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O conhecimento da flora apícola de uma região e seus recursos alimentares oferecidos é
de fundamental importância para o entendimento das relações ecológicas entre planta-
polinizador e oferece ferramentas para o desenvolvimento de planos de manejo com
abelhas nativas da região. Barreiras é o principal município da região oeste do estado da
Bahia e o seu principal tipo de vegetação é o Cerrado. O presente trabalho visa o
levantamento sobre a flora com potencial apícola da Serra do Mimo em Barreiras. Foram
consideradas plantas com potencial apícola, aquelas espécies que foram visitadas por
abelhas. O estudo está sendo realizado quinzenalmente em diferentes pontos da Serra do
Mimo desde maio de 2008 através de observação e coleta das abelhas visitantes das
espécies em floração pelo método de varredura. As observações são realizadas entre
06:00h e 17:00h com 10 minutos de coleta para cada espécime em flor. A coleta das
abelhas visitantes é feita com auxílio de rede entomológica e câmara mortífera embebida
com acetato de etila. As abelhas coletadas estão sendo incorporadas ao Laboratório de
Zoologia da UNEB- Campus IX- Barreiras. Informações a respeito do hábito e sistema
sexual das plantas apícolas e recurso floral oferecido estão sendo coletadas. Todo
material botânico coletado está sendo incorporado ao Herbário da UNEB - Campus IX.
Foram observadas dezesseis famílias e 42 espécies da flora, com destaque para as
famílias com maior representatividade: Fabaceae (28,20%), Vochysiaceae (10,25%) e
Malpighiaceae (7,69%). O sistema sexual predominante entre as espécies vegetais
estudadas é o hermafrodita e os recursos florais ofertados são pólen, néctar e óleo floral,
este último encontrado principalmente em espécies da família Malpighiaceae. Foram
coletadas abelhas das famílias Apidae (10 gêneros, 17 espécies), Halictidae (1 gênero, 1
espécie) e Megachilidae (1 gênero, 1 espécie), totalizando 12 gêneros e 19 espécies de
abelhas levantadas até o momento. (PICIN - UNEB).
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