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Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo analisar a origem botânica de méis
produzidos na região do Vale do Aço. Nestas análises foram identificadas as plantas
nectaríferas fornecendo dados para estudos ecológicos, indicando aos apicultores
fontes mais adequadas e suprimento de néctar e pólen contribuindo na formação do
mel da região. Metodologia: As amostras de mel foram coletadas na Cooperativa de
produtores de mel do Vale do Aço, AApivale. Foram analisadas sete amostras de mel.
Após a coleta as amostras foram preparadas pelo método de Acetólise de Erdtman.
Foram feitas análises qualitativas, para identificação dos tipos polínicos encontrados e
análises quantitativas para determinação do pólen dominante. Para a análise qualitativa
foram feitas análises comparativas com referenciais em literatura epsecializada. A
análise quantitativa está em andamento e baseia-se na contagem de 300 grãos
consecutivos e posterior determinação do pólen dominante. Resultados: A análise
polínica qualitativa das amostras demonstrou uma variedade de espécies. Foram
identificados sete tipos polínicos distribuídos em seis famílias botânicas, a saber:
Família Asteraceae (quatro espécies) Família Euphorbiaceae (uma espécie), Família
Amaranthaceae (uma espécie), família Myrtaceae (três espécie) e família
Cucurbotaceae (uma espécie). Um pequeno percentual de grãos de pólen ficou
indeterminado. A análise polínica quantitativa das amostras de méis demonstrou uma
importante participação de Eucalyptus reiterando o potencial apícola deste gênero no
Vale do Aço. Observou-se uma significativa ocorrência de tipos polínicos acessórios
nas amostras. Segundo Barth (1970) a presença de grãos de pólen acessórios em
amostras de méis é freqüente em virtude de a atividade apícola brasileira ser realizada
de maneira rudimentar quanto ao pasto agrícola. No presente estudo foram observadas
três amostras de mel sem pólen dominante. Em uma amostra de mel obtida no
comércio não foram observados grãos de pólen indicando falsificação do produto.
Quanto ao aspecto floral é possível descrever os méis analisados como heteroflorais. 
Conclusão: As famílias Asteraceae e Myrtaceae foram as mais representativas nas
amostras de mel analisadas. Com os resultados obtidos no presente estudo verifica-se
que tais famílias merecem atenção especial por parte dos apicultores da região tanto no
sentido de preservação quanto de multiplicação destas para melhoria da produção
melífera da região.
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