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A partir do diagnóstico palinológico é possível inferir a afinidade taxonômica dos 
grãos de pólen presentes em produtos apícolas. A produção de pólen apícola iniciou-
se na década de 1980, porém de forma modesta, mas no decorrer dos anos, o avanço 
no aperfeiçoamento das técnicas de manejo e produção tornou a atividade mais 
desenvolvida. Atualmente, alguns apicultores desenvolvem a produção de pólen 
apícola monofloral que é caracterizado pelo predomínio de um tipo polínico, 
representativo de uma espécie vegetal. A família Arecaceae se destaca na produção 
desse tipo de produto (pólen monofloral), já que possui características peculiares 
como uma coloração homogênea, textura e sabor adocicado. Assim, o objetivo do 
estudo é analisar as amostras de pólen apícola monofloral, e confirmar se as amostras 
realmente podem ser classificadas, pelos apicultores, em monoflorais de plantas da 
família Arecaceae. Para esse estudo foram utilizadas 18 amostras de pólen apícola 
produzidas durante o período de junho/2013 a dezembro/2014. As amostras foram 
tratadas quimicamente pelo do processo de acetólise. Em seguida, as amostras foram 
analisadas com base na contagem mínima de 500 grãos de pólen por amostra. O 
processo de identificação botânica dos grãos de pólen foi realizado com base nas 
literaturas especializadas e com o auxílio de palinoteca referência do Laboratório de 
Micromorfologia Vegetal (LAMIV-UEFS). Foi possível identificar 36 tipos polínicos, 
pertencentes a 20 famílias botânicas, mesmo as amostras sendo consideradas 
“monoflorais de Arecaceae” pelos apicultores. Famílias como Anacardiaceae, 
Asteraceae, Euphorbiaceae, Fabaceae e Myrtaceae se destacaram com a presença de 
mais de dois tipos polínicos cada. Contudo, ao analisar o conjunto amostral, foi 
possível perceber que entre as 18 amostras analisadas, apenas duas amostras foram 
classificadas como monoflorais de Arecaceae (>80%), enquanto que seis amostras 
foram consideradas monoflorais de Fabaceae. As demais amostras (10) foram 
consideradas multiflorais, uma vez que não havia o predomínio de um determinado 
tipo polínico. A presença de outras espécies nas amostras confirma que o diagnóstico 
polínico realizado de forma empírica não possui confiabilidade, sendo necessário 
realizar uma análise polínica para classificar as amostras em monofloral ou multifloral 
e, assim, evitar a falsificação do produto apícola. (CAPES, CNPq) 
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