus I, Schefflera morototoni, Scleria,
Senna I, Serjania, Sida galheirensis, Sidastrum paniculatum, Solanum I,
Spondias I, Syagrus coronata e Waltheria indica
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Tabela 4. Espectro polínico de amostras de mel da microrregião Litoral Norte, Bahia. (Legenda: PD – pólen dominante;
PA – pólen acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Família Espécie Alagoinhas Inhambupe Pojuca Rio Real Sátiro Dias

Amaranthaceae Alternanthera PIo + PIi +
Amaranthus +

Anacardiaceae Anacardiaceae +
Anacardium occidentale +
Schinus I + + PIo +
Spondias I +
Tapirira obtusa PA

Araliaceae Schleffera morototoni +
Arecaceae Cocos nucifera + PIo PIi +

Syagrus coronata + +
Asteraceae Aspilia I + PIo +

Elephantopus + + +
Eupatorium I + PIi PIo PIo PIi
Gochnatia + PIo
Mikania + + +
Vernonia I + PIo + PIo +

Begoniaceae Begonia I +
Cactaceae Cereus +
Caesalpiniaceae Chamaecrista I + + +

Senna I +
Cecropiaceae Cecropia PIo PIi + +
Commelinaceae Commelina erecta + PIo
Cyperaceae Scleria + + +
Euphorbiaceae Croton I +

Euphorbia I + +
Euphorbia comosa +
Phyllanthus + + +

Fabaceae Fabaceae +
Lamiaceae Hyptis + + + + +

Rhaphiodon +
Salvia + + +

Lythraceae Cuphea I + +
Malvaceae Sida galheirensis +

Sidastrum paniculatum +
Mimosaceae Mimosa arenosa PA PIo + PIi

Mimosa quadrivalvis + + +
Mimosa sensitiva PIi PD PA PD PA
Mimosa setuligera + +
Mimosa tenuiflora + + PA
Piptadenia moniliformis PIo

Myrtaceae Eucalyptus PIi + + PIi +
Myrcia I PA PIo PIi
Psidium PIi + PIi PIi

Piperaceae Piper + PIi +
Poaceae Poaceae + + PIo + +
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Rubiaceae Borreria verticillata + PIi + PIi +
Diodia radula + + +
Mitracarpus hirtus + +
Mitracarpus salzmannianus +
Richardia + + + +

Rutaceae Citrus sinensis PIi
Sapindaceae Paullinia +

Serjania + +
Sapotaceae Pouteria +
Scrophulariaceae Angelonia + + +
Simaroubaceae Simarouba amara PIi
Solanaceae Cestrum I +

Solanum I +
Solanum grandiflorum PIo

Sterculiaceae Melochia I +
Waltheria indica +

Verbenaceae Lippia I +

Família Espécie Alagoinhas Inhambupe Pojuca Rio Real Sátiro Dias

Tabela 4. Continuação
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Capítulo 6

Microrregião Recôncavo Sul

A microrregião Recôncavo Sul (Fig. 12) apre-
sentou em seu espectro polínico um total de 88 tipos
polínicos, sendo que 70 tipos foram identificados e
pertenceram a 33 famílias e 50 gêneros (Quadro 2,
Tabela 5). Do total de tipos polínicos da amostra, 18
não puderam ser identificados, porém todos os
indeterminados ficaram na classe polínica de pólen
isolado ocasional, ou foi apenas registrada a sua pre-
sença.

Quanto aos tipos polínicos identificados, veri-
ficou-se uma média de 29 tipos para os méis dessa
microrregião, sendo que a amostra com menor nú-
mero de tipos foi a de Sapeaçú (24), e a com o mai-
or número de tipos foi a de Castro Alves (35). Vale
ressaltar que amostra de Cruz das Almas teve todos
os tipos polínicos com a afinidade botânica reconhe-
cida.

As famílias com maior diversidade de tipos
polínicos foram Mimosaceae (9), Asteraceae (8),
Euphorbiaceae (6) e Rubiaceae (5). O gênero Mi-
mosa foi o mais bem representado no
espectro polínico da microrregião com
seis espécies: M. arenosa, M.
quadrivalvis, M. sensitiva, M.
setuligera , M. tenuiflora  e M.
xiquexiquensis, tendo participado nos
espectros polínicos em todas as clas-
ses de frequência.

Os tipos polínicos registrados,
conjuntamente, em todas as amostras
de mel analisadas da microrregião fo-
ram: Eupatorium I e Vernonia I
(Asteraceae), Mimosa sensitiva e
Mimosa tenuiflora (Mimosaceae), e
Borreria verticillata (Rubiaceae).

Tipos polínicos dominantes fo-
ram encontrados nas amostras de mel
dos municípios de Amargosa, Cruz das
Almas e Sapeaçú, e foram represen-
tados, respectivamente, pelos tipos
polínicos Schinus I (52,5%), Mimosa
tenuiflora (54,5%) e Syagrus
coronata (52,4%). Na amostra de
Cruz das Almas, além do tipo domi-
nante, foi registrado também como
pólen acessório o tipo Mimosa sensi-
tiva (35,5%), que somado ao pólen do-

minante (54,5%) contribuíram com 90% para o es-
pectro polínico.

As amostras dos municípios de Castro Alves
e Governador Mangabeira apresentaram mais de um
tipo polínico na classe de pólen acessório. Na amos-
tra de Castro Alves, os tipos Mimosa tenuiflora
(27%) e Vernonia I (36%) contribuíram conjunta-
mente com 63% para o espectro polínico. Já na
amostra de Governador Mangabeira, os tipos Mi-
mosa sensitiva (27,7%) e Mimosa tenuiflora
(42,3%) contribuíram com 70% para o espectro
polínico.

A concentração polínica da maioria das amos-
tras de mel da microrregião Recôncavo Sul ficou abai-
xo de 20.000 grãos de pólen/10g de mel, pertencendo
à classe I. O menor valor foi encontrado na amostra
de Castro Alves com 4.730 grãos de pólen/10g de
mel e o maior valor encontrado foi na amostra de
Sapeaçú com 30.902 grãos de pólen/10g de mel, sen-
do que essa amostra pertenceu à classe II.

Figura 12. Microrregião Recôncavo Sul, Bahia: em destaque os municípios
dos quais amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)
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Classe de frequência Tipos polínicos

Pólen dominante Mimosa tenuiflora, Schinus I e Syagrus coronata

Pólen acessório Mimosa sensitiva, Mimosa tenuiflora e Vernonia I

Pólen isolado importante Angelonia, Borreria verticillata, Gochnatia, Mimosa sensitiva, Poaceae,
Schinus I, Scleria, Syagrus coronata e Vernonia I

Pólen isolado ocasional Alternanthera, Anacardiaceae, Aspilia I, Borreria verticillata, Cecropia,
Eupatorium I, Mimosa arenosa, Mimosa sensitiva, Mimosa xiquexiquensis,
Myrcia I, Poaceae, Vernonia I, Salvia e Scleria

Pólen traço Alternanthera, Angelonia, Aspilia I, Asteraceae, Boerhaavia diffusa, Borreria
verticillata, Brosimum, Cecropia, Citrus sinensis, Clusiaceae, Combretum
laxum, Commelina erecta, Desmanthus, Cocos nucifera, Copaifera I,
Copaifera martii, Croton I, Croton echioides, Croton lobatus, Chomelia,
Elephantopus, Eucalyptus, Eupatorium I, Euphorbia I, Euphorbiaceae,
Evolvulus glomeratus, Fabaceae, Gochnatia, Gomphrena, Heliotropium I,
Hyptis, Justicia graciliflora, Lippia I, Machaerium I, Mikania, Mimosa arenosa,
Mimosa quadrivalvis, Mimosa setuligera, Mimosa tenuiflora, Mimosa
xiquexiquensis, Mitracarpus hirtus, Mitracarpus salzmannianus, Mollugo I,
Myrcia I, Myrcia II, Piper, Piptadenia moniliformis, Poaceae, Portulaca I,
Portulaca elatior, Prosopis juliflora, Psidium, Ricinus communis, Richardia,
Salvia, Scleria, Schinus I, Securidaca diversifolia, Senna rizzinii, Senna
spectabilis, Serjania, Spondias I, Syagrus coronata, Tiliaceae, Trema I,
Turnera chamaedrifolie, Vernonia I e Vernonia II

Quadro 2. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência das amostras de mel, da microrregião Recôncavo
Sul.
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Tabela 5. Espectro polínico da microrregião Recôncavo Sul, Bahia. (Legenda: PD – pólen dominante; PA – pólen
acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Família Tipo polínico Amargosa Castro Cruz das Governador Sapeaçú
Alves Almas Mangabeira

Acanthaceae Justicia graciliflora +
Amaranthaceae Alternanthera + PIo PIo PIo

Gomphrena +
Anacardiaceae Anacardiaceae PIo +

Schinus I PD + PIi
Spondias I +

Arecaceae Cocos nucifera + +
Syagrus coronata PIi + + PD

Asteraceae Aspilia I PIo + + +
Asteraceae +
Elephantopus + +
Eupatorium I PIo PIo PIo PIo +
Gochnatia PIi + PIi
Mikania +
Vernonia I PIi PA PIo PIi PIi
Vernonia II +

Boraginaceae Heliotropium +
Caesalpiniaceae Copaifera I +

Copaifera martii +
Senna rizzinii +
Senna spectabilis +

Cecropiaceae Cecropia + PIo +
Clusiaceae Clusiaceae +
Combretaceae Combretum laxum +
Commelinaceae Commelina erecta + +
Convolvulaceae Evolvulus glomeratus +
Cyperaceae Scleria PIo + + PIi
Euphorbiaceae Croton I + +

Croton echioides +
Croton lobatus +
Euphorbia I +
Euphorbiaceae +
Ricinus communis +

Fabaceae Fabaceae + + +
Machaerium +

Lamiaceae Hyptis + + +
Salvia PIo + +

Mimosaceae Desmanthus + +
Mimosa arenosa PIo +
Mimosa quadrivalvis + + + +
Mimosa sensitiva PIo PIi PA PA PIo
Mimosa setuligera +
Mimosa tenuiflora + PA PD PA +
Mimosa xiquexiquensis + PIo
Piptadenia moniliformis + +
Prosopis juliflora +

Molluginaceae Mollugo I +
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Família Tipo polínico Amargosa Castro Cruz das Governador Sapeaçú
Alves Almas Mangabeira

Tabela 5. Continuação

Moraceae Brosimum + +
Myrtaceae Eucalyptus + + +

Myrcia I PIo + + +
Myrcia II +
Psidium +

Nyctaginaceae Boerhaavia diffusa + +
Piperaceae Piper +
Poaceae Poaceae PIi PIo + PIo
Polygalaceae Securidaca diversifolia +
Portulacaceae Portulaca I +

Portulaca elatior +
Rubiaceae Borreria verticillata PIi + + + Pio

Chomelia +
Mitracarpus hirtus + +
Mitracarpus salzmannianus +
Richardia + + +

Rutaceae Citrus sinensis + + +
Sapindaceae Serjania +
Scrophulariaceae Angelonia + PIi +
Tiliaceae Tiliaceae +
Turneraceae Turnera chamaedrifolie +
Ulmaceae Trema I +
Verbenaceae Lippia I + + + +
N°de indeterminados 4 6 - 7 1
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Capítulo 7

Microrregião Litoral Sul

O espectro polínico dos méis dessa
microrregião (Fig. 13) foi composto por 98 tipos
polínicos, sendo que destes 76 tiveram a sua afinida-
de botânica determinada e foi distribuída em 35 fa-
mílias e 58 gêneros (Quadro 3, Tabela 6). O número
médio de tipos polínicos identificados por amostra,
para essa microrregião, foi de 26 tipos, sendo que a
amostra com menor número de tipos polínicos foi a
de Camamú (22), e a amostra com o maior número
foi a de Ilhéus (35).

Nessa microrregião, embora 22 tipos polínicos
não tivessem a sua afinidade botânica determinada,
a frequência de classe a qual eles pertenceram foi a
de pólen isolado ocasional, ou apenas foi registrado
como traço como foi o caso na amostra de mel de
Camamú.

As famílias com maior diversidade de tipos
polínicos foram: Asteraceae
(7), Euphorbiaceae e
Rubiaceae (5), e Mimosaceae
(4). O gênero mais bem repre-
sentado no espectro polínico foi
Mimosa com três tipos
polínicos: M. arenosa, M. sen-
sitiva e M. tenuiflora.

Os tipos polínicos que
ocorreram em conjunto em to-
das as amostras de mel dessa
microrregião foram: Schinus I
(Anacardiaceae), Eupatorium
I (Asteraceae), Cecropia
(Cecropiaceae), Mimosa sen-
sitiva (Mimosaceae), Myrcia
I (Myrtaceae), e Poaceae.

Tipos polínicos dominan-
tes foram encontrados nas
amostras de mel dos municípi-
os de Igrapiúna, Ilhéus e
Itapitanga, e foram represen-
tados, respectivamente, pelos
tipos polínicos Euterpe/Elaeis
(46%), Coffea arabica
(50,7%) e Cecropia (62,2%).
Na amostra de Igrapiúna, além
do tipo polínico dominante,

houve também a presença de pólen acessório re-
presentado pelos tipos Cecropia (21,8%) e Schinus
I (20%), que somados ao tipo dominante, contribuí-
ram conjuntamente com 87,8% do pólen no mel.

A amostra de mel do município de Una apre-
sentou os tipos Cecropia (21,7%) e Galactia striata
(30,2%) como pólen acessório, que somados contri-
buíram com 51,9% do total polínico.

A concentração absoluta de grãos de pólen
por amostra, nesta microrregião foi distribuída nas
classes I e II. As amostras de mel enquadradas na
classe I foram as de Igrapiúna, Ilhéus e Itapitanga,
com 1.422, 7.743 e 3.619 grãos de pólen/10g de mel,
respectivamente. Já as que pertenceram à classe II
foram Camamú e Una, com 22.635 e 39.249 grãos
de pólen/10g de mel, respectivamente.

Figura 13. Microrregião Litoral Sul, Bahia: em destaque os municípios dos quais
amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)
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Quadro 3. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência, das amostras de mel da microrregião Litoral Sul,
Bahia.

Classe de frequência Tipos polínicos

Pólen dominante Cecropia, Coffea arabica e Euterpe/Elaeis

Pólen acessório Brosimum, Cecropia, Galactia striata e Schinus I

Pólen isolado importante Borreria verticillata, Brosimum, Cecropia, Cocos nucifera, Croton I, Eupatorium
I, Fabaceae, Ficus, Mimosa arenosa, Mimosa sensitiva, Myrcia I, Piper,
Poaceae, Schinus I, Schinus II, Scleria e Turnera chamaedrifolie

Pólen isolado ocasional Asteraceae, Borreria verticillata, Brosimum, Celtis, Cestrum racemosum,
Eupatorium I, Eupatorium II, Mimosa arenosa, Mimosa sensitiva, Myrcia I,
Nyctaginaceae, Poaceae e Spondias tuberosa

Pólen traço Alchornea, Allophylus, Alternanthera, Angelonia, Aspidosperma, Aspilia I,
Asteraceae, Ayenia, Bignoniaceae, Borreria verticillata, Cecropia, Celtis,
Chamaecrista I, Chomelia, Clidemia, Cocos nucifera, Coffea arabica,
Commelina erecta, Croton I, Cupania, Cuphea I, Elephantopus, Eucalyptus,
Eugenia, Eupatorium I, Eupatorium II, Euphorbiaceae, Fabaceae, Gouania
blanchetiana, Heliotropium, Herrisantia I, Hyptis, Ilex, Lythraea, Machaerium I,
Machaerium II, Miconia, Mikania, Mimosa arenosa, Mimosa sensitiva, Mimosa
tenuiflora, Mitracarpus hirtus, Myrcia I, Mytracarpus salzmannianus, Peperomia,
Phyllanthus, Piper, Piptadenia moniliformis, Poaceae, Pseudobombax,
Psidium, Salvia, Sapindaceae, Sapium, Schinus I, Schefflera morototoni,
Scleria,Simarouba I, Solanum megalonyx, Spondias tuberosa e Vernonia I
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Tabela 6. Espectro polínico da microrregião Litoral Sul, Bahia. (Legenda: PD – pólen dominante; PA – pólen acessório;
PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Família Tipo polínico Camamú Igrapiúna Ilhéus Itapitanga Una

Amaranthaceae Alternanthera + +
Anacardiaceae Lythraea +

Schinus I PIi PA + + +
Schinus II PIi
Spondias tuberosa PIo +

Apocynaceae Aspidosperma +
Aquifoliaceae Ilex +
Araliaceae Schefflera morototoni +
Arecaceae Cocos nucifera + PIi

Euterpe/Elaeis PD
Asteraceae Aspilia I + + +

Asteraceae PIo +
Elephantopus + +
Eupatorium I PIo + PIi PIo PIi
Eupatorium II PIo +
Mikania +
Vernonia I + + + +

Bignoniaceae Bignoniaceae +
Bombacaceae Pseudobombax + +
Boraginaceae Heliotropium +
Caesalpiniaceae Chamaecrista I +
Cecropiaceae Cecropia PIi PA + PD PA
Comelinaceae Commelina erecta + + +
Cyperaceae Scleria PIi + PIi PIi
Euphorbiaceae Alchornea + + +

Croton I + PIi
Euphorbiaceae +
Phyllanthus +
Sapium +

Fabaceae Fabaceae + + PIi
Galactia striata PA
Machaerium I + +
Machaerium II +

Lamiaceae Hyptis +
Salvia +

Lythraceae Cuphea I +
Malvaceae Herrisantia I +
Melastomataceae Clidemia +

Miconia +
Mimosaceae Mimosa arenosa PIi PIo +

Mimosa sensitiva PIi PIo + PIo PIo
Mimosa tenuiflora +
Piptadenia moniliformis + +

Moraceae Brosimum PA PIi PIo
Ficus PIi
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Myrtaceae Eucalyptus + +
Eugenia + +
Myrcia I PIo PIo PIi + PIo
Psidium + +

Nyctaginaceae Nyctaginaceae PIo
Piperaceae Peperomia +

Piper PIi +
Poaceae Poaceae PIo + PIo PIi +
Rhamnaceae Gouania blanchetiana + +
Rubiaceae Borreria verticillata + PIi PIo

Chomelia +
Coffea arabica PD +
Mitracarpus hirtus + +
Mytracarpus salzmannianus +

Sapindaceae Allophylus +
Cupania +
Sapindaceae +

Scrophulariaceae Angelonia + +
Simaroubaceae Simarouba I +
Solanaceae Cestrum racemosum PIo

Solanum megalonyx +
Sterculiaceae Ayenia +
Turneraceae Turnera chamaedrifolie PIi
Ulmaceae Celtis + PIo
N° de indeterminados 3 5 7 3 4

Família Tipo polínico Camamú Igrapiúna Ilhéus Itapitanga Una
Tabela 6. Continuação
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Capítulo 8

Microrregião Extremo Sul

Figura 14. Microrregião Extremo Sul, Bahia: em destaque os municípios dos
quais amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)

O espectro polínico dessa microrregião (Fig.
14) foi obtido de quatro municípios que contribuíram
para a amostragem do mel do Extremo Sul
(Eunápolis, Itapebi, Nova Viçosa e Teixeira de
Freitas). Ao todo foram registrados 45 tipos polínicos
para a microrregião. Desse total, apenas sete tipos
não foram identificados, sendo que todos tiveram seu
registro apenas como pólen traço na amostra (<1%).

Com relação aos tipos polínicos identificados,
os 38 tipos distribuíram-se em 22 famílias e 31 gêne-
ros (Quadro 4, Tabela 7). O número médio de 16
tipos polínicos foi registrado para essa microrregião,
sendo que o menor número de tipos polínicos foi re-
gistrado na amostra do município de Eunápolis (10),
e o maior número foi registrado no município de
Itapebi (22). A amostra de mel de Teixeira de Freitas
teve todos os seus tipos
polínicos identificados.

A n a c a r d i a c e a e ,
Euphorbiaceae e Mimosaceae
foram as famílias com maior di-
versidade de tipos polínicos na
microrregião, representadas
por quatro tipos cada uma. O
gênero Mimosa contribuiu com
três diferentes tipos polínicos:
M. arenosa, M. quadrivalvis
e M. sensitiva.

Os tipos polínicos
registrados conjuntamente em
todas as amostras foram: Co-
cos nucifera (Arecaceae),
Eupatorium (Asteraceae),
Mimosa arenosa e M. sensi-
tiva (Mimosaceae), Euca-
lyptus (Myrtaceae) e Poa-
ceae.

Todas as amostras de
mel dessa microrregião apre-
sentou pólen dominante, repre-
sentado pelos tipos polínicos
Mimosa sensitiva (71%) na
amostra de mel de Itapebi, e

por Eucalyptus nas amostras de mel de Eunápolís,
Nova Viçosa e Teixeira de Freitas (85,2%; 91,4% e
89,2%, respect.).

A concentração polínica das amostras dessa
microrregião variou muito. O valor mais alto foi en-
contrado na amostra de mel do município de
Eunápolis com 1.863.875 grãos de pólen/10g de mel
pertencendo à classe V (>1.000.000) na qual se in-
cluem os méis extremamente ricos em grãos de pó-
len. A amostra de mel do município de Nova Viçosa,
com 208.956 grãos de pólen/10g de mel, foi classifi-
cada na classe III (100.000-500.000) que considera
os méis ricos em grãos de pólen. As outras duas
amostras de mel, Itapebi e Teixeira de Freitas, per-
tenceram à classe I com 2.371 e 5.591 grãos de
pólen/10g de mel, respectivamente.
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Quadro 4. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência, das amostras de mel da microrregião Extremo Sul.

Tabela 7. Espectro polínico de amostras de mel da microrregião Extremo Sul, Bahia. (PD – pólen dominante; PA – pólen
acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Classe de frequência Tipo polínico

Pólen dominante Eucalyptus e Mimosa sensitiva

Pólen isolado importante Cecropia, Gouania blanchetiana, Mimosa arenosa e Scleria

Pólen isolado ocasional Borreria verticillata, Cocos nucifera, Eucalyptus, Mimosa arenosa, Poaceae,
Schinus II, Solanum I e Trema micrantha

Pólen traço Aeschynomene martii, Anacardiaceae, Boraginaceae, Brosimum, Cecropia,
Chomelia, Cocos nucifera, Commelina erecta, Cratylia I, Croton I, Cyperaceae,
Dalechampia, Elephantopus, Eupatorium I, Lantana camara, Machaerium,
Miconia, Mimosa arenosa, Mimosa quadrivalvis, Mimosa sensitiva, Mimosa
sensitiva, Myrcia I, Paepalanthus, Parapiptadenia I, Phyllanthus, Poaceae,
Protium, Ruelia asperula, Sapium, Schinus I, Schinus II, Scleria, Spondias
tuberosa e Vernonia I

Família Tipo polínico Eunápolis Itapebi Nova Teixeira
Viçosa de Freitas

Acanthaceae Ruelia asperula +
Anacardiaceae Anacardiaceae +

Schinus I +
Schinus II + PIo
Spondias tuberosa +

Arecaceae Cocos nucifera + PIo + +
Asteraceae Elephantopus + + +

Eupatorium I + + + +
Vernonia I +

Boraginaceae Boraginaceae +
Burseraceae Protium +
Cecropiaceae Cecropia PIi + +
Commelinaceae Commelina erecta +
Cyperaceae Cyperaceae +

Scleria PIi +
Eriocaulaceae Paepalanthus +
Euphorbiaceae Croton I +

Dalechampia +
Phyllanthus +
Sapium +

Fabaceae Aeschynomene martii +
Cratylia I +
Machaerium I +

Melastomataceae Miconia +
Mimosaceae Mimosa arenosa PIi PIo + PIo

Mimosa quadrivalvis +
Mimosa sensitiva + PD PIi +
Parapiptadenia I +

Moraceae Brosimum + +
Myrtaceae Eucalyptus PD PIo PD PD

Myrcia I + + +
Poaceae Poaceae + PIo + Pio
Rhamnaceae Gouania blanchetiana PIi
Rubiaceae Borreria verticillata PIo

Chomelia +
Solanaceae Solanum I PIo PIo
Ulmaceae Trema micrantha PIo
Verbenaceae Lantana camara +
N° de indeterminados 3 3 1 -
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Capítulo 9

Microrregião Nordeste

te Santo foram as que tiveram tipos polínicos domi-
nantes nos seus espectros polínicos, e foram repre-
sentados, respectivamente, por Mimosa tenuiflora
(52,7%) e Mimosa arenosa (46,2%). Na amostra
de Biritinga, além do pólen dominante, foi registrado
também como pólen acessório o tipo Mimosa sen-
sitiva (23%), que somado ao tipo dominante contri-
buíram, conjuntamente, com 75,7% para o espectro
polínico.

Todos os méis dessa microrregião foram en-
quadrados, quanto à concentração polínica, na clas-
se I, cujo número de grãos de pólen em 10 gramas
de mel nas amostras foram assim distribuído: Biritinga
(5.648), Cansanção (1.172), Monte Santo (5.805),
Ribeira do Pombal (2.983) e Tucano (7.145).

Figura 15. Microrregião Nordeste, Bahia: em destaque os municípios dos
quais amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)

A microrregião Nordeste (Fig. 15) apresen-
tou um espectro polínico caracterizado pela presen-
ça de 125 tipos polínicos e, quanto à afinidade botâ-
nica desses tipos, 97 puderam ser estabelecidos, mas
28 tipos ficaram indeterminados. Em relação aos ti-
pos indeterminados, a classe polínica em que foram
classificados foi a de pólen isolado ocasional, ape-
nas um tipo, sendo os demais tipos registrados como
pólen traço.

A distribuição dos tipos polínicos por afinida-
de botânica, no espectro polínico, ocorreu em 34 fa-
mílias e 71 gêneros (Quadro 5, Tabela 8). O número
médio de 35 tipos polínicos foi registrado para essa
microrregião, sendo que a amostra de mel de Ribei-
ra do Pombal apresentou o menor número de tipos
polínicos (24), e o maior número foi registrado no
município de Monte Santo (47).

As maiores contribui-
ções em diversidade de tipos
polínicos por família foram
fornecidas por: Mimosaceae
(13), Caesalpiniaceae e
Fabaceae (ambas com 9),
Asteraceae (7), Rubiaceae (6),
e Euporbiaceae e Sterculiaceae
(ambas com 5). O gênero Mi-
mosa destacou-se no espectro
polínico por ter sido represen-
tado por cinco tipos polínicos:
M. arenosa, M. misera, M.
quadrivalvis, M. sensitiva e
M. tenuiflora.

Os tipos polínicos que,
associados, tiveram seu regis-
tro em todas as amostras de
mel da microrregião foram
Alternanthera (Amarantha-
ceae), Vernonia I (Astera-
ceae), Hyptis (Lamiaceae) e
Borreria verticillata (Rubia-
ceae).

As amostras de mel dos
municípios de Biritinga e Mon-
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Quadro 5. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência das amostras de mel, da microrregião Nordeste.

Classe de frequência Tipos polínicos

Pólen dominante Mimosa arenosa

Pólen acessório Mimosa arenosa, Mimosa sensitiva e Ziziphus joazeiro

Pólen isolado importante Alternanthera, Angelonia, Aspilia I, Borreria verticillata, Hyptis, Melochia I,
Mimosa arenosa, Mimosa sensitiva, Mimosa tenuiflora, Myrcia I,
Parapiptadenia I, Salvia, Schinus I, Senna rizzinii, Spondias tuberosa,
Syagrus coronata, Vernonia I e Ziziphus joazeiro

Pólen isolado ocasional Aspilia I, Aspilia II, Borreria verticillata, Copaifera martii, Croton I,
Elephantopus, Eriope, Eupatorium I, Gochnatia, Hypenia salzmannii, Hyptis,
Inga, Jacquemontia confusa, Machaerium I, Mimosa arenosa, Mimosa misera,
Mimosa sensitiva, Mimosa tenuiflora, Mitracarpus hirtus, Mitracarpus
salzmannianus, Myrcia I, Myrcia II, Salvia, Schinus I e Vernonia I

Pólen traço Acacia I, Acacia bahiensis, Acalypha brasiliensis, Aechmea, Aeschynome
brevips, Aeschynomene I, Alchornea, Allophyllus, Anadenanthera colubrina,
Angelonia, Aristolochia, Aspilia I, Bignoniaceae, Borreria verticillata,
Caesalpiniaceae, Caryophyllaceae, Chamaecrista, Chamaecrista flexuosa,
Chomelia, Clidemia, Clusia, Copaifera I, Cratylia mollis, Croton I, Croton
lobatus, Croton zehntneri, Diodia radula, Elephantopus, Eucalyptus, Eugenia
I, Eugenia uniflora, Eupatorium I, Evolvulus glomeratus, Fabaceae,
Gomphrena, Guapira laxa, Harpochilus, Heliotropium I, Herissantia tiubae,
Hyptis, Leucaena leucocephala, Lippia I, Luehea, Machaerium I, Machaerium
II, Melochia I, Melochia spicata, Miconia, Mimosa quadrivalvis, Mimosa
tenuiflora, Mimosaceae, Mitracarpus hirtus, Mitracarpus salzmannianus,
Myrcia I, Peltogyne pauciflora, Phaseolus, Parapiptadenia I, Piptadenia
moniliformis, Poaceae, Polygala, Portulaca elatior, Prosopis juliflora,
Quararibea, Rhynchosia, Richardia, Ruelia, Schinus I, Scleria, Senna I,
Serjania, Sida galheirensis, Solanum I, Spondias I, Sterculiaceae,
Stylosanthes, Syagrus coronata, Trixis, Vernonia I, Waltheria I, Waltheria
indica e Ziziphus joazeiro
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Tabela 8. Espectro polínico de amostras de mel da microrregião Nordeste, Bahia. (Legenda: PD – pólen dominante; PA
– pólen acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Acanthaceae Harpochilus +
Ruelia +

Amaranthaceae Alternanthera PIi PIi PIi PIi PIi
Gomphrena +

Anacardiaceae Schinus I PIi + +
Spondias I + +
Spondias tuberosa PIi

Arecaceae Syagrus coronata PIi +
Aristolochiaceae Aristolochia +
Asteraceae Aspilia I + + PIo PIi

Aspilia II PIo
Elephantopus PIo +
Eupatorium I PIo + +
Gochnatia PIo
Trixis +
Vernonia I + PIi PIo PIi PIi

Bignoniaceae Bignoniaceae +
Bombacaceae Quararibea +
Boraginaceae Heliotropium I + +
Bromeliaceae Aechmea +
Caesalpiniaceae Caesalpiniaceae +

Chamaecrista I +
Chamaecrista flexuosa + +
Copaifera I +
Copaifera martii PIo
Leucaena leucocephala + +
Peltogyne pauciflora +
Senna I +
Senna rizzinii PIi

Caryophyllaceae Caryophyllaceae + +
Clusiaceae Clusia + +
Convolvulaceae Evolvulus glomeratus +

Jacquemontia confusa PIo
Cyperaceae Scleria +
Euphorbiaceae Acalypha brasiliensis +

Alchornea +
Croton I + PIo +
Croton lobatus +
Croton zehntneri +

Fabaceae Aeschynome brevips +
Aeschynomene +
Cratylia mollis +
Fabaceae +
Machaerium I + PIo + +
Machaerium II +
Phaseolus +
Rhynchosia + + +
Stylosanthes + +

Família Tipo polínico Biritinga Cansanção Monte Ribeira do   Tucano
Santo Pombal
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Lamiaceae Eriope PIo
Hypenia salzmannii PIo
Hyptis PIo + PIi PIi PIi
Salvia PIo PIo PIi PIi

Malvaceae Herissantia tiubae + + + +
Sida galheirensis + +

Melastomataceae Clidemia + +
Miconia +

Mimosaceae Acacia I +
Acacia bahiensis +
Anadenanthera colubrina +
Inga PIo
Mimosa arenosa PIo PD PIi PA
Mimosa misera PIo
Mimosa quadrivalvis + + +
Mimosa sensitiva PA PIo PA PIi
Mimosa tenuiflora PD PIo PIi +
Mimosaceae +
Parapiptadenia I PIi
Piptadenia moniliformis +
Prosopis juliflora +

Myrtaceae Eucalyptus +
Eugenia I + +
Eugenia uniflora +
Myrcia I + PIo + PIi
Myrcia II PIo

Nyctaginaceae Guapira laxa +
Poaceae Poaceae +
Polygalaceae Polygala +
Portulacaceae Portulaca elatior +
Rhamnaceae Ziziphus joazeiro PA PIi +
Rubiaceae Borreria verticillata PIo + + PIi +

Chomelia +
Diodia radula + +
Mitracarpus hirtus PIo PIo + PIo
Mitracarpus salzmannianus + PIo
Richardia + + +

Sapindaceae Allophyllus +
Serjania + PIo +

Scrophulariaceae Angelonia + PIi +
Solanaceae Solanum I + +
Sterculiaceae Melochia I PIi +

Melochia spicata +
Sterculiaceae + +
Waltheria I +
Waltheria indica +

Tiliaceae Luehea +
Verbenaceae Lippia I +
N° de indeterminados 5 14 5 1 3

Família Tipo polínico Biritinga Cansanção Monte Ribeira do   Tucano
Santo Pombal

Tabela 8. Continuação
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Capítulo 10

Microrregião Paraguaçu

Figura 16. Microrregião do Paraguaçu, Bahia: em destaque os municípios
dos quais amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)

(30,9%) e Mimosa tenuiflora (20,8%) representa-
ram 68,7% do espectro polínico. Na amostra de mel
de Santanópolis os tipos polínicos Senna rizzinii
(29,5%), Mimosa sensitiva (18,4%) e Mimosa
tenuiflora (20,8%) somaram 68,7% do percentual
polínico do mel. Por fim, na amostra de mel de Serra
Preta, os tipos polínicos Alternanthera (40,3%) e
Mimosa tenuiflora (37,5%) contribuíram, conjun-
tamente, com 77,8% para o espectro polínico.

Com relação quantidade de grãos de pólen
presentes no mel, as amostras analisadas distribuí-
ram-se nas classes I e II. Na classe I foram enqua-
dradas as amostras dos municípios de Feira de
Santana, Mundo Novo, Santa Bárbara e Serra Pre-
ta, com 3.091, 2.474, 11.451, 6.517 grãos de pólen/
10g de mel, respectivamente. Na classe II foi en-
quadrada apenas a amostra de Santanópolis com
56.951 grãos de pólen10/g de mel.

Nas amostras estudadas, 89 tipos polínicos
foram encontrados, e desse total 79, foram identifi-
cados e pertenceram a 32 famílias e 60 gêneros
(Quadro 6, Tabela 9). Os dez tipos polínicos que não
foram identificados tiveram uma frequência muito
baixa no espectro polínico, sendo registrados ape-
nas como pólen traço. Com relação aos tipos identi-
ficados, uma média de 28 tipos polínicos foi registra-
da para essa microrregião (Fig. 16), sendo a amos-
tra de mel de Mundo Novo a que teve o menor nú-
mero de tipos polínicos (22), e a de Santa Bárbara, o
maior número (36).

As famílias que mais contribuíram para a di-
versidade de tipos polínicos foram Mimosaceae (11),
Caesalpiniaceae (7), e Asteraceae e Rubiaceae
(ambas com seis). Seis tipos polínicos pertencentes
ao gênero Mimosa se destacaram no espectro
polínico dessa microrregião: M. arenosa, M. misera,
M. quadrivalvis, M. sensitiva, M. tenuiflora e M.
xiquexiquensis.

Nos méis estudados, poucos
foram os tipos polínicos comuns a
todas as amostras cujos registros
apontaram apenas Schinus I
(Anacardiaceae), Vernonia I
(Asteraceae) e Mimosa tenuiflora
(Mimosaceae).

O espectro polínico dos méis
dessa microrregião não apresentou
pólen dominante, mas o pólen aces-
sório registrado teve importante con-
tribuição percentual, em todas as
amostras de mel dessa microrregião.
Assim no mel de Feira de Santana,
os tipos polínicos Vernonia I
(19,3%), Mimosa sensitiva (22,9%)
e Mimosa tenuiflora (40%) soma-
ram 82,2% no espectro polínico. Na
amostra de mel de Mundo Novo, os
tipos polínicos Mimosa sensitiva
(32,3%) e Serjania (34%) contri-
buíram, em conjunto, com 66,3%
para a soma polínica. Para o mel de
Santa Bárbara os tipos polínicos
Salvia (17%), Mimosa sensitiva
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Quadro 6. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência, das amostras de mel da microrregião do Paraguaçu,
Bahia.

Classe de frequência Tipos polínicos

Pólen acessório Alternanthera, Mimosa sensitiva, Mimosa tenuiflora, Salvia, Senna rizzinii,
Serjania e Vernonia I

Pólen isolado importante Alternanthera, Aspilia I, Borreria verticillata, Eugenia, Eupatorium I, Mimosa
arenosa, Piptadenia moniliformis, Schinus I, Solanum I e Vernonia I

Pólen isolado ocasional Alternanthera, Angelonia, Aspilia I, Borreria verticillata, Elephantopus,
Eupatorium I, Heliotropium I, Hyptis, Melochia I, Mimosa misera, Mimosa
tenuiflora, Mimosa xiquexiquensis, Piptadenia moniliformis, Sapindaceae,
Syagrus coronata, Vernonia I e Ziziphus joazeiro

Pólen traço Acacia bahiensis, Anadenanthera colubrina, Angelonia, Aspilia I, Boerhaavia
diffusa, Borreria verticillata, Bowdichia virgilioides, Caesalpiniaceae, Cecropia,
Cereus, Cestrum I, Chamaecrista I, Chamaecrista flexuosa, Chamaecrista
nictitans, Clusia, Coffea arabica, Commelina erecta, Copaifera martii, Cordia,
Croton I, Coton lobatus, Cupania, Declieuxia fruticosa, Desmanthus, Diodia
radula, Elephantopus, Eucalyptus, Eupatorium I, Gochnatia, Heliotropium I,
Herissantia tiubae, Hypenia salzmannii, Hyptis, Lippia I, Lippia elegans,
Loranthaceae, Luehea, Machaerium I, Mangifera indica, Melochia I, Melochia
spicata, Mikania, Mimosa arenosa, Mimosa quadrivalvis, Mimosa tenuiflora,
Mitracarpus hirtus, Mitracarpus salzmannianus, Myrcia I, Piptadenia
moniliformis, Poaceae, Portulaca I, Pouteria, Prosopis juliflora,
Pseudobombax, Psidium, Salvia, Sapium, Schinus I, Scleria, Senna I, Senna
rizzinii, Serjania, Solanum I, Solanum paniculatum, Spondias tuberosa,
Stylosanthes, Syagrus coronata, Talinum patens, Turnera I, Turnera
melochioides, Vernonia I e Ziziphus joazeiro
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Tabela 9. Espectro polínico de amostras de mel da microrregião Paraguaçu, Bahia. (Legenda: PD – pólen dominante; PA
– pólen acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Amaranthaceae Alternanthera PIi PIo PIi PA
Anacardiaceae Mangifera indica +

Schinus I + + + PIi +
Spondias tuberosa +

Arecaceae Syagrus coronata PIo + + +
Asteraceae Aspilia I + PIi PIo PIo

Elephantopus PIo +
Eupatorium I PIi + PIo +
Gochnatia +
Mikania +
Vernonia I PA + PIo + PIi

Bombacaceae Pseudobombax +
Boraginaceae Cordia +

Heliotropium I + PIo
Cactaceae Cereus +
Caesalpiniaceae Chamaecrista I +

Chamaecrista flexuosa +
Chamaecrista nictitans +
Copaifera martii + +
Senna I +
Senna rizzinii + PA
Caesalpiniaceae +

Cecropiaceae Cecropia +
Clusiaceae Clusia + +
Commelinaceae Commelina erecta + + +
Cyperaceae Scleria +
Euphorbiaceae Coton I +

Croton lobatus +
Sapium +

Fabaceae Bowdichia virgilioides +
Machaerium +
Stylosanthes + +

Lamiaceae Hypenia +
Hyptis + PIo PIo +
Salvia + PA +

Loranthaceae Loranthaceae +
Malvaceae Herissantia tiubiae +
Mimosaceae Acacia bahiensis + +

Anadenanthera colubrina +
Desmanthus + +
Mimosa arenosa + PIi +
Mimosa misera PIo
Mimosa quadrivalvis + + + +
Mimosa sensitiva PA PA PA PA
Mimosa tenuiflora PA + PA PA PA
Mimosa xiquexiquensis PIo
Piptadenia moniliformis PIi + PIo
Prosopis juliflora +

Myrtaceae Eucalyptus +
Eugenia PIi
Myrcia + +
Psidium +

Família Tipo polínico Feira de Mundo Santa Santanó- Serra
Santana Novo Bárbara polis Preta
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Nyctaginaceae Boerhaavia diffusa +
Poaceae Poaceae +
Portulacaceae Portulaca I +

Talinum patens +
Rhamnaceae Ziziphus joazeiro + + PIo
Rubiaceae Borreria verticillata + + PIo PIi

Coffea arabica +
Declieuxa fruticosa +
Diodia radula +
Mitracarpus hirtus +
Mitracarpus salzmannianus +

Sapindaceae Cupania + +
Serjania PA +
Sapindaceae PIo

Sapotaceae Pouteria +
Scrophulariaceae Angelonia PIo +
Solanaceae Cestrum I +

Solanum I + PIi
Solanum paniculatum + +

Sterculiaceae Melochia I + PIo
Melochia spicata +

Tiliaceae Luehea +
Turneraceae Turnera I +

Turnera melochioides +
Verbenaceae Lippia I + +

Lippia elegans +
N° de indeterminados 1 2 3 2 2

Família Tipo polínico Feira de Mundo Santa Santanó- Serra
Santana Novo Bárbara polis Preta

Tabela 9. Continuação
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Capítulo 11

Microrregião Sudoeste

Na microrregião Sudoeste (Fig. 17) dos 117
tipos polínicos encontrados nas amostras analisadas,
94 tipos polínicos foram identificados, e estão distri-
buídos em 37 famílias e 38 gêneros (Quadro 7, Ta-
bela 10). Aqueles tipos que não tiveram a afinidade
botânica determinada, num total de 23, estiveram em
baixa frequência nas amostras, ou seja, foram clas-
sificados como pólen isolado importante (um tipo -
4,8%), pólen isolado ocasional (um tipo – 1,5%) e os
demais como pólen traço.

Registrou-se em média 33 tipos polínicos por
amostra, para essa microrregião. O menor número
de tipos polínicos foi verificado no mel de Maracás
(22), e o maior número no mel de Vitória da Con-
quista (38).

As famílias com maior diversidade de tipos
polínicos foram: Euphor-
biaceae (11), Asteraceae e
Mimosaceae (9), e Rubiaceae
(7). Os gêneros Croton e Mi-
mosa foram os mais bem re-
presentados em diversidade
de tipos polínicos, ambos com
cinco. O tipo Croton foi re-
presentado por C. echioides,
C. glandulosus, C. lobatus,
C. pulegiodorus e C.
rudolphianus. O gênero Mi-
mosa foi representado pelos
tipos M. adenophylla, M.
arenosa, M. misera, M. sen-
sitiva, e M. tenuiflora. Além
desses tipos polínicos citados,
cada um dos dois gêneros pos-
suiu um tipo que não teve sua
afinidade botânica determina-
da ao nível de espécie.

Os tipos polínicos cuja
presença foi observada em
todas as amostras de mel, da
microrregião foram: Aspilia I,
Eupatorium I e Vernonia I
(Asteraceae), Machaerium
(Fabaceae), Myrcia  I
(Myrtaceae), Poaceae e

Coffea arabica (Rubiaceae).
O único tipo polínico que alcançou a classe

de pólen dominante foi Syagrus coronata (75,3%)
na amostra de Planaltino. Vale ressaltar também que
todos os tipos polínicos encontrados nessa amostra
tiveram a sua afinidade botânica determinada.

A presença de mais de um tipo polínico aces-
sório na mesma amostra de mel foi registrada em
dois municípios dessa microrregião. Na amostra de
Lafayete Coutinho, foram observados como pólen
acessório Eupatorium I com 23,4% e Coffea
arabica com 24,7%, que somados contribuíram com
48% para o espectro polínico. Já em Maracás, o
pólen acessório foi registrado por Syagrus coronata
(18,8%) e Psidium (37,5%) que, em conjunto, con-
tribuíram com 56,3% da soma polínica.

Figura 17. Microrregião Sudoeste, Bahia: em destaque os municípios dos quais
amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)
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Quadro 7. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência das amostras, da microrregião Sudoeste.

Classe de frequência Tipos polínicos
Pólen dominante Syagrus coronata

Pólen acessório Coffea arabica, Eupatorium I, Psidium, Schinus I e Syagrus coronata

Pólen isolado importante Acacia bahiensis, Aspilia I, Celtis, Coffea arabica, Cuphea annulata,
Elephantopus, Eucalyptus, Eugenia, Eupatorium I, Gochnatia, Lippia I, Mimosa
arenosa, Mimosa misera, Mimosa sensitiva, Myrcia I, Piper, Poaceae, Vernonia
I e Vernonia II

Pólen isolado ocasional Aspilia I, Borreria verticillata, Brosimum, Casearia silvestris, Coffea arabica,
Croton I, Croton echioides, Cuphea tenella, Desmanthus, Diodia radula,
Elephantopus, Eupatorium I, Evolvulus glomeratus, Heliotropium I, Hyptis,
Jatropha ribifolia, Lippia I, Lythraea, Miconia, Mimosa adenophylla, Mimosa
tenuiflora, Myrcia I, Rivina humilis, Schinus I, Syagrus coronata, Poaceae,
Vernonia I e Ziziphus joazeiro

Pólen traço Acacia bahiensis, Alternanthera, Angelonia, Apocynaceae, Aspilia, Borreria
verticillata, Brosimum, Casearia I, Cecropia, Celtis, Chamaecrista I,
Chamaescyse, Chenopodium, Chomelia, Clidemia, Cnidoscolus obtusifolius,
Cocos nucifera, Coffea arabica, Commelina erecta, Copaifera I, Cordia, Croton
glandulosus, Croton lobatus, Croton pulegiodorus, Croton rudolphianus,
Cupania, Cyperaceae, Elephantopus, Eucalyptus, Eupatorium II, Evolvulus
glomeratus, Ficus, Guapira laxa, Herissantia tiubae, Hyptis, Lippia elegans,
Machaerium I, Melochia I, Merremia cissoides, Miconia, Mikania, Mimosa I,
Mimosa arenosa, Mimosa sensitiva, Mimosa tenuiflora, Mitracarpus hirtus,
Myrcia I, Ochnaceae, Parapiptadenia blanchetii, Paullinia, Piper, Poaceae,
Pouteria, Prestonia, Richardia, Ricinus communis, Rubiaceae, Salvia, Sapium,
Schinus I, Schefflera I, Sidastrum paniculatum, Simaba, Solanum I, Solanum
paniculatum, Spondias I, Stylosanthes, Trixis, Vernonia I, Waltheria I, Waltheria
indica e Waltheria rotundifolia

Todas as amostras de mel dessa microrregião
foram classificadas, quanto a concentração polínica,
na classe I. A menor concentração polínica registra-
da foi a da amostra de Planaltino com 1.772 grãos
de pólen/10g de mel, e a maior concentração foi

verificada na amostra de Maracás com 7.855 grãos
de pólen/10g de mel. Os outros méis tiveram os se-
guintes valores de concentração: Barra do Choça
(2.997), Lafayete Coutinho (4.831) e Vitória da Con-
quista (2.297).
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Tabela 10. Espectro polínico de amostras de mel da microrregião Sudoeste, Bahia. (Legenda: PD – pólen dominante; PA
– pólen acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Amaranthaceae Alternanthera + +
Anacardiaceae Lithraea PIo

Schinus I PIi + PIo
Spondias I +

Apocynaceae Prestonia +
Apocynaceae +

Araliaceae Schefflera +
Arecaceae Cocus nucifera +

Syagrus coronata PIo PA PD
Asteraceae Aspilia I PIi + + + PIo

Elephantopus + PIo PIi PIi
Eupatorium I PA PA PIi PIo PA
Eupatorium II +
Gochnatia PIi
Mikania +
Trixis +
Vernonia I PIi PIo + PIi +
Vernonia II PIi

Boraginaceae Cordia + +
Heliotropium I PIo

Caesalpiniaceae Chamaecrista +
Copaifera I +

Cecropiaceae Cecropia + +
Chenopodiaceae Chenopodium +
Commelinaceae Commelina erecta + +
Convolvulaceae Evolvulus glomeratus + PIo

Merremia cissoides +
Cyperaceae Cyperaceae + + +
Euphorbiaceae Chamaescyse +

Cnidoscolus obtusifolius +
Croton I PIo
Croton echioides PIo
Croton glandulosus +
Croton lobatus + +
Croton pulegiodorus +
Croton rudolphianus +
Jatropha ribifolia PIo
Ricinus communis + +
Sapium +

Fabaceae Machaerium I + + + + +
Stylosanthes +

Flacourtiaceae Casearia I + +
Casearia silvestris PIo

Lamiaceae Hyptis PIo + +
Salvia +

Lythraceae Cuphea annulata PIi
Cuphea tenella PIo

Família Tipo polínico Barra do Lafayete Maracás Planaltino Vitória da
Choça Coutinho Conquista
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Malvaceae Herissantia tiubae + +
Sidastrum paniculatum + +

Melastomataceae Clidemia +
Miconia PIo + +

Mimosaceae Acacia bahiensis + PIi + PIi
Desmanthus PIo
Mimosa I +
Mimosa adenophylla PIo
Mimosa arenosa + + PIi
Mimosa misera PIi PIi
Mimosa sensitiva PIi + + PIi
Mimosa tenuiflora + PIo +
Parapiptadenia blanchetii +

Moraceae Brosimum PIo +
Ficus +

Myrtaceae Eucalyptus + PIi
Eugenia PIi
Myrcia I PIi + PIo PIi PIo
Psidium PA

Nyctaginaceae Guapira laxa +
Ochnaceae Ochnaceae +
Phytolacaceae Rivina humilis PIo
Piperaceae Piper PIi +
Poaceae Poaceae + PIo PIo PIo PIi
Rhamnaceae Ziziphus joazeiro PIo
Rubiaceae Rubiaceae +

Borreria verticillata PIo + +
Chomelia +
Coffea arabica PIi PA PIi + PIo
Diodia radula PIo
Mitracarpus hirtus +
Richardia +

Sapindaceae Cupania +
Paullinia +
Pouteria +

Scrophulariaceae Angelonia +
Simaroubaceae Simaba +
Solanaceae Solanum I +

Solanum paniculatum +
Sterculiaceae Melochia I +

Waltheria I +
Waltheria indica +
Waltheria rotundifolia +

Ulmaceae Celtis PIi + + +
Verbenaceae Lippia I PIi PIo

Lippia elegans +
N°de indeterminados 6 6 3 - 8

Família Tipo polínico Barra do Lafayete Maracás Planaltino Vitória da
Choça Coutinho Conquista

Tabela 10. Continuação
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Capítulo 12

Microrregião Baixo Médio São Francisco

Figura 18. Microrregião Baixo Médio São Francisco, Bahia: em destaque os
municípios dos quais amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)

As amostras de méis estudadas dessa
microrregião (Fig. 18) contribuíram com 88 tipos
polínicos. Desse total de 88 tipos polínicos, 78 foram
identificados e distribuídos em 30 famílias e 58 gê-
neros (Quadro 8, Tabela 11). Quanto aos tipos
polínicos não identificados, 10 ao total, foram
registrados apenas a sua presença no espectro
polínico.

Em relação aos tipos identificados, foram
registrados em média 25 tipos polínicos por amostra
de mel nessa região. O município cuja amostra de
mel teve o menor número de tipos polínicos foi Re-
manso (8), e o com maior número foi o de Campo
Alegre de Lourdes (31). Coincidentemente, as amos-
tras desses municípios foram as que tiveram todos
os tipos polínicos determinados.

A maior diversidade de tipos polínicos foi ob-
servada nas seguintes famíli-
as: Mimosaceae (15),
Euphorbiaceae (11),
Caesalpiniaceae e Fabaceae
(7). O gênero Mimosa foi o
mais bem representado no es-
pectro polínico da microrregião
com nove tipos: M.
acutistipula, M.
adenophylla, M. arenosa,
M. lewisii, M. misera, M.
quadrivalis, M. sensitiva, M.
tenuiflora e M. ursina.

Os tipos polínicos Mi-
mosa tenuiflora
(Mimosaceae), Poaceae e
Angelonia (Scrophulariaceae)
foram registrados, conjunta-
mente, em todas as amostras
de mel da microrregião.

Tipos polínicos domi-
nantes foram registrados nas
amostras de mel dos municí-
pios de Campo Alegre de
Lourdes, Pilão Arcado e Re-
manso, e foram representados,
respectivamente, pelos tipos
Mimosa tenuiflora (48%),

Mitracarpus hirtus (49,4%) e Mimosa arenosa
(99%).

O espectro polínico das amostras de mel des-
sa microrregião apresentou pólen dominante e aces-
sório na mesma amostra, além da presença de mais
de um tipo polínico acessório na mesma amostra.
Nas amostras de Campo Alegre de Lourdes e Pilão
Arcado além dos tipos dominantes citados, o tipo
Piptadenia moniliformis foi registrado em ambas
as amostras como pólen acessório com 28% e 19%,
respectivamente.

Os municípios de Casa Nova e Juazeiro pos-
suíram mais de um tipo polínico acessório em suas
amostras de mel. Em Casa Nova, os tipos Piptadenia
moniliformis (16,5%) e Borreria verticillata (42%)
contribuíram com 58,5% para o espectro polínico.
Já na amostra de Juazeiro, os tipos Cnidoscolus
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Quadro 8. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência da microrregião Baixo Médio São Francisco,
Bahia.

Classe de frequência Tipos polínicos

Pólen dominante Mimosa tenuiflora, Mimosa sensitiva e Mitracarpus hirtus

Pólen acessório Borreria verticillata, Cnidoscolus baianus, Mitracarpus hirtus e Piptadenia
moniliformis

Pólen isolado importante Angelonia, Croton rudolphianus, Microtea, Mimosa acutistipula, Mimosa
adenophylla, Mimosa lewisii, Mimosa misera, Mimosa sensitiva e Mimosa
tenuifllora

Pólen isolado ocasional Cnidoscolus baianus, Cocos nucifera, Croton I, Croton lobatus, Croton
rudolphianus, Evolvulus glomeratus, Herissantia tiubae, Hyptis, Mimosa
arenosa, Mimosa misera, Mimosa quadrivalvis e Mitracarpus hirtus

Pólen traço Acacia I, Acalypha I, Aeschynomene I, Alchornea, Alternanthera,
Anadenanthera I, Anadenanthera colubrina, Angelonia, Bauhinia, Boerhaavia
diffusa, Boraginaceae, Borreria verticillata, Caesalpiniaceae, Caryophyllaceae,
Chamaecrista I, Chamaescyce, Cocos nucifera, Commiphora, Copaifera I,
Cordia, Crotalaria holosericea, Croton I, Cuphea annulata, Elephantopus,
Eupatorium I, Euphorbiaceae, Evolvulus I, Evolvulus glomeratus, Gomphrena,
Heliotropium I, Herissantia tiubae, Inga, Jacaranda, Leucaena leucocephala,
Lippia I, Macropitilium, Manihot, Melochia I, Mercadonia procumbens, Miconia,
Microtea, Mimosa arenosa, Mimosa quadrivalvis, Mimosa sensitiva, Mimosa
ursina, Mitracarpus hirtus, Mollugo I, Mollugo verticillata, Poaceae, Portulaca
I, Prosopis juliflora, Rhynchosia, Richardia, Rivina humilis, Sapindaceae,
Sapium, Schinus I, Sebastiania, Senna I, Serjania, Solanum I, Spondias
tuberosa, Sthylosanthes, Turnera I, Waltheria communis, Ziziphus joazeiro e
Zornia

baianus (17,3%), Piptadenia moniliformis (18,3%)
e Mitracarpus hirtus (40%) totalizaram 75,6% do
espectro polínico.

Quanto à concentração polínica, as amostras
analisadas foram classificadas nas classes I, II e IV.
As amostras de mel enquadradas na classe I foram

as de Campo Alegre de Lourdes, Juazeiro e Pilão
Arcado, com 905, 2.382 e 14.676 grãos de pólen/
10g de mel, respectivamente; na classe II, Casa Nova
com 41.691 grãos de pólen/10g de mel; e na classe
IV, Remanso com 936.582 grãos de pólen/10g de
mel.
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Tabela 11. Espectro polínico de amostras de mel da microrregião Baixo Médio São Francisco, Bahia. (PD – pólen
dominante; PA – pólen acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Amaranthaceae Alternanthera + +
Gomphrena +

Anacardiaceae Schinus I +
Spondias tuberosa + +

Arecaceae Cocos nucifera + PIo
Asteraceae Elephantopus I +

Eupatorium I + +
Bignoniaceae Jacaranda +
Boraginaceae Boraginaceae +

Cordia I +
Heliotropium I +

Burseraceae Commiphora +
Caesalpiniaceae Bauhinia +

Caesalpiniaceae +
Chamaecrista I +
Copaifera I +
Leucaena leucocephala + +
Senna I +

Caryophyllaceae Caryophyllaceae +
Convolvulaceae Evolvulus I +

Evolvulus glomeratus + PIo
Euphorbiaceae Acalypha I +

Alchornea +
Chamaescyce +
Cnidoscolus baianus PA PIo
Croton I + PIo + +
Croton lobatus PIo
Croton rudolphianus PIo PIi
Euphorbiaceae I +
Manihot +
Sapium + + +
Sebastiania +

Fabaceae Aeschynomene I +
Crotalaria holosericea +
Macropitilium +
Rhynchosia +
Sthylosanthes +
Zornia + +

Lamiaceae Hyptis PIo
Lythraceae Cuphea annulata +
Malvaceae Herissantia tiubiae PIo PIo +
Melastomataceae Miconia + +
Mimosaceae Acacia I +

Anadenanthera I +
Anadenanthera colubrina +
Inga +

Família Tipo polínico Campo Alegre Casa Juazeiro Pilão Remanso
de Lourdes Nova Arcado
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Mimosaceae Mimosa acutistipula PIi
Mimosa adenophylla PIi
Mimosa arenosa + PIo PIo PD
Mimosa lewisii PIi
Mimosa misera PIo PIi
Mimosa quadrivalvis PIo + +
Mimosa sensitiva PIi +
Mimosa tenuifllora PD PIi PIi PIi +
Mimosa ursina + +
Piptadenia moniliformis PA PA PA PA
Prosopis juliflora + +

Molluginaceae Mollugo I +
Mollugo verticillata +

Nyctaginaceae Boerhaavia diffusa + +
Phytolacaceae Rivina humilis +

Microtea PIi +
Poaceae Poaceae + + + + +
Portulacaceae Portulaca I +
Rhamnaceae Ziziphus joazeiro + +
Rubiaceae Borreria verticillata + PA

Mitracarpus hirtus + PIo PA PD
Richardia +

Sapindaceae Sapindaceae +
Serjania + +

Scrophulariaceae Angelonia + + + PIi +
Mercadonia procumbens +

Solanaceae Solanum I + +
Sterculiaceae Melochia I +

Waltheria communis +
Turneraceae Turnera I +
Verbenaceae Lippia I +
N° de indeterminados - 1 5 4 -

Família Tipo polínico Campo Alegre Casa Juazeiro Pilão Remanso
de Lourdes Nova Arcado

Tabela 11. Continuação
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Capítulo 13

Microrregião Piemonte da Diamantina

Nessa microrregião (Fig. 19) 108 tipos
polínicos compuseram o espectro polínico. Desse
total, a afinidade botânica foi determinada para 90
tipos polínicos, assim distribuídos nas categorias
taxonômicas: 32 famílias e 70 gêneros (Quadro 9,
Tabela 12). Embora 18 tipos polínicos não tenham
sido determinados, a baixa frequência (<1%) foi o
que caracterizou a sua presença nas amostras.

Em média, 33 tipos polínicos por amostra fo-
ram registrados nessa microrregião. A menor diver-
sidade de tipos polínicos foi verificada no mel do
município de Capim Grosso (20), e a maior foi ob-
servada no mel de Morro do Chapéu (36).

Quanto à diversidade de tipos polínicos as famí-
lias que se destacaram foram: Mimosaceae (13),
Fabaceae (10), Asteraceae e Rubiaceae (7),
Caesalpiniaceae (5), e Euphorbiaceae e Myrtaceae (4).

Dentre as Mimosaceae, Mimosa destacou-
se pela diversidade de tipos
polínicos, sendo responsável por
metade da diversidade de tipos
atribuídos à família, com sete ti-
pos: M. arenosa, M. misera, M.
quadrivalis, M. sensitiva, M.
setuligera, M. tenuiflora e M.
xiquexiquensis.

Syagrus coronata (Are-
caceae), Scleria (Cyperaceae),
Herissantia tiubae (Malvaceae),
Mimosa sensitiva (Mimosaceae)
e Poaceae foram encontrados, em
conjunto, em todas as amostras de
mel dessa microrregião.

O pólen dominante Mimo-
sa arenosa (93%) foi registrado
apenas na amostra de mel do mu-
nicípio de Capim Grosso, cujo es-
pectro polínico não teve tipo
polínico indeterminado.

Na classe de pólen acessó-
rio o tipo Begonia I teve uma par-
ticipação percentual alta com 41%
na amostra de mel de Miguel
Calmon. As amostras de Morro do
Chapéu e Saúde apresentaram Figura 19. Microrregião Piemonte da Diamantina, Bahia: em destaque os

municípios dos quais amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)

mais de um tipo polínico na classe de pólen acessó-
rio. Em Morro do Chapéu, os tipos Miconia (20,2%)
e Mimosa xiquexiquensis (21,7%) contribuíram com
42% no espectro polínico. No mel de Saúde, os tipos
Cecropia (18,3%) e Myrcia I (16%) somaram 34,3
% do espectro polínico. Em Senhor do Bonfim, o
tipo Myrcia I também foi acessório com 22,7%.

Todas as amostras analisadas enquadraram-
se, quanto à concentração polínica, na classe I. A
amostra de Saúde foi a que teve a menor concen-
tração polínica com 761 grãos de pólen/10g de mel,
e a de Miguel Calmon foi a que teve a maior con-
centração com 3.698 grãos de pólen/10g de mel. As
demais amostras da microrregião apresentaram os
seguintes valores de concentração (grãos de pólen/
10g de mel): Capim Grosso, (2.291) Morro do Cha-
péu (1.402), Senhor do Bonfim (2.288).
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Quadro 9. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência das amostras de mel, da microrregião Piemonte
da Diamantina.

Classe de frequência Tipos polínicos
Pólen dominante Mimosa arenosa

Pólen acessório Begonia I, Cecropia, Miconia, Mimosa xiquexiquensis e Myrcia I

Pólen isolado importante Acacia bahiensis, Anacardiaceae, Begonia I, Begonia II, Caesalpiniaceae,

Cestrum latifolium, Croton I, Eupatorium I, Gochnatia, Mimosa arenosa,

Mimosa misera, Mimosa sensitiva, Mimosa tenuiflora, Myrcia I, Piptadenia

moniliformis, Poaceae, Psidium, Rhynchospora e Syagrus coronata

Pólen isolado ocasional Acacia I, Acacia bahiensis, Angelonia, Aspilia I, Aspilia II, Asteraceae, Borreria

verticillata, Clusia, Croton I, Eucalyptus, Eupatorium, Fabaceae, Herissantia

tiubae Machaerium I, Mercadonia I, Mimosa sensitiva, Mimosa setuligera,

Piptadenia moniliformis, Poaceae, Schinus I, Scleria, Solanum I, Syagrus

coronata e Vernonia I

Pólen traço Acacia bahiensis, Aeschynome martii, Aeschynomene brevips, Alternanthera,

Anadenanthera I, Aspilia I, Bauhinia, Boerhaavia diffusa, Borreria verticillata,

Cactaceae, Caesalpiniaceae, Cecropia, Celtis, Centrolobium, Chamaecrista

ramosa, Chamaescyce, Cocos nucifera, Coffea arabica, Commelina erecta,

Copaifera I, Croton I, Cupania, Cuphea tenella, Dalbergia, Declieuxia, Delonyx

regia, Diodia radula, Eucalyptus, Eugenia, Eupatorium, Evolvulus glomeratus,

Fabaceae, Gochnatia, Guapira laxa, Herissantia tiubae, Hyptis, Ilex,

Jacquemontia I, Jacquemontia confusa, Lippia I, Machaerium I, Machaerium

II, Macropitilium, Malvaceae, Melochia betonicifolia, Miconia, Mikania, Mimosa

arenosa, Mimosa quadrivalvis, Mimosa tenuiflora, Mitracarpus hirtus,

Parapiptadenia I, Phyllanthus, Piptadenia moniliformis, Poaceae, Prosopis

juliflora, Psycotria, Rhaphiodon, Rhynchosia, Richardia, Ricinus communis,

Salvia, Schinus I, Scleria, Senna rizzinii, Sidastrum paniculatum, Solanum I,

Syagrus coronata, Trichilia I, Turnera I, Vernonia I e Waltheria I
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Tabela 12. Espectro polínico de amostras de mel da microrregião Piemonte da Diamantina, Bahia. (Legenda: PD – pólen
dominante; PA – pólen acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Amaranthaceae Alternanthera + +
Anacardiaceae Anacardiaceae PIi

Schinus I + + PIo
Aquifoliaceae Ilex +
Arecaceae Cocos nucifera + +

Syagrus coronata + PIi + PIi Pio
Asteraceae Aspilia I PIo +

Aspilia II PIo
Asteraceae Pio
Eupatorium I + PIi + Pio
Gochnatia PIi +
Mikania +
Vernonia I + PIo + +

Begoniaceae Begonia I PA PIi
Begonia II PIi

Cactaceae Cactaceae +
Caesalpiniaceae Bauhinia +

Caesalpiniaceae + PIi
Chamaecrista ramosa +
Copaifera I +
Senna rizzinii +

Cecropiaceae Cecropia + + PA +
Clusiaceae Clusia PIo
Commelinaceae Commelina erecta + +
Convolvulaceae Evolvulus glomeratus +

Jacquemontia I + + +
Jacquemontia confusa +

Cyperaceae Rhynchospora PIi
Scleria + + + PIo +

Euphorbiaceae Chamaescyce +
Croton I + PIi PIi PIo
Phyllanthus + +
Ricinus communis +

Fabaceae Aeschynome martii +
Aeschynomene brevips +
Centrolobium +
Dalbergia +
Delonyx regia + +
Fabaceae + PIo
Machaerium I + + PIo
Machaerium II +
Macropitilium +
Rhynchosia +

Lamiaceae Hyptis + +
Rhaphiodon +
Salvia +

Família Tipo polínico Capim Miguel Morro do Saúde Senhor do
Grosso Calmon Chapéu Bonfim
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Lythraceae Cuphea tenella PIi
Malvaceae Herissantia tiubae + PIo + + +

Malvaceae +
Sidastrum paniculatum + +

Melastomataceae Miconia + PA
Meliaceae Trichilia I +
Mimosaceae Acacia I PIo

Acacia bahiensis + + PIi PIo
Anadenanthera I + +
Mimosa arenosa PD + + PIi
Mimosa misera PIi
Mimosa quadrivalvis + + +
Mimosa sensitiva PIo PIo PIi PIi PIo
Mimosa setuligera PIo
Mimosa tenuiflora PIi + PIi
Mimosa xiquexiquensis PA
Parapiptadenia I +
Piptadenia moniliformis + PIo PIi
Prosopis juliflora +

Myrtaceae Eucalyptus + PIo +
Eugenia +
Myrcia I PIi PIi PA PA
Psidium PIi

Nyctaginaceae Boerhaavia diffusa +
Guapira laxa + +

Poaceae Poaceae + PIo + PIi PIi
Rubiaceae Borreria verticillata + PIo

Coffea arabica +
Declieuxia +
Diodia radula +
Mitracarpus hirtus +
Psycotria +
Richardia + + +

Sapindaceae Cupania + +
Scrophulariaceae Angelonia PIo

Mercadonia I PIo
Solanaceae Cestrum latifolium PIi

Solanum I PIo +
Sterculiaceae Melochia betonicifolia +

Waltheria I + +
Turneraceae Turnera I +
Ulmaceae Celtis + +
Verbenaceae Lippia I + +
N° de indeterminados - 4 4 5 5

Tabela 12. Continuação
Família Tipo polínico Capim Miguel Morro do Saúde Senhor do

Grosso Calmon Chapéu Bonfim
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Capítulo 14

Microrregião Irecê

Essa microrregião (Fig. 20) foi representada
por amostras de mel de quatro municípios: Canarana,
Central, Irecê e Itaguaçú da Bahia.

A partir da análise das quatro amostras, fo-
ram registrados 58 tipos polínicos, dos quais, apenas
três não tiveram afinidade botânica definida, e cuja
contribuição no espectro polínico foi apenas como
pólen traço.

Os 55 tipos polínicos identificados distribuí-
ram-se em 23 famílias e 39 gêneros (Quadro 10,
Tabela 13). O número médio de 22 tipos polínicos
foi registrado para essa microrregião. A amostra de
mel que registrou o menor número de tipos polínicos
foi a do município de Canarana (11), sendo que o
maior número foi compartilhado pelos méis de Irecê
e Itaguaçú da Bahia, 29 tipos.

As famílias com maior diversidade de tipos
polínicos foram: Mimosaceae (11), Rubiaceae (5), e
Asteraceae, Caesalpiniaceae,
Euphorbiaceae e Fabaceae (4). O
gênero Mimosa foi o mais bem re-
presentado no espectro polínico da
microrregião com sete tipos: M.
arenosa, M. lewisii, M. misera,
M. sensitiva, M. setuligera, M.
tenuiflora e M. xiquexiquensis.
Além desses, Mimosa teve um
tipo que não foi determinado ao
nível de espécie.

Nos méis dessa mi-
crorregião, os tipos polínicos Mi-
mosa arenosa e Mimosa
tenuiflora, foram os únicos a se-
rem representados em todas as
amostras.

Tipos polínicos, na classe de
pólen dominante, estiveram pre-
sentes nas amostras de mel de
Canarana e Central sendo repre-
sentados, respectivamente, por
Mimosa tenuiflora (88%) e
Croton I (48,5%). Na amostra de
mel de Canarana, todos os tipos
polínicos foram identificados.

Em Central, além do tipo
dominante houve também a pre-

sença do pólen acessório, Mimosa arenosa com
32,6%, que somado ao pólen dominante colabora-
ram com 81% para o espectro polínico.

As amostras dos municípios de Irecê e
Itaguaçú da Bahia apresentaram mais de um pólen
acessório. Em Irecê, os tipos Desmanthus (31,7%)
e Mimosa tenuiflora (31,3%) contribuíram com 63%
da soma polínica. Já em Itaguaçú da Bahia, os tipos
acessórios, representados por Mimosa arenosa
(26%) e Mitracarpus hirtus (16,5%), totalizaram
42,5% do espectro polínico.

Quanto à concentração polínica, as amostras
analisadas pertenceram às classes I e II. As amos-
tras pertencentes à classe I foram Central, Irecê e
Itaguaçú da Bahia, com 7.223, 11.635 e 7.757 grãos
de pólen/10g de mel, respectivamente; a amostra
pertencente à classe II foi a de Canarana com 50.927
grãos de pólen/10g de mel.

Figura 20. Microrregião de Irecê, Bahia: em destaque os municípios dos
quais amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)
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Quadro 10. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência das amostras de mel, da microrregião de Irecê,
Bahia.

Classe de frequência Tipos polínicos

Pólen dominante Croton I e Mimosa tenuiflora

Pólen acessório Desmanthus, Mimosa arenosa e Mitracarpus hirtus

Pólen isolado importante Alternanthera, Borreria verticillata, Chamaecrista nictitans, Desmanthus,
Elephantopus, Mimosa tenuiflora, Mimosa xiquexiquensis, Mitracarpus hirtus
e Ricinus communis

Pólen isolado ocasional Alternanthera, Angelonia, Chamaecrista I, Euphorbia, Herissantia tiubae,
Jacquemontia, Jacquemontia, Melastomataceae, Miconia, Mimosa, Mimosa
arenosa, Mimosa misera, Mimosa setuligera, Myrcia I, Plathymenia reticulata
e Waltheria I

Pólen traço Amaranthaceae, Angelonia, Aspilia I, Cactaceae, Celtis, Chamaecrista I,
Chamaecrista repens, Clidemia, Croton I, Diodia radula, Eupatorium I,
Evolvulus glomeratus, Fabaceae, Flacourtiaceae, Hyptis, Jacquemontia I,
Macropitilium, Melochia I, Mimosa arenosa, Mimosa lewisii, Mimosa sensitiva,
Mimosa xiquexiquensis, Mitracarpus salzmannianus, Myrcia I, Passiflora,
Phyllanthus, Piptadenia moniliformis, Plathymenia reticulata, Poaceae,
Polygonum, Posoqueria, Ricinus communis, Senna I, Serjania, Sida I,
Solanum I, Stylosanthes, Vernonia I, Waltheria I, Ziziphus joazeiro e Zornia
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Tabela 13. Espectro polínico de amostras de mel da microrregião de Irecê, Bahia. (Legenda: PD – pólen dominante; PA
– pólen acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Família Tipo polínico Canarana Central Irecê Itaguaçú da Bahia

Amaranthaceae Alternanthera PIo PIi
Amaranthaceae +

Asteraceae Aspilia I + +
Elephantopus PIi
Eupatorium I +
Vernonia I + +

Cactaceae Cactaceae +
Caesalpiniaceae Chamaecrista I + PIo

Chamaecrista nictitans PIi
Chamaecrista repens +
Senna I +

Convolvulaceae Evolvulus glomeratus +
Jacquemontia I + PIo

Euphorbiaceae Croton I PD + +
Euphorbia I PIo
Phyllanthus +
Ricinus communis + PIi

Fabaceae Fabaceae + + +
Macropitilium +
Stylosanthes + +
Zornia + +

Flacourtiaceae Flacourtiaceae +
Lamiaceae Hyptis + +
Malvaceae Herissantia tiubae PIo

Sida I +
Melastomataceae Clidemia +

Melastomataceae PIo
Miconia PIo

Mimosaceae Desmanthus PA PIi
Mimosa I PIo
Mimosa arenosa + PA PIo PA
Mimosa lewisii +
Mimosa misera PIo PIo
Mimosa sensitiva +
Mimosa setuligera PIo
Mimosa tenuiflora PD PIi PA PIi
Mimosa xiquexiquensis PIi +
Piptadenia moniliformis + + +
Plathymenia reticulata PIo +

Myrtaceae Myrcia I PIo +
Passifloraceae Passiflora +
Poaceae Poaceae +
Polygonaceae Polygonum +
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Rhamnaceae Ziziphus joazeiro + + +
Rubiaceae Borreria verticillata PIi

Diodia radula +
Mitracarpus hirtus PIi PA
Mitracarpus salzmannianus +
Posoqueria +

Sapindaceae Serjania +
Scrophulariaceae Angelonia PIo +
Solanaceae Solanum I + + +
Sterculiaceae Melochia I +

Waltheria I PIo +
Ulmaceae Celtis +
N° de Indeterminados - 1 1 1

Família Tipo polínico Canarana Central Irecê Itaguaçú da Bahia
Tabela 13. Continuação
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Capítulo 15

Microrregião Chapada Diamantina

O espectro polínico do mel da Chapada
Diamantina (Fig. 21) foi composto por 125 tipos
polínicos sendo 87 identificados. Dos tipos polínicos
identificados, verificou-se que eles pertenceram a
42 famílias e 68 gêneros (Quadro 11, Tabela 14). O
número médio de 30 tipos polínicos identificados foi
registrado nos méis estudados. A menor diversidade
de tipos polínicos foi verificada no município de Len-
çóis com 14 tipos, e a maior foi a de Andaraí com 50
tipos polínicos.

Embora o número de tipos polínicos
indeterminados fosse alto em relação às outras
microrregiões, 38 ao todo, nas amostras eles tive-
ram uma frequência muito baixa, sendo dois da classe
de pólen isolado ocasional e os demais registrados
como pólen traço.

Nessa microrregião apenas três famílias se
destacaram pela diversidade
de tipos polínicos. Asteraceae
e Mimosaceae com nove tipos,
e Euphorbiaceae quatro tipos
polínicos. O gênero Mimosa
foi o mais bem representados
no espectro polínico da
microrregião com cinco tipos:
M. arenosa, M. misera, M.
quadrivalvis, M. sensitiva e
M. tenuiflora.

Os tipos polínicos
registrados, conjuntamente,
em todas as amostras de mel
dessa microrregião foram:
Cecropia (Cecropiaceae) e
Myrcia I (Myrtaceae).

As amostras de mel dos
municípios de Lençóis e Utinga
compartilharam o tipo
Copaifera langsdorffii como
pólen dominante (94,4% e
65%, respectivamente). Na
amostra de Mucugê, o tipo do-
minante foi Coffea arabica
com 50,7%.

Na amostra de Mucugê, além do tipo domi-
nante houve também a presença do tipo Cocos
nucifera como pólen acessório com 19%, que so-
mados contribuíram com 69,7% para o espectro
polínico.

Outros tipos polínicos acessórios foram
registrados nos méis de Andaraí (Myrcia I, 24%) e
Palmeiras (Cuphea tenella, 30%).

As amostras de mel analisadas foram enqua-
dradas nas classes I e III, de concentração polínica.
As amostras pertencentes à classe I foram as de
Andaraí, Mucugê, Palmeiras e Utinga, com 928,
3.454, 2.395 e 6.026 grãos de pólen/10g de mel, res-
pectivamente; a única amostra que pertenceu a classe
III foi a de Lençóis com 104.168 grãos de pólen/10g
de pólen.

Figura 21. Microrregião Chapada Diamantina, Bahia: em destaque os municípios
dos quais amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)
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Quadro 11. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência da microrregião Chapada Diamantina, Bahia.

Classe de frequência Tipos polínicos

Pólen dominante Coffea arabica e Copaifera langsdorffii

Pólen acessório Cocos nucifera, Cuphea tenella e Myrcia I

Pólen isolado importante Anadenanthera colubrina, Aspilia I, Cecropia, Eupatorium I, Eupatorium II,
Guapira laxa, Melochia I, Mimosa sensitiva, Myrcia I, Paullinia, Schinus I,
Schinus II, Tapirira I, Turnera I e Vernonia I

Pólen isolado ocasional Acacia bahiensis, Bromeliaceae, Celtis, Cuphea tenella, Eupatorium I,
Eupatorium II, Miconia, Mimosa sensitiva, Myrcia I, Parapiptadenia I, Piper,
Piptadenia moniliformis, Poaceae, Protium, Rhynchosia, Solanum I, Trichilia
e Vernonia I

Pólen traço Acanthaceae, Alchornea, Alternanthera, Anadenanthera colubrina,
Angelonia, Annona, Arecaceae, Aspilia I, Asteraceae, Bauhinia, Borreria
verticillata, Bromeliaceae, Brosimum, Byrsonima, Cecropia, Celtis,
Chamaecrista I, Chamaescyce, Cissus, Citrus, Clidemia, Cocos nucifera,
Croton I, Croton grewioides, Cupania, Cyperus, Ebenaceae, Elephantopus,
Eriope, Eucalyptus, Eupatorium I, Evolvulus glomeratus, Ficus,
Flacourtiaceae, Gochnatia, Gomphrena, Guapira I, Hyptis, Ilex, Lippia I,
Lythraceae, Machaerium I, Malouetia, Meliaceae, Melochia I, Miconia,
Microtea, Mikania, Mimosa arenosa, Mimosa misera, Mimosa quadrivalvis,
Mimosa sensitiva, Mimosa tenuiflora, Parapiptadenia I, Peperomia,
Phytolaccaceae, Piper, Poaceae, Protium, Psidium, Salvia, Scleria, Sida
galheirensis, Sida rhombifolia, Simaba, Simarouba amara, Solanum I,
Stylosanthes, Syagrus coronata, Trixis e Waltheria I
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Tabela 14. Espectro polínico de amostras de mel da microrregião da Chapada Diamantina, Bahia. (Legenda: PD – pólen
dominante; PA – pólen acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Acanthaceae Acanthaceae +
Amaranthaceae Alternanthera +

Gomphrena +
Anacardiaceae Schinus I PIi

Schinus II PIi
Tapirira I PIi

Annonaceae Annona +
Apocynaceae Malouetia +
Aquifoliaceae Ilex + +
Arecaceae Arecaceae +

Cocos nucifera + PA
Syagrus coronata +

Asteraceae Aspilia I + + PIi
Asteraceae +
Elephantopus +
Eupatorium I PIi PIo PIi +
Eupatorium II PIi PIo
Gochnatia + +
Mikania +
Trixis +
Vernonia I PIo PIi PIi

Bromeliaceae Bromeliaceae + PIo
Burseraceae Protium PIo + +
Caesalpiniaceae Bauhinia +

Chamaecrista I +
Copaifera langsdorffii PD PD

Cecropiaceae Cecropia PIi + PIi PIi +
Convolvulaceae Evolvulus glomeratus + +
Cyperaceae Cyperus +

Scleria + +
Ebenaceae Ebenaceae +
Euphorbiaceae Alchornea +

Chamaescyce +
Croton I + + +
Croton grewioides +

Fabaceae Machaerium + + +
Rhynchosia PIo
Stylosanthes +

Flacourtiaceae Flacourtiaceae +
Lamiaceae Eriope +

Hyptis + +
Salvia +

Lythraceae Cuphea tenella PIo PA
Lythraceae +

Malpighiaceae Byrsonima +

Família Tipo polínico Andaraí Lençóis Mucugê Palmeiras Utinga
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Família Tipo polínico Andaraí Lençóis Mucugê Palmeiras Utinga

Malvaceae Sida galheirensis +
Sida rhombifolia +

Melastomataceae Clidemia +
Melastomataceae Miconia + PIo PIo PIo
Meliaceae Meliaceae +

Trichilia I PIo
Mimosaceae Acacia bahiensis PIo

Anadenanthera colubrina PIi +
Mimosa arenosa +
Mimosa misera +
Mimosa quadrivalvis + +
Mimosa sensitiva + PIo PIi PIo
Mimosa tenuiflora + +
Parapiptadenia I PIo +
Piptadenia moniliformis PIo

Moraceae Brosimum + + + +
Ficus + +

Myrtaceae Eucalyptus + + +
Myrcia I PA + PIi PIo PIo
Psidium +

Nyctaginaceae Guapira I +
Guapira laxa PIi

Phytolaccaceae Microtea +
Phytolaccaceae +

Piperaceae Peperomia +
Piper + PIo +

Poaceae Poaceae PIi PIi +
Rubiaceae Borreria verticillata + + +

Coffea arabica PD
Rutaceae Citrus sinensis +
Sapindaceae Cupania +

Paullinia PIi
Scrophulariaceae Angelonia + + +
Simaroubaceae Simaba +

Simarouba amara +
Solanaceae Solanum I PIo PIo + +
Sterculiaceae Melochia I PIi +

Waltheria I +
Turneraceae Turnera I PIi
Ulmaceae Celtis PIo +
Verbenaceae Lippia I + +
Vitaceae Cissus +
N° de indeterminados 10 3 7 7 11

Tabela 14. Continuação
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Capítulo 16

Microrregião Serra Geral

Na Serra Geral (Fig. 22) o mel analisado apre-
sentou o espectro polínico composto por 143 tipos
polínicos, dos quais 108 tiveram a afinidade botânica
determinada, e os 35 restantes ficaram como pólen
indeterminado. Os tipos indeterminados dessa
microrregião tiveram uma baixa participação
percentual nas amostras analisadas, sendo registrados
como pólen isolado ocasional e pólen traço, no en-
tanto houve uma exceção na amostra do mel de
Licínio de Almeida cujo pólen indeterminado foi do-
minante.

Os tipos polínicos identificados pertenceram
a 45 famílias, 80 gêneros e 29 espécies (Quadro 12,
Tabela 15). Essa microrregião teve em média 36 ti-
pos polínicos por amostras, no entanto a distribuição
do número de tipos polínicos nas amostras teve uma
grande amplitude, e variou de 17 a 50 tipos, em
Licínio de Almeida e Maetinga,
respectivamente.

Essa microrregião foi a
que registrou maior número de
famílias com maior diversidade
de tipos polínicos. Destacou-se
em diversidade polínica a famí-
lia Mimosaceae com 18 tipos ao
todo, sendo que o gênero Mimo-
sa, com nove tipos polínicos, foi
o mais bem representado nas
amostras estudadas pelos se-
guintes tipos: M. acutistipula,
M. arenosa, M. filipes, M.
misera, M. quadrivalvis, M.
sensitiva, M. setuligera, M.
tenuiflora e M. ursina.

As outras famílias mais
diversas, em número de tipos
polínicos, foram Fabaceae (8),
Rubiaceae (6), Asteraceae,
Caesalpiniaceae e
Euphorbiaceae (5), e
Anacardiaceae, Myrtaceae e
Verbenaceae (4).

Nos méis analisados dois

tipos apenas, Salvia (Lamiaceae) e M. arenosa
(Mimosaceae), foram verificados em todas as amos-
tras da microrregião.

Tipos polínicos dominantes foram registrados
nas amostras de mel dos municípios de Guanambi e
Licínio de Almeida. O tipo dominante na amostra de
Guanambi foi Mimosa arenosa com 62,2%. Já na
amostra de mel de Licínio de Almeida, o pólen da
classe dominante não teve a sua afinidade botânica
determinada, e sua participação percentual no es-
pectro polínico foi bastante expressiva com 78,5%.

A amostra de Brumado apresentou mais de
um tipo polínico na classe de pólen acessório: Mi-
mosa arenosa (42,6%) e Mimosa tenuiflora
(23,2%) que, somados, contribuíram com 65,8% para
o espectro polínico. O tipo Mimosa arenosa tam-
bém foi registrado como pólen acessório (27%) na

Figura 22. Microrregião Serra Geral, Bahia: em destaque os municípios dos
quais amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)
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Quadro 12. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência da microrregião de Serra Geral, Bahia.

Classe de frequência Tipos polínicos

Pólen dominante Indeterminado I* e Mimosa arenosa

Pólen acessório Mimosa arenosa e Mimosa tenuiflora

Pólen isolado importante Acacia bahiensis, Aeschynomene martii, Anadenanthera I, Angelonia,
Copaifera langsdorffii, Dalbergia, Eucalyptus, Eupatorium I, Hyptis, Indigofera,
Lippia subracemosa, Machaerium, Mimosa arenosa, Mimosa misera, Mimosa
sensitiva, Mimosa setuligera, Mimosa tenuiflora, Mimosa ursina, Myrcia I,
Parapiptadenia blanchetii, Poaceae, Protium, Schinus II e Solanum I

Pólen isolado ocasional Aspilia I, Borreria verticillata, Cecropia, Celtis, Chamaecrista nictitans,
Chamaescyce, Copaifera langsdorffii, Cuphea annulata, Elephantopus,
Evolvulus glomeratus, Heliocarpus, Hyptis, Jacquemontia confusa,
Machaerium I, Mimosa arenosa, Mimosa sensitiva, Mimosa setuligera, Myrcia,
Poaceae, Richardia, Rutaceae, Salvia, Scalonia, Schinus I, Senna rizzinii e
Spondias I

Pólen traço Acacia bahiensis, Alchornea, Alternanthera, Anacardiaceae, Anadenanthera
I, Anadenanthera colubrina, Apiaceae, Apocynaceae, Arecaceae, Aspilia II,
Banisteriopsis, Bauhinia, Bignoniaceae, Borreria verticillata, Byrsonima,
Caryophyllaceae, Casearia I, Celtis, Chamaecrista I, Chamaescyce, Coffea
arabica, Copaifera langsdorffii, Cordia, Croton I, Cupania, Cuphea I, Cyperus,
Delonyx regia, Desmanthus, Diodia, Elephantopus, Eucalyptus, Eugenia,
Eupatorium I, Evolvulus glomeratus, Ficus, Gentianaceae, Gomphrena,
Guapira I, Herissantia tiubae, Hyptis, Inga, Jacquemontia confusa, Lantana
I, Lippia I, Machaerium I, Macropitilium, Maytenus, Melochia I, Miconia, Mimosa
acutistipula, Mimosa filipes, Mimosa misera, Mimosa quadrivalvis, Mimosa
sensitiva, Mimosa tenuiflora, Mimosaceae, Mitracarpus hirtus, Myrsinaceae,
Parapiptadenia blanchetii, Phyllanthus, Piper, Piptadenia moniliformis,
Plathymenia reticulata, Poaceae, Polygala, Psidium, Psycotria, Rhynchosia,
Richardia, Salvia, Sapindaceae, Sapium, Schinus I, Scleria, Securidaca I,
Serjania, Sida galheirensis, Simarouba amara, Stylosanthes, Syagrus
coronata, Tillandsia, Verbenaceae, Vernonia I, Waltheria I e Ziziphus joazeiro

amostra de Mortugaba.
Nessa microrregião, a concentração polínica

das amostras analisadas pertenceu às classes I e II.
As amostras pertencentes à classe I foram as de
Brumado, Guanambi, Maetinga e Mortugaba, com
15.501, 1.806, 15.517 e 1.572 grãos de pólen/10g de

mel, respectivamente. Conforme observado houve
uma grande variação nas quantidades de grãos de
pólen, dentro da mesma classe.

A amostra enquadrada na classe II foi a de
Licínio de Almeida com 28.804 grãos de pólen/10g
de mel.
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Tabela 15. Espectro polínico de amostras de mel da microrregião da Serra Geral, Bahia. (Legenda: PD – pólen dominante;
PA – pólen acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Amaranthaceae Alternanthera +
Gomphrena +

Anacardiaceae Anacardiaceae + +
Schinus I PIo +
Schinus II PIi
Spondias I PIo

Apiaceae Apiaceae +
Apocynaceae Apocynaceae +
Arecaceae Arecaceae +

Syagrus coronata + +
Asteraceae Aspilia I + PIo

Aspilia II +
Elephantopus + PIo
Eupatorium I + PIi PIi
Vernonia I + + +

Bignoniaceae Bignoniaceae +
Boraginaceae Cordia +
Bromeliaceae Tillandsia +
Burseraceae Protium PIi
Caesalpiniaceae Bauhinia +

Chamaecrista I +
Chamaecrista nictitans PIo
Copaifera langsdorffii PIo PIi +
Senna rizzinii PIo

Caryophyllaceae Caryophyllaceae +
Cecropiaceae Cecropia PIo PIo
Celastraceae Maytenus +
Convolvulaceae Evolvulus glomeratus PIo + + +

Jacquemontia confusa PIo + +
Cyperaceae Cyperus +

Scleria + +
Euphorbiaceae Alcornea +

Chamaescyce + PIo
Croton I + + +
Phyllanthus + +
Sapium + +

Fabaceae Aeschynomene martii PIi PIi
Dalbergia PIi
Delonyx regia +
Indigofera PIi
Machaerium I PIo + PIi
Macropitilium +
Rhynchosia +
Stylosanthes +

Flacourtiaceae Casearia I +
Gentianaceae Gentianaceae +
Glossulariaceae Scalonia PIo
Lamiaceae Hyptis PIo PIi + +

Salvia PIo + PIo + +
Lythraceae Cuphea I +

Cuphea annulata PIo
Malpighiaceae Banisteriopsis +

Byrsonima +

Família Tipo polínico Brumado Guanambi Licínio de Maetinga Mortugaba
Almeida
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Malvaceae Herissantia tiubae +
Sida galheirensis + +

Melastomataceae Miconia + +
Mimosaceae Acacia bahiensis + + PIi

Anadenanthera + PIi
Anadenanthera colubrina +
Desmanthus +
Inga +
Mimosa acutistipula +
Mimosa arenosa PA PD PIo PIi PA
Mimosa filipes +
Mimosa misera + PIi +
Mimosa quadrivalvis + +
Mimosa sensitiva PIo + PIo PIi
Mimosa setuligera PIi PIo
Mimosa tenuiflora PA + + PIi
Mimosa ursina PIi
Mimosaceae +
Parapiptadenia blanchetii + + + PIi
Piptadenia moniliformis + +
Plathymenia reticulata +

Moraceae Ficus +
Myrsinaceae Myrsinaceae +
Myrtaceae Eucalyptus + PIi

Eugenia +
Myrcia I PIo PIi PIo
Psidium +

Nyctaginaceae Guapira I +
Piperaceae Piper +
Poaceae Poaceae + PIo PIo PIi
Polygalaceae Polygala +

Securidaca I +
Rhamnaceae Ziziphus joazeiro +
Rubiaceae Borreria verticillata + PIo +

Coffea arabica +
Diodia radula +
Mitracarpus hirtus + +
Psycotria +
Richardia PIo +

Rutaceae Rutaceae PIo
Sapindaceae Cupania + +

Sapindaceae +
Serjania + + +

Scrophulariaceae Angelonia PIi
Simaroubaceae Simarouba amara +
Solanaceae Solanum I PIi
Sterculiaceae Melochia I +

Waltheria I + +
Tiliaceae Heliocarpus PIo
Ulmaceae Celtis PIo +
Verbenaceae Lantana +

Lippia I +
Lippia subracemosa PIi + +
Verbenaceae +

Indeterminado I PD
N° de indeterminados 11 1 4 8 11

Família Tipo polínico Brumado Guanambi Licínio de Maetinga Mortugaba
Almeida

Tabela 15. Continuação
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Capítulo 17

Microrregião Médio São Francisco

O espectro polínico dessa microrregião (Fig.
23) foi composto por 80 tipos polínicos, e desse con-
junto a afinidade botânica foi alcançada para 62 ti-
pos polínicos, ficando 18 tipos sem identificação. As
classes de frequência em que foram enquadrados
os tipos polínicos indeterminados foram a de pólen
isolado importante com um tipo (12,2%), pólen iso-
lado ocasional um tipo polínico, e os demais como
pólen traço.

Os tipos polínicos identificados distribuíram-
se em 23 famílias e 44 gêneros (Quadro 13, Tabela
16). Em média, 21 tipos polínicos foram registrados
nas amostras estudadas. A amostra de mel de
Ibotirama registrou a menor quantidade de tipos
polínicos (13), enquanto em Bom Jesus da Lapa, o
mel com 29 tipos, foi a amostra com maior diversi-
dade.

Nessa microrregião,
as famílias que mais contri-
buíram em diversidade de
tipos polínicos foram:
Mimosaceae (16), Faba-
ceae (8), Caesalpiniaceae,
Euphorbiaceae e Rubiaceae
(4). Ainda em termos de di-
versidade polínica, o gêne-
ro Mimosa teve uma parti-
cipação destacada nessa
microrregião com nove ti-
pos: M. acutistipula, M.
arenosa , M. filipes, M.
misera, M. quadrivalvis,
M. sensitiva, M. te-
nuiflora, M. ursina e M.
xique-xiquensis. Além des-
ses, Mimosa teve um tipo
que não foi determinado até
espécie, o qual foi registra-
do como pólen traço no mel
da Barra.

Mimosa quadri-
valvis e Mimosa sensitiva
(Mimosaceae) foram os ti-
pos polínicos registrados,
conjuntamente, em todas as

amostras de mel da microrregião.
As amostras de mel oriundas dos municípios

de Barra, Ibotirama, Moropará e Muquém do São
Francisco, apresentaram tipos polínicos na classe de
pólen dominante. Barra e Moropará compartilharam
o tipo dominante Mimosa acutistipula com 52,7%
e 92,8%, respectivamente. Já Ibotirama e Muquém
do São Francisco compartilharam o tipo dominante
Schinus I com 76% e 56,2%, respectivamente.

Além da predominância polínica nas amos-
tras de Barra e Muquém do São Francisco, também
foi registrado a presença de pólen acessório. Em
Barra, o tipo Copaifera martii (24,3%) associado
ao tipo dominante contribuíram com 77% da soma
polínica. Já em Muquém do São Francisco o tipo
Mimosa arenosa (27,3%), somado ao tipo dominan-

Figura 23. Microrregião do Médio São Francisco, Bahia: em destaque os municípios
dos quais amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)
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Quadro 13. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência da microrregião do Médio São Francisco, Bahia.

Classe de frequência Tipos polínicos

Pólen dominante Mimosa acutistipula e Schinus I

Pólen acessório Copaifera martii, Mimosa arenosa e Myrcia I

Pólen isolado importante Clidemia, Euphorbiaceae, Mimosa acutistipula, Mimosa arenosa, Mimosa
sensitiva, Mimosa tenuiflora, Myrcia I, Myrcia II, Piptadenia moniliformis e
Poaceae

Pólen isolado ocasional Acacia I, Acacia bahiensis, Borreria verticillata, Croton I, Euphorbiaceae,
Machaerium II, Mimosa tenuiflora, Mitracarpus hirtus e Solanum I

Pólen traço Acacia bahiensis, Alternanthera, Anadenanthera colubrina, Asteraceae,
Borreria verticillata, Cassia, Ceiba, Chamaecrista flexuosa, Clidemia,
Crotalaria, Croton I, Cuphea I, Cuphea annulata, Eugenia, Fabaceae,
Gomphrena, Herissantia tiubae, Hyptis, Lippia I, Lonchocarpus, Machaerium
I, Macropitilium, Melochia I, Merremia I, Miconia, Mimosa I, Mimosa filipes,
Mimosa misera, Mimosa quadrivalvis, Mimosa sensitiva, Mimosa tenuiflora,
Mimosa ursina, Mimosa xiquexiquensis, Mitracarpus salzmannianus, Myrcia
I, Parapiptadenia I, Phyllanthus, Piper, Piptadenia moniliformis, Plathymenia
reticulata, Poaceae, Pouteria, Rhynchosia, Richardia, Sapium, Schinus I,
Senna rizzinii, Sida I, Spondias tuberosa, Urvillea, Vernonia I, Ziziphus joazeiro
e Zornia

te, totalizou 83,5% no espectro polínico.
O tipo polínico Myrcia I (39,8%) foi registra-

do como pólen acessório na amostra de Bom Jesus
da Lapa.

Quanto à concentração polínica das amostras
analisadas, os méis pertenceram às classes I e II.

As amostras enquadradas na classe I foram as de
Barra, Bom Jesus da Lapa, Moropará e Muquém
do São Francisco, com 11.905, 846, 17.571 e 5.407
grãos de pólen/10g de mel, respectivamente; a amos-
tra classificada na classe II foi a de Ibotirama com
30.392 grãos de pólen/10g de mel.
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Tabela 16. Espectro polínico de amostras de mel da microrregião do Médio São Francisco, Bahia. (Legenda: PD – pólen
dominante; PA – pólen acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Família Tipo polínico Barra Bom Jesus Ibotirama Moropará Muquém do
da Lapa São Francisco

Amaranthaceae Alternanthera + + + +
Gomphrena + +

Anacardiaceae Schinus I + PD PD
Spondias tuberosa +

Asteraceae Asteraceae +
Vernonia + +

Bombacaceae Ceiba +
Caesalpiniaceae Cassia +

Chamaecrista flexuosa +
Copaifera martii PA
Senna rizzinii +

Convolvulaceae Merremia +
Euphorbiaceae Croton I + PIo

Euphorbiaceae PIo PIi
Phyllanthus +
Sapium +

Fabaceae Crotalaria +
Fabaceae +
Lonchocarpus +
Machaerium I +
Machaerium II PIo
Macropitilium +
Rhynchosia +
Zornia + +

Lamiaceae Hyptis +
Lythraceae Cuphea I + +

Cuphea annulata +
Malvaceae Herissantia tiubae + +

Sida I +
Melastomataceae Clidemia + PIi

Miconia + +
Mimosaceae Acacia I PIo

Acacia bahiensis + PIo +
Anadenanthera colubrina +
Mimosa I +
Mimosa acutistipula PD PIi PD
Mimosa arenosa PIi PA
Mimosa filipes +
Mimosa misera +
Mimosa quadrivalvis +
Mimosa sensitiva PIi + + + +
Mimosa tenuiflora PIi PIo PIo + PIo
Mimosa ursina +
Mimosa xiquexiquensis +
Parapiptadenia I + +
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Família Tipo polínico Barra Bom Jesus Ibotirama Moropará Muquém do
da Lapa São Francisco

Mimosaceae Piptadenia moniliformis + PIi +
Plathymenia reticulata +

Myrtaceae Eugenia +
Myrcia I PIi PA +
Myrcia II PIi

Piperaceae Piper +
Poaceae Poaceae PIi + +
Rhamnaceae Ziziphus joazeiro + +
Rubiaceae Borreria verticillata + + PIo +

Mitracarpus hirtus + PIo
Mitracarpus salzmannianus + +
Richardia +

Sapindaceae Urvillea +
Sapotaceae Pouteria +
Solanaceae Solanum I PIo
Sterculiaceae Melochia I + +
Verbenaceae Lippia I + +
N° de indeterminados 2 6 4 1 5

Tabela 16. Continuação
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Capítulo 18

Microrregião Oeste

Figura 24. Microrregião Oeste, Bahia: em destaque os municípios dos quais
amostra de mel foi analisada. (Modificado de SEI, 2002)

O espectro polínico dos méis dessa
microrregião (Fig. 24) foi baseado em apenas três
amostras de mel provenientes dos municípios de
Barreiras, Formosa do Rio Preto e Mansidão. Nes-
ses méis estudados, registraram-se 126 tipos polínicos,
sendo 100 tipos identificados e 26 indeterminados.
Os tipos polínicos identificados foram distribuídos em
40 famílias e 79 gêneros (Quadro 14, Tabela 17).

A distribuição dos tipos polínicos por amostra
seguiu a média das outras microrregiões, embora a
amostra de Mansidão, com 77 tipos, destacou-se pela
maior diversidade palinológica. Além disso, nessa
amostra também foi registrado a maior quantidade
de tipos não identificados (20), sendo que todos fo-
ram registrados em baixa frequência, como pólen
traço. Em Barreiras, 30 tipos polínicos foram en-
contrados, e em Formosa do Rio Preto foram 26
tipos. Tipos polínicos
indeterminados de ambas as
amostras foram registrados
apenas como traço.

As famílias com maior
diversidade de tipos polínicos
foram: Mimosaceae (16),
Fabaceae (8), Asteraceae,
Caesalpiniaceae, Rubiaceae e
Sterculiaceae (5), e
Euphorbiaceae e
Malpighiaceae (4). O gênero
Mimosa foi o mais bem re-
presentado no espectro
polínico da microrregião com
nove tipos: M. acutistipula,
M. arenosa, M. filipes, M.
lewisii, M. misera, M.
quadrivalvis, M. sensitiva,
M. tenuiflora e M.
xiquexiquensis.

Os tipos polínicos
registrados em todas as amos-
tras de mel analisadas foram:
Copaifera langsdorffii
( C a e s a l p i n i a c e a e ) ,
Machaerium I (Fabaceae),
Mimosa acutistipula e Mi-

mosa sensitiva (Mimosaceae), Poaceae e Solanum
I (Solanaceae).

O tipo polínico dominante, representado por
Mimosa acutistipula, foi registrado nas amostras
de mel dos municípios de Barreiras e Formosa do
Rio Preto, com 62,4% e 60,7%, respectivamente.

Na amostra de mel de Formosa do Rio Preto,
o tipo polínico Piptadenia moniliformis foi regis-
trado como pólen acessório com 18%. Nessa amos-
tra, a soma do pólen acessório com o dominante
contribuiu com 78,7% para o espectro polínico.

As amostras analisadas foram enquadradas
na classe I de concentração polínica, cujos valores
foram assim distribuídos nas amostras: Barreiras
4.843, Formosa do Rio Preto 3.699 e Mansidão
10.530, grãos de pólen/10g de mel.
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Quadro 14. Distribuição dos tipos polínicos nas classes de frequência da microrregião Oeste, Bahia.

Classe de frequência Tipos polínicos

Pólen dominante Mimosa acutistipula

Pólen acessório Piptadenia moniliformis

Pólen isolado importante Alchornea, Borreria verticillata, Chamaescyce, Machaerium I, Machaerium
II, Matayba, Mimosa lewisii, Mimosa quadrivalvis, Mimosa sensitiva, Schinus
I, Senna macranthera e Tapirira I

Pólen isolado ocasional Alibertia, Alternanthera, Cecropia, Citrus limon, Cocos nucifera, Gomphrena,
Miconia II, Mimosa acutistipula, Mimosa arenosa, Mimosa filipes, Mimosa
misera, Mimosa sensitiva, Mimosa tenuiflora, Myrcia I, Poaceae, Solanum I,
Spondias I, Trichilia I e Zanthoxylum

Pólen traço Acacia bahiensis, Aeschynomene I, Alternanthera, Amaranthus viridis,
Anadenanthera, Angelonia, Aspilia I, Ayenia, Bauhinia, Borreria verticillata,
Byrsonima, Capparaceae, Cestrum I, Chamaeacrista I, Chamaeacrista
ramosa, Cissus, Clidemia, Cocos nucifera, Commelina erecta, Copaifera
langsdorffii, Cordia, Crotalaria I, Croton I, Cuphea I, Delonix regia, Desmanthus,
Elephantopus, Eryngium, Eucalyptus, Eupatorium I, Euphorbia phosphorea,
Evolvulus glomeratus, Fabaceae, Gentianaceae, Gomphrena, Guazuma
ulmifolia, Helicteres I, Helicteres eichleri, Heliotropium procumbens,
Herissantia tiubae, Heteropteris, Hypenia salzmannii, Hyptis I, Jacquemontia
confusa, Justicia I, Licania, Lonchocarpus, Machaerium I, Malmea,
Malpighiaceae, Maythenus, Melochia spicata, Miconia I, Microtea, Mikania,
Mimosa quadrivalvis, Mimosa tenuiflora, Mimosa xiquexiquensis, Mitracarpus
hirtus, Molluginaceae, Mollugo I, Parapiptadenia I, Paullinia, Piptadenia
moniliformis, Piptadenia stipulacea, Plathymenia reticullata, Poaceae,
Rhynchosia, Richardia, Rubiaceae, Scleria, Senna macranthera, Serjania,
Solanum I, Stigmaphyllon, Syagrus coronata, Tiliaceae, Turnera I, Vernonia
I e Ziziphus joazeiro
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Tabela 17. Espectro polínico de amostras de mel da microrregião Oeste, Bahia. (PD – pólen dominante; PA – pólen
acessório; PIi – pólen isolado importante; PIo – pólen isolado ocasional; + – pólen traço)

Família Tipo polínico Barreiras Formosa do Rio Preto Mansidão

Acanthaceae Justicia I +
Amaranthaceae Alternanthera PIo + +

Amaranthus viridis +
Gomphrena + PIo

Anacardiaceae Schinus I PIi
Spondias I PIo
Tapirira I PIi

Annonaceae Malmea +
Apiaceae Eryngium +
Arecaceae Cocos nucifera + PIo

Syagrus coronata +
Asteraceae Aspilia I +

Elephantopus +
Eupatorium I +
Mikania +
Vernonia I + +

Boraginaceae Cordia +
Heliotropium procumbens +

Caesalpiniaceae Bauhinia +
Chamaeacrista I + +
Chamaeacrista ramosa +
Copaifera langsdorffii + + +
Senna macranthera PIi +

Capparaceae Capparaceae +
Cecropiaceae Cecropia PIo
Celastraceae Maythenus +
Commelinaceae Commelina erecta + +
Convolvulaceae Evolvulus glomeratus +

Jacquemontia confusa + +
Cyperaceae Scleria + +
Euphorbiaceae Alchornea PIi

Chamaescyce PIi
Croton + +
Euphorbia phosphorea +

Fabaceae Aeschynomene I +
Crotalaria I +
Delonix regia +
Fabaceae +
Lonchocarpus +
Machaerium I + + PIi
Machaerium II PIi
Rhynchosia +

Gentianaceae Gentianaceae +
Lamiaceae Hypenia salzmannii +

Hyptis +
Lythraceae Cuphea +
Malpighiaceae Byrsonima +

Heteropteris +
Malpighiaceae +
Stigmaphyllon +
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Malvaceae Herissantia tiubae + +
Melastomataceae Clidemia +

Miconia I +
Miconia II PIo

Meliaceae Trichilia PIo
Mimosaceae Acacia bahiensis + +

Anadenanthera +
Desmanthus +
Mimosa acutistipula PD PD PIo
Mimosa arenosa PIo
Mimosa filipes PIo
Mimosa lewisii PIi
Mimosa misera + PIo
Mimosa quadrivalvis + PIi
Mimosa sensitiva PIi PIi PIo
Mimosa tenuiflora PIo +
Mimosa xiquexiquensis +
Parapiptadenia I +
Piptadenia moniliformis + PA
Piptadenia stipulacea +
Plathymenia reticullata +

Molluginaceae Molluginaceae +
Mollugo I +

Myrtaceae Eucalyptus +
Myrcia I PIo PIo

Phytolaccaceae Microtea +
Poaceae Poaceae + PIo +
Rhamnaceae Ziziphus joazeiro +
Rosaceae Licania +
Rubiaceae Alibertia PIo

Borreria verticillata PIi +
Mitracarpus hirtus + +
Richardia + +
Rubiaceae +

Rutaceae Citrus limon PIo
Zanthoxylum PIo

Sapindaceae Matayba PIi
Paullinia +
Serjania +

Scrophulariaceae Angelonia +
Solanaceae Cestrum I +

Solanum I + + PIo
Sterculiaceae Ayenia +

Guazuma ulmifolia +
Helicteres I +
Helicteres eichleri +
Melochia spicata +

Tiliaceae Tiliaceae +
Turneraceae Turnera I +
Vitaceae Cissus +
N° de indeterminados 4 2 20

Tabela 16. Continuação

Família Tipo polínico Barreiras Formosa do Rio Preto Mansidão
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Capítulo 19

Interpretando os dados palinológicos

Assim os dados de concentração polínica, que
segundo Barth & Dutra (2000) determinam a real
composição florística do mel, das amostras de méis
da Bahia revelaram que a maioria desses méis (82%)
pertenceu à classe I. O mesmo resultado foi obtido
por Lima (2007) para os méis do município de Ca-
nudos (BA).

Nesta classe, Louveaux et al. (1978) enqua-
dram os méis com pequena quantidade de grãos de
pólen, associado-os a méis monoflorais, no entanto
para a denominação de origem monofloral dos méis
outros parâmetros devem ser observados, confor-
me será discutido na seção que trata do tema mais
adiante.

Lieux (1981) também encontrou resultado si-
milar para a maioria das amostras de mel do
Mississipi, nos Estados Unidos, ou seja, as amostras
foram enquadradas na classe I, embora neste traba-
lho não foi utilizado o marcador exótico. Contudo, a
autora reconheceu que os méis monoflorais do
Mississipi não se caracterizam pela pobreza em grãos
de pólen, exceto por duas amostras cujos grãos de
pólen possuiam tamanho grande, sugerindo uma apa-
rente relação inversa entre o tamanho e número de
grãos de pólen presentes nos méis.

As amostras de mel enquadradas na classe II
foram em número bem inferior (12%), o mesmo foi
observado para as amostras de Canudos, por Lima
(2007). Os méis enquadrados nessa classe são aque-
les com quantidade moderada de grãos de pólen
(Louveaux et al., 1978). As demais amostras foram
enquadradas nas classes III, IV e V.

ANÁLISE POLÍNICA E CARACTERIZAÇÃO
DO MEL

Importância dos tipos polínicos das
Leguminosas para os méis do estado da Bahia

Dentre as famílias que mais contribuíram em
número de tipos polínicos, Caesalpiniaceae, Fabaceae
e Mimosaceae participaram, juntas com 21% do to-
tal de tipos polínicos registrados, estando de acordo
com a lista de plantas apícolas do semiárido de San-
tos et al. (2006), quanto à contribuição em número
de espécies dessas famílias que foi de 11% das 687

A análise palinológica dos méis provenientes
das 15 microrregiões do estado da Bahia revelou,
através dos tipos polínicos presentes nas amostras,
a grande diversidade de espécies vegetais visitadas
por Apis mellifera, na busca de recursos para ela-
boração de seus produtos, especialmente o mel nas
áreas amostradas.

Com relação aos tipos polínicos, cuja afinida-
de botânica não foi determinada, estes tiveram uma
baixa representatividade no componente quantitati-
vo, a exceção do mel proveniente de Licínio de
Almeida (Serra Geral) cujo pólen dominante não foi
possível atribuir uma afinidade botânica. Embora
houvesse a ocorrência de muitos tipos indeterminados
isso não comprometeu a avaliação dos resultados,
pois a quantidade destes nas amostras foi igualmen-
te baixa. A ocorrência de tipos indeterminados é
comum em estudos dessa natureza, o que reflete,
em parte, a falta de conhecimento da nossa flora
polínica conforme tem sido verificado por alguns
autores (Moreti et al., 2000; Santos Jr. & Santos,
2003).

ANÁLISES DE CONCENTRAÇÃO POLÍNICA

A classificação das amostras de mel e a in-
terpretação dos dados de concentração polínica foi
realizada segundo Louveaux et al. (1978). Contudo,
vale ressaltar que os cálculos de concentração
polínica realizados pelos autores não se basearam
na introdução de esporos exóticos de Lycopodium
clavatum (Stockmarr, 1971), e sim em medidas
volumétricas. Além disso, o estabelecimento das clas-
ses de concentração por Louveaux et al. (1978) foi
realizado em méis da Europa contendo tipos polínicos
de uma flora bastante diferente e pouco diversa
quando comparada com a flora brasileira, com suas
peculiaridades regionais.

Mesmo assim, as interpretações dos dados de
concentração foram baseadas em Louveaux et al.
(1978) para o estabelecimento das classes de con-
centração, mas muitos autores vêm utilizando como
parâmetro o marcador exótico conforme foi estabe-
lecido por Moar (1985), o que dá uma maior preci-
são aos dados de concentração.
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indicadas.
A importância dessas famílias para a produ-

ção de mel na Bahia foi verificada não só pela di-
versidade de tipos polínicos e frequência de ocor-
rência nas amostras, como também, pela sua contri-
buição em número de grãos de pólen, nos espectros
polínicos, principalmente.

Essa importância tem sido verificada por vá-
rios autores em trabalhos de floras polínicas e
melissopalinologia (Martins, 1995; Carvalho &
Marchini, 1999; Almeida et al., 2005; Santos et al.,
2005 e 2006). Dentre as Caesalpiniaceae os tipos
polínicos pertencentes ao gênero Chamaecrista ti-
veram a maior diversidade e a maior frequência de
ocorrência. O tipo polínico Copaifera langsdorffii
se destacou por ter sido dominante em duas amos-
tras. Com relação à família Fabaceae embora não
tenha contribuído com nenhum pólen dominante, o
tipo Machaerium destacou-se nos espectros
polínicos por ter sido frequente nas amostras de mel,
sendo registrado em 11 das 15 microrregiões.

A família Mimosaceae foi a mais importante
para a atividade apícola na Bahia, especialmente pelo
gênero Mimosa, conforme tem sido verificado por
vários autores nos espectros polínicos de méis de
Apis mellifera produzidos nas várias regiões da
Bahia (Barth, 1970a, 1971; Moreti et al., 2000; Sodré
et al., 2001; Santos Jr. & Santos, 2003; Almeida et
al., 2005; Lima, 2007; Melo, 2008), bem como para
outros estados do Brasil (Barth, 1970a; Aires &
Freitas, 2001; Sodré et al., 2007, 2008; Moreti et al.,
2009).

Reconhecendo a importância desse gênero
para a produção de mel, a sua ampla distribuição no
estado da Bahia, e tendo em vista a sua contribuição
nos espectros polínicos, alguns aspectos são impor-
tantes para serem abordados, sobretudo com rela-
ção ao reconhecimento e determinação da afinida-
de botânica das espécies de Mimosa representadas
nas amostras de mel.

No que diz respeito à frequência de ocorrên-
cia dos tipos polínicos de Mimosa, constatou-se que
Mimosa arenosa, M. sensitiva e M. tenuiflora
foram muito frequentes nas amostras de mel da
Bahia, e contribuíram com pólen dominante, aces-
sório e isolado nos méis analisados. Os tipos Mimo-
sa misera e M. quadrivalvis foram frequentes, e o
tipo M. acutistipula embora tenha sido um tipo raro
entre as amostras, contribuiu como pólen dominante
nas amostras de mel dos seguintes municípios: Bar-
ra e Moropará (Médio São Francisco), Barreiras e
Formosa do Rio Preto (Oeste).

Essa importante participação dos tipos

polínicos do gênero, nas amostras de mel, pode es-
tar relacionada à sua distribuição e diversidade no
estado da Bahia, e consequente disponibilidade para
as abelhas. Segundo Queiroz (2009), o gênero Mi-
mosa L. é particularmente bem representado em
áreas secas, sendo o gênero de Leguminosas com
maior diversidade na caatinga, vegetação que ocu-
pa a maior extensão territorial na Bahia (Giulietti et
al., 2006).

Quanto à morfologia polínica, alguns autores
reconheceram que a separação das espécies de
Mimosa por seus grãos de pólen é muito difícil, quan-
do não impossíveis (Barros, 1966; Barth, 1970a; Sil-
vestre-Capelato & Melhem, 1997). Entretanto, um
estudo recente e detalhado da morfologia polínica,
desenvolvido por Lima et al. (2008), possibilitou o
reconhecimento de diferenças polínicas entre as es-
pécies ocorrentes na caatinga, permitindo agrupá-
las em tipos e subtipos polínicos.

Dessa forma, o tipo polínico Mimosa areno-
sa, que foi bastante representativo nos méis da Bahia,
pode ter afinidade morfopolinicamente a várias es-
pécies do gênero como: M. acutistipula (Mart.)
Benth., M. arenosa (Willd.) Poir., M. bimucronata
(DC) Kuntze, M. caesalpiniifolia Benth., M.
exalbescens Barneby, M. hexandra Micheli, M.
irrigua Barneby, M. mensicola Barneby, M.
ophtalmocentra Mart. ex Benth., M. paraibana
Barneby e M. pseudosepiaria Harms (Lima et al.,
2008).

Da mesma forma o tipo polínico Mimosa
tenuiflora, aqui considerado, pode representar as
seguintes espécies: Mimosa adenophylla Taub. var.
amandiana (Rizzini), M. adenophylla Taub. var.
mitis Barneby, M. filipes Mart., M. gemmulata
Barneby, M. invisa Mart. e Colla. M. lewisii
Barneby, M. setosa Benth. var. paludosa (Benth.)
Barneby, Mimosa somnians Humb. & Bompl. ex
Willd. var. somnians, Mimosa tenuiflora (Willd.)
Poir., e Mimosa verrucosa Benth. (Lima et al.,
2008).

Quanto ao tipo Mimosa sensitiva, que foi o
mais frequente entre os méis analisados, tem afini-
dade botânica com as seguintes espécies: Mimosa
debilis Humb. & Bompl. var. debilis, M. modesta
Mart. M. pudica L., Mimosa sensitiva L. var. sen-
sitiva e M. vellozianna Mart. (Lima et al., 2008).

Distribuição das espécies de Mimosa e sua
representação nos méis da Bahia

Entre os gêneros das leguminosas
(Mimosaceae), Mimosa talvez seja o que tenha maior
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representatividade em méis do Nordeste e, por con-
seguinte da Bahia (Moreti et al., 2000; Sodré et al.
2001; Almeida et al. 2005), especialmente se a amos-
tra de mel analisada é proveniente de áreas do
semiárido.

Tipos polínicos associados a este gênero foi
registrado em todas as microrregiões do Estado,
exceto na microrregião Metropolitana de Salvador.
Destacamos que para esta microrregião apenas uma
amostra de mel foi analisada, a qual apresentou ape-
nas  um tipo polínico com alta representação (99,3%)
num espectro polínico constituído de cinco tipos
polínicos.

Considerando o mais recente tratamento
taxonômico das leguminosas para o Nordeste, des-
tacamos a distribuição das espécies de Mimosa e
os tipos polínicos relacionados que foram registrados
nos méis da Bahia.

Um tipo polínico raro nas amostras de mel foi
Mimosa acutistipula, mas nos espectros polínicos
em que foi registrado participou em todas as classes
de frequência. A espécie correspondente ao tipo é
Mimosa acutistipula (Mart.) Benth. var.
acutistipula ocorre principalmente na caatinga, do
Ceará ao norte da Bahia, em especial nas formas
mais abertas que se desenvolvem sobre solo areno-
so, ao longo dos principais rios (Queiroz, 2009).

O tipo Mimosa acutistipula, em preparações
melitológicas, pode ser facilmente confundido com
Mimosa arenosa pela similaridade entre as suas
características morfopolínicas. Ambos são ditétrade
e com tamanho muito próximo, no entanto as unida-
des polínicas de M. acutistipula são, em média, um
pouco maior (Dmaior = 16,9µm; Dmenor = 12,6µm) que
M. arenosa (Dmaior = 14,2µm; Dmenor = 9,7µm) (Lima
et al., 2008). A distinção entre os dois tipos polínicos
nas amostras analisadas foi realizada com base no
tamanho dos grãos de pólen (Lima et al., 2008).

Nas amostras de mel de Planaltino
(microrregião Sudoeste) e Campo Alegre de Lourdes
(microrregião Baixo Médio São Francisco), foi re-
gistrado o tipo polínico Mimosa adenophylla. Se-
gundo Queiroz (2009), a espécie M. adenophylla
Taub. ocorre em caatinga e cerrado, desde o Ceará
a Minas Gerais, possui duas variedades: M.
adenophylla var. armandiana (Rizzini) Barneby e
M. adenophylla var. mitis Barneby. A primeira va-
riedade ocorre em áreas de caatinga ao sul da
Chapada Diamantina na Bahia, com registro de ocor-
rência na microrregião Sudoeste. A outra variedade
ocorre na caatinga da região do Baixo Médio São
Francisco em área de transição para cerrado sobre

solo arenoso. Portanto a distribuição da espécie está
de acordo com a ocorrência do seu tipo polínico nos
méis dessas regiões.

Um tipo bastante comum nas amostras de
méis da Bahia foi Mimosa arenosa. Este tipo foi
registrado em 44 amostras (65,7%), das 66 amos-
tras analisadas, sendo portanto muito frequente nos
méis da Bahia, ele participou em todas as classes de
frequência.

De acordo com Queiroz (2009), a espécie
Mimosa arenosa (Willd) Poir. se distribui desde o
Ceará a Minas Gerais, e na caatinga é uma planta
que ocorre principalmente como invasora, ocupan-
do áreas de cultivo abandonadas, em solo arenoso e
sujeitas a inundações periódicas. Isso talvez seja o
motivo para a alta frequência de ocorrência nas
amostras, levando em consideração o atual estado
de conservação da flora baiana, o que poderia está
favorecendo a sua ampla disseminação e o seu re-
gistro nos méis.

Tipos polínicos pertencentes ao grupo de Mi-
mosa arenosa foram encontrados em méis de algu-
mas áreas da Bahia. Barth (1970a) registrou M.
caesalpiniifolia como pólen dominante em uma
amostra de mel do município de Castro Alves
(Recôncavo Sul). Santos Jr. & Santos (2003) en-
contraram M. arenosa como pólen dominante, aces-
sório e isolado, e M. caesalpiniifolia como pólen
isolado nos méis da microrregião do Paraguaçu. No
Litoral Norte a ocorrência de M. caesalpiniifolia
foi registrada por Sodré et al. (2001) como pólen
isolado ocasional em quatro amostras de mel. Este
último tipo também foi registrado nos méis de Nova
Soure (microrregião Nordeste), como pólen isolado
ocasional, por Almeida et al. (2006).

Quanto ao tipo Mimosa filipes, sua presença
nas amostras foi rara, e da mesma forma sua
frequência foi muito baixa nos espectros polínicos.
Sua espécie típica, na caatinga, está mais associada
aos locais de solo arenoso, e apresenta a parte aé-
rea sazonal, fenecendo na estação seca e rebrotando
na estação chuvosa (Queiroz, 2009). A ocorrência
da espécie na Bahia está em consonância com os
registros do seu tipo polínico nos méis.

Mimosa lewisii foi registrado apenas como
pólen traço ou pólen isolado importante, foi raro en-
tre as amostras, apesar de sua espécie ocorrer des-
de campo rupestre, caatinga de areia a dunas litorâ-
neas (Queiroz, 2009). Tipos polínicos da espécie fo-
ram registrados apenas nas amostras de mel do nor-
te e oeste da Bahia.

O tipo Mimosa misera foi frequente nas amos-
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tras, porém em baixa frequência nos espectros
polínicos. A espécie associada ao tipo é comum na
caatinga de solo arenoso, com poucos registros para
campo rupestre, em altitudes mais elevadas (Queiroz,
2009).

Lima (2007) registrou o tipo Mimosa misera
em alta concentração e frequência nos méis de Ca-
nudos o que levou a autora a concluir que se trata de
um tipo superrepresentado nos méis, embora isso
não tenha sido constatado no presente trabalho, tal-
vez pela distribuição das floradas da espécie nos lo-
cais onde foram amostrados os méis, ou por ela ser
pouco abundante nesses locais.

Mimosa quadrivalvis foi um tipo polínico fre-
quente nas amostras de mel, mas em baixa
frequência, contudo sua maior ocorrência no espec-
tro polínico se deu apenas como pólen traço. Seu
representante na caatinga aparece nos ambientes
antropizados (Queiroz, 2009), por isso sua frequência
nas amostras de mel possa ser considerada como
um indicador de área degradada.

O tipo de Mimosa mais frequente entre as
amostras, e o que contribuiu em todas as classes de
frequência polínica foi Mimosa sensitiva. Em amos-
tras de mel da Bahia, esse tipo polínico pode ser
facilmente confundido com o tipo Mimosa pudica e
vice-versa (Lima et al., 2008).

É comum também trabalhos se referirem ao
tipo Mimosa  scabrella pela semelhança
morfopolínica com os tipos M. sensitiva e M.
pudica, porém a espécie M. scabrella Benth. não
ocorre na vegetação da caatinga (Queiroz, 2009).
Contudo seu tipo polínico é comum em espectros
polínicos da região Sudeste. Além da semelhança
morfopolínica entre os tipos M. sensitiva e M.
pudica, a ocorrência de ambas está relacionada a
ambientes antropizados, sendo uma planta invasora
que coloniza áreas degradadas (Queiroz, 2009).

O tipo Mimosa setuligera foi raro nas amos-
tras de mel, aparecendo em baixa frequência no es-
pectro polínico. Na Bahia, a espécie Mimosa
setuligera Harms é conhecida apenas na caatinga
em solo arenoso no norte do estado, e trata-se de
uma espécie rara e pouco coletada (Queiroz, 2009).
Embora seja uma espécie conhecida para o norte da
Bahia, seu tipo polínico não foi registrado nas amos-
tras daquela área. Isto também pode ser decorrente
da diferença entre a época de floração e a época de
produção do mel. Entretanto, o tipo foi encontrado
nas amostras de mel das microrregiões Irecê (uma
amostra), Litoral Norte (2), Piemonte da Diamantina
(1), Recôncavo Sul (1) e Serra Geral (2).

No referido tipo polínico estão as espécies
Mimosa borboremae Harms, Mimosa morröensis
Barneby, Mimosa setuligera Harms e Mimosa
xiquexiquensis Barneby (Lima et al., 2008). Vale
destacar que a distinção entre os tipos de M.
xiquexiquense e M. setuligera foi possível pela di-
ferença no tamanho médio da unidade polínica, ser
maior no primeiro tipo, além de sua ornamentação
apresentar-se com aspecto verrucado-granuloso,
diferente de M. setuligera que aparenta psilado, nas
preparações estudadas.

O tipo Mimosa tenuiflora foi o segundo mais
frequente nas amostras dentre os tipos de Mimosa,
participando em todas as classes de frequência. De
acordo Queiroz (2009), a espécie, representada pelo
tipo polínico, ocorre em áreas sujeitas a secas perió-
dicas e apresenta grande capacidade de colonizar
áreas degradadas, sendo uma colonizadora agressi-
va, onde forma densas moitas arbustivas quase ho-
mogêneas.

No presente estudo, esse tipo polínico pode
representar também os tipos M. gemmulata e M.
verrucosa, pela semelhança polínica verificada en-
tre esses tipos, dificultando bastante a separação dos
mesmos. Além disso, no trabalho de Lima et al.
(2008), esses tipos polínicos foram agrupados den-
tro de um mesmo tipo, o que reforça o critério aqui
adotado.

Com relação à ocorrência das espécies rela-
cionadas ao tipo polínico da presente análise, a mais
amplamente distribuída no território baiano é Mimo-
sa tenuiflora (Willd.) Poir. e coincide com a ocor-
rência do seu tipo polínico em méis de várias regiões
da Bahia, principalmente onde há predomínio da ve-
getação da caatinga. Já Mimosa gemmulata
Barneby tem distribuição mais restrita à Chapada
Diamantina, mas pode ocorrer também em municí-
pios da microrregião do Paraguaçu, e Mimosa
verrucosa Benth. foi registrada principalmente em
municípios do Baixo Médio São Francisco (Queiroz,
2009).

Outros tipos de Mimosa que podem estar as-
sociados com M. tenuiflora foram também encon-
trados com frequência, e muitas vezes predominan-
do, nas amostras de mel de várias regiões da Bahia
e de outros estados (Moreti et al., 2000; Aires &
Freitas, 2001; Santos Jr. & Santos, 2003; Almeida et
al., 2005).

Quanto ao tipo Mimosa ursina, embora sua
frequência nas amostras tenha sido rara, e sua par-
ticipação no espectro polínico baixa, é interessante
ressaltar aspectos de sua morfologia polínica, por se
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tratar de um tipo polínico que se apresenta como
díades ou mônades, incomum para o padrão geral-
mente observado para as espécies de Mimosa, em
geral tétrades e políades (Lima et al., 2008). Nos
méis em que o tipo foi registrado, verificou-se ape-
nas a forma em mônade, não sendo observado a
forma em díade. A espécie Mimosa ursina Mart. é
uma planta anual, que na caatinga ocorre em solo
arenoso e com frequência em áreas sujeitas a inun-
dações periódicas (Queiroz, 2009).

O registro do tipo polínico nas amostras de
mel esteve de acordo com o local de ocorrência da
espécie, como foi o caso, por exemplo, de Bom Je-
sus da Lapa.

O tipo Mimosa xiquexiquensis foi raro entre
as amostras e com frequência polínica baixa. A es-
pécie representada pelo tipo polínico, Mimosa
xiquexiquensis Barneby, é conhecida apenas nas
dunas de interiores na região do baixo-médio São
Francisco, norte do estado da Bahia (Queiroz, 2009).
Essa informação foi corroborada pela presença do
tipo polínico na amostra de mel de Moropará, região
para a qual foi citada a sua espécie. O tipo também
foi verificado em amostras de outras regiões.

SINAIS POLÍNICOS

A análise de coordenadas principais (PCO)
evidenciou as diferenças entre as amostras de mel
das microrregiões litorâneas das do interior do Esta-
do. Essa diferença é reflexo do componente florístico
baiano, no qual tem na faixa litorânea os espécimes
das matas originárias da ampla Floresta Atlântica e
da restinga, principalmente, e no interior há as for-
mações típicas do semiárido baiano: caatinga, cer-
rado e campos rupestres em maiores extensões (Mori
et al., 1983; Thomas et al., 2003; Giulietti et al.,
2006, Funch et al., 2008). Assim, a tipificação
polínica dos méis do Estado revelou os sinais polínicos
associados às respectivas áreas de onde foram obti-
dos os méis e, os quais isoladamente ou em grupos
(assembleias palinológicas) se constituíram em
marcadores geográficos na presente amostragem.

Entretanto é importante ressaltar que muitos
desses marcadores se referem a tipos polínicos de
espécies cultivadas o que pode não servir como bons
marcadores geográficos pela natureza temporal ou
sazonal de seus cultivos. Por outro lado algumas
espécies da flora nativa, consideradas boas
marcadoras geográficas, podem também desapare-
cer de uma determinada área e, portanto deixar de
funcionar também como marcadoras geográficas.

Os tipos polínicos, considerados como
marcadores geográficos dos méis das respectivas
áreas Bahia, refletiram o atual cenário das fontes
florais utilizadas por Apis mellifera L., consideran-
do a natureza amostral do presente estudo.

Coffea arabica (Fig. 7F-G) - o tipo polínico
do café, Coffea arabica L., foi registrado nas amos-
tras de mel da microrregião Litoral Sul, especialmen-
te como pólen dominante na amostra de Ilhéus, e
como pólen traço em Mortugaba. Sua ocorrência
também foi registrada em todas as amostras de mel
da microrregião Sudoeste. Na Chapada Diamantina,
participou como pólen dominante na amostra de mel
de Mucugê. O tipo também foi registrado em outros
locais, porém em baixa frequência.

Essa representatividade do tipo pode ser
explicada pelo seu cultivo nessas áreas (Souza et
al., 2005). Segundo esses autores as regiões da
Chapada Diamantina, Brejões e Vitória da Conquis-
ta se destacam como sendo as mais tradicionais no
cultivo do café no Estado, mas há plantios também
na região litorânea e oeste do Estado, por isso seu
registro foi tão marcado nos méis desses locais, a
exceção dos méis da microrregião oeste nos quais o
tipo não foi registrado.

Segundo Mori et al. (1983), o plantio do café
como um importante cultivo para a economia brasi-
leira teve início em meados do século XIX, princi-
palmente nas florestas úmidas do vale do Paraíba
do Sul e Rio de Janeiro. Na Bahia, seu cultivo se
desenvolveu nas florestas úmidas do sul do Estado,
sem trazer grandes problemas.

No entanto, segundo os autores, esse cultivo
foi responsável pela eliminação de vastas áreas de
florestas de lianas (matas de cipó) localizadas a 700-
1.000 msm no interior do estado, e tem se acelerado
nas últimas décadas pelo deslocamento dos plantios
do sudeste do Brasil para o interior da Bahia, espe-
cialmente para municípios do sudoeste do Estado pela
aptidão climática para o cultivo da espécie (Assad
et al., 2001). Além desses cultivos em escala co-
mercial, o café é cultivado em outros locais, como
subsistência familiar, tendo a sua presença referida
na lista de plantas de interesse apícola do semiárido
por Santos et al. (2006).

Euterpe/Elaeis (Fig. 3O-P) - o tipo polínico
Euterpe/Elaeis registrado no mel do município de
Igrapiúna como pólen dominante, Litoral Sul da Bahia,
está associado a flora do local de onde ele foi obti-
do. Como não foi possível estabelecer a qual dos
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dois gêneros de Arecaceae pertenceu o tipo, utili-
zou-se essa denominação, até porque espécies típi-
cas dos dois gêneros ocorrem na área onde o mel
foi coletado, como Elaeis guineensis A. Cheval e
Euterpe edulis Mart., dendê e palmito, respectiva-
mente (Mori et al., 1983). Ambas as espécies são
grandes produtoras de pólen.

Quanto ao dendê (Elaeis guineensis A.
Cheval) existem plantações nos municípios da re-
gião para a produção de azeite que é utilizado tanto
na culinária, como em aplicações industriais, como
combustível (Mori et al., 1983; Moura et al., 2008).

Já a espécie Euterpe edulis, o palmiteiro, é
uma palmeira endêmica da Mata Atlântica que ocorre
do sul da Bahia ao norte do Rio Grande do Sul prin-
cipalmente ao longo da costa atlântica, e é bastante
explorada para a extração do palmito, a parte cen-
tral da palmeira, amplamente consumida no merca-
do interno (Reis et al., 2000). Segundo esses auto-
res, no período de florescimento, vários insetos visi-
tam a espécie atraídos pela abundante produção de
pólen, néctar floral e outras partes das
inflorescências.

Piper - o tipo polínico Piper (Piperaceae) foi
encontrado em amostras de mel do Litoral Sul da
Bahia, com destaque para a amostra de Camamú,
na qual foi registrada como pólen isolado importante
com 13%, o valor mais alto comparando-o com ou-
tras amostras nas quais ele foi registrado. Sua ocor-
rência pode estar relacionada à presença de culti-
vos da pimenta preta (pimenta do reino), Piper
nigrum L., pois essa região da Bahia dispõe de uma
faixa climática com condições hídricas e térmicas
adequadas ao pleno desenvolvimento e produção da
pimenta-do-reino, que tem importância econômica
para a região (Mori et al., 1983; Cordeiro, 2003), e
por isso, seu tipo polínico foi registrado no mel da
região com uma frequência relativa maior que nos
outros méis no qual ele foi registrado, embora este
tipo polínico seja de uma espécie anemófila (Barth,
1996).

Eucalyptus (Fig. 6R) - na microrregião Ex-
tremo Sul, o tipo polínico Eucalyptus foi registrado
em todas as amostras de mel dos municípios anali-
sados destacando-se em três amostras como pólen
dominante, e em apenas uma como pólen isolado
ocasional. O motivo para a alta representatividade
desse tipo polínico é a presença na região de
monoculturas de Eucalyptus spp. para a produção
de celulose, em áreas que no passado eram ocupa-

das pelo bioma da Mata Atlântica, embora atualmen-
te, em muitos casos está sendo cultivado em áreas
de contato com os remanescentes de florestas (Cor-
deiro, 2003; Almeida & Teixeira, 2007; Landau et
al., 2008).

O tipo Eucalyptus também foi encontrado em
outras áreas do estado da Bahia conforme observa-
do por alguns autores. Moreti et al. (2000) encon-
traram Eucalyptus distribuídos em todas as classes
polínicas, em méis das microrregiões Litoral Norte,
Litoral Sul, Região Metropolitana de Salvador e
Recôncavo Sul. Sodré et al. (2001) destacaram a
participação do tipo Eucalyptus em todas as amos-
tras de mel do Litoral Norte, como pólen dominante,
e isolado. Segundo esses autores, a participação desse
tipo polínico nas amostras de mel está relacionada à
grande utilização de Eucalyptus spp. para reflores-
tamento no estado da Bahia, especialmente na faixa
costeira em substituição a mata original.

Syagrus coronata (Fig. 3Q) - o tipo polínico
Syagrus coronata teve destaque por sua alta
representatividade como pólen dominante nas amos-
tras de mel de Planaltino (microrregião Sudoeste) e
Sapeaçú (microrregião Recôncavo Sul); além disso,
foi também muito frequente entre as amostras estu-
dadas. Este é um tipo polínico considerado anemófilo,
que não raro é encontrado em méis provenientes de
vegetação de caatinga (Santos Jr. & Santos, 2003;
Almeida et al., 2006). Santos Jr. & Santos (2003)
encontraram o tipo Syagrus coronata como o mais
frequente entre as amostras estudadas, além de ter
sido dominante em uma delas. Resultado similar foi
verificado por Almeida et al. (2006) nas amostras
de mel de Nova Soure (microrregião Nordeste) para
o referido tipo, tanto na frequência, como por ter
sido dominante em uma amostra. A presença desse
tipo polínico nos méis foi associada pelos autores
como mel de origem da flora da Caatinga.

É importante ressaltar que o tipo polínico aqui
tratado, pode aparecer em outros trabalhos como
tipo Arecaceae ou tipo Palmae (Moreti et al., 2000).
Nas amostras do Litoral Norte da Bahia, Sodré et
al. (2001) registraram o tipo Arecaceae como pólen
dominante em uma amostra e acessório em outra,
nas demais amostras ocorreu como pólen isolado.
Vale lembrar que por se tratar de amostras de uma
área sob influência litorânea o referido tipo pode,
também, estar relacionado a outro gênero da família
Arecaceae, como Cocos nucifera, cuja espécie
ocorre com frequência nessas áreas. Como tipo
Palmae (= Arecaceae) há registro de ocorrência em
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méis de alguns municípios baianos, segundo o estu-
do de Moreti et al. (2000), como pólen isolado, nas
amostras analisadas de Cruz das Almas, Santo An-
tônio de Jesus e Sapeaçú (Recôncavo Sul) e Rio
Real (Litoral Norte).

Copaifera langsdorffii (Fig. 4K-L) - a par-
ticipação do tipo Copaifera langsdorffii teve des-
taque na microrregião da Chapada Diamantina, com
dominância em duas amostras de mel (Lençóis e
Utinga); contudo foi registrado também na
microrregião Serra Geral, que é adjacente à Chapada
Diamantina, em três amostras - Brumado, Maetinga
e Mortugaba, nas quais ocorreu como pólen isolado
ocasional, isolado importante e pólen traço, respec-
tivamente.

A espécie associada ao tipo polínico
Copaifera langsdorfii Desf. tem sua distribuição
associada a florestas decíduas e semidecíduas e
cerradão (Funch et al., 2008; Queiroz, 2009), não
sendo muito característica de caatinga. Segundo
Funch et al. (2008), a espécie predomina, com ou-
tras árvores, nas florestas de tabuleiro que ocorrem
na borda montanhosa oriental da Chapada
Diamantina. Corroborando a informação, Queiroz
(2009) refere que, embora C. langsdorffii não seja
muito característica da caatinga, sua provável ocor-
rência neste domínio se dê em áreas de contato com
outras formações, pois é coletada principalmente em
áreas de serras, de 600 a 950 m alt., sobretudo na
região da Chapada Diamantina.

Dessa forma a presença do tipo polínico
Copaifera langsdorffii nas amostras de mel estu-
dadas está de acordo com a ocorrência da espécie
relacionada, no território baiano.

Cecropia (Fig. 4R) - a ocorrência do tipo
polínico associado a espécies do gênero Cecropia,
reconhecidas como anemófilas (Colinvaux et al.,
1999), destacou-se pela sua representatividade no
espectro polínico como pólen dominante na amostra
de mel do município de Itapitanga (Litoral Sul) com
62%. O referido tipo, registrado em todas as amos-
tras da microrregião, apareceu com pólen acessório
e isolado nas demais amostras.

A presença de Cecropia em todas as amos-
tras de mel de uma microrregião não foi exclusiva
do Litoral Sul. Na Chapada Diamantina, o tipo foi
muito frequente nas amostras de mel, porém em
baixa frequência nos espectros polínicos, ocorrendo
desde pólen traço a pólen isolado importante. Na
microrregião Piemonte da Diamantina, esse tipo

polínico só não foi registrado em uma amostra, des-
tacando-se no mel do município de Saúde como pó-
len acessório. Nas demais microrregiões em que
esteve presente foi registrado com baixas frequências
nos espectros polínicos.

Na Bahia, Moreti et al. (2000) encontraram
Cecropia como pólen acessório em amostras do
Recôncavo Sul (Cruz das Almas e Santo Antônio de
Jesus).

A ocorrência do tipo Cecropia também foi
verificada em amostras de mel da região amazônica
maranhense por Marques et al. (2007) que desta-
caram presença constante do tipo nas amostras de
mel analisadas, sendo registrado em todas as clas-
ses de frequência, inclusive como dominante em uma
das amostras estudadas e por Lopes et al. (2008),
como pólen acessório.

Segundo Colinvaux et al. (1999), o gênero
Cecropia Loefl. compreende árvores pioneiras, sen-
do denominadas de primeiras colonizadoras, pois
estão presentes em quase todos tipos de vegetação
neotropicais. Espécies de Cecropia que ocorrem na
Bahia são registradas em solos úmidos em beira de
matas e em suas clareiras, preferencialmente em
matas secundárias (capoeiras e capoierões), raras
no interior da mata primária densa (p. ex. C.
pachystachya Trécul), sendo a espécie C. glaziovi
Snethlage exclusiva da mata secundária da encosta
Atlântica (Lorenzi, 2002a,b).

Corroborando essa informação, Marques-
Souza et al. (1993) constataram, após dois anos de
análises do pólen coletado por Apis mellifera em Ji-
Paraná, que o pólen de Cecropia foi coletado em 22
meses dos quais em cinco foi dominante, fato que os
autores relacionaram ao rápido estabelecimento de
Cecropia spp. nas áreas degradadas da floresta
amazônica e ao seu florescimento durante todo ano,
o que tornou esse táxon uma importante fonte de
alimento para as abelhas.

A presença do tipo Cecropia em alta
frequência na amostra de mel pode sugerir que o
ambiente no qual o mel foi produzido está submetido
a algum processo de degradação ambiental. Vale
ressaltar que os trabalhos anteriormente citados ana-
lisaram amostras de mel produzidos em áreas de
mata, da mesma forma que nesta pesquisa. Assim a
presença do tipo Cecropia nos méis pode ser asso-
ciada aos ambientes de mata, especialmente se sua
frequência de ocorrência nas amostras e a sua par-
ticipação nos espectros polínicos forem com valores
elevados.

Grãos de pólen de espécies anemófilas mui-
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tas vezes são desconsiderados em espectros
polínicos, por não contribuírem para a formação do
mel, no entanto sua importância está relacionada à
indicação de origem geográfica, e ao suprimento
protéico da colônia (Barth, 1989, 2005).

DETERMINAÇÃO DA ORIGEM BOTÂNICA: MÉIS

MONOFLORAIS E MÉIS MULTIFLORAIS

Conforme verificado nas análises polínicas, foi
encontrado pólen dominante em 33 amostras de mel,
ou seja, tipos polínicos dominantes em metade das
amostras analisadas (66). No entanto, antes de
classificá-las como méis monoflorais, ou não, ape-
nas por seu percentual de um tipo polínico estar aci-
ma de 45% no espectro polínico, é necessário consi-
derar aspectos da biologia floral das respectivas es-
pécies associadas; por exemplo, é importante saber
se são espécies nectaríferas, poliníferas ou ambos.

A análise numérica de uma amostra de mel,
apenas, não fornece dados reais quanto à quantida-
de de néctar fornecida pelas espécies de plantas,
até porque não existe uma relação geral e constante
entre as quantidades de néctar e pólen, produzidos
pelas plantas, variando conforme a região e período
do ano, sendo necessária uma avaliação mais es-
treita dos atributos florais, como produção de pólen
e néctar, e dos polinizadores envolvidos (Moar, 1985;
Barth, 1989; Ayres & Freitas, 2001). Contudo pela
análise polínica, segundo Moar (1985), a maioria das
fontes nectaríferas envolvidas pode ser reconheci-
da, e se os dados quantitativos estiverem disponí-
veis, sua relação com cada componente pode ser
determinada.

Os fatores de sub e superrepresentação das
plantas não podem ser desconsiderados. As plantas
que produzem muito néctar e pouco pólen são as
subrepresentadas, as que produzem pouco néctar e
muito pólen são as superrepresentadas (Louveaux
et al., 1978; Barth, 1989).

A presença de pólen dominante em uma amos-
tra de mel não indica a constatação de mel monofloral,
ao contrário, méis oriundos de floradas de algumas
espécies não necessitam desse percentual (>45%)
para serem consideradas monoflorais, como é o caso
de Citrus spp. cujo percentual mínimo necessário
para uma amostra ser classificada como mel unifloral
é de 10-20% (Louveaux et al., 1978; Anklan, 1998),
ou seja, um valor bastante baixo. Já outras necessi-
tam de um percentual polínico bem superior aos 45%
para serem consideradas monoflorais, como é o caso
dos méis de Eucalyptus spp. cujo valor mínimo re-

querido é 70% no espectro polínico (Valle et al.,
2004).

No caso das amostras de mel analisadas, que
apresentaram tipos polínicos dominantes, algumas
podem ser consideradas como mel monofloral, em-
bora nenhum mel seja inteiramente monofloral
(Molan, 1998). Assim as amostras de mel da
microrregião Extremo Sul, que tiveram o tipo polínico
Eucalyptus presente no espectro polínico com va-
lores superiores a 70%, foram considerados méis
monoflorais de Eucalyptus (85,2-91,4%). Os méis
monoflorais de Eucalyptus são bastante apreciados
e característicos do sudeste do Brasil (Barth, 1990;
Brandão & Bastos, 1995).

No entanto, no estado da Bahia além do seu
predomínio nos méis do extremo sul do Estado, Sodré
et al. (2001, 2007) também verificaram a importan-
te participação do tipo Eucalyptus como pólen do-
minante em 1/3 das amostras de mel analisadas do
Litoral Norte. Portanto, mel de Eucalyptus deixa de
ser uma exclusividade apenas do sudeste do Brasil,
pois na Bahia determinadas regiões produzem esse
tipo de mel, e estão associadas às zonas litorâneas,
onde existem as monoculturas da espécie para a
produção de celulose, como é o caso do extremo sul
do Estado.

A família Anacardiaceae apresentou dois ti-
pos polínicos dominantes. O tipo Schinus I foi domi-
nante em três amostras (Amargosa, Ibotirama e
Muquém do São Francisco), mesmo assim preferi-
mos não indicar a sua origem monofloral pela falta
de subsídios para tal. O outro tipo dominante,
Tapirira obtusa, ocorreu na amostra de Camaçari,
cujo mel pode ser considerado como de origem
monofloral pela sua alta representatividade no es-
pectro polínico (99,3%), pois de acordo com Barth
(1989), as espécies superrepresentadas com mais
de 98% do total de pólen da amostra podem repre-
sentar mel puro da espécie. No caso desse tipo
polínico, a sua superrepresentatividade também foi
confirmada pela concentração polínica no mel, que
foi de 230.661 grãos de pólen/10 gramas de mel,
caracterizando-a como uma espécie polinífera
(Louveaux et al., 1978).

Em relação às amostras de mel com pólen
dominante de Mimosa (e de outras espécies de
leguminosas), fica muito difícil atribuir uma origem
monofloral, devido ao seu caráter superrepresentado
nas amostras, por serem consideradas poliníferas
(Barth, 1989), característica também observada por
Lima (2007), embora haja também algumas espéci-
es que são nectaríferas.
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Assim, é difícil atestar a origem mono ou
multifloral das amostras de mel coletadas nos se-
guintes municípios: Moropará (92,8% - Mimosa
acutistipula), Capim Grosso (93,1% - Mimosa are-
nosa) e Lençóis (94,4% - Copaifera langsdorffii).

Nas demais amostras de mel com pólen do-
minante não é possível considerá-las como de ori-
gem monofloral pelos motivos anteriormente cita-
dos, mas vale ressaltar que o predomínio de um tipo
polínico talvez possa estar contribuindo em grande
parte com suas propriedades protéicas na composi-
ção final do produto, até porque, segundo observa-
ram Moreti et al. (2009), a origem floral do mel in-
terfere decisivamente em suas características físi-
co-químicas.

Embora faltem subsídios para determinar a
origem monofloral dos méis cujos espectros polínicos
apresentaram pólen dominante, é possível que a partir
de estudos posteriores, contemplando a biologia flo-
ral das espécies, seja possível que méis monoflorais
sejam produzidos também em outras áreas que não
nas áreas de cultivos (Barth, 1996).

Muitas das espécies produtoras de méis
monoflorais são exóticas, como por exemplo,
Eucalyptus spp. Contudo, as espécies da flora nati-
va apresentam potencial para produção de mel
monofloral como foi verificado no presente traba-
lho, além de representarem a maior parte dos tipos
polínicos. No entanto, faltam estudos que
correlacionem as categorias polínicas obtidas nas
análises do mel às propriedades e características das
plantas, como também às características físico-quí-
micas e sensoriais desses méis.

INFLUÊNCIA DA AMOSTRAGEM MELÍFERA NOS
ESTUDOS MELITOLÓGICOS

A análise de coordenadas principais permitiu
o reconhecimento de uma separação entre as
microrregiões com base no seu espectro polínico,
especialmente entre as amostras provenientes das
áreas do litoral das produzidas em áreas mais inter-
nas do Estado.

Existe um compartilhamento muito grande de
espécies de plantas que são exploradas pelas abe-
lhas e isto está refletido nos espectros polínicos ten-
do em vista a grande similaridade entre as amostras
como pode ser verificado nos espectros polínicos.
Com isto os méis produzidos na Bahia apresentam
um caráter de uniformidade muito grande o que difi-
culta o reconhecimento de agrupamento de regiões
com base nos espectros polínicos, nos moldes em

que foram amostrados os méis. Contudo não se po-
dem descartar as muitas variáveis contidas nos méis
e que podem afetar de forma decisiva a interpreta-
ção do espectro polínico de uma determinada re-
gião.

De acordo Battesti & Goeury (1992), para
compreender as possibilidades da classificação ob-
tida como também precisar os seus limites, é indis-
pensável conhecer a complexidade das origens do
pólen, tipo de representação das espécies
nectaríferas e fenômenos de enriquecimento
polínico.

Na presente análise, todas as amostras de mel
foram provenientes de apiários comerciais, o que,
segundo Karabournioti et al. (2006), é um fator que
afeta a separação entre áreas geográficas, ao passo
que as amostras de mel coletadas diretamente de
colméias experimentais, reduz os efeitos do manu-
seio e das técnicas apícolas empregadas, e
consequentemente das variáveis que podem ser con-
troladas.

Pela natureza do presente trabalho seria
inviável o estabelecimento de um experimento deste
nível, pois méis de colônias comerciais podem con-
ter uma série de alterações, quanto à introdução de
grãos de pólen que não condizem à realidade de
forrageio da abelha, sobretudo no tocante à quanti-
dade e diversidade de tipos polínicos de florações
anteriores àquela temporada de produção.

Por outro lado, segundo Battesti & Goeury
(1992), para definir os principais táxons muito fre-
quentes, aqueles que fazem parte de uma constân-
cia regional, um ano de amostragem é representati-
vo. Mas, para precisar quais tipos polínicos são mais
representativos em uma assembleia regional, é in-
dispensável o acompanhamento de várias tempora-
das de produção o que requer um experimento de
longa duração.

Os aspectos que podem alterar as caracterís-
ticas polínicas naturais dos méis e afetar a correta
interpretação dos espectros polínicos são discutidos
por alguns autores (Fernandez & Ortiz, 1994; Molan,
1998; Karabournioti et al., 2006).

De acordo com Karabournioti et al. (2006)
os apicultores frequentemente extraem mel de dife-
rentes áreas e os armazenam no mesmo recipiente.
Esta prática comum é um fator complicador dos es-
forços analíticos em determinar uma origem geo-
gráfica para o mel analisado. Além da mistura entre
amostras de mel de diferentes localidades, a conta-
minação do mel por pólen apícola, que pode ter ori-
gem artificial ou natural, é outro fator que pode ser
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determinante para a interpretação dos dados
(Fernandez & Ortiz, 1994; Molan, 1998).

De acordo com Molan (1998), no momento
da desoperculação dos favos, para a extração do
mel, o pólen não associado às fontes de néctar pode
ser introduzido no mel, o que resultará em uma aná-
lise imprecisa do espectro polínico no tocante a de-
terminação da origem botânica (fonte de néctar) do
mel.

Quanto à contaminação natural do mel pelo
pólen apícola, Fernandez & Ortiz (1994) verifica-
ram que o conteúdo polínico de amostras de mel
extraídos de quadros com as células de pólen apícola
é significativamente maior que em amostras extraí-
das de quadros sem as referidas células de pólen.
Segundo as análises dos autores, essa contamina-

ção depende do tempo de exposição dos favos até
que estejam operculados, sendo menor a contami-
nação polínica quando o fluxo de néctar for maior.

Outro fator natural que pode interferir na in-
terpretação dos dados melissopalinológicos, relacio-
na-se com o processo de filtragem do néctar no es-
tômago melífero da abelha. Tood & Vansell (1942)
demonstraram, experimentalmente, que as abelhas
são hábeis em filtrar o néctar contido em seu papo
melífero, removendo assim uma grande quantidade
do pólen contido nesse néctar, sendo esse processo
variável conforme o tempo decorrido entre a ativi-
dade de forrageio e o retorno à colméia. Assim im-
portantes tipos polínicos com baixa representatividade
podem nunca aparecer em méis.
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Capítulo 20

Considerações Finais

O espectro polínico dos méis da Bahia reve-
lou a diversidade vegetal utilizada pelas abelhas Apis
mellifera especialmente por espécies da flora nati-
va, com destaque para a família Mimosaceae, so-
bretudo pelo gênero Mimosa, cuja frequência foi
expressiva na maioria das amostras, assim como
pela sua participação nos espectros polínicos indi-
vidualmente.

De modo geral as amostras de mel apresen-
taram a média de tipos polínicos encontrados em
outros estudos de méis brasileiros.

Embora a maioria das amostras de mel ana-
lisadas (82%) tenha pertencido a mais baixa classe
de concentração polínica (<20.000 grãos de pó-
len/10g de mel), o que é associado a méis
monoflorais, é importante conhecer a biologia flo-
ral das espécies relacionadas aos tipos polínicos
para estabelecer a razão entre quantidade de néc-
tar e pólen fornecidos.

O espectro polínico dos méis estudados per-
mitiu a separação das amostras, através da orde-
nação dos dados polínicos, pela análise de coor-
denadas principais. Assim, foram encontrados os
seguintes agrupamentos de microrregiões: (a) os
méis originários das microrregiões litorâneas, que
pode ser subdivididos em (a1) Região Metropoli-
tana de Salvador e (a2) Litoral Norte, Litoral Sul e
Extremo Sul; (b) os das microrregiões da porção
central do Estado, por sobre a Chapada Diamantina;

e (c) os méis das microrregiões do oeste, norte e
nordeste do Estado.

Os méis provenientes das áreas litorâneas
apresentaram tipos polínicos de espécies que são
característicos dessas áreas como, por exemplo,
Euterpe/Elaeis e Cecropia, este último, sobretu-
do, quando em alta frequência.

Cultivos comerciais também foram represen-
tados nas amostras de mel por seus tipos polínicos,
como foi o caso da ocorrência, em alta frequência,
do tipo Eucalyptus nas amostras do Extremo Sul
da Bahia, áreas onde predominam as monoculturas
de Eucalyptus spp. para abastecer as indústrias
de celulose. Coffea arabica foi outro tipo encon-
trado nos méis das regiões onde há cultivos da es-
pécie, como no sul e sudoeste da Bahia.

Os espectros polínicos também se revelaram
com potencial para demonstrar, através de sua com-
posição, espécies presentes nos ambientes relaci-
onados ao estado de conservação da flora em ge-
ral.

A presença de tipos polínicos de espécies
anemófilas e/ou poliníferas nos méis deve ser anali-
sada não apenas como indicador geográfico, ou
como representantes de espécies de manutenção
da colméia, mas sim como espécies que podem ser
responsáveis em grande parte pelo aporte de vári-
os micronutrientes e outras características protéicas
encontradas nos méis.



110



111

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguiar, C. M. L.; Monteiro, V. M.; Santos, G. M. M.; Resende, J. J.; França, F. & Melo, E. (2002). Plantas
visitadas por Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) em uma área de Caatinga em Itatim, Bahia,
Brasil. Sitientibus, série Ciências Biológicas, 2(1/2): 29-33.

Aires, E. R. B. & Freitas, B. M. (2001). Caracterização palinológica de algumas amostras de mel do estado
do Ceará. Ciência Agronômica, 32(1/2): 22-29.

Al-Khalifa, A. S. & Al-Arify, I. A. (1999). Physicochemical characteristics and pollen spectrum of some
Saudi honeys. Food Chemistry, 67(1): 21-25.

Alcoforado-Filho, F. G. (1998). Sustentabilidade do semi-árido através da apicultura. In: Anais do
12°Congresso Brasileiro de Apicultura. Salvador: Bahia.

Almeida, A. M. M.; Carvalho, C. A. L.; Abreu, R. D.; Santos, F. A. R.; Araújo, R. C. M. S. & Oliveira, P.
P. (2005). Espectro polínico de amostras de mel de Apis mellifera L. provenientes de Nova Soure,
Bahia. Revista de Agricultura, 80(2): 131-147.

Almeida A. M. M.; Carvalho, C. A. L.; Abreu, R. D.; Santos, F. A. R.; Silva, A. M.; Oliveira, P. P. & Araújo,
R. C. M. S. (2006). Plantas visitadas por Apis mellifera L. em Nova Soure, Bahia. Magistra, 18(3):
152-161.

Almeida, T. M. & Teixeira, A. C. O. (2007). Cultivo de eucalipto no extremo sul da bahia: uma
abordagem dos impactos ambientais. Disponível em: http://www.uesc.br/seminarioic/sistema/
resumos/2007214.pdf (acesso 06/07/2009).

Andrada, A. C. & Tellería, M. C. (2002). Botanical origin of honey from south of Cálden district (Argentina).
Grana, 41: 58-62.

Anklan, E. (1998). A review of the analytical methods to determine the geografical and botanical origin of
honey. Food Chemistry, 63(4): 549-562.

Assad, E. D.; Evangelista, B. A.; Silva, F. A. M.; Cunha, S. A. R.; Alves, E. R.; Lopes, T. S. S.; Pinto, H. S.
& Zullo, Jr. J. (2001). Zoneamento agroclimático para a cultura de café (Coffea arabica L.) no
estado de Goiás e sudoeste do estado da Bahia. Revista Brasileira de Agrometeorologia, 9(3):
510-518.

Barros, M. M. (1966). Contribuição ao estudo palinológico das Leguminosae dos arredores de Fortaleza,
Ceará. I: sub-família Mimosoideae. Revista Brasileira de Biologia, 26(4): 385-399.

Barth, O. M. (1970a). Análise microscópica de algumas amostras de mel. 1 – Pólen dominante. Anais da
Academia Brasileira de Ciências, 42(2): 351-366.

Barth, O. M. (1970b). Análise microscópica de algumas amostras de mel. 2 – Pólen Acessório. Anais da
Academia Brasileira de Ciências, 42(3): 571-590.

Barth, O. M. (1970c). Análise microscópica de algumas amostras de mel. 3 – Pólen isolado. Anais da
Academia Brasileira de Ciências, 42(4): 747-772.

Barth, O. M. (1970d). Análise microscópica de algumas amostras de mel. 4. Espectro polínico de algumas
amostras de mel do estado do Rio de Janeiro. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 30(4):
575-582.



112

Barth, O. M. (1971). Análise de algumas amostras de mel. 6: Espectro polínico de algumas amostras de mel
dos estados da Bahia e do Ceará. Revista Brasileira de Biologia, 31: 431-434.

Barth, O. M. (1989). O pólem no mel brasileiro. Rio de Janeiro: Gráfica Luxor.

Barth, O. M. (1990). Pollen in monofloral honeys from Brazil. Journal of Apicultural Research, 29(2):
89-94.

Barth,O. M. (1996). Monofloral and wild flower honey pollen spectra in Brazil. Ciência e Cultura Journal
of the Brazilian Association for the Advancement of Science, 48(3): 163-165.

Barth, O. M. & Coré-Guedes, J. (1999). Caracterização de méis de laranjeiras procedentes dos estados do
Rio de Janeiro e de São Paulo, Brasil, por meio da análise polínica. LECTA, 17(1): 27-35.

Barth, O. M. & Luz, C. F. P. (1998). Melissopalynological data obtained from a mangrove area near to Rio
de Janeiro, Brazil. Journal of Apicultural Research, 37(3): 155-163.

Barth, O. M. & Dutra, V. M. L. (2000). Concentração de pólen em amostras de mel de abelhas monofloral
do Brasil. Revista Universidade Guarulhos – Geociências V, (n° esp.): 173-176.

Barth, O. M. (2004). Melissopalynology in Brazil: a review of pollen analysis of honeys, propolis and pollen
loads of bee. Scientia Agricola (Piracicaba, Brasil), 61(3): 342-350.

Barth, O. M. (2005). Análise polínica de mel: avaliação de dados e seu significado. Mensagem Doce, 81:
2-6.

Basílio, A. M. & Romero, E. J. (1996). Contenido polínico em las miels de la region del delta del Paraná
(Argentina). Darwiniana, 34(1-4): 113-120.

Basílio, A. M. & Romero, E. J. (2002). Variaciones anuales y estacionales em el contenido polínico de la
miel de um colmenar. Revista de Investigaciones Agropecuárias, 31(1): 41-58.

Basílio, A. M.; Fernández, C. A.; Passalia, M. & Romero, E. J. (2002). Caracterización del contenido de las
mieles de la localidad de Junin, (Provincia de Buenos Aires) a lo largo de la temporada de producción,
y durante la maturación. Revista de Investigaciones Agropecuárias, 31(3): 119-136.

Bastos, E. M. A. F.; Silveira, V. M. & Soares, A. E. E. (2003). Pollen spectrum of honey produced in
cerrado areas of Minas Gerais state (Brazil). Brazilian Journal of Biology, 63(4): 599-615.

Battesti, M-J. & Goeury, C. (1992). Efficacité de l’analyse mélitopalynologique quantitative pour la certification
des origines géographique et botanique des miels: Le modele des miels corses. Review of
Palaeobotany and Palynology, 75: 77-102.

Bhusari, N. V., Mate, D. M.; & Makade, K. H. (2005). Pollen of Apis honey from Maharashtra. Grana, 44:
216-224.

Borges, R. L. B.; Lima, L. C. L.; Oliveira, P. P.; Silva, F. H. M.; Novais, J. S.; Dórea, M. C. & Santos, F. A.
R. (2006). O pólen no mel do semi-árido brasileiro. In: Santos, F. A. R. (Ed.). Apium Plantae (pp.
103-118). Recife: Instituto do Milênio do Semi-Árido.

Brandão, M. & Bastos, E. M. (1995). Espectro polínico dos méis produzidos na Serra da Piedade, município
de Caeté, MG. Daphne, 5(4): 10-14.

Carreira, L. M. M.; Jardim, M. A. G.; Moura, C. O.; Pontes, M. A. O. & Marques, R. V. (1984). Análise
polínica nos méis de alguns municípios do estado do Pará. In: I° Simpósio Internacional do Trópico
Úmido. Anais. p.:79-84.



113

Carreira, L. M. M. & Jardim, M. A. (1994). Análise polínica dos méis de alguns municípios do estado do
Pará. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, 10(1): 83-89.

Carreira, L. M. M. & Barth, O. M. (2003). Atlas de pólen da vegetação de Canga da Serra de Carajás
(Pará, Brasil). Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.

Carvalho, C. A. L. & Marchini, L. C. (1999). Plantas visitadas por Apis mellifera L. no vale do rio Paraguaçu,
município de Castro Alves, Bahia. Revista Brasileira de Botânica, 22: 333-338.

Chávez, R. P.; Wiechers, B. L. & Villanueva G. R. (1991) Flora palinologica de la reserva de la biosfera
de Sian Ka’An Quintana Rôo, México. Chetumal: Centro de Investigaciones Quintana Roo.

Colinvaux, P.; De Oliveira, P. E. & Patiño, J. E. M. (1999). Manual e atlas palinológico da Amazônia.
Amsterdam: Harwood Academic Publishers.

Coello, M. C. S.; Rodriguez, V. J. & Rodríguez, M. J. A. (1992). Variaciones intranuales del espectro
polínico de miel de Nogueira de Ramuín (Orense). Acta Botanica Malacitana, 17: 175-182.

Cordeiro, P. H. C. (2003). A Fragmentação da Mata Atlântica no Sul da Bahia e suas implicações na
conservação dos psitacídeos. In: Prado, P. I.; Landau, E. C.; Moura, R. T.; Pinto, L. P. S.; Fonseca,
G. A. B. & Alger, K. N. (Orgs.). Corredor de biodiversidade da Mata Atlântica do Sul da
Bahia. Ilhéus: IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP. CD-ROM

Coronel, B.B. (2010). La miel. una mirada científica. Paraná: Universidad Nacional de Entre Ríos.

Erdtman, G. (1960). The acetolysis method. A revised description. Svensk Botanisk Tidskrift, 39: 561-
564.

Fagúndez, G. A. & Caccavari, M. A. (2006). Pollen analysis of honeys from the central zone of the Argentine
province of Entre Ríos. Grana, 45: 305-320.

Feller-Demalsy, M. J. & Parent, J. (1983). Analyse pollinique des miels de l’Ontario, Canada. Apidologie,
20: 127-138.

Fernandez, I. & Ortiz, P. L. (1994). Pollen contamination of honey by bees insides the hive. Grana, 33: 282-
285.

Forcone, A.; Bravo, O. & Ayestarán, M. G. (2003). Intraannual variations in the pollinic spectrum of honey
from the lower valley of the River Chubut (Patagônia, Argentina). Spanish Journal of Agricultural
Research, 1(2): 29-36.

Forcone, A.; Ayestarán, G.; Kutschker, A. & Garcia, J. (2005). Palynological characterization of honey from
the Andean Patagonia (Chubut, Argentina). Grana, 44: 302-308.

Forcone, A. (2008). Pollen analysis of honey from Chubut (Argentinean Patagônia). Grana, 47(2): 147-
158.

Freitas, B. M. (1991). Potencial da caatinga para a produção de pólen e néctar para a exploração
apícola. Dissertação de Mestrado. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará.

Freitas, B. M. & Silva, E. M. S. (2006). Potencial apícola da vegetação do semi-árido brasileiro. In: Santos,
F.A.R. (Ed.). Apium Plantae (pp. 19-32). Recife: Instituto do Milênio do Semi-Árido.

Funch, L. S.; Rodal, M. J. N. & Funch, R. R. (2008). Floristics aspects of forest of the Chapada Diamantina,
Bahia, Brazil. . In: Thomas, Wm. W. (Ed.), The Atlantic coastal forest of northeastern Brazil,
(pp. 193-220). New York: The New York Botanical Garden Press.



114

Giulietti, A. M.; Queiroz, L. P.; Silva, T. R. S.; França, F.; Guedes, M. L.; Amorim, A. M. (2006). Flora da
Bahia. Sitientibus, série Ciências Biológicas, 6(3): 169-173.

Gower, J. C. (1966). Some distance properties of latent root and vetor methods used in multivariate analysis.
Biometrika, 53: 352-338.

Gutiérrez, B. P. & García, D. L. Q. (2007). Estúdio melissopalinológico de dos mieles de la porción sur del
Valle de México. Polibotanica, 23: 57-75.

Hammer, Ø.; Harper, D. A. T. & Ryan, P. D. (2001). PAST: Paleontological statistics software package for
education and data analysis. Palaeontologia Electronica 4: 1-9. Disponível em: http://palaeo-
electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm (acesso 06/03/2009).

Iwama, S. & Melhem, T. S. (1979). The pollen spectrum of the honey of Tetragonisca angustula angustula
Latreille (Apidae: Meliponinae). Apidologie, 10(3): 275-295.

Jones, G. D. & Bryant, V. M. Jr. (1996). Melissopalynology. In: Jansonius, J. & McGregor, D. C. (Ed.),
Palynology: principles and applications, (pp. 933-938). Salt Lake City: American Association of
Stratigraphic Palynologists Foundations.

Köppler, K.; Vorwoohl, G. & Koeniger, N. (2007). Comparison of pollen spectra collected by four different
subspecies of the honey bee Apis mellifera. Apidologie, 38: 341-353.

Karabournioti, S.; Thrasyvoulou, A. & Eleftheriou, E. P. (2006). A model for predicting geographic origin of
honey from the same floral source. Journal of Apicultural Research, 45(3): 117-124.

Landau, E. C.; Hirsch, A. & Musinsky, J. (2008). Vegetation cover and land use in the Atlantic forest of
southern Bahia, Brazil, based on satelite imagery: a comparison among municipalities. In: Thomas,
Wm. W. (Ed.), The Atlantic coastal forest of northeastern Brazil, (pp. 221-244). New York: The
New York Botanical Garden Press.

Lieux, M. H. (1981). An analysis of Mississipi (U.S.A.) honey: pollen, color and moisture. Apidologie,
12(2): 137-158.

Lima, L. C. L. (2007) Espécies de Mimosa L. (Leguminosae) do semi-árido nordestino: palinologia,
fenologia, biologia floral e potencial apícola. Tese de Doutorado. Feira de Santana: Universidade
Estadual de Feira de Santana.

Lima, L. C. L.; Silva, F. H. M. & Santos, F. A. R. (2008). Palinologia de espécies de Mimosa L. (Leguminosae
- Mimosoideae) do Semi-Árido brasileiro. Acta Botanica Brasilica, 22(3): 794-805.

Lopes, G. S.; Marques, L. Jr. P.; Silva, J. M. & Leite, A. M. M. (2008). Análise polínica em méis de Apis
mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) de alguns municípios da Região Amazônica Maranhense.
Mensagem Doce, 95: 24-28.

Lorenzi, H. (2002a). Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas
nativas do Brasil. vol.1, 4.ed. Nova Odessa, Instituto Plantarum.

Lorenzi, H. (2002b). Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas
nativas do Brasil. vol.2, 4.ed. Nova Odessa, Instituto Plantarum.

Louveaux, J.; Maurizio, A. & Vorwohl, G. (1978). Methods of Melissopalynology. Bee World, 59(4): 139-
157.



115

Luz, C. F. P.; Thomé, M. L. & Barth, O. M. (2007). Recursos tróficos de Apis mellifera L. (Hymenoptera,
Apidae) na região de Morro Azul do Tinguá, Estado do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de
Botânica, 30(1): 29-36.

Maia, M.; Russo-Almeida, P. A. & Pereira, J. O. B. (2002). Caracterização polínica de méis do parque
arqueológico do vale do Côa (Portugal). Revista Portuguesa de Zootecnia, 9: 79-80.

Maia, M.; Russo-Almeida, P. A. & Pereira, J. O. B. (2005). Caracterização do espectro polínico dos méis
do Alentejo (Portugal). Silva Lusitana, 13(1): 95-103.

Marchini, L. C. (2001). Caracterização de amostras de méis de Apis mellifera L. 1758 (Hymenoptera:
Apidae) do estado de São Paulo, baseada em aspectos físico-químicos e biológicos. Livre-
Docência. ESALQ, Piracicaba: São Paulo.

Marques, L. J. P.; Muniz, F. H. & Silva, J. M. (2007). Levantamento apibotânico do município de Santa
Luzia do Puruá, Maranhão – resultados preliminares. Revista Brasileira de Biociências, 5 (supl.1):
114-116.

Marques-Souza, A. C.; Absy, M. L.; Condé, P. A. A. & Coelho, H. A. (1993). Dados da obtenção do pólen
por operárias de Apis mellifera no município de Ji-Paraná (RO), Brasil. Acta Amazônica, 23(1): 59-
76.

Martins, C. F. (1995). Flora apícola e nichos tróficos de abelhas (Hym., Apoidae) na Chapada Diamantina
(Lençóis – BA, Brasil). Revista Nordestina de Biologia, 10(2): 119-140.

Maurizio, A. (1971). Le spectre pollinique des miels Luxembourgeois. Apidologie, 2(3): 221-238.

Melhem, T. S.; Cruz-Barros, M. A. V. & Corrêa, A. M. S., Makino-Watanabe, H., Silvestre-Capelato, M. S.
F. & Gonçalves-Esteves, V. L. (2003). Variabilidade polínica em plantas de Campos do Jordão (São
Paulo, Brasil). Boletim do Instituto de Botânica, 16: 1-104.

Mello, M. O. A.; Lavigne, G. L. & Costa, C. F. (1975). Flora apícola do estado da Bahia. Boletim do
Instituto Biológico da Bahia, 14(1): 87-93.

Melo, P. A. (2008). Flora apícola em Jequitibá, Mundo Novo – BA. Dissertação de mestrado. Cruz da
Almas: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Mori, S.; Boom, B. M.; Carvalho, A. M. & Santos, T. S. (1983). Southern bahian moist Forest. The Botancal
Review, 49(2): 155-232.

Moar, N. T. (1985). Pollen analysis of New Zealand honeys. New Zealand Journal of Agricultural
Research, 28: 39-70.

Molan, P. (1998). The limitations of the methods of identifying the floral source of honey. Bee World,
79(2): 59-68.

Montenegro, G.; Gómez, M. & Ávila, G. (1992). Importancia relativa de espécies cuyo pólen es utilizado por
Apis mellifera en el área de la reserva nacional los Ruiles, VII región de Chile. Acta Botanica
Malacitana, 17: 167-174.

Montenegro, G.; Pizarro, R.; Ávila, G.; Castro, R.; Rios, C.; Muñoz, O.; Bas, F. & Gomes, M. (2003). Origen
botanico y propriedades químicas de lãs mieles de la region mediterrânea arida de Chile. Ciencia e
Investigacion Agraria, 30(3): 161-174.

Moreti, A. C. C. C.; Carvalho, C. A. L.; Marchini, L. C. & Oliveira, P. C. F. (2000). Espectro polínico de
amostras de mel de Apis mellifera L. coletadas na Bahia. Bragantia, 59(1): 1-6.



116

Moreti, A. C. C. C.; Sodré, G. S.; Marchini, L. C. & Ostuk, I. P. (2009). Características físico-químicas de
amostras de méis de Apis mellifera L. do estado do Ceará, Brasil. Ciência Agrotécnica, 33(1):
191-199.

Moura, J. I. L.; Cividanes, F. J.; Filho, L. P. S. & Valle, R. R. (2008). Polinização do dendezeiro no sul da
Bahia. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 43(3): 289-294.

Naab, O. A.; Tamame, M. A. & Caccavari, M. A. (2008). Palynological and physicochemical characteristics
of three unifloral honey types from central Argentina. Spanish Journal of Agricultural Research,
6(4): 566-576.

Oliveira, F. P. M.; Carreira, L. M. M. & Jardim, M. A. (1998). Caracterização polínica do mel de Apis
mellifera L. em uma área de floresta secundária no município de Igarapé-Açu – Pará. Boletim do
Museu Paraense Emílio Goeldi, 14(2): 159-178.

Oliveira, P. P., van den Berg, C. & Santos, F. A. R. (2010). Pollen analysis of honeys from Caatinga
vegetation of the state of Bahia, Brazil. Grana, 49:(1): 66 – 75.

Osterkamp, I. C. (2009). Características polínicas e físico-químicas de amostras de méis de Apis
mellifera L., 1758 (Hymenoptera, Apoidea) e de Tetragonisca angustula Latreille, 1811
(Hymenoptera, Trigonini) da região do vale do Taquari, estado do Rio Grande do Sul.
Dissertação de Mestrado. Lajeado: Centro Universitário UNIVATES.

Queiroz, L. P. (2009). Leguminosas da Caatinga. Feira de Santana: Printmídia.

Ramos, I. E. L-S.; Pérez, B. M. & Ferreras, C. G. (1999). Pollen characterization of multifloral honeys from
La Palma (Canary Islands). Grana, 38: 356-363.

Ramalho, M.; Guibu, L. S.; Gianini, T. C.; Kleinert-Giovanini, A. & Imperatriz-Fonseca, V. L. (1991).
Characterization of some southern Brazilian honey and bee plants through pollen analysis. Journal of
Apicultural Research, 30(2): 81-86.

Ramanujam, C. G. K. & Kalpana, T. P. (1995). Microscopic analysis of honeys from a coastal district of
Andhra Pradesh, Índia. Review of Palaeobotany and Palynology, 89: 469-480.

Reis, M. S.; Fantini, A. C.; Nodari, R. O.; Reis, A.; Guerra; M. P. & Mantovani, A. (2000). Management
and conservation of natural populations in Atlantic rain forest: the case study of palm heart (Euterpe
edulis Martius). Biotropica, 32(4b): 894-902.

Rodarte, A. T. A.; Silva, F. O. & Viana, B. F. (2008). A flora melitófila de uma área de Caatinga, estado da
Bahia, Nordeste do Brasil. Acta Botanica Brasilica, 22(2): 301-312.

Roubik, D. W. & Moreno, J. E. (1991). Pollen and Spores of Barro Colorado. New York: Missouri
Botanical Garden.

Ruoff, K. & Bogdanov, S. (2004). Autenticity of honey and other bee products. Apiacta, 38: 317-327.

Sajwani, A.; Farooq, S. A.; Patzelt, A.; Eltayeb, E. A. & Bryant, V. M. (2007). Melissopalynological studies
from Oman. Palynology, 31: 63-79.

Santos, F. A. R.; Oliveira, A. V.; Lima, L. C. L.; Barros, R. F. M.; Schlindwein, C. P.; Martins, C.F.;
Camargo, R. C. R.; Freitas, B. M.; Kiill, L. H. P. (2005). Apícolas. In: Sampaio, E. V. S. B.; Pareyn,
F. G. C.; Figueroa, J. M.; Santos Jr., A. G. (Ed.). Espécies da flora nordestina com importância
econômica potencial (pp. 15-26). Recife: Associação Plantas do Nordeste.



117

Santos, F. A. R.; Oliveira, J. M.; Oliveira, P. P.; Leite, K. R. B. & Carneiro, C. E. (2006). Plantas do semi-
árido importantes para as abelhas. In: Santos, F. A. R. (Ed.). Apium Plantae (pp. 61-86). Recife:
Instituto do Milênio do Semi-Árido.

Santos Jr., M. C. & Santos, F. A. R. (2003). Espectro polínico de amostras de méis coletadas na microrregião
do Paraguassu, Bahia. Magistra, 15: 79-85.

SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (2002). Regiões econômicas do
estado da Bahia. Disponível em: http://www.sei.ba.gov.br (acesso 06/07/2009).

Silva, S. J. R. & Absy, M. L. (2000). Análise do pólen encontrado em amostras de mel de Apis mellifera L.
(Hymenoptera, Apidae) em uma área de savana de Roraima, Brasil. Acta Amazonica, 30(4): 579-
588.

Silva, F. H. M. (2007). Contribuição à palinologia das caatingas. Tese de doutorado. Feira de Santana:
Universidade Estadual de Feira de Santana.

Silva, R. A. (2006). Caracterização da flora apícola e do mel produzido por Apis mellifera L., 1758
(Hymenoptera: Apidae) no estado da Paraíba. Tese de Doutorado. Areia: Universidade Federal
da Paraíba.

Silvestre-Capelato, M. S. F. & Melhem, T. S. (1997). Flora polínica da reserva do Parque Estadual das
Fontes do Ipiranga (São Paulo, Brasil) família: 81 – Leguminosae. Hoehnea, 24(1): 115-163.

Sodré, G. S.; Marchini, L. C.; Moreti, A. C. C. C. & Carvalho, C. A. L. (2001). Análises polínicas de méis
de Apis mellifera L. 1758 (Hymenoptera: Apidae) do litoral norte do estado da Bahia. Revista de
Agricultura, 76(2): 215-225.

Sodré, G. S.; Marchini, L. C.; Carvalho, C. A. L. & Moreti, A. C. C. C. (2007). Pollen analysis in honey
samples from the two main producing regions in the Brazilian northeast. Anais da Academia Brasileira
de Ciências, 79: 381-388.

Sodré, G. S.; Marchini, L. C.; Moreti, A. C. C. C. & Carvalho, C. A. L. (2008). Tipos polínicos encontrados
em amostras de méis de Apis mellifera em Picos, Estado do Piauí. Ciência Rural, 38(3): 839-842.

Souza, S. E.; Santos, P. R. P.; Conceição Jr.; V., Oliveira, J. S.; Oliveira, Z. A. B. & Santos, A. R. (2005).
Ações de transferência de tecnologia para a cafeicultura nas regiões do Planalto da Conquista e
Chapada Diamantina na Bahia. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil. Anais. (CD-
ROM).

Souza, E. B. (2008). Estudos sistemáticos em Mitracarpus (Rubiaceae – Spermacoceae) com ênfase
em espécies brasileiras. Tese de Doutorado. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de
Santana.

Stockmarr, J. (1971). Tablets with spores used in absolute pollen analysis. Pollen et Spores, 13(4): 615-
621.

Tellería, M. C. (1992). Caracterización botânica y geográfica de las mieles de la provincia fitogeográfica
pampeana (República Argentina) I: Distrito Oriental. Darwiniana, 31(1-4): 345-350.

Tellería, M. C. (1996). Caracterización botânica y geográfica de las mieles de la provincia fitogeográfica
pampeana (República Argentina) III: noreste de la província la Pampa. Darwiniana, 31(1-4): 245-
249.



118

Terrab, A.; Díez, M. J. & Heredia F. J. (2003a). Palynological, physico-chemical and colour characterization
of Moroccan honeys: III. Other unifloral honey types. International Journal of Food Science and
Technology, 38: 395-402.

Terrab, A.; González, A. G.; Diéz, M. J. & Heredia, F.J. (2003b). Characterization of Moroccan unifloral
honeys using multivariate analysis. European Food Research and Technology, 218: 88-95.

Thomas, Wm. W. (2003). Natural vegetation types in southern Bahia. In: Prado, P. I.; Landau, E. C., Moura,
R. T.; Pinto, L. P. S.; Fonseca, G. A. B. & Alger, K. (Orgs.). Corredor de biodiversidade da Mata
Atlântica do Sul da Bahia.

Todd, F. E. & Vansell, G. H. (1942). Pollen grains in nectar and honey. Journal of Economic Entomology,
35: 728-731.

Valle, A.; Andrada, A.; Aramayo, E.; Gil, M. & Lamberto, S. (2004). Characterization of honeys from west
and south Buenos Aires Province, Argentina. Spanish Journal of Agricultural Research, 2(4):
524-530.

Wiese, H. (1995). Novo manual de apicultura. Guaíba: Agropecuária.

Wroblewska, A.; Warakomska, Z. & Koter, M. (2006). Pollen analysis of bee products from the north-
eastern Poland. Journal of Apicultural Science, 50(1): 71-83.



119

O texto desta obra foi composta em fonte Times
New Roman no corpo 11, fonte Arial nos

quadros e tabelas e os capítulos em fonte Calibri,
corpo 28, em negrito.

Impressão e acabamento:

(75) 3603-0066
jitbrasil@yahoo.com.br



120




