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O conhecimento da flora apícola de uma determinada região é uma ferramenta
importante para o sucesso da criação de abelhas, uma vez que a matéria prima para o
desenvolvimento das colônias é fornecida pelas flores. Além disso, o mel, que é o
principal produto da apicultura nacional, é produzido principalmente a partir do néctar
das flores. Este trabalho teve como objetivo conhecer a flora visitada por Apis mellifera
L. na região do recôncavo baiano, mais especificamente nos municípios de Cachoeira,
Cruz das Almas, Governador Mangabeira e São Felipe, contribuindo para o
desenvolvimento da apicultura, especialmente nas comunidades de agricultura familiar
da região. Foram realizadas observações e coletas mensais de plantas em floração
durante o ano de 2008 num raio de 1500 metros dos apiários, verificando a presença de
abelhas nas plantas. As exsicatas foram encaminhadas para o Laboratório de
Palinoentomologia do Grupo de Pesquisa Insecta/CCAAB/UFRB, onde foram
depositadas em estufa para secar e, posteriormente, encaminhadas para identificação no
Herbário da UFRB. Um total de 114 exemplares de plantas coletadas neste período foi
encaminhado para o Herbário sendo estes pertencentes a 18 famílias identificadas.
Tiveram representação relevante em número de espécies às famílias Asteraceae,
Fabaceae, Verbenaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae e Anacardiaceae. As famílias
Asteraceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae e Verbenaceae estiveram presentes em todos
os municípios coletados e tem sido representada em análises polínica de amostras de
mel e de pólen apícola na região, juntamente com representantes de Myrtaceae e
Mimosaceae. Destacam-se na região representantes de Anacardium, Borreria,
Centratherum, Croton, Eucalyptus, Eupatorium, Lippia, Mimosa, Senna, Spondias e
Vernonia. (MCT/ CNPq/ MDA/ SAF/ MDS/ SESAN).
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