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RESUMO 
 
 

O pólen floral é um pó fino e colorido existente nas flores e representa o gametófito masculino 
das plantas, responsável por sua fecundação e consequentemente reprodução. É um produto 
de grande importância para as abelhas, coletado das anteras das flores e armazenado na 
colméia, sendo a principal fonte protéica para as abelhas. No pólen coletado por esse inseto é 
adicionado secreções salivares e néctar, aglutinando-o e transportando-o para a colmeia, na 
forma de bolotas. As proteínas que ele contém são essenciais para o desenvolvimento das 
larvas e serve de matéria prima para o crescimento e restauração de tecidos no corpo desses 
animais. Em caso de carência de pólen as abelhas consomem sua própria fonte de reserva, 
metabolizando tecidos de seus próprios corpos para se manterem vivas. Caso a fonte protéica 
seja restabelecida, quando consumida, estes rapidamente assimilam o que necessitam e 
reintegram-se normalmente. O pólen apícola contém além de proteínas, lipídios, incluindo 
esteróis, amido, açúcares, minerais e vitaminas. As quantidades desses compostos são 
definidas pela florada em que a abelha coletou a matéria prima para a produção das bolotas. 
Este produto também pode ser usado como complemento alimentar dos humanos e 
proporciona bem estar, vigor físico, corrige a alimentação deficiente, além de ser um fortificante 
perspicaz para o organismo e um eficiente energético natural. É comercializado em forma de 
bolotas desidratadas e no Brasil o seu consumo tem aumentado a cada dia. É importante que 
sua umidade seja controlada para evitar que fungos, bactérias e outras leveduras se 
desenvolvam no produto, pois, caso este esteja contaminado, pode causar problemas à saúde. 
O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade do pólen desidratado comercializado para 
consumo humano, usando as amostras enviadas para o Laboratório de Analises Físico-
químicas, do Centro de Estudos Apícola, da Universidade de Taubaté. Foram utilizadas oito 
amostras para o estudo e a metodologia foi baseada naquela empregada pelo Instituto Adolfo 
Lutz, estas foram analisadas da seguinte maneira: pesou-se na balança analítica 2g da 
amostra de pólen em bolotas, em uma placa metálica. Após o ajuste do determinador de 
umidade por Infra-vermelho a 105°C, no modo de secagem Auto Dry, com a margem de erro 
para mais ou menos 0,1 %, procedeu-se a leitura de umidade da amostra. Todas as amostras 
analisadas eram desidratadas. A porcentagem máxima de umidade aceita pela Instrução 
Normativa N° 03, de 19 de janeiro de 2001, segundo o Ministério da Agricultura e 
Abastecimento, é de 4% para pólen desidratado. Sete das oito amostras analisadas estavam 
fora do padrão e apenas uma estava adequada ao consumo. Conclui-se que apenas 12,5% 
das amostras estavam próprias para a comercialização do produto, 87,5% apresentavam nível 
de umidade acima do valor permitido, demonstrando a necessidade de aprimoramento no 
processamento do pólen apícola. 


