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Durante seu forrageio as abelhas podem percorrer grandes distâncias, e assim, o mel 
produzido pela colmeia é resultante de inúmeras interações com oambiente 
percorrido. Neste contexto, o município de Caetité, considerado um importante polo 
de atividades mineradoras, representa um excelente objeto de investigação sobre o 
papel das abelhas e os seus produtos como indicadores de poluição por metais 
pesados. Portanto, este estudo teve como objetivo determinar a composição 
palinológica e os teores de cádmio, chumbo e cromo em amostras de mel de Apis 
mellifera L. ao longo de seis meses (março a agosto de 2015) em um apiário local. 
Para a identificação botânica foi utilizada a metodologia padrão em 
Melissopalinologia com o uso de acetólise, e para estabelecer as classes de frequência 
dos tipos polínicos, pelo menos 500 grãos de pólen foram contados. As concentrações 
dos metais foram determinadas por espectometria de absorção atômica. As amostras 
foram tratadas estatisticamente pelas análises de similaridade (índice de Jaccard) e de 
correlação (Spearman). Foram reconhecidos 35 tipos polínicos referentes a 17 
famílias. A família Fabaceae se destacou por contribuir com nove tipos polínicos, 
confirmando-se como importante recurso para as abelhas em regiões semiáridas. O 
tipo polínico Mimosa tenuiflora predominou entre as amostras, e além destes, os tipos 
Evolvulus e Raphiodon se destacaram por estarem presentes em todos os meses. Os 
meses com maior riqueza de tipos polínicos foram junho e julho, embora esse fator 
não tenha nenhuma correlação com os dados pluviométricos da área de estudo. Dos 
minerais analisados apenas o cromo não foi detectado. Já o cádmio esteve presente 
nos últimos quatro meses com níveis entre 0,3 e 0,8 ppm, com duas amostras com 
teores acima do recomendado para o consumo humano pela legislação brasileira (0,5 
ppm). Estes mesmos limites são recomendados para o chumbo, o qual esteve em 
desacordo em todas as amostras, com seus níveis mais altos em março (11,3 ppm) e 
julho (12,3 ppm). Estatisticamente foi detectada apenas uma relação negativa entre os 
teores de chumbo e os tipos polínicos Alternanthera (pólen traço) e Gomphrena 
(pólen isolado), o que não indica nenhuma influência direta das fontes botânicas sobre 
a concentração dos metais nos méis analisados. Os resultados confirmaram o papel 
das abelhas e seus produtos como indicadores de poluição ambiental e reforçaram a 
necessidade de estudos mais criteriosos para a qualificação de seus produtos. (CAPES, 
CNPq) 
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