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Introdução: O mel é o produto elaborado pelas abelhas, que ao absorver néctar das
flores para alimentação da prole, coletam grãos de pólen sendo estes incorporados em
favos. O conhecimento da flora apícola é importante para identificar espécies vegetais
utilizadas pelas abelhas, indicar aos apicultores fontes adequadas de néctar e pólen
contribuindo para a qualidade do mel produzido nos apiários. Neste estudo amostras de
mel provenientes de apiários próximos ao Parque Estadual do Rio Doce foram
analisadas para identificação das plantas nectaríferas visitadas pelas abelhas,
fornecendo dados para estudos ecológicos, indicando assim fontes mais adequadas e
suprimento de néctar e pólen. Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar o
espectro polínico de amostras de méis produzidos em apiários próximos ao Parque
Estadual do Rio Doce. As informações apresentadas neste trabalho serão importantes
para preservação e multiplicação das plantas com potencial melífero, auxiliando no
estabelecimento de uma apicultura sustentável. Metodologia: Os méis foram coletados
diretamente de apiários localizados próximos ao Parque Estadual do Rio Doce,
totalizando até o momento duas amostras. Foram realizadas análises qualitativas, para
identificação dos tipos polínicos encontrados e análises quantitativas para
determinação do pólen dominante. Para as análises qualitativas, foram realizadas
fotomicrografias para identificação dos tipos polínicos e comparações com referenciais
em literatura especializada. A análise quantitativa baseou-se na contagem de 200 grãos
e posterior determinação do pólen dominante. Resultados: Foram identificados até o
momento sete tipos polínicos distribuídos em três famílias botânicas, sendo
considerada dominante os representantes de Myrtaceae. Os tipos acessórios estão
distribuídos nas famílias Asteraceae, Anacardiaceae. Destacou-se a participação de
grãos do gênero Eucalyptus como uma das principais fontes de alimento para as
abelhas da região. A presença de pólens acessórios ocorre em função da atividade
apícola brasileira ser desenvolvida de forma rudimentar quanto ao pasto agrícola. As
variações no número de tipos polínicos e suas frequências nas amostras de méis,
podem estar relacionadas com as alterações na produção de pólen e néctar pela planta
em função das interações com fatores ambientais, como a disponibilidade de recursos e
as condições climáticas, além das diferenças de estratégias de coleta e preferência
floral específica de cada espécie de abelha. Não foi observada até o momento a
presença de pólen isolado, quando presentes, estes pólen têm pouca importância
quanto à quantidade de néctar oferecido, mas devem ser contabilizados pois fornecem
informações sobre a origem e procedência geográfica das amostras.
 Conclusão: O estudo polínico permitiu detectar, através da presença de pólen em todas
as amostras que trata-se de méis verdadeiros e heteroflorais formados a partir de
combinações variadas de espécies vegetais. Dentre as famílias mais representativas
encontram-se Myrtaceae. 
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