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"Quando chove as abelhas 

Começam a trabalhar: 

Moça-branca e a pimenta, 

Mandaçaia e mangangá; 

Canudo, Mané-de-Abreu, 

Tubiba e irapuá." 

 

"Ronca a tataira, 

Faz boca o limão, 

Zoa o sanharão, 

Trabalha a jandaira, 

Busca flor a cupira 

Faz mel o enxú, 

Zoa o capuchú, 

Vai à fonte a jataí, 

Campeia o enxuí, 

Faz mel a uruçu" 

 

Francisco Romano (1840-1891), cancioneiro nordestino 

(Transcrito de Lamartine de Faria & Lamartine, 1964:187). 

Esse poema foi extraído do livro Vida e Criação de Abelhas Indígenas sem Ferrão, Paulo Nogueira Neto (1997). 
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Resumo 

Bioindicação é um método de avaliação de impacto ambiental. Atualmente existe um crescente 

interesse internacional desta prática utilizando abelhas e seus produtos. O mel e o pólen têm demonstrado 

grande capacidade de monitorar a qualidade ambiental e de rastrear suas origens geográficas através da 

análise de concentrações de elementos químicos. No estado de Minas Gerais a mineração é uma das 

principais atividades industriais e se destaca principalmente no centro-sul do Estado, na região conhecida 

como Quadrilátero Ferrífero. Os municípios do Quadrilátero Ferrífero são responsáveis por 72% do total 

da produção de minério de ferro brasileiro, e em função da sua história e dos seus recursos são 

considerados como a mais importante província mineral do Brasil, possuindo além da explotação do 

minério de ferro a de granito, pedra sabão, ouro, manganês entre outros.  

O principal objetivo do presente estudo foi avaliar a utilização do mel e pólen de abelha nativa 

jataí (Tetragonisca angustula) como bioindicador em áreas antropizadas na região do Quadrilátero 

Ferrífero - MG. Nesta pesquisa foram selecionados nove locais e foram realizadas três coletas por local, 

no período de dois anos. Foram determinados no mel e pólen de jataí 45 elementos químicos por ICP 

OES e ICP-MS.  

Para a avaliação dos méis e polens como bioindicadores foram analisadas as concentrações dos 

elementos químicos, e as técnicas usadas foram: Análise Exploratória de Dados, Normalização e Análise 

de Componentes Principais (PCA). Os elementos químicos mais abundantes nas amostras de mel e pólen 

das abelhas jataí nesta pesquisa foram o potássio, seguido do cálcio, fósforo, sódio, enxofre e magnésio. 

As concentrações dos elementos potencialmente tóxicos determinados nos méis de jataí foram abaixo dos 

limites máximos estabelecidos pelas legislações nacionais e internacionais para mel apícola. Entretanto, 

as concentrações máximas de As, Ni e Pb determinadas no pólen de jataí, foram acima dos valores 

máximos estabelecidos pelas legislações nacionais e do MERCOSUL para o mel apícola.  

As normalizações foram obtidas através das divisões das médias das concentrações dos elementos 

químicos, pelas concentrações dos respectivos elementos químicos do padrão NIST 1515. Os valores das 

normalizações separados por local foram apresentados na forma de curvas nos diagramas do mel e do 

pólen. Os resultados nesses diagramas apontaram para correlações positivas entre as amostras e os locais, 

principalmente quando analisado o grupo dos Elementos Terras Raras. Esses resultados indicaram uma 

possível assinatura química no mel e pólen. Nos diagramas das análises de PCA as amostras se separaram 

de acordo com as similaridades das concentrações dos elementos químicos, que foram relacionados às 

contribuições geogênicas e às contaminações antrôpicas dos locais. Dessa forma, neste trabalho, o mel e 

pólen de jataí foram considerados bioindicadores. 
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Abstract 

 
Bioindication is a method of assessing environmental impact. Nowadays, there has been an 

increasing the international interest for this method, in particular using bees and their products. Honey 

and pollen have demonstrated a great capacity to monitoring of environmental quality and determination 

of their geographical origins by means of the analysis of chemical element concentrations. Mining is one 

of the major industrial activities in the State of Minas Gerais, especially in the central-southern portion of 

the State, in the region known as Iron Quadrangle. The Iron Quadrangle municipalities are responsible for 

72% of the total iron ore production in Brazil. Because of its history and resources, this area is considered 

the most important Brazilian mineral province, which exploits, besides iron ore and granite, steatite 

(soapstone), gold, manganese, and among other commodities. 

The main objective of the present study was to assess the capability of honey and pollen produced 

by the native bee known as jataí (Tetragonisca angustula) as bioindicators in anthropized areas of the 

Iron Quadragle, MG. Nine sites were selected for this research and three sampling campaigns were 

carried out in each site during two years. Forty-five chemical elements in honey and pollen of jataí bees 

were analyzed by ICP OES and ICP-MS methods.  

For the evaluation of honeys and pollen as bioindicators, the concentration of their chemical 

elements were analyzed, and the techniques used: Exploratory Data Analysis, Normalization and 

Principal Component Analysis (PCA). The most abundant chemical elements detected in the jataí honey 

and pollen were potassium, followed by calcium, phosphorus, sodium, sulfur, and magnesium. The 

concentrations of the potentially toxic elements determined in jataí honeys were below the maximum 

limits established by national and international legislation for honey bee. The maximum values measured 

in jataí pollen for As, Ni, and Pb exceeded the maximum limits established by the Brazilian and 

MERCOSUL legislation for honey bee. 

The normalizations were obtained by dividing the mean concentrations of the chemical elements 

by the concentrations of the respective chemical elements NIST 1515. The normalization values separated 

by site were presented as curves in the honey and pollen diagrams. The results in these diagrams indicate 

a positive correlation in the behavior between the curves of the samples between the sites. Especially 

when the Rare Earth Elements were analyzed, the results indicated a possible chemical signature in the 

honey and pollen. The PCA analyzes separated the sites to the according to the similarities of the 

chemical concentrations. These results were related to the geogenic contributions and anthropic 

contamination of the sites. Thus, in this work, the honey and pollen of jataí bees were considered as 

bioindicators. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 - DEFINIÇÃO DO TEMA 

O estado de Minas Gerais, do ponto de vista econômico, tem na mineração uma de suas principais 

atividades industriais, sendo que a região que mais se destaca está no centro-sul do estado. Esta região 

com cerca de 7.000 km
2 

caracterizada por um conjunto de serras de forma quase ortogonal e com 

ocorrência de formações ferríferas bandadas, passou a ser chamada de Quadrilátero em 1933, pelo 

geólogo Luiz Flores de Moraes Rego, e de Quadrilátero Ferrífero em 1945, pelo grupo de geólogos do 

DNPM e do U.S. Geological Survey (Ruchkys, 2007). O Brasil é o terceiro maior produtor mundial 

(12,8%) e o estado de Minas Gerais é detentor de 72,5% das reservas de minério de ferro do Brasil, com 

teor médio de 46,3% de Fe (DNPM, 2015). No ano de 2011 a produção nacional representou 14,2% do 

total da produção mundial, sendo o estado de Minas Gerais responsável por 69,1% dessa produção 

(DNPM, 2012). Em 2013 o valor da produção de minério de ferro no Brasil somou R$ 63,3 bilhões, 

14,3% maior em comparação com o ano de 2012, sendo que o estado de Minas Gerais foi responsável 

por 68,8% desta produção (DNPM, 2014).  

A produção brasileira de minério de ferro em 2014 atingiu 411,8Mt (milhões de toneladas), e em 

relação a 2013 houve um aumento de 6,4% (DNPM, 2015). Os municípios localizados no Quadrilátero 

Ferrífero são responsáveis por 72% do total da produção de minério de ferro brasileira e 26,8% do PIB 

de Minas Gerais (DNPM, 2009), e em função da sua história e dos seus recursos é considerado como a 

mais importante província mineral do Brasil, possuindo além da explotação do minério de ferro a de 

granito, pedra sabão, ouro, manganês entre outros. No “ranking” dos dez municípios brasileiros que 

mais geraram receitas de Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) do 2º semestre de 

2013, nove deles são produtores de minério de ferro; com exceção do município paraense Paraupebas, 

com 19,3% da CFEM, os outros oito municípios pertencem à região do Quadrilátero Ferrífero no estado 

de Minas Gerais: Nova Lima (15,8%), Itabirito (7,1%), Mariana (5,2%), Itabira (5,1%), São Gonçalo do 

Rio Abaixo (4,3%), Brumadinho (4,0%), Congonhas (3,6%) e Ouro Preto (1,6%) (DNPM, 2013). 

Apesar da vantagem econômica o processo de incorporação do sistema produtivo ao espaço físico 

tem contribuído de forma expressiva para a alteração ambiental. A intensificação do uso múltiplo dos 

recursos pode acarretar não somente alterações dos ambientes, mas também a fragmentação e perda de 

habitat, com reflexos negativos na biodiversidade e na integridade ecológica desses ambientes, 

sobretudo localizados em áreas com intenso processo de urbanização e industrialização (Calmano & 

Förstner, 1996). O acompanhamento do desenvolvimento sustentável das atividades antrópicas tem o 



Oliveira, F. A. de. Utilização dos Elementos Químicos Determinados em Mel e Pólen de Abelha Nativa ... 

2 

 

objetivo de minimizar a degradação ambiental e garantir manutenção dos recursos naturais (Calmano & 

Förstner, 1996), particularmente importante em municípios em que a atividade mineral é feita há 

décadas, onde o desenvolvimento sustentável deve prevalecer (Castro et al., 2011). 

O estudo de impacto ambiental é um instrumento de avaliação da perturbação do meio ambiente, 

que é norteado por legislações ambientais, mas também é utilizado como ferramenta para questionar e 

atualizar as legislações existentes (Ab'Saber & Müller-Plantenberg, 1994). Uma das ferramentas para o 

estudo do impacto ambiental é o biomonitoramento e a bioindicação. Atualmente existe um crescente 

interesse internacional desta prática utilizando insetos como as abelhas. As abelhas e seus produtos 

apícolas têm demonstrado grande capacidade de bioindicar ambientes poluídos através da correlação dos 

seus teores de elementos químicos com os do ambiente avaliado (Sanna et al., 2000; Porrini et al., 2003; 

Celli & Maccagnani, 2003; Fernández-Torres et al., 2005; Fredes & Montenegro, 2006 e Bogdanov et al., 

2007), e é uma forma prática e de custo relativamente baixo (Raeymaekers, 2006). O Brasil possui grande 

potencial de aderir à utilização das abelhas nos estudos de impacto ambiental, principalmente se 

considerarmos o grande número de espécies nativas. Atualmente essas pesquisas, no território brasileiro, 

estão em fase inicial (Imperatriz-Fonseca et al., 2006; Batista et al., 2012; Pires et al., 2016), e o 

investimento em pesquisas que forneçam desde informações básicas, como aqueles de maior nível de 

detalhamento ainda são escassos.  

Dentre os produtos encontrados dentro de uma colmeia estão o mel e o pólen. O mel é uma 

substância açucarada natural produzida pelas abelhas a partir do néctar das flores ou de secreções de 

partes vivas de plantas ou de excreções de insetos sugadores encontrados sobre as partes vivas das 

plantas. As abelhas transformam e combinam estes materiais coletados com substâncias específicas 

próprias; na sequencia armazenam o produto nos favos ou potes de mel, o mel é constituído 

essencialmente por açúcares, predominantemente glicose e frutose. A cor do mel pode variar de uma 

tonalidade quase incolor a castanho-escuro e sua consistência pode ser fluida, viscosa ou de parcialmente 

a completamente cristalizado. O sabor e o aroma variam, mas geralmente derivam da origem vegetal 

(Codex Alimentarius, 1990). As abelhas enquanto voam sobre flores coletam o pólen que adere às cerdas 

da superfície do seu corpo e das pernas, especialmente na corbícula ou cesta de pólen que é a tíbia da 

perna traseira (Hodges, 1952). Dentro da colmeia, o pólen é removido do corpo da abelha com o auxilio 

da sua língua e mandíbula. O pólen é uma substância gordurosa e importante fonte de proteínas, minerais 

e vitaminas para as abelhas, essencial ao crescimento das larvas, abelhas jovens e adultas. (Bibi et al., 

2008). 

A determinação dos elementos químicos no mel e pólen possibilita a correlação destes produtos 

com a origem geográfica e origem botânica da área de coleta (Fredes & Montenegro, 2006), possibilita a 



Contribuições às Ciências da Terra, Série D, Vol. 76, No 352, 138p., 2017 

 3 

determinação da contaminação proveniente de emissões atmosféricas (Dreistadt et al., 1990), ou ainda 

das perturbações antropogênicas no entorno das colmeias (Bogdanov et al., 2007; Franchini, et al., 

2007). Os elementos presentes no néctar das flores permanecem até sua transformação em mel, pelas 

abelhas. Estes elementos químicos estão presentes em concentração no mel apícola com contribuição 

mineral relativamente baixa, variando de 0,1% a 0,2%, e em mel de “honeydrew” ou melada os valores 

podem ultrapassar 1%. O mel de melada é originário de excreções de alguns insetos sugadores de planta 

enquanto sugam as plantas. (Pohl, 2009).  

As abelhas europeias ou africanizadas Apis mellifera e os seus produtos são os mais utilizados nas 

pesquisas de impacto ambiental. A Apis mellifera é a mais propagada em relação às demais por 

produzirem maior quantidade de mel. Entretanto, a Apis mellifera têm a desvantagem de ser 

relativamente agressiva, característica indesejável principalmente na avaliação ambiental dentro de áreas 

urbanizadas, inclusive sua picada, em pessoas alérgicas, em casos extremos pode levar ao óbito. As 

abelhas nativas sem ferrão chamadas também de abelhas indígenas, são mais dóceis, possuem o ferrão 

atrofiado e ocupam um papel importante na fecundação das plantas. As abelhas nativas possuem 

tamanho e comportamento diferenciados e são capazes de forragear e polinizar algumas espécies não 

polinizadas pela Apis mellifera (Fabichak, 2000). Na América Latina, existem aproximadamente 300 

espécies de abelhas sem ferrão, a maioria delas produtoras de méis de grande aceitação principalmente 

nas regiões produtoras (Carvalho et al., 2005). No Brasil algumas abelhas sem ferrão se adaptam melhor 

ao manejo, mas as informações biológicas e zootécnicas são escassas, muitas ainda não foram sequer 

identificadas em nível de espécie (Pereira, 2015). Dentre a grande variedade de espécies nativas 

inexistem os trabalhos que relacionam os teores dos elementos químicos presentes nesses méis e polens 

com o local de coleta. No entanto, a espécie nativa Tetragonisca angustula (Jataí) vem sendo estudada 

como bioindicador de interferência antrópica no ambiente e segundo Braga & Soares Neto (2009) esta 

espécie apresenta grande potencial quando avaliado o seu índice de sobrevivência em áreas nativas 

antropizadas. Esta espécie nativa de abelha além de possibilitar a continuidade das atividades dentro da 

área a ser estudada, é de fácil condução, não sendo necessária a especialização em apicultura, de 

vestimentas ou equipamentos especiais para seu manejo (Fabichak, 2000). 

1.2 - PROPOSTA DE TRABALHO 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a utilização de mel e pólen de abelha jataí 

(Tetragonisca angustula) como bioindicador em áreas antropizadas na região do Quadrilátero Ferrífero - 

MG. Os objetivos específicos são:  

1. Desenvolver metodologia de determinação dos elementos químicos em ICP-MS no mel e pólen 

das abelhas nativas sem ferrão – Jataí, para este trabalho; 
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2. Determinar as concentrações destes elementos químicos: Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cu, Cs, 

Dy, Eu, Er, Fe, Ga, Gd, Ge, Ho, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nd, Ni, P, Pr, Rb, S, Sb, Sm, Sr, Ti, 

Th, U, Zn, Y e Yb no mel e pólen de abelha meliponídea Jataí; 

3. Correlacionar os dados dos elementos químicos determinados em mel e pólen com a assinatura 

química e com as características antrôpica dos locais de coleta. 

1.3 - ESTRUTURA DA TESE 

CAPÍTULO 1 

 Introdução 

 Objetivos 

CAPÍTULO 2 

 Revisão Bibliográfica 

CAPÍTULO 3 

 Caracterização da área de estudo 

CAPÍTULO 4 

 Metodologia 

Avaliação do Efeito Matriz na Qualidade da Análises 

 Artigo publicado: "Evaluation of matrix effect on the determination of rare earth 

elements and As, Bi, Cd, Pb, Se and In in honey and pollen of native Brazilian bees 

(Tetragonisca angustula - Jataí) by Q-ICP-MS" publicado na revista Talanta (ANEXO 1). 

CAPÍTULO 5 

 Determinação de 54 elementos químicos no mel e pólen de abelha Jataí 

 Artigo submetido: “Mineral contents of honey and pollen from Brazilian native bees” 

submetido na Food Chemistry (ANEXO 2). 

CAPÍTULO 6 

 Resultados Gerais 

CAPÍTULO 7 

 Conclusões 
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CAPÍTULO 2  

REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1- MINERAÇÃO 

Segundo o DNPM (2015) a mineração pode ser definida como a extração de minerais existentes 

nas rochas e/ou no solo. Trata-se de uma atividade fundamentalmente econômica que pode também ser 

referida, como indústria extrativa mineral ou indústria de produtos minerais, considerada como um dos 

setores básicos da economia do país, contribuindo de forma determinante para o bem estar e a melhoria da 

qualidade de vida. 

Historicamente, o setor mineral no Brasil tem sido no cenário econômico, uma atividade de 

destaque. Os recursos minerais são insumos importantes para a economia nacional, fazendo parte da 

história da ocupação territorial (Farias, 2002). Desde o ciclo do ouro até a recente exploração das jazidas 

de minério de ferro, o setor mineral tem fornecido matérias-primas indispensáveis às indústrias do Brasil 

e de outros países (Lima, 2010). Atualmente, o setor mineral brasileiro tem o perfil composto por 95% de 

pequenas e médias minerações (Farias, 2002).  

O Brasil produz cerca de setenta substâncias minerais, sendo vinte e uma pertencentes ao grupo 

de minerais metálicos, quarenta e cinco ao grupo de não metálicos e quatro ao grupo de energéticos. O 

subsolo brasileiro possui importantes depósitos minerais, entre os recursos minerais que merecem 

destaque o nióbio, o minério de ferro, a tantalita, o manganês, o alumínio, o amianto, a grafita, a 

magnesita, o caulim e as rochas ornamentais (Lima, 2010). 

No ano de 2013, o Brasil apresentou importante participação no cenário mundial de reservas 

minerais (DNPM, 2014). Segundo DNPM (2014), nas comparações com os dados das reservas 

econômicas baseados nos dados fornecidos pelo United States Geological Survey (USGS), em relação ao 

resto do mundo, o Brasil é possuidor das maiores reservas de nióbio (98,2%), barita (53,3%) e grafita 

natural (50,7%). O país se destacou também por ocupar a posição de segundo maior detentor das reservas 

de tântalo (36,3%) e terras raras (16,1%). Os minérios de ferro (13,6%), estanho (10,0%) e níquel (13,7%) 

também apresentaram participação significativa de valores de reserva a nível mundial (DNPM, 2014) 

Em relação ao minério de ferro, as reservas medidas no Brasil alcançam 33 bilhões de toneladas, 

o que correspondeu cerca de 9% das reservas mundiais de 370 bilhões de toneladas. No estado do Pará o 

mineral predominante é a hematita, enquanto que em Minas Gerais o itabirito é o predominante, o teor de 

ferro nesses minerais é de, respectivamente, 60% e 50%. Esse alto teor de ferro destaca o Brasil no 
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cenário mundial (Lima, 2010). Nesse contexto, a importância do setor mineral no comércio exterior 

brasileiro fica evidente, os bens primários do setor mineral perfazem 23,7% do total de matérias primas e 

bens intermediários exportados pelo Brasil, sendo o minério de ferro responsável por 88,9% desse 

percentual (Figura 2.1) (DNPM, 2014). 

 
Figura 2.1 Composição das exportações dos bens minerais primários no Brasil (2013). Fonte: DNPM, 

2014 

A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) no Brasil, em 2014 

relativas ao minério de ferro totalizou R$ 1,1 bilhão, queda de 40,5% em relação a 2013, o que 

representou 63,1% da arrecadação total da CFEM (DNPM, 2015). No Brasil, as substâncias que mais 

arrecadaram em 2013 foram: ferro (76,6%), cobre (4,1%), ouro (2,4%), calcário (1,9%), granito (1,9%) e 

bauxita (1,6%), e as demais substâncias contribuíram com 11,5% da arrecadação da CFEM (Figura 2.2) 

(DNPM, 2014). Os estados com maiores arrecadações em 2013 foram Minas Gerais (50,8%) e o Pará 

(33,9%), arrecadaram juntos aproximadamente 85% do total da CFEM, sendo que os municípios 

pertencentes ao Quadrilátero Ferrífero – MG, juntos contribuíram em 41,9% da arrecadação total. O 

Estado de Minas Gerais possui em sua história de desenvolvimento uma grande relação com as atividades 

de mineração. A região do Quadrilátero Ferrífero, em especial, abriga um conjunto de rochas arqueanas e 

paleoproterozóicas, contendo grandes jazidas mineral de interesse econômico, tais como o ferro, 

alumínio, ouro, manganês e pedras semi-preciosas, dentre outros que desde o final do século XVII vem 

sendo exploradas (DNPM, 2014).  
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Figura 2.2 - Arrecadação da CFEM por substância mineral no Brasil (2013). Fonte: DNPM, 2014. 

O setor da mineração gera renda e emprego, entretanto o passivo ambiental deve ser levado em 

consideração dentro dos empreendimentos. A mineração é considerada atividade potencialmente 

poluidora de acordo com a Resolução CONAMA n
o.
 1 de 1986, que implica em algumas restrições e até 

proibição para o seu exercício em determinadas áreas. Dentro do Quadrilátero Ferrífero existem diversas 

minas em operação e/ou desativadas (Figura 2.3).  

2.1.1 - Impactos Ambientais da Mineração 

Segundo Barreto (2001) a questão ambiental na mineração é diferente dos outros setores 

econômicos por algumas razões. Uma das razões é no sentido que o setor mineral seria mais sensível às 

questões ambientais versus desenvolvimento, onde o objeto da atividade mineral é a extração de um 

recurso natural, ao contrário dos outros setores, que simplesmente os incorporam à sua atividade 

produtiva. 

Outro motivo é relacionado à impossibilidade da recuperação da área com base no princípio da 

reconstituição, uma vez que o minério foi retirado, não existe a possibilidade de reposição. Alem disso 

existe o impacto ambiental visual, observado principalmente nas minas e atividades extrativas a céu 

aberto. Dentro da mineradora a área de lavra também é considerada responsável pela grande 

movimentação de material na atividade extrativa (Barreto, 2001), que gera diretamente os outros tipos de 

poluição. Segundo Salomons (1995) as principais fontes responsáveis pela emissão de metais no 

ambiente, no caso da mineração, são a erosão das pilhas de estéreis, os rejeitos das operações de 

beneficiamento e a drenagem. As relevâncias desses impactos estão relacionadas diretamente com a 

proximidade das áreas urbanas (Barreto, 2001). 

De acordo com Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (1987) apud Barreto 

(2001), os principais impactos da atividade da mineração são: alteração de lençol de água subterrâneo, 

poluição sonora, visual, da água, ar e solo, impactos sobre a fauna e a flora, assoreamento, erosão, 

mobilização de terra, instabilidade de taludes, encostas e terrenos em geral, lançamento de fragmentos e 
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vibrações. Segundo Farias (2002), no Brasil, os principais problemas originários da mineração podem ser 

listados em quatro categorias: poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, e subsidência do terreno.  

As preocupações com os problemas ambientais são recentes, e só a partir de inícios da década de 

1990, com o relatório Brundtland e da Rio-92 que os problemas causados pelas mineradoras tornarem-se 

mais discutidos. Os resultados das discussões vão ao encontro aos desafios, acrescido de um importante 

alerta, de que não somente o garimpo é responsável pelos impactos ambientais provocados pela atividade 

mineral. As discussões alertam para a necessidade de maior atenção no equacionamento do tema rejeito, 

buscando um maior aproveitamento da jazida e minimização da degradação do meio ambiente, sendo este 

um desafio de grande parte dos empreendimentos minerários (Barreto, 2001). A atividade de mineração 

deve sempre ser regida pelos princípios do desenvolvimento sustentável, buscando a qualidade de vida 

das populações direta e indiretamente afetadas e as suas futuras gerações e, sobretudo atender aos 

cuidados com o meio ambiente (Farias, 2002; Lima, 2010). Existem diversos instrumentos utilizados para 

minimizar impactos ambientais causados pelo desenvolvimento de atividades econômicas consideradas 

potencialmente poluidoras, tais como os legais, os econômicos e os técnicos (Barreto, 2001). 

Impactos da exploração do ouro 

O ouro metal encontrado na natureza no seu estado nativo (Au), se apresenta denso e com cor 

amarela brilhante. O ouro é empregado em ligas, normalmente expressas em quilates e o que indica a sua 

qualidade em um total de 24 partes (DNPM 2009). Existem duas formas de extração e beneficiamento do 

ouro, a primeira é a produção formal realizada por grandes empresas do setor e a de caráter mais informal, 

realizada por garimpeiros e com técnicas rudimentares (DNPM 2001). Na produção formal, as lavras 

desenvolvem-se tanto em cavas a céu aberto quanto em minas subterrâneas. O minério explotado, britado, 

peneirado, moído e classificado.  

No beneficiamento do ouro o objetivo fundamental é a recuperação do metal, devido a suas 

baixas concentrações no ambiente os processos compreendem: gravíticos, hidrometalúrgicos por 

lixiviação, seguidos por recuperação de ouro em soluções contendo cianeto, e os processos de 

concentração por flotação, que consistem em separar o ouro por flutuação, por meio da afinidade iônica 

do metal com os reagentes utilizados. Esta atividade possui uma grande quantidade de estéril produzido, 

expressas em toneladas, em relação à grama do minério extraído. Outro impacto ambiental é a 

possibilidade de se gerar drenagens ácidas, através da oxidação dos sulfetos, com a liberação de arsênio 

na presença de rochas ricas em sulfetos, como a pirita, arsenopirita, e pelo efluente rico em compostos 

químicos (Trindade e Barbosa, 2002).  
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Segundo Farias (2002) os principais impactos ambientais decorrentes da exploração do ouro são: 

desmatamentos e queimadas; alteração na qualidade do regime hidrológico dos cursos de água; presença 

de mercúrio metálico ao ar livre pela queima; processos erosivos; mortalidade da ictiofauna; fuga de 

animais silvestres; poluição química na hidrosfera, biosfera e na atmosfera. Os impactos da mineração nas 

áreas urbana têm especial importância devido à proximidade entre as áreas mineradas e as áreas habitadas 

que são agravados com o grau de ocupação urbana (Farias, 2002). O impacto mais significativo dessa 

atividade se deve ao uso do mercúrio nos garimpos para a recuperação do ouro. Há formação de uma 

amálgama, devido à grande afinidade entre os dois elementos. Essa amálgama é um composto 

intermetálico e sua decomposição é feita pelo aquecimento com tochas para volatizar o mercúrio, 

formando uma esponja de ouro (Trindade et al., 2002). 

Impactos da exploração do calcário e brita 

Inicialmente os calcários dolomíticos do Quadrilátero Ferrífero foram explorados desde o período 

colonial para construção das igrejas, obras de arte, palácios e monumentos da região. No fim do século 

XIX a indústria siderúrgica e de carvão vegetal, utilizavam calcários e dolomitas como matérias-primas 

para fundentes, escorificantes e refratários. Atualmente o minério produzido tem aplicação na siderurgia 

(fundente); na agricultura (corretivo de solo) e construção civil (decoração e matéria-prima). Na 

agricultura o pó de calcário é utilizado para corrigir o pH do solo e proporcionar condições adequadas 

para o crescimento das plantas. O minério beneficiado é utilizado na siderurgia, como componente 

fundamental na fabricação do aço, por aumentar a fluidez da escória. Utilizado na indústria da construção 

civil, em forma de brita e areia na composição do concreto e no paisagismo, como britas decorativas para 

jardins. Utilizado também na arquitetura, o minério é aplicado em pisos e acabamentos de excelente 

qualidade (BEMIL, 2012).  

A lavra de calcário dolomítico é explorada a céu aberto, em bancadas subverticais a meia encosta, 

o desmonte é feito através de explosivos, sendo as bancadas desenvolvidas por sucessivas detonações e 

beneficiamento (britagem e classificação granulométrica) a úmido. As fontes de emissão de poeiras são 

múltiplas na mineração, constituindo-se o principal impacto incidente sobre a atmosfera e podendo 

contribuir para a degradação da qualidade do ar na região de entorno do empreendimento (BEMIL, 2012). 

A lavra de brita também é explotada a céu aberto e o principal impacto é o atmosférico devido ao 

decapeamento do solo para extração do material; remoção da cobertura vegetação, com impactos sobre 

fauna e flora; alteração das águas superficiais; descaracterização da paisagem; e o impacto auditivo com a 

elevação do nível de ruído devido à movimentação de veículos e utilização de explosivos (Copam, 2011). 

Os principais locais de emissão de poeiras na exploração de calcário são encontrados: na 

instalação de tratamento, durante as operações de britagem, peneiramento e transporte por correias; nas 
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operações de perfuração e desmonte de rocha, sobretudo aquelas relacionadas ao fogo primário; na 

movimentação de máquinas, particularmente os caminhões que fazem o transporte interno, no piso dos 

acessos; no transporte de estéril constituído por solos e rocha alterada para a formação da pilha estoque, 

até nas pilhas de produtos (pó de pedra) que permanecem em estoque nos pátios sofrendo a ação contínua 

dos ventos e no transporte dos produtos até o destino final. Os britadores e peneiras são os que produzem 

maiores níveis de ruídos, seguidos pelas bombas e compressores utilizados na perfuração da rocha. Os 

principais resíduos a serem gerados na operação do empreendimento são: do refeitório, domésticos, 

industriais, sanitários, não inertes e não perigosos, além do estéril de mina (BEMIL, 2012). 

Impactos da exploração do ferro 

A exploração de ferro é fonte de geração de poeira e ruído, oriundos das operações de lavra e 

beneficiamento da empresa, porém, deve ser objetivo da empresa monitorar e acompanhar essas emissões, 

com o objetivo de mantê-las restritas à área da empresa. Dependendo das características do minério 

(friável), a empresa deve ou não utilizar explosivos, e deve utilizar do monitoramento da vibração e do 

impacto da alteração do nível de ruído sobre a fauna (SAFM, 2010)  

A produção de poeira depende diretamente da força dos ventos para se propagar e alterar a 

qualidade do ar. Assim, no momento de se projetar a localização das pilhas de estéril, estradas e 

instalações auxiliares, assim como a construção de barreiras e obras para mitigação do referido impacto é 

importante o conhecimento da direção e velocidade do vento. Outros fatores também influenciam o 

alcance da nuvem de partículas transportadas, entre eles, a pluviometria, cobertura vegetal, ações 

antrópicas e principalmente a umidade do ambiente e o solo. Durante o período de estiagem as atividades 

geram mais poeira e é necessário de forma planejada intensificar a aspersão das pistas, para a 

umidificação do solo. A possibilidade de construção dos taludes da cava e pilhas de estéril bem planejado, 

com uma possível revegetação, minimiza os focos de erosão e de carreamento de sedimentos para jusante, 

garantindo uma melhor manutenção e correção dos fatores geotécnicos. Estas práticas visam diminuir o 

risco de impactos nos recursos naturais físicos e bióticos, principalmente nos cursos d’água (SAFM, 

2010b). 

A exploração de ferro gera efluentes (oleoso, sanitários, pluviais, residuárias do beneficiamento), 

emissões atmosféricas (abertura de estradas e acessos; tráfego de veículos em vias e áreas não 

pavimentadas; desmatamento e destoca; obras de movimentação de solo inconsolidado), resíduos sólidos, 

ruídos e rejeitos. O uso de água de codisposição de estéril e rejeito em forma de pasta são fatores 

fundamentais na viabilização do projeto, além de ser um fator ambiental importante. A empresa deve 

tentar reduzir do uso de água nova no processo e trabalhar o uso racional do espaço disponível. O 

reaproveitamento do maior volume possível de água para o processo, bem como aperfeiçoamento dos 
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controles ambientais a serem implantados deve ser estudado. Em algumas empresas todos os diques 

(rejeito, reservatório ou sedimentação de finos) estão localizados e concentrados em uma única bacia, o 

que pode facilitar o controle do uso da água (SAFM, 2010). 

Impactos da exploração de pedra-sabão 

O esteatito, comercialmente conhecido como pedra-sabão, é uma rocha metamórfica composta 

por talco, dolomita e anfibólios, é abundantemente encontrado no Quadrilátero Ferrífero brasileiro, em 

Minas Gerais (Quintaes, 2006). A pedra-sabão e seus resíduos são usados, intensamente, na indústria 

cerâmica, têxtil, farmacêutica, inseticidas, cosmético, sabões, tintas, papéis e refratários (Santos, 2009). A 

aplicação do esteatito como artesanato foi observada desde o século XVII, e devido à pequena dureza 

apresentada, o nome “pedra-sabão” foi conferido à rocha pelos artistas da época barroca, dos quais o mais 

conhecido é Antônio Francisco Lisboa, o “Aleijadinho” (Quintaes, 2006). Segundo Santos (2009), o 

esteatito é explorado na região, constituindo um fator de desenvolvimento regional vinculado ao 

artesanato e à fabricação de panelas, balaustres, lareiras, objetos decorativos e utilitários em pedra-sabão, 

que agregam valor aos produtos e geram emprego e renda para a população local excluída do mercado 

formal de trabalho. Esta tradição da utilização das panelas de pedra-sabão na culinária ainda se mantém 

ativa (Quintaes, 2006). 

Dentro das mineradoras os maiores impactos são a poeira e ruídos, oriundos da área da lavra. 

Entretanto é no processo de produção das peças de artesanato, que os trabalhadores e a população no 

entorno, inclusive as crianças e bebês levados pelas mães para os locais de trabalho, são expostos à 

intensa emissão de poeira mineral na atmosfera (Souza, 2003; Bezerra, 2003). Essa produção, de caráter 

informal e de base familiar, ocorre em oficinas instaladas nas proximidades dos domicílios, além de ser 

um processo de trabalho rudimentar, com baixo grau de mecanização, observando-se a utilização de 

tornos e serras elétricas em algumas oficinas, predominando o trabalho manual (Santos, 2009), e a quase 

inexistência da utilização de equipamentos de Proteção Individual (EPIs), tanto nas oficinas quanto nas 

frentes de lavra (Bezerra, 2003). 

A poeira gerada pelo manuseio da rocha causa vários tipos de doenças pulmonares 

(pneumocomioses) e irritações cutâneas (Bezerra, 2003). Segundo Souza (2003) as doença pulmonar 

causada pelo talco são quatro, sendo três delas relacionadas à aspiração e se diferenciam entre si, pela 

composição do pó aspirado. O talco aspirado pode ser puro (talcose), estar associado a partículas de sílica 

(talcossilicose), ou a fibras de asbesto (talcoasbestose). Além disso, outra preocupação é referente às 

instalações das oficinas dos artesões que não obedecem às condições mínimas de segurança (Souza, 

2003). 
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Outro aspecto toxicológico importante está relacionado aos utensílios de pedra-sabão como a 

utilização das panelas feitas deste material. Quintaes (2006), concluiu em seu trabalho que o processo de 

cura da panela é altamente recomendado, e devido à transferência significativa de ferro, cálcio, magnésio 

e manganês para os meios de cocção. A estocagem de alimentos por período superior a 24 h foi 

desaconselhável pela autora devido ao favorecimento da migração de níquel para o alimento. Todavia, a 

migração dos metais durante a vida útil do recipiente continua desconhecida (Quintaes, 2006).  

Segundo Santos (2009), é vital que os processos de pesquisa e educação comunitária não só 

minimizem a geração de pó e restos de pedras, como o tratamento adequado aos resíduos, inclusive como 

matéria-prima para outros processos industriais. Entretanto, inúmeros problemas que incluem a 

informalidade do processo produtivo, desarticulação do setor produtivo com o artesanato e a indústria do 

turismo, entre outros, constituem entraves ao pleno desenvolvimento da indústria da pedra-sabão na 

região (Santos, 2009). 
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Figura 2.3 - Mapa geológico regional dos depósitos minerais do Quadrilátero Ferrífero. Fontes: Mapa Geológico do Brasil, 1:2.500.00; Mapa de 

Recursos Minerais e Associações Metalogenéticas do Brasil, 1:2.500.000; Mapa de Recursos Minerais Industriais e Energéticos do Brasil. 
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2.2 - MONITORAMENTO AMBIENTAL 

2.2.1 - Poluição Ambiental 

Os conceitos de poluição ambiental são diversos e podem ser separados em conceitos extraídos de 

referencial legal e referencial técnico (Cerri Neto & Ferreira, 2009). 

Batalha, 1986 (Glossário de Engenharia Ambiental – DNPM), conceituou poluição como 

qualquer interferência prejudicial aos usos preponderantes das águas, do ar e do solo, previamente 

estabelecidos. Segundo a Lei Federal 6.938 de 31 de agosto 1981, Política Nacional do Meio Ambiente, 

a poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente; 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às 

atividades sociais e econômicas; c) afetam desfavoravelmente a biota, d) afetam as condições estéticas 

ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

vigentes (Brasil, 1981). Para Sánchez (2006) poluição é conceituada como introdução no meio 

ambiente, de qualquer forma de matéria ou energia que possa afetar negativamente o homem ou outros 

organismos.  

Considerando os conceitos de poluição, a poluição ambiental pode ser indicada através da 

avaliação do ambiente perturbado. 

2.2.2 - Monitoramento Ambiental 

O monitoramento ambiental é um processo de estudo, com contínuo acompanhamento sistemático 

das variáveis ambientais, coleta de dados, identificação e avaliação dos fatores quantitativos e 

qualitativos das condições dos recursos naturais em um determinado período, e variações temporais. 

Segundo Valle (2004), o monitoramento ambiental pode ser definido como um sistema contínuo de 

observação, medição e avaliações que objetiva documentar e alertar os impactos, ou mudanças. O 

monitoramento ambiental deve oferecer informações imediatas, quando um indicador de impactos se 

aproxima de valores críticos e oferecer informações que permitem avaliar as possíveis medidas 

corretivas para modificar ou ajustar as técnicas utilizadas (Valle, 2004).  

O monitoramento de resíduos tóxicos e de algumas categorias de químicos assume grande 

importância no caso da exposição ao ser humano. As rotas mais frequentes de exposição ao homem são 

a ingestão, o contato epidérmico e a inalação. Esse monitoramento pode exigir testes biológicos, exames 

laboratoriais e acompanhamento clínico dos seres humanos expostos, e seus resultados devem ser 

cuidadosamente analisados guiados pela legislação trabalhista (Valle, 2004). O monitoramento 

ambiental da área de entorno deve ser definido caso a caso, com base na avaliação de riscos à saúde 

humana e ao meio ambiente. 
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Os resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas geradas por uma instalação devem 

ser monitorados para que medidas corretivas necessárias possam ser tomadas em tempo hábil, afastando 

o risco de penalidades estabelecidas pelo órgão ambiental controlador (Valle, 2004). Uma das principais 

características do monitoramento ambiental de poluentes é a possibilidade de se estabelecer padrões de 

referência. Contudo, a subjetividade dos conceitos é um dos fatores que mais contribui para gerar 

insegurança jurídica, e falta de consenso entre os especialistas (Cerri Neto & Ferreira, 2009). A 

possibilidade de se estabelecer padrões ou de associar a poluição com parâmetros físicos, químicos ou 

físico-químicos que possam ser estabelecidos valores de referência conhecidos como padrões 

ambientais (Sánchez, 2006) podem favorecer o maior controle da determinação da poluição. 

O método biológico de monitoramento da poluição é baseado no princípio da utilização da biota e 

das suas interações com o ambiente exposto (Reichrtova, 1995). A bioindicação está relacionada com as 

informações referentes à qualidade do ambiente, quando o monitoramento biológico é o método que 

fornece parâmetros quantitativos (Mejstrik & Pospisil, 1988 apud Reichrtova, 1995). Desta forma, o 

monitoramento subsidia medidas de planejamento, controle, recuperação, preservação e conservação do 

ambiente de estudo, auxiliando na definição das políticas ambientais. 

2.2.3 – Biodisponibilidade de poluentes 

A degradação ambiental decorrente do processo de antropização tem levado à exposição de 

organismos a poluentes, como derivados de emissões atmosféricas provenientes de: fábricas, 

siderúrgicas, minerações, escapamentos de automóveis, depósitos de lixo entre outros. Tal exposição 

causa alterações significativas em algumas espécies da flora e da fauna a qual as condicionam como 

espécies bioindicadores da poluição local (Hoffman et al., 2002). Dentro do estudo da toxicologia a 

avaliação da presença ou ausência de espécies dentro de um ecossistema e a tolerância destas espécies à 

poluição proporciona um indicador sensível e confiável da situação das condições ambientais (Hoffman 

et al., 2002).  

Calmano & Förstner (1996) afirmam que a mobilidade e biodisponibilidade dos poluentes e suas 

interações com a biota é devido aos critérios e considerações da qualidade ambiental, sendo que a maior 

rota de exposição das substâncias químicas para a cadeia alimentar é através dos sedimentos 

(transferência direta). Os sedimentos de interesse ambiental são aqueles que por sua posição espacial, 

mineralogia e características físico-químicas podem disponibilizar metais para a água e para a biota 

(Solomons, 1995). Dentre as atividades humanas, a contaminação por elementos traço, é uma herança 

inevitável do desenvolvimento da sociedade humana, principalmente em áreas de mineração (Costa et 

al., 2015). 



Oliveira, F. A. de. Utilização dos Elementos Químicos Determinados em Mel e Pólen de Abelha Nativa ... 

16 

 

As características do solo (sedimento) como composição mineral; forma, tamanho e superfície 

específica dos grãos; textura e espaços intersticiais influenciam a distribuição e mobilidade dos 

elementos químicos. As partículas inorgânicas, os materiais clásticos em associação aos detritos 

orgânicos disponibilizam substratos variados para fixação de íons metálicos (Cheremisinoff, 2002). As 

partículas sólidas ou líquidas quando dispersas no ar são denominadas de material particulado, e podem 

ser provenientes tanto de fontes naturais como de fontes antropogênicas (García et al., 2006). 

As variações do conteúdo material particulado podem ser caracterizadas em função do controle 

dos seguintes fatores: geologia da região, concentração dos elementos metálicos, características 

hidrológicas, tipo de vegetação, mineralização (Porrini et al., 2003), variação de especiação que ocorre 

durante os condicionantes físico-químicas do meio ambiente (Tessier et al., 1979; Förstner & Wittmann, 

1981; Ure & Davidson, 1995) entre outros.  

A diferença fundamental entre os elementos químicos e outros poluentes, como os agrotóxicos, é 

a sua forma de introdução e sua relação com o meio ambiente. Os agrotóxicos se dispersam rapidamente 

tanto em relação ao tempo quanto ao espaço, variando de acordo com os compostos químicos, e são 

degradados através de vários fatores ambientais durante longos ou curtos períodos de tempo. Por outro 

lado, os elementos químicos são emitidos continuamente por fontes naturais e antropogênicas, e eles não 

são degradados, permanecendo nos ciclos físicos e biológicos (Porrini et al., 2003). Segundo Hoffman 

et al. (2002) no campo da toxicologia terrestre existem relatórios de contaminantes antropogênicos que 

afetam a fauna incluindo os casos de poluição do arsênio e de emissões de fumaça toxica. 

Historicamente a poluição já causou graves efeitos. 

Atualmente, diversos são os trabalhos que buscam avaliar as perturbações do ambiente com 

indicadores biológicos. Alguns trabalhos têm apresentado sucesso com a utilização de insetos sociais 

como bioindicadores. As características como: o elevado número de indivíduos presentes em suas 

colônias (maior quantidade de substrato analítico); indivíduos trabalhadores que recolhem e patrulham 

alimentos (na área ao redor do ninho); insetos com uma elevada ingestão/produção (definido como a 

relação entre os alimentos consumidos e aumento de peso); indivíduos trabalhadores ativos, o que resulta 

em concentrações de poluentes nos seus tecidos e nos seus produtos (Price et al., 1974 apud Urbini et al., 

2006). 

2.2.4 – Abelhas como Biondicador 

Segundo Market, 2007, “um bioindicador é um organismo (ou parte de um organismo ou uma 

comunidade de organismos) que contém informações sobre a qualidade do meio ambiente (ou parte do 

meio ambiente). Um biomonitor, por outro lado, é um organismo (ou parte de um organismo ou uma 
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comunidade de organismos) que contém informações sobre o conteúdo quantitativo aspectos da 

qualidade do meio ambiente.” 

As abelhas são insetos sociais muito organizados que são capazes de percorrer grandes distâncias 

no entorno da colmeia à procura de néctar, pólen e exudatos de plantas. O mel comumente encontrado nas 

colmeias é formado por néctar de plantas, secreção de plantas ou excreção de insetos sugadores de plantas 

que são coletados, desidratados e transformados em mel pelas abelhas (Codex Alimentarius FAO/OMS, 

2001; European Directive 2001/110/CE, 2002). O pólen consiste por grãos microscópicos oriundo da 

parte masculina da planta que é coletado nas flores pelas abelhas é transportado para dentro da colmeia. O 

pólen apícola encontrado dentro da colmeia é o resultado da aglutinação do pólen das flores, coletado 

pelas abelhas operárias. Após coletado, o pólen transportado para a colmeia pelas abelhas, em suas patas 

traseiras, precisamente nas corbículas, é descarregado pelas abelhas nos alvéolos dos favos ou potes onde 

é comprimido pela cabeça das abelhas operárias até a obtenção de massa compacta. Essa massa sofre 

transformações, por ação de micro-organismos e de enzimas advindas de secreções mandibulares das 

abelhas. Ao término das transformações, o pólen apícola armazenado é denominado em alguns trabalhos 

como “pão de abelhas”. O pólen para consumo humano normalmente é coletado na entrada dos ninhos 

(Free, 1967; Donadieu, 1979). Evidências da exploração de colmeias pelo ser humano são descritas desde 

o tempo pré-histórico com pinturas em rochas mesolíticas na África, Índia e Espanha e em ilustrações no 

Egito datadas de 2400 a 600 A.C. (Crane, 1983). 

O mel é uma substância açucarada natural produzida pelas abelhas a partir do néctar das flores ou 

de secreções de partes vivas de plantas ou de excreções de insetos sugadores encontrados sobre as partes 

vivas das plantas. As abelhas transformam e combinam estes materiais coletados com substâncias 

específicas próprias, na sequencia armazenam nos favos de mel para amadurecer. O sabor e o aroma 

variam, mas geralmente derivam da origem vegetal (Codex Alimentarius, 1990). As abelhas enquanto 

voam sobre flores coletam o pólen que adere aos pelos das patas e do corpo. Na colmeia, o pólen é 

removido do corpo através da língua e a mandíbula das abelhas. O pólen é importante fonte de proteínas, 

substâncias gordurosas, minerais e vitaminas para as abelhas, essencial ao crescimento das larvas, abelhas 

jovens e adultas (Bibi et al., 2008). 

As abelhas, a partir da colmeia, voam sobre a área circundante e casualmente entram em contato 

com plantas, água, ar e solo, permitindo que as partículas em suspensão sejam depositadas nos pelos de 

seu corpo (Celli & Maccagnani, 2003, Porrini et al., 2003), ou inaladas e impregnadas em seu aparelho 

respiratório (Rissato et al., 2006) todo esse material coletado é levados ao interior da colmeia (Celli & 

Maccagnani, 2003, Pohl, 2009; Porrini et al., 2003). De modo geral, a colmeia é um sistema estável de 

amostragem, sendo que os produtos podem indicar fontes antrópicas e geogênicas em um período no 
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ambiente (Raeymaekers, 2006). O hectograma da abelha, apresentado na Figura 2.4, demonstra o especial 

instrumento de coleta de alimento da colmeia.  

Um dos primeiros estudos utilizando abelhas como bioindicador foi realizado em 1938 por 

Svoboda & Peterka (1938) em uma região industrial da antiga Tchecoslováquia. Neste estudo os autores 

reportaram bioacumulação de arsênio nas abelhas e nos anos seguintes estudos foram realizados em 

abelhas avaliando a bioacumulação de elementos traço entre outros (Svoboda, 1962). Atualmente o mel 

(Raeymaekers, 2006; García et al., 2006; Celli & Maccagnani, 2003; Fernández-Torres et al., 2005), e o 

pólen (Conti & Botrè, 2001; Magalhães, 2010) são considerados bioindicadores versáteis e eficientes, e 

têm sido usados para monitorar elementos traço em áreas urbanas (Enrich et al., 2007; Raeymaekers, 

2006; García et al., 2006), poluição em minas de urânio (Iskander, 1996), e no monitoramento de 

pesticidas e herbicidas (García et al., 2006; Conti & Botrè, 2001), e de resíduos poluentes industriais 

(García et al., 2006). O mel e o pólen utilizados nesses estudos são oriundos da espécie Apis mellifera, 

altamente difundida em todo mundo. Na Tabela 2.1 estão apresentadas algumas das principais literaturas 

consultadas. 

As abelhas são insetos sensíveis à perturbação do ambiente, tanto que nas últimas décadas há um 

crescente interesse e preocupação global relacionada com a saúde das abelhas. Nos EUA e na Europa, 

principalmente, tem-se observado significativo desaparecimento de colônias inteiras de abelhas do gênero 

Apis (Pires et al., 2016). Essa misteriosa síndrome, chamada de “Colony Collapse Disorder” (CCD), com 

causa ainda desconhecida, pode ser relacionada a múltiplos fatores (Van der Zee et al., 2012; United 

States Department of Agriculture (USDA), 2016). Esses casos de CCD têm motivado a sociedade a 

monitorar e estudar melhor as abelhas e seus produtos. O efeito direto do desaparecimento das abelhas é o 

decréscimo na atividade de polinização nas plantas, a qual compromete a produção de alimentos no 

mundo (Van der Zee et al., 2012; Di Marco, 2016). Atualmente no Brasil existem apenas dois estudos de 

casos de desaparecimento de Apis mellifera que se assemelham com casos de CCD, esses estudos no país 

são incipientes, sendo inexistentes pesquisas neste sentido com abelhas sem ferrão (Pires et al., 2016).  

No Brasil, os estudos iniciais utilizando mel e pólen como bioindicador ambiental também 

utilizaram produtos de Apis mellifera. Batista et al. (2012) coletaram e analisaram 54 amostras de mel de 

Apis oriundas de vários estados do Brasil, correlacionaram os resultados com a origem geográfica, 

aplicaram a ferramenta de data mining. Os resultados desse trabalho demonstraram a possível correlação 

do mel com os locais de coleta. No estado de Minas Gerais, Magalhães (2010) avaliou os produtos 

apícolas (mel e pólen) como bioindicadores de poluição ambiental em quatro regiões antropizadas. Os 

valores determinados pelo autor no mel e pólen dos elementos químicos no mel coletado estiveram abaixo 

dos considerados tóxicos pela legislação vigente, mas o pólen coletado dentro das colmeias apresentou 
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valores acima dos estabelecidos pela legislação vigente para mel. Neste mesmo estudo foram realizadas 

análises dos tipos polínicos. Magalhães (2010) concluiu que o pólen foi melhor indicador de poluição 

ambiental do que o mel.  

Os meliponíneos ou abelhas sem ferrão (ASFs) fazem parte da subfamília Meliponinae, família 

Apidae que se divide nas tribos Meliponini e Trigonini (Nogueira Neto, 1997). Os meliponíneos são 

abelhas nativas que possuem o ferrão atrofiado e sua a criação é denominada de meliponicultura 

(Nogueira Neto, 1997). Na América Latina, existem aproximadamente 300 espécies de ASFs, a maioria 

delas produtoras de méis de grande aceitação principalmente nas regiões produtoras (Carvalho et al., 

2005). No Brasil as ASFs, chamadas também de abelhas indígenas sem ferrão ou abelhas silvestres do 

Brasil, compõem mais de 180 espécies (Fabichak, 2000). A variabilidade alta entre os méis de diferentes 

meliponíneos evidencia a necessidade de padrões individuais para os produtos dessas abelhas (Anacleto et 

al., 2009). Dentre as ASFs a jataí (Tetragonisca angustula) caracteriza-se como uma espécie de ampla 

distribuição geográfica, presente em vários países, ocorre naturalmente em 16 estados brasileiros 

inclusive em áreas urbanas (Nogueira Neto, 1997).  

A abelha jataí caracteriza-se como uma espécie de ampla distribuição geográfica, facilmente 

adaptadas às áreas de mata e fazem seus ninhos nos ocos de troncos de árvores, fenda de pedras, buracos 

no solo ou pendurados em galhos de árvores, encontradas inclusive em áreas urbanas (Fabichak, 2000). 

As ASFs também se adaptam em caixas racionais que imitam o seu hábitat original. (Carvalho et al., 

2005; Fabichak, 2000). Dentro da colmeia a função da abelha rainha é de depositar os ovos para aumentar 

o numero de indivíduos. O ninho ou colmeia construído pela jataí é praticamente em forma de disco, o 

ninho é separado com cera e resina (batume), que está presente na parte superior e inferior do núcleo 

(Fabichak, 2000). As abelhas (obreiras) da colmeia dos meliponídeos vivem em média de 30 a 40 dias, 

quando a coleta de pólen e néctar é intensa (Fabichak, 2000). É interessante observar que as abelhas jataí, 

por ocasião do inverno, ou até mesmo com tempo nublado, não costumam sair para forragear com a 

mesma frequência de quando o tempo está ensolarado e pode ser observada uma diferença na produção de 

mel em relação ao clima.  

As abelhas nativas sem ferrão são responsáveis pela polinização de diversas espécies de plantas 

(Imperatriz-Fonseca et al., 2006) do ecossistema e da agricultura (Rundlöf et al., 2015), especialmente 

espécies nativas (Barth et al., 2013). Os meliponíneos contribuem diretamente para a preservação da 

biodiversidade (Sawaya et al., 2006), e podem ser responsáveis por 30% a 90% das polinizações da flora 

nativa dependendo do ecossistema (Kerr, 1997). Além disso, as abelhas sem ferrão possuem alta 

variabilidade genética devido à menor pressão de seleção (artificial), sendo consideradas mais resistentes 

às doenças e parasitas de abelhas (Sawaya et al., 2006). A presença de abelhas nativas próximo aos locais 
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com casos de desaparecimento de abelhas Apis pode exercer um efeito compensador quanto ao serviço de 

polinização nas lavouras (Imperatriz-Fonseca et al., 2006).  

 

Figura 2.4 - Representação da difusão de substâncias poluentes no ambiente (modificado: Rissato et al., 

2006). 

Dentre as abelhas nativas, a jataí poliniza também plantas não frequentadas pela Apis (Carvalho et 

al., 2005), e devido ao seu tamanho (3,75 a 4,00 mm), três vezes menor que a Apis (12 mm) (Fabichak, 

2000) acessam flores de menor tamanho. Contudo, estudos recentes no Brasil apontam para o declínio no 

número das colmeias das espécies de abelhas nativas, inclusive jataí, que tem como causa principal ações 

antrópicas, como a supressão da área de mata (Imperatriz-Fonseca et al., 2006), a prática da monocultura 

que desencadeia processos de desnutrição nas abelhas (Pires et al., 2016) e o uso de agrotóxicos e 

produtos químicos (Kerr, 1997). Segundo Rundlöf et al. (2015) o declínio global das abelhas selvagens 

pode estar sendo subestimado, sendo que os resultados dos estudos obtidos com colônias apícolas não 

podem ser sempre extrapolados para as abelhas selvagens. Esses dados evidenciam a importância dos 

estudos relacionados às abelhas nativas e seu habitat; o teor nutricional e qualidade e composição química 

dos seus produtos. 

O mel das abelhas nativas no Brasil pode ser uma ótima alternativa nos estudos de bioindicador 

ambiental. Essas espécies de abelhas nativas possuem o ferrão atrofiado, e mediante a necessidade de 

instalação das colmeias para o monitoramento ambiental, a continuidade dos trabalhos no local estudado 

não é prejudicada, assim como, a segurança das pessoas e animais é garantida. 

Abelha Nativa Brasileira
(Tetragonisca angustula) - Jataí

4-5 mm
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Tabela 2.1 - Literatura consultada dos elementos químicos normalmente estudados nos produtos apícolas e suas concentrações. 

Elementos 

Referências 

Fernández-Torres et 

al., 2005 

Mel 

µg.g−1 

García et 

al., 2006 

Mel 

Tuzen et al., 

2007 

μg.kg−1 

Raeymaekers, 

2006 

Mel 

μg.kg−1 

Pisani et al. 

2008 

Mel 

Chua et al., 2012 

Mel Acácia 

μg.g−1 

Lambert et al., 2012 

Mel/Abelhas/Pólen 

μg.g−1 

Chudzinska et 

al., 2012 

Mel 

µg.g−1 

Batista et 

al., 2012 

Al   315±17 <0,5-8,4 
 

 
  2,46±0,37 

0,23-7,4 

μg.g 

As     
6,98±2,71 

μg.kg−1 
    

B 2,65-8,12   5-18    5,91±1,10  

Ba <0,11-0,52   0,1-0,36 
906±404 

μg.kg−1 
  0,12±0,02  

Br          

Bi    <0,002      

Ca 269,3-54,0 
91±31 

μg.g−1 
 39-113 

257±56 

µg.g−1 
  48,22±3,81  

Cd  
2,5±1,0 

ng.g−1 
11.2±0,9 0,001-0,66 

3,91±3,33 

μg.kg−1 
  0,017±0,004 

1,7-485 

ng.g 

Co    <0,01 
11,0±11,5 

μg.kg−1 
    

Cr  
12±5,6 

ng.g−1- 
26,3±1,4 <0,05  3,84±0,61    

Cs      0,011±0,002    

Cu <0,53-2,11 
0,8±0,4 

µg.g−1 
2,41±0,10 0,04-1,0 

906±1272 

μg.kg−1 
0,046±0,007  1,02±0,07 

0,01-0,7 

µg.g−1 

F    <0,1-6,4      

Fe  
2,0±2,0 

µg.g−1 
7,4±0,5 0,3-2,8 

3,07±2,57 

µg.g−1 
14,25±3,45   

0,5-14,1 

µg.g−1 

In      0,040±0,013    

K 434,1-1920 
1,4±0,6

mg.g−1 
 100-1400 

1195±1087 

µg.g−1 
1277,1±123,11  820±64  

Li  
8,1±6,6µ

g.g−1 
       

Mg 13,26-74,38 
103±69 

µg.g−1 
 12-120 

56,7±36,2 

µg.g−1 
14,11±5,76  28,45±1,37 

12,4-360 

µg.g−1 

Mn 0,13-9,31 
7,8±4,2 

µg.g−1 
1,10±0,10 0,03-6,2 

1,54±3,29 

µg.g−1 
0,46±0,15  7,12±0,59 

0,08-18,8 

µg.g−1 
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Continuação... 

Elementos 

Referências 

Fernández-Torres et 

al., 2005 

Mel 

μg.g−1 

García et 

al., 2006 

Mel 

Tuzen et al., 

2007 

μg.kg−1 

Raeymaekers, 

2006 

Mel 

μg.kg−1 

Pisani et al. 

2008 

Mel 

Chua et al., 2012 

Mel Acácia 

μg.g−1 

Lambert et al., 2012 

Mel/Abelhas/Pólen 

μg.g−1 

Chudzinska et 

al., 2012 

Mel 

μg.g−1 

Batista et 

al., 2012 

Na 28,44-218,5 
93±29 

µg.g−1 
 23-58 

96,6±30,3 

µg.g−1 
528,77±60,99  35,43±4,50  

Ni  
54±36 

ng.g−1 
 0,01-0,66    0,13±0,02  

P 51,17-154,3   11-180     
8-486 

µg.g−1 

Pb  
15±7,5 

ng.g−1 
30,6±2,1 <0,005-0,03 

76,0±52,7 

μg.kg−1 
 

0,047±0,057 

0,228±0,217 

0,240±0,20 

0,27±0,03 
1,2-31,4 

ng.g−1 

Rb      1,94±0,65    

Se   62±5       

Sb     
3,76±2,49 

μg.kg−1 
    

Si    1,2-19      

Sr 1,46-0,26    
1,43±0.23 

µg.g−1 
0,15±0,057    

Ti    <0,01      

Th     
0,70±0,62 

μg.kg−1 
    

U     
9,66±1,68 

μg.kg−1 
0,039±0,013    

V    <0,01      

Zn 1,33-7,83 
2,2±1,1 

µg.g−1 
2,8±0,1 0,2-1,7 

1,82±0,74 

µg.g−1 
2,35±0,42  9,67±1,30 

0,01-7,1 

µg.g−1 
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Tabela 2.2– Literatura consultada das metodologias utilizadas na determinação de elementos químicos 

em produtos apícolas no mundo. 

Referências 
Locais estudados/ 

Produto avaliado 
Metodologias utilizadas 

Conti & Botrè, 

2001 

Roma – Itália; 

 

 

Abelhas, mel, 

própolis, cera e 

pólen 

6-8 g de mel (duplicadas)- destruída totalmente a matéria orgânica das 

amostras, calcinadas 450
o
C/10

o
C. As cinzas digeridas em 1 mL HNO3 

concentrado T = 40
o
C.  

Transferência das amostras de mel calcinadas para balões volumétricos 

20 mL, com água deionizada. As amostras de pólen, própolis, cera e 

abelhas foram digeridas em forno de micro-ondas. Leituras em 

espectroscopia de absorção atômica. 

Enrich et al., 

2007 

Centro oeste da 

Argentina; 

 

Mel 

1,0 g de mel (5 repetições) + 3 ml de HNO3 + 1 ml H2O2 - As soluções 

foram mineralizados em micro-ondas. Diluídas após digestão em 5 ml de 

água Milli-Q.  

Uma alíquota da solução foi depositada sobre uma superfície de quartzo e 

a leitura feita em espectrômetro de raios-x. 

Raeymaekers, 

2006 

Alemanha; 

 

Mel 

 

Incineração de 10 g de mel em cadinho de platina, 450
o
C. As cinzas+ 30 

cm
3
 de HNO3 65%. Na determinação do Hg, 150 mg de mel+10 cm

3
 de 

HNO3 = micro-ondas  

Leitura em ICP-OES e o mercúrio foi determinado por AAS de vapor frio 

e os traços de Cd e Pb foram determinados por AAS em forno de grafite  

Tuzen et al., 

2007 

Turquia 

 

Mel 

3 diferentes métodos de digestão – Micro-ondas 1,0 g mel (65%) + 3 mL 

HNO3 + 1 ml H2O2 (30%). Digestão em forno micro-ondas e diluição com 

5 mL de água deionizada.  

Foram determinados por AAS em forno de grafite. 

Fernández-

Torres et al., 

2005 

Espanha; 

 

Mel 

1,0 g de mel + 10 ml de HNO3 concentrado, em PTFE abertos e 

aquecimento até quase seco. Este procedimento foi repetido com 15 ml de 

uma mistura (HNO3/HClO4) 2:1 até completa mineralização. Transferidas 

para balão volumétrico (25 mL) com água milli-Q. Leitura em ICP-OES. 

García et al., 

2006 

Galícia – noroeste 

da Espanha; 

Mel 

2,0 g de mel calcinadas (550°C), as cinzas obtidas foram dissolvidas em 

HCl 1 M e transferidas para balão volumétrico (10 mL) com água milli-

Q.  

Leitura em espectrômetro de absorção atômica. 

Pisani et al., 

2008 

Siena – Itália 

Mel 

1,0 g de mel + 4 ml de HNO3 + 1 ml H2O2  - digestão em  Micro-ondas 

Leitura em ICP-OES e Q-ICP-MS 

Chua et al., 

2012 

Malásia 

Mel 

1,0 g de mel + 10 ml de HNO3 Aquecimento das amostras ate secagem 

total– volume final 50 mL Leitura em ICP-OES e Q-ICP-MS 
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2.2.5 – Metodologia de Determinação de Elementos Químicos  

Parte importante da análise é a confiabilidade e a legitimidade dos resultados laboratoriais, sendo 

preconizada a utilização de métodos de análise normatizados. Entretanto, perante a não existência de 

método normatizado ou ainda a utilização fora do escopo o aconselhável é o desenvolvimento de método 

(ISO/IEC 17025:2005). Os procedimentos de desenvolvimento do método visa assegurar o desempenho 

das características que respeitem aos requisitos para as operações analíticas pretendidas (INMETRO, 

2011). O método desenvolvido deve confirmar através de evidências se são atendidos os requisitos 

específicos para um determinado uso pretendido (ISO/IEC 17025, 2005). 

Atualmente, o método mais amplamente aceitável para a digestão das amostras de mel e pólen é a 

utilização de forno de micro-ondas, que tem permitido a redução das quantidades de reagentes, 

temperatura e de tempo empregado (Enrich et al., 2007). Tuzen et al. (2007) após compararem três 

diferentes métodos de digestão em mel, concluíram que as analises realizadas em forno de micro-ondas 

obtiveram melhor taxa de recuperação dos elementos químicos tanto no material de referência como nas 

amostras coletadas na região da Turquia.  

Dentro da literatura consultada diversas técnicas são utilizadas na determinação dos elementos 

químicos em produtos apícolas. A Tabela 5.1 apresenta um resumo das metodologias aplicadas em alguns 

países. Segundo Linge (2006) a técnica mais recomendada é a espectrometria de massa com plasma 

acoplado (ICP-MS), o ICP-MS é considerado uma técnica analítica robusta, viável e rápida, capaz de 

auxiliar na classificação de amostras de mel (Chudzinska & Baralkiewicz, 2011). No entanto, o grande 

desafio nas tarefas analíticas tem sido o efeito da matriz observado na determinação de elementos 

químicos em alimentos ricos em açúcar, como mel (Chudzinska et al., 2012), devido à complexidade da 

matriz orgânica (Kokot & Matysiak, 2008), esta interferência pode causar a redução na concentração 

absoluta dos elementos químicos medidos na amostra.  

Esta matriz complexa pode afetar a análise dos componentes individuais (Vincevica-Gaile, et al. 

2012) devido às partículas coloidais e a grande variedade de compostos orgânicos presentes, os quais 

podem absorver os íons a partir da solução, levando assim a distorção no resultado analítico real (Morton 

et al., 2005). De acordo com Taylor (2001), as concentrações do analito são diminuídas dependendo do 

nível de interferência, sendo mais grave em amostras com matriz mais concentradas, mas o autor conclui 

que este efeito ainda não é bem compreendido. Os elementos químicos normalmente estudados em mel e 

as suas concentrações estão apresentados na Tabela 2.1. 

Os resultados analíticos devem ser inequívocos e devem refletir a composição real da amostra, 

dessa forma, o desenvolvimento de método analítico confiável, que tenha resultados com exatidão 
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adequada que garanta resultados de qualidade e valores confiáveis é imprescindível. No entanto, alcançar 

a exatidão dos resultados de medição nestes materiais, como o mel e o pólen, é uma tarefa complexa 

devido à falta de materiais de referência certificados (SRM) correspondente. Devido ao elevado teor de 

hidratos de carbono, não é fácil a obtenção de material de referência equivalente (Chudzinska et al., 

2012). Caroli et al. (2000) iniciou o trabalho de pesquisa de gerar um SRM específico para a matriz de 

mel, mas ainda não tem SRM disponível no mercado e por esta razão, alguns autores usam SRM de 

outras matrizes, exemplo, SRM 1515 - Apple leave (Botrè e Conti, 2001, Tuzen et al., 2006, Chudzinska 

et al., 2012) e BCR 191 - Pão Brown (Caroli et al., 2000). 

No caso de falta de SRM correspondente, o mais adequado, é a utilização do método da adição 

(MAPA 2011), que tem sido aplicado principalmente para superar os problemas causados pelo elevado 

teor de hidratos de carbono encontrados nas análises de mel e pólen (Batista et al. 2012, Chudzinska et al. 

2012, Forte et al. 2001, Bettinelli et al. 2000), entretanto, além de trabalhoso e caro, não pode ser 

utilizado de forma rotineira. Uma solução alternativa é o método de enriquecimento da solução (Spiked), 

onde uma quantidade conhecida de analito é adicionado a uma solução de matriz semelhante da amostra, 

essas soluções são preparadas a partir de padrões dos elementos químicos, os conjuntos de respostas são 

comparadas com base nos valores calculados a partir de uma curva analítica. A matriz de amostra é 

considerada válida e livre de interferências quando o Spiked não apresenta diferença significativa com o 

valor obtido para o analito preparado (taxa de recuperação). Quando a taxa de recuperação varia 

consideravelmente, os componentes da matriz de amostra podem estar causando interferências. 

A avaliação da perturbação ao meio ambiente é norteada por legislações ambientais, e serve como 

ferramenta no questionamento e atualização das legislações existentes (Ab'Saber & Müller-Plantenberg, 

1994). Uma das ferramentas para o estudo do impacto ambiental é a bioindicação. Atualmente existe um 

crescente interesse internacional desta prática utilizando abelhas e produtos apícolas. Os produtos 

apícolas têm demonstrado grande capacidade de bioindicar ambientes poluídos através da determinação 

de teores de elementos químicos (Sanna et al., 2000; Porrini et al., 2003; Celli & Maccagnani, 2003; 

Fernández-Torres et al., 2005; Fredes & Montenegro, 2006; Bogdanov et al., 2007) e é uma forma prática 

de custo relativamente baixo (Raeymaekers, 2006). O Brasil tem um grande potencial para utilizar as 

abelhas nos estudos de impacto ambiental, principalmente se considerarmos o grande número de espécies 

nativas. Atualmente essas pesquisas no território brasileiro estão em fase inicial (Anacleto et al., 2009; 

Batista et al., 2012), e os investimentos em pesquisas que forneçam desde informações básicas, como 

aqueles de maior nível de detalhamento ainda são escassos.  

A determinação dos elementos químicos em mel e pólen tem possibilitado a correlação desse 

material com as características das áreas de coleta (Conte & Botré, 2001, García et al., 2006, Fredes & 
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Montenegro, 2006; Kucera et al., 2007; Kropf et al., 2009). O uso de produtos apícolas como 

bioindicador da origem geográfica, geológica, composição do solo e poluição local tem sido estudado por 

diversos autores (Fernández-Torres et al., 2005; Linge, 2007; Bogdanov et al., 2007; Mizera et al., 2008), 

e a correlação com a área de coleta têm possibilitado a bioindicação da poluição ambiental proveniente de 

emissões atmosféricas, ou ainda, das perturbações antropogênicas no entorno das colmeias (Dreistadt et 

al., 1990; Bogdanov et al., 2007; Franchini et al., 2007).   

A poluição da água, solo e ar tem levado ao aumento dos teores dos elementos químicos no mel 

(Shah et al., 2013). O néctar das flores, a partir do qual o mel é feito, contém metais que são absorvidos 

pelas plantas, originários do solo, água e ar poluído através da deposição de partículas (Shah et al., 2013). 

Os elementos presentes no néctar permanecem no mel mesmo após a transformação. Estes elementos 

químicos estão presentes em concentrações que variam de 0,1% a 0,2% em mel apícola (Pohl, 2009). Os 

elementos químicos variam amplamente dependendo particularmente da origem botânica, condições 

pedoclimáticas e da técnica de extração (Hernández et al., 2005). Os teores dos elementos químicos em 

mel e pólen podem ser determinados por diferentes métodos. O ICP OES e o ICP-MS são considerados 

métodos com ampla faixa de linearidade, sensibilidade e eficiência (Madejczyk & Baralkiewicz, 2008). O 

ICP-MS é considerado um método confiável para caracterizar a composição dos elementos em amostras 

de mel e segundo Madejczyk & Baralkiewicz (2008), com elevada precisão e exatidão na determinação 

de elementos traço. O ICP OES tem sido utilizado para detectar elementos químicos mais abundantes 

como o sódio (Na) e o potássio (K) nas amostras de mel (Chua et al., 2012), e foi utilizado por 

Fernández-Torrez et al. (2005) para determinar os níveis de K, Zn, P, B, Mn, Mg, Cu, Ca, Ba, Sr e Na em 

amostras de mel com quatro diferentes origens botânicas.  

Atualmente, os produtos das abelhas europeias ou africanizadas Apis mellifera são os mais 

utilizados nestas pesquisas. A Apis é a espécie mais propagada em relação às demais por produzirem 

maior quantidade de mel, mas têm a desvantagem de serem agressivas. Entretanto, as abelhas nativas sem 

ferrão chamadas também de abelhas indígenas, são mais dóceis e ocupam um papel importante na 

fecundação das plantas, devido ao seu tamanho e comportamento, forrageiam e polinizam algumas 

espécies não visitadas pela Apis (Fabichak, 2000). Dentre a grande variedade de espécies nativas, a 

espécie Tetragonisca angustula (Jataí) foi considerada por Braga & Soares Neto (2009) uma viável 

bioindicadora de interferência antrópica em áreas nativas, entretanto ainda são incipientes os trabalhos 

que relacionam os teores dos elementos químicos no seu mel e pólen com os locais de coleta.  

As correlações das concentrações dos locais de coleta com os elementos químicos no mel de 

abelha Apis no Brasil (Batista et al., 2012; Silva et al., 2013a; Silva et al., 2013b, Liberato et al., 2013), 

de abelhas nativas sem ferrão no Brasil ou em outros países (Brosi, 2009, Silva & Paz, 2012) começam a 
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ser mais frequentemente estudadas. Estas correlações dos elementos determinados, principalmente em 

mel, são baseadas em métodos estatísticos como as análises de componentes principais (PCA) entre 

outras (Chua et al., 2012).  

2.3 - LEGISLAÇÃO 

O Brasil, país de clima tropical, possui características excepcionais para a produção e exploração 

dos produtos apícolas (Apis mellifera) e meliponícolas (meliponíneos). No ano 2016 o valor total 

exportado de mel de Apis foi US$ 92 milhões referentes a 24 mil toneladas (Abemel, 2016). Os números 

mostram que a apicultura virou um instrumento de inclusão econômica e alternativa de emprego e renda 

para pequenos produtores.  

Os produtos meliponícolas possuem um alto valor agregado, entretanto não existe regulamentação 

para a sua comercialização. A legislação no Brasil que trata sobre a regulamentação da qualidade do mel é 

baseada em padrões norte-americanos (Carvalho et al., 2005) e na legislação europeia que contemplam 

apenas as características do mel de Apis mellifera (Codex Alimentarius, 1990; MERCOSUL, 1994, 

ANVISA, 1998), não atendendo às características do produto meliponícola (Anacleto et al., 2009). 

Atualmente não existe legislação estabelecendo os limites dos teores de elementos químicos no pólen e no 

mel de meliponíneos para consumo humano (Mapa, 2000) e é pouco entendido o requerimento dos 

minerais na nutrição das abelhas (Huang, 2010).  

As características físico-químicas do mel produzido pelas abelhas indígenas sem ferrão ainda são 

pouco conhecidas, principalmente devido à elevada diversidade da flora e à baixa produção que é inerente 

a estas espécies (Tabela 2.3). Os resultados demonstram que a legislação atual, referente ao mel de Apis 

mellifera, não é adequada para todos os caracteres analisados, reforçando a necessidade de um padrão 

próprio para os méis de meliponíneos (Anacleto et al., 2009). As abelhas indígenas sem ferrão pertencem 

as mais variadas espécies de meliponídeos, cada uma delas produz um determinado tipo de mel. O mel 

produzido pela abelha jataí é composto essencialmente de levulose, uma substância mais doce que a 

sacarose, numa concentração de 45% e de dextrose (menos doce que a sacarose) com uma média de 25% 

e contém ainda pequena porcentagem de outras substâncias e muita água (Fabichak, 2000). Segundo 

Carvalho et al. (2005) as amostras de méis de jataí possuem média de 55,46% de açúcares redutores, 

0,95% de sacarose aparente, 24,37% de umidade e 0,37% de proteína. Na Tabela 2.3 estão apresentados 

resultados de outros trabalhos no Brasil e na Venezuela que analisaram os parâmetros físico-químicos nos 

méis de abelhas nativas sem ferrão e de Apis melifera. As ASFs em geral produzem um mel de textura 

fina, de sabor meio ácido próximo ao azedo e com valor medicinal (Fabichak, 2000).  
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O mel das abelhas indígenas sem ferrão é menos denso que o mel das abelhas Apis (Azeredo et 

al., 2000), exigindo maiores cuidados quanto a sua conservação. O pólen apícola é rico em minerais 

essenciais à dieta humana e das próprias abelhas em quantidades que podem variar com sua origem 

botânica ou localização geográfica, é considerado um alimento para o homem, regulamentado pelo 

Ministério da Agricultura, entretanto, os limites dos teores de elementos traço neste produto não são 

estabelecidos (Mapa, 2000).  

Segundo o SEBRAE (2005), os produtores na Apacame - Associação Paulista de Apicultores 

Criadores de Abelhas Melíferas Europeias, em 2005, comercializavam o mel oriundo de abelhas nativas 

sem ferrão a um preço médio a granel entre R$ 1,50 a R$ 2,00/kg, e no varejo o preço tem variado de R$ 

15,00/kg a R$ 40,00/kg. Segundo Embrapa Acre (2003) no ano de 2003, o mel produzido pelas abelhas 

sem ferrão era vendido por R$ 40,00 no Nordeste, podendo alcançar até R$ 100,00 na Região Sudeste do 

País. No Brasil o consumo de mel é estimado em aproximadamente 0,048 kg per capita por ano (IBGE, 

2010), considerado muito baixo comparado com alguns países da Europa, como: Áustria, Alemanha e 

Suíça com consumos anuais per capita excedendo a um quilo por ano (FAO, 2009). 

Tabela 2.3 – Parâmetros físico-químicos de amostras de méis de abelhas nativas sem ferrão e de Apis 

mellifera. 

Parâmetros 

Origem 

Apis mellifera 

São Paulo 

Abelha sem ferrão 

Melipona asilvai 

Bahia 

Tetragonisca angustula 

Jataí 

São Paulo 

Açúcares Totais (%) - 73,84 ± 5,03 56.46 ± 2,48 

Açúcares redutores (%) - 68,89 ± 3,11 55,46 ± 2,68 

Sacarose - 4,70 ± 2,49 0,95 ± 0,57 

Umidade (%) 14,97 ± 1,01 29,49 ± 1,46 24,37 ± 2,02 

Atividade diastásica (escala 

de Gothe) 
- - 32,28 ± 11,44 

Hidroximetilfurfural - HMF 

(mg.kg
-1

) 
- 2,44 ± 2,17 9,39 ± 8,60 

Proteína (%) 121 ± 15,09 - 0,37 ± 0,09 

Cinzas (%) 0,15 ± 0,15 - 0,39 ± 0,11 

pH 3,45 ± 0,16 3,27 ± 0,09 4,10 ± 0,37 

Índice de Formol (mL.kg
-1

) - 5,27 ± 1,99 12,14 ± 2,53 

Condutividade elétrica 

(m S.cm
-1

) 
- - 1337,2 ± 348,5 

Sólidos insolúveis (%) 0,03 ± 0,02  - 

Viscosidade (Pa.s) - 66,55 ± 37,87 - 

Acidez (meq.kg
-1

) 28,80 ± 2,01 41,64 ± 16,75 45,23 ± 27,48 

Cor (mUA) 801 ± 42 - - 

Fonte: 
Liberato et al.,2013 

Amostra S06 
Souza et al., 2004 Anacleto et al., 2004 
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O preço do pólen pago ao produtor em 2014 em média é de R$ 30/kg, equivalente ao mercado 

internacional, onde o preço praticado é de US$ 10,00/kg. No varejo o preço fica na faixa de R$ 70/kg. 

Atualmente no Brasil, existem apenas duas empresas registradas para o beneficiamento exclusivo de 

pólen: uma no sul da Bahia e a outra em Salgado (Sergipe). São inexistentes os números oficiais sobre o 

volume de pólen importado, e a produção nacional é insuficiente para atender à demanda potencial. As 

estimativas do setor são de que sejam produzidas 50 toneladas de pólen no País, mas existe uma demanda 

potencial da ordem de 150 toneladas por ano (SEBRAE, 2014). 

Legislação Nacional de Controle de Contaminantes 

No Brasil as diretrizes, programas, planos de trabalho e ações de controle de resíduos em 

produtos de origem animal constam no PNCRC/Animal (Plano nacional de controle de resíduos e 

contaminantes em produtos de origem animal), instituído pela Instrução Normativa SDA n.º 42, de 20 de 

dezembro de 1999. No dia 15 de julho de 2015, aprovado pela Instrução Normativa n.º 13 o escopo 

analítico para o monitoramento dos produtos de origem animal, foram divulgados os resultados do 

monitoramento de 2014 por meio da Portaria SDA N.º 22, de 07 de abril de 2015 (Mapa, 2015). 

Segundo a Instrução Normativa n
o
. 13 de 15 Julho de 2015, os limites máximos de contaminantes 

inorgânicos em mel são: 300 µg kg
-1

, 300 µg kg
-1

 e 100 µg kg
-1

 para o arsênio, chumbo e cádmio 

respectivamente. 

Legislação Internacional de Controle de Contaminantes 

As normas do Codex Alimentarius (1990) são aplicáveis a todos os méis produzidos pelas abelhas 

e abrange todas as formas de apresentação do mel que são oferecidos para consumo direto. O padrão 

também abrange o mel que é embalado em massa (não varejo) e destina-se a reembalagem em pacotes de 

varejo. Segundo o comitê do Codex sobre aditivos alimentares (FAO, 1966), os limites máximos de 

contaminantes inorgânicos em mel para o arsênio, chumbo e cobre são: 1000 µg kg
-1

, 2000 µg kg
-1

 e 2000 

µg kg
-1

 respectivamente. Segundo a Resolução - RDC n
o
 42, de 29 de agosto de 2013 que dispõe sobre o 

regulamento técnico do MERCOSUL, os limites máximos de contaminantes inorgânicos em mel para o 

arsênio, chumbo e cádmio são de 300 µg kg
-1

 cada. 

Legislação de Criação, Comercialização e Transporte das Abelhas Nativas no Brasil 

A Criação, comercialização e transporte das abelhas nativas no Brasil são regulamentados pela: 

Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, Instrução Normativa Ibama 169 de 2008, Portaria Ibama 117 de 

1997 e a Resolução Conama 346 de 2004 que disciplinam a utilização das abelhas silvestres nativas, bem 

como a implantação de meliponários.  
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Tabela 2.4 – Relação de Portarias e Resoluções, Decretos e Instruções Normativas publicadas para 

regulamentação dos produtos apícolas. 

Portarias 

MAPA 

Portaria SDA nº 60, de 07 de Maio de 

2014 

Publicar e informar os resultados do acompanhamento dos programas de 

controle de resíduos e contaminantes dos subprogramas de 

monitoramento e exploratório em carnes, em leite, ovos, mel e pescado. 

Portaria nº 293, de 01 de Dezembro 

de 2006 

Cria a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Mel e Produtos Apícolas, 

em conformidade com decisão do Plenário do Conselho do Agronegócio 

em Reunião Ordinária de 8 de abril de 2003. 

 Portaria DAS nº 9, de 18 de Fevereiro 

de 2003 

Institui o Comitê Científico Consultivo em Sanidade Apícola - CCCSA, 

que terá por finalidade oferecer subsídios técnico-científicos ao 

Departamento de Defesa Animal - DDA, para elaboração de normas e 

procedimentos relacionados à sanidade do plantel apícola brasileiro e à 

importação de abelhas e produtos apícolas. 

 Portaria nº 6, de 25 de Julho de 1985 Aprova as Normas Higiênico-Sanitárias e Tecnológicas para Mel, Cera de 

Abelhas e Derivados 

Resoluções 
Resolução nº 001/2010, de 10 de 

Abril de 2010 

Regulamenta o Cadastro Nacional de Apicultor com vistas à emissão da 

Carteira Nacional de Apicultor. 

Instruções 

Normativas 

 

Instrução Normativa nº 13, de 15 de 

Julho de 2015 

Publicação relativa ao subprograma de monitoramento em carnes, leite, 

pescado, mel e ovos para o exercício de 2015, referente ao Plano Nacional 

de Controle de Resíduos e Contaminantes –PNCRC 

Instrução Normativa nº 11, de 07 de 

Maio de 2014 

Publicação relativa ao subprograma de monitoramento em carnes, leite, 

pescado, mel e ovos para o exercício de 2014, referente ao PNCRC 

Instrução Normativa nº 16, de 11 de 

Junho de 2004 

Estabelece os procedimentos a serem adotados para registro e renovação 

de registro de matérias primas e produtos de origem animal e vegetal, 

orgânicos, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 

MAPA. 

 Instrução Normativa nº 64, de 19 de 

dezembro de 2008, do MAPA 

Aprova o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção 

Animal e Vegetal 

 Instrução Normativa nº 3, de 19 de 

Janeiro de 2001 

Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de 

Apitoxina, Cera de Abelha, Geleia Real, Geleia Real Liofilizada, Pólen 

Apícola, Própolis e Extrato de Própolis. 

Instrução Normativa nº 20 de 

dezembro de 1999 

As diretrizes, programas, planos de trabalho e ações correspondentes 

constam no Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em 

Produtos de Origem Animal (PNCRC/Animal). 

Decreto 

Federal 

Decreto nº 5.741, de 30 de Março de 

2006 

Avalia as condições sanitárias agropecuárias vigentes nos países 

exportadores para o Brasil. 

 Decreto nº 7.216, de 17 de Junho de 

2010 

Dá nova redação e acresce dispositivos ao Regulamento dos arts. 27-A, 

28-A e 29-A da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991. 

 Decreto Nº 8.471, de 22 de Junho de 

2015 

Altera o Anexo ao Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, que 

regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro 

de 1991, e organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária. 

 Decreto Nº 9.013, de 29 de Março de 

2017 

Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, 

de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e 

sanitária de produtos de origem animal inclusive o mel de abelhas sem 

ferrão. 
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, no uso das competências que lhe são 

conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 99.274, de 6 de 

junho de 1990, e tendo em vista o disposto no seu Regimento Interno, considera que as abelhas silvestres 

nativas, em qualquer fase do seu desenvolvimento, que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituem 

parte da fauna silvestre brasileira.  

No Art. 2
o
: para fins dessa, entende-se por meliponário: locais destinados à criação racional de 

abelhas silvestres nativas, composto de um conjunto de colônias alojadas em colmeias especialmente 

preparadas para o manejo e manutenção dessas espécies.  

O Cadastro Técnico Federal (CTF) (Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, Instrução Normativa 

Ibama 169 de 2008 e Sisfauna regulamenta os criadouros de espécies silvestres nativas e exóticas, e a 

Portaria Ibama 117 de 1997, regulamenta a comercialização de partes e produto). Segundo o Art. 5
o
 § 2

o
 

ficam dispensados da obtenção de autorização de funcionamento, os meliponários com menos de 

cinquenta colônias e que se destinem à produção artesanal de abelhas nativas em sua região geográfica de 

ocorrência natural. No Art. 6
o
 é vedada a criação de abelhas nativas fora de sua região geográfica de 

ocorrência natural, exceto para fins científicos. 

Para os meliponários com cinquenta ou mais colônias são necessários além da inscrição no CTF, 

necessita da autorização prévia e de instalação fundamentada Instrução Normativa Ibama 169/08 por 

meio do Sistema Nacional de Gestão de Fauna (Sisfauna) na unidade do Ibama. A Lei no 6.938, de 31 de 

1981 foi alterada em Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, fixa normas para a 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 

proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora.  

A Instrução Normativa Ibama 169 de 2008 institui e normatiza as categorias de uso e manejo da 

fauna silvestre em cativeiro em território brasileiro, visando contemplar às finalidades socioculturais, de 

pesquisa científica, de conservação, de exposição, de manutenção, de criação, de reprodução, de 

comercialização, de abate e de beneficiamento de produtos e subprodutos. Desta forma, no Brasil a 

utilização das abelhas nativas sem ferrão para fins científicos aprovada e regulamentada pelas legislações 

vigentes. Na Tabela 2.4 está apresentada a relação de Portarias e Resoluções, Decretos e Instruções 

Normativas publicadas para regulamentação dos produtos apícolas. 
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CAPÍTULO 3  

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

 

3.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

Em Minas Gerais, a área de estudo situa-se na região centro-sul do estado chamada Quadrilátero 

Ferrífero (QF). O QF abrange uma área de 7.200 km
2
, está localizado entre as coordenadas 19º45’ a 

20º30`S e 44º30’ a 43º07`W, englobando um total de 35 municípios da região central de Minas Gerais, 

sendo eles: Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Brumadinho, Caeté, Catas Altas, 

Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ibirité, Igarapé, Itabira, Itabirito, Itatiaiuçu, Itaúna, Jeceaba, João 

Monlevade, Mariana, Mário Campos, Mateus Leme, Moeda, Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, 

Raposos, Rio Acima, Rio Manso, Rio Piracicaba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, São Gonçalo do 

Rio Abaixo, São Joaquim de Bicas e Sarzedo. 

Dentro do Quadrilátero Ferrífero foram selecionadas nove locais para a coleta do mel e pólen, 

sendo quatro em áreas de mineradoras ou pedreiras de pequeno porte e cinco apiários urbanos. Os locais 

(Figura 3.1) e suas coordenadas são: 

Local 1 - Sabará – produtor E.. Coordenadas geográficas: -19° 53' 26,63"S -43° 49' 3036"W 

Local 2 - Raposos - produtor J.G.. Coordenadas geográficas: -19° 57' 46,53"S -43° 48' 37,70"W 

Local 3 - Pampulha - produtor T.. Coordenadas geográficas: -19° 51' 3,97"S -44° 1' 27,16"W 

Local 4 - Brumadinho – produtor M.. Coordenadas geográficas: -20º 8' 4''S -44º 7' 18''W 

Local 5 - Nova Lima – produtor Y.. Coordenadas geográficas: -20° 2' 31,58"S -43° 55' 18,64"W 

Local 6 - Mineradora de Calcário Dolomítico e pó de brita – BEMIL - próximo de Ouro Preto, MG. 

Coordenadas geográficas: -20° 22' 40,85"S -43° 37' 36,43"W. 

Local 7 - Mineradora de Minério de Ferro – SAFM - próximo de Itabirito, MG. Coordenadas geográficas: 

-20° 16' 8,14"S-43° 53' 43,55"W. 

Local 8 - Mineradora de Pedra Sabão – VIAMAR - próximo de Monsenhor Horta – MG. Coordenadas 

geográficas: -20° 22' 54,26"S-43° 17' 37,39"W. 

Local 9 - Mineradora de Pedra Britada (Brita) – Pedreira/Mineradora Irmãos Machado - próximo ao 

município de Amarantina - MG. Coordenadas geográficas: -20° 19' 30,62"S-43° 42' 0,61"W. 
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Figura 3.1 - Mapa de localização das locais selecionados com fotos ilustrativas da área (Imagem gerada: google.maps.com). 
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O acesso à região pode ser realizado, preferencialmente, pelas rodovias federais: BR 381, BR 040 

e BR 356, e pelas rodovias estaduais: MG 129, MG 030, MG 436, MG 262, MG 05. O acesso ao local 1, 

na cidade de Sabará, pode ser realizado pela BR 262, aproximadamente 24 km de Belo Horizonte, capital. 

O local 1 localiza-se nas margens da BR 262, em área de mata próximo ao leito do rio das Velhas. O 

acesso ao local 2, localizado no município de Raposos, pode ser realizado a partir da capital através da 

rodovia MG 030, entrar na cidade de Nova Lima, acessar a AMG-150. Este local está localizado no limite 

da área urbana, próximo às margens do rio das Velhas e dentro da área de mata, a uma distância 

aproximada de 2,5 km da área da mineradora AngloGold Ashanti, líder global de mineração de ouro. O 

local 3 está localizado dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, próxima a Av. Tranquedo 

Neves. O local 4 está localizado na zona rural de Nova Lima, o acesso pode ser feito através das rodovias 

BR-356 ou pela BR-040, sentido São Sebastião das Águas Claras, aproximadamente 24 km de Belo 

Horizonte. O local 4 está localizado no condomínio Parque do Engenho, e a 2,78 km, menor distância 

aproximada da área da lavra de minério de ferro, a região possui várias lavras de minério de ferro. 

O local 5, na cidade de Brumadinho, pode se ter acesso através das rodovias BR-356 ou BR-381, 

aproximadamente 66 km da capital, este local de coleta está localizado dentro da área de mata. Próximo 

ao local 5 existe duas mineradoras de minério de ferro (Vale Mineradora e a Mib Mineradora), a distância 

é inferior a 2 km da área de lavra dessas empresas. O local 6 está localizado dentro do empreendimento 

minerário de calcário e pó de brita da BEMIL zona rural do Município de Ouro Preto. A mina localiza-se 

às margens da rodovia dos Inconfidentes, por onde são realizados o seu acesso e escoamento da produção. 

A jazida está localizada na porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero (Bemil, 2012).  

O local 7 está localizado dentro do empreendimento de minério de ferro da SAFM, antiga Mina 

Ponto Verde, no distrito do município de Itabirito -MG, na encosta oeste da denominada Serra das 

Serrinhas e na margem esquerda do Ribeirão Aredes. O município de Itabirito encontra-se a sudeste de 

Belo Horizonte, a uma distância da ordem de 55 km. O acesso à área de estudo, pode ser feito 

inicialmente através da rodovia BR-040, na qual, percorre-se uma ordem de 27 km até o trevo com a 

Rodovia dos Inconfidentes, BR-356, que dá acesso à cidade de Ouro Preto. A partir daí, segue-se por 

mais 12 km até o trevo que dá acesso à denominada Mina do Pico, à direita. Após o portão de entrada da 

Mina do Pico, segue-se por estrada de terra, em boas condições de tráfego até a área da mineradora 

(SAFM, 2010). 

O local 8 está localizado dentro da área de reserva da mineradora de pedra-sabão – VIAMAR, 

aproximadamente 129 km de Belo Horizonte, com acesso através da BR-356. O local 9 está localizado 

dentro da área da pedreira/mineradora Irmãos Machado Ltda., extração de rocha para produção de britas 

com ou sem tratamento. Acesso pela BR-356, seguindo pela rodovia dos Inconfidentes, pela Rodovia 
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Luís Martins Soares virar a direita após 1 km da entrada para o distrito de Monsenhor Horta (cidade de 

Mariana). São 71,4 km de distância da capital. O local 9 foi instalado na área de reseva da empresa. As 

imagens de satélite dos locias com os pontos então apresentados na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Imagens de satélite dos locais de coletas. Fonte Google Earth, 2017. 
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3.2 - CLIMA E HIDROGRAFIA  

O clima temperado-quente predominante no Quadrilátero Ferrífero possui duas estações bem 

definidas: inverno seco e verão chuvoso, devido às variações de altitude e extensão. Apresenta 

basicamente dois tipos climáticos: tipo Cwa e Cwb, de acordo com a classificação climática de Köppen. 

O clima Cwa apresenta-se como temperado-quente, possuindo temperatura média do mês mais quente 

superior a 22ºC e no mês mais frio inferior a 18ºC, localizando-se na parte norte e nordeste do QF. O 

clima Cwb é caracterizado como clima mesotérmico chuvoso com temperaturas moderadas, conhecido 

também como subtropical de altitude, ocorrendo com maior frequência na região centro-sul do QF, com 

temperatura média do mês mais quente inferior a 22ºC (Camargos, 2005). 

No Quadrilátero Ferrífero a direção do vento dominante é sul, seguida por oeste e leste. As 

precipitações apresentam um comportamento sazonal bem definido, com distinção entre três meses secos, 

Junho, Julho e Agosto (Camargos, 2005). A influência das variações de altitude favorece o surgimento de 

microclimas com temperatura e umidade bem diferentes da temperatura média anual da região, que se 

mantém entorno de 20°C (Silva, 2007). A precipitação média anual também apresenta variações, de 1.300 

mm, na parte leste, nas proximidades da Serra do Caraça, até 2100 mm, na porção sul, em Ouro Preto 

(Camargos, 2005; Silva, 2007). A umidade relativa do ar varia entre 70 e 80%, com comportamento 

sazonal, as menores médias no trimestre de Julho a Setembro, enquanto as maiores médias são observadas 

entre Novembro e Abril, principalmente nos meses de Dezembro e Janeiro (Camargos, 2005).  

A região constitui um divisor de águas das bacias do rio São Francisco, cujo principal afluente é o 

rio das Velhas, que atravessa toda a parte central do QF, e o rio Doce, também afluente, aponta para o 

leste (Carvalho Filho, 2008). A região hospeda as cabeceiras das bacias do rio das Velhas e rio Doce, 

duas das principais bacias hidrográficas brasileiras. O Alto rio das Velhas, a principal porção do rio das 

Velhas, se encontra localizada no Quadrilátero Ferrífero (Camargos, 2005). O Alto rio das Velhas 

engloba os municípios de Ouro Preto, Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Belo Horizonte, Sabará 

e Contagem (Pereira et al., 2007). Esta região é caracterizada por uma forte pressão ambiental sobre o rio, 

pela intensa atividade de mineração, que gera grande quantidade de efluentes com elevados teores de 

sólidos em suspensão e diferentes espécies metálicas (Pereira et al., 2007).  

A região do Alto rio das Velhas corresponde à porção desta bacia hidrográfica localizada ao sul 

de Belo Horizonte e ocupa uma área de 2.250 km. A seção pré-cambriana do Quadrilátero Ferrífero está 

subdividida em quatro unidades litoestratigráficas, que são (da mais antiga para a mais nova): Complexo 

Metamórfico Arqueano, SuperGrupo Rio das Velhas, SuperGrupo Minas e Grupo Itacolomi. Estas 

unidades interagem, diferencialmente, com o sistema hidrológico, em função dos diferentes tipos de 
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rochas que as compõe, condicionando a capacidade de armazenamento, a direção e a velocidade dos 

fluxos de água subterrânea (SAFM, 2010). 

3.3 - COBERTURA VEGETAL  

O Quadrilátero Ferrífero apresenta grande diversidade de bioma e encontra-se na confluência de 

dois importantes biomas, o Cerrado e a Mata Atlântica (RADAMBRASIL, 1983; Carvalho Filho, 2008), 

que aparecem, geralmente, de forma intercalada na paisagem. Devido à influência das características 

geológicas e da altitude (Costa et al., 1998). Este estudo foi desenvolvido no Quadrilátero Ferrífero, 

centro leste do estado de Minas Gerais, limita-se ao norte pela Serra do Curral, Piedade e Cipó, ao sul 

pelas serras de Ouro Branco e Itatiaia, a leste pela serra do Caraça, e a oeste pela serra da Moeda. O QF 

tem sido muito estudado por vários pesquisadores de todo o mundo, devido suas características 

geomorfológicas e geológicas peculiares (Rodrigues, 2015). 

As formações florestais pertencem na sua maioria às Florestas Estacionais Semideciduais. O 

ambiente savânico tem representação em vários tipos de cerrado (cerrado típico e campestre). A transição 

propicia o surgimento de feições distintas, vindas da conjunção. A área conta também com a presença de 

ambientes rupestres, representados por campos rupestres (SAFM, 2010). Nestes biomas são encontradas 

várias espécies vegetais e animais, algumas delas vulneráveis as ameaças provenientes da expansão das 

atividades minerais e da ocupação urbana desordenada. Atualmente a cobertura vegetal reflete o resultado 

da ação humana sobre o meio ambiente, é possível verificar muitas áreas em que a cobertura vegetal 

original foi substituída por atividades agropastoris, por lavras de mineração e pelos reflorestamentos de 

eucaliptos (Rodrigues, 2015). 

A região central de Minas Gerais é onde está localizado um dos complexos mais significativos 

para a conservação da biodiversidade no Estado, por consequência direta, onde deve ser adotados 

mecanismos de controle e fiscalização eficientes (ZZE-MG, 2015). No entanto, os mapas do Zoneamento 

Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais (ZEE-MG, 2015), indicam que existem áreas com 

vulnerabilidade natural, suscetibilidade a contaminação e erosão dos solos muito alta, o que faz com que o 

risco ambiental, também seja classificado como muito alto. Os mapas de risco ambiental foram gerados 

com os dados de 2004 e consideram a relação entre a vulnerabilidade natural do ambiente e os dados de 

intensidade das atividades agropecuária, industrial e minerária, cujo nível de risco foi classificado em 

alto, médio e baixo. Os mapas podem ser acessados no site da SEMAD. Segundo o ZEE-MG (2015), a 

área do Quadrilátero Ferrífero é destacada por apresentar atividade econômica de alto risco, possui 

prioridade de conservação da fauna, destacando-se os invertebrados com risco variando de muito alto a 

baixo. Os invertebrados (principalmente os insetos) correspondem mais de 80% da biodiversidade de 

animais e são componentes fundamentais em praticamente todos os ecossistemas terrestres, 
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desempenhando funções tais como a polinização, controle biológico, são ainda a base alimentar de muitas 

teias tróficas de predadores entre outros (ZEE-MG, 2015).  

3.4 - GEOLOGIA REGIONAL E LOCAL 

Geologicamente o QF é uma unidade localizada no extremo sul do Cráton do São Francisco, 

sendo formado por grandes unidades litoestratigráficas (Alkmim & Marshak, 1998) (Figura 3.3). 

A primeira coluna estratigráfica para o QF foi proposta por Harder e Chamberlain em 1915, sendo 

mais tarde reformulada por outros autores. Em 1969 Jonh Van Dorr lançou uma atualização desta coluna, 

após levantamento realizado na escala de 1:25.000, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) em parceria com a U.S. Geologycal Survey (USGS). Recentemente foi lançada uma 

contribuição proposta por Alkmim & Marshak (1998) em que a antiga Formação Sabará foi renomeada 

como Grupo Sabará, pertencente ao SuperGrupo Minas. 

O Quadrilátero Ferrífero está dividido em quatro unidades litoestratigráficas, que são: Complexo 

Metamórfico, SuperGrupo Rio das Velhas, SuperGrupo Minas e Grupo Itacolomi. O Complexo 

Metamórfico ou Terrenos Granitos-gnáissicos compreende os Complexos Metamórficos: Bação; Bonfim; 

Belo Horizonte; Caeté e Santa Bárbara (Dorr, 1969; Herz, 1970), constituem-se de gnaisses e migmatitos 

(rochas cristalinas), de idade Arqueana (Alkmim & Marshak, 1998). O SuperGrupo Rio das Velhas, de 

idade Arqueana (Alkmim & Marshak, 1998) é composto por dois grupos originais: Nova Lima e Maquiné 

(Dorr, 1969), é constituído por uma sequencia tipo Greenstone belts, caracterizado pela inserção da 

pedra-sabão, sob a forma de blocos, nas rochas gnáissicas do complexo do embasamento (Jordt-

Evangelista & Mendes, 1998). O Grupo Nova Lima constituído por filitos, filitos grafitosos, clorita-

xistos, sericita-xistos, metagrauvacas, rochas máficas e ultramáficas, formações ferríferas e é a unidade 

basal do SuperGrupo Rio das Velhas (Dorr et al., 1957). O SuperGrupo Minas é formado por espessos 

pacotes de rochas metassedimentares de idade Proterozóica (Alkmim & Marshak, 1998), é subdividido da 

base para o topo nos grupos Tamanduá, Caraça, Itabira e Piracicaba (Derby, 1906). Dorr et al. (1957), 

subdividiriam o Grupo Piracicaba em cinco formações, sendo que a formação Sabará é representada por 

filito, clorita-xisto, grauvaca e localmente tufos e cherts. 
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Figura 3.3 - Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero com as localizações dos locais de coleta, 

modificado de Alkmim & Marshak, 1998. BIF - Banded Iron Formation. 

As figuras 3.4 até 3.12 representam a geologia local dos locais de coleta. O circulo dentro do 

mapa, representa a área que as abelhas possivelmente percorreram em busca de alimento e ficaram 

expostas ao ambiente (estimamos em aproximadamente 0,5 a 1,0 km de raio). 

O SuperGrupo Rio das Velhas é constituído pelo Grupo Nova Lima, na base, composto na sua 

porção basal por esteatitos e serpentinitos derivados de protólitos ígneos ultramáficos (Ladeira & Roeser, 

1983), e pelo Grupo Maquiné, na parte superior (Fonseca & Evangelista, 2013). Segundo Noce et al. 

(1992) as rochas Grupo Nova Lima possuem alto grau de hidratação, baixos teores de SiO2; 

enriquecimento de MgO, empobrecimento de Na2O + K2O e das razões CaO/Al2O3. Entretanto Junqueira 

(1997) encontrou em amostras de sericita algum percentual de sódio (0,69% de Na). 

Local 1 – Sabará –SuperGrupo Rio das Velhos, grupo Nova Lima (Unidade Mestre Caetano) e do 

SuperGrupo Minas, grupo Sabará (predominante), Itabira e Caraça (Figura 3.4). 
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Local 2 – Raposos - SuperGrupo Rio das Velhas, grupo Nova Lima (Unidade Mestre Caetano, sericita-

clorita-quartzo xisto, sericita-clorita xisto, sericita xisto e xisto carbonoso, formação ferrífera e quartzo-

ankerita xisto subordinados; Unidade Ouro Fino) (Figura 3.5). 

Local 5 – Nova Lima - SuperGrupo Rio das Velhas, grupo Nova Lima (Unidade Mestre Caetano) (Figura 

3.8). 

Local 7 – Mineradora de Minério de Ferro –SuperGrupo Minas, grupo Itabira, grupo Piracicaba 

(Formação Cercadinho presença de formação ferrífera), Grupo Caraça (formação batatal, formação 

moeda) e proximidade do SuperGrupo Rio das Velhas, grupo Nova Lima (Unidade Mestre Caetano) 

(Figura 3.10). 

A região do local 7 (SAFM), com atividades relacionadas à extração de minério de ferro e 

manganês. itabiritos ricos, ocorrem superficialmente junto à canga. A região do projeto está localizada na 

parte interna do flanco leste, invertido, do Sinclinal Moeda, onde as mais importantes feições acham-se 

representadas pelas rochas pertencentes ao SuperGrupo Minas (SAFM, 2010). Os depósitos de manganês 

e ferro da área estão relacionados, respectivamente, às Formações Gandarela e Cauê, pertencentes ao 

Grupo Itabira. O minério de ferro encontra-se no limite leste da área, na sua extremidade sudeste, já na 

encosta da serra, onde os gradientes topográficos são mais acentuados. Nestes locais encontram-se 

pequenas frentes de lavra de minério de ferro, atualmente paralisadas, estando a de maior dimensão 

localizada próximo ao seu limite sul (SAFM, 2010). 

Local 8 – Mineradora de Pedra-sabão – SuperGrupo Rio das Velhas, grupo Maquiné (Complexo 

metamórfico derivado de rochas ultramáficas) (Figura 3.11). 

A região do local 8 fica a sudeste do Quadrilátero Ferrífero (QF), é constituída de gnaisses e 

rochas metamáficas e metaultramáficas, estas do Grupo Nova Lima, base do greenstone belt Rio das 

Velhas. As principais rochas metaultramáficas são a pedra-sabão, amplamente explotada no QF, e o 

serpentinito. Esteatitos, conhecidos como pedra-sabão, são usualmente formados por diversos minerais 

geológicos, entre os quais se destacam o talco Mg3Si4O10(OH)2, a dolomita CaMg(CO3)2, a actinolita 

Ca2(Mg,Fe
2+

)5Si8O22(OH)2, e a lorita (Mg,Al,Fe)12[(Si,Al)8O20](OH)16 (Quintaes, 2006). 

Segundo Gonçalves et al. (1991), a pedra sabão ou esteatito tem em sua composição química o 

percentual mineral de talco (57,5 %), carbonato (29,1 %), cloreto (8,4 %) e tremolita (1,4 %). Também 

são encontrados no esteatito alguns minerais acessórios como pirita, FeS2; arsenopirita, FeAsS; magnetita, 

Fe
2+

Fe2
3+

O4; epidoto, Ca2(Fe
3+

,Al)3(SiO4)3(OH); titanita, CaTiSiO5. Cabe destacar que rochas 

ultramáficas, como o esteatito, e seus produtos são usualmente enriquecidos com elementos traço, como 

cromo, níquel e cobalto, se comparadas com outros tipos de rochas (Quintaes, 2006). 
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Quintaes (2006), avaliando a hipótese da transferência de elementos químicos possivelmente 

tóxicos das panelas feitas de esteatitos para o alimento, concluiu que as taxas de arsênio, mercúrio, 

cádmio e chumbo não foram factíveis, entretanto, a migração de Ni em nível tóxico se mostrou factível 

quando a panela de pedra-sabão não sofre o processo de cura. 

Os locais de coleta 3, 4, 6 e 9 estão inseridos no contexto geológico do Complexo Metamórfico. 

São eles: Pampulha (3), Brumadinho (4), Mineradora de Brita (6) e a Mineradora de Calcário Dolomítico 

(9). O Complexo Metamórfico ou Terrenos Granito-gnáissicos é constituído ao norte por gnaisse, 

composição granodiorítica na maior parte da área (Complexo Belo Horizonte), que possui similaridade ao 

Granito de Alberto Flores do Complexo Bonfim (a oeste), sendo também correlacionáveis ao Granito-

Gnaisse de Itabirito do Complexo Bação (centro sul) (Herz, 1970).  

Local 3 – Pampulha – Complexo Belo Horizonte e SuperGrupo Rio das Velhas (Figura 3.6). 

Local 4 – Brumadinho – Complexo Bonfim (Figura 3.7). 

Local 6 – Mineradora de Calcário Dolomítico e pó de brita – SuperGrupo Minas, Grupo Itabira (formação 

Gandarela, formação Cauê, Unidade Catarina Mendes) e Complexo Bação (Figura 3.9). 

O local 6 está localizado nos dolomitos do Quadrilátero Ferrífero que estão presentes na 

Formação Gandarela, representadas por dolomito calcítico, dolomito hematítico e itabirito dolomítico, 

com intercalações subordinadas de rochas terrígenas finas, constituída de rochas de origem química. A 

área de mineração foi dividida em duas porções conforme os fenômenos geológicos ocorridos: porção 

Nordeste, correspondente às frentes de lavra Bancada Zero ou Pedreira Rosa e Pedreira Branca e porção 

Sudeste, correspondentes a área denominada Geraldo Rosa (BEMIL, 2012).  

Local 9 – Mineradora/ Pedreira de Pedra Brita – Complexo Bação (Figura 3.12). 

3.5 - GEOQUÍMICA REGIONAL 

A área do Quadrilátero Ferrífero possui estudos dos dados geoquímicos e as distribuições dos 

elementos químicos na região possibilitaram a construção de mapeamentos geoquímicos na água e no 

sedimento (Belzile et al., 2000; Costa et al., 2003; Costa et al., 2015). Esses estudos que correlacionam o 

comportamento dos metais em águas e nos sedimentos são de importância crucial para conhecer o 

background das características geoquímicas da área. As variáveis como solubilidade, mobilidade e 

biodisponibilidade, dos metais em águas, solos e sedimentos devem ser conhecidas, pois contribuem para 

se estimar os potenciais riscos decorrentes da presença de elementos tóxicos (Amorim, 2006), e a possível 

disponibilidade deles para a biota.  
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A contribuição de um determinado meio (água, solos, sedimentos, biológico), considerada 

contribuição geogênica, pode ser separada das contribuições antrópicas através do entendimento do valor 

de background. O conhecimento dos valores anômalos na água e sedimento das imediações dos locais 

estudados pode fornecer base de correlação desses dados com os resultados das concentrações químicas 

nas amostras de mel e pólen 

O Quadrilátero Ferrífero, desde o final do século XVII, tem se destacado como uma das mais 

famosas regiões produtoras de minerais do Brasil. Em 1698 na região de Ouro Preto, ocorreu à descoberta 

do ouro, cujas extrações ocorriam fundamentalmente nos leitos dos rios, só em 1817 surgiram padrões 

modernos de exploração, com a criação da primeira empresa de mineração de ouro: Mina de Passagem 

(Eschwege, 1979). 

Costa (2007), estudando o fator de risco ambiental da contaminação por metais pesados, 

associados à exploração aurífera na bacia do ribeirão do Carmo, encontrou no local de estudo 

contaminação de Cu (máx. 2119 mg kg
-1

), Zn (máx. 966 mg kg
-1

), Cd (máx. 103,6 mg kg
-1

) e As (máx. 

2871 mg kg
-1

) em sedimentos finos depositados em ambientes de planície de inundação. Essas 

concentrações foram associadas principalmente aos argilo-minerais e óxi-hidróxidos de ferro, e em 

sedimentos mais grosseiros, depositados em ambientes de canal, associados a minerais pesados como 

dravita, arsenopirita e, também, a óxi-hidróxidos de ferro e argilo-minerais presentes em fraturas de grãos 

de minerais como hematita e dravita. O ribeirão do Carmo é considerado um dos principais formadores do 

rio Doce, sua nascente está no município de Ouro Preto que segue na direção leste-oeste para o município 

de Mariana até o município de Ponte Nova, onde conflui com rio Piranga para formar o rio Doce. Além 

das concentrações anômalas, os elementos As, Cu e Zn foram encontrados no trabalho de Costa (2007) 

nas formas químicas facilmente disponíveis à solubilização e à incorporação na biota, sendo este o maior 

risco observado nos distritos de Bandeirantes e Monsenhor Horta. A contaminação foi, provavelmente, 

oriunda de interferência antrópica indireta, associada aos rejeitos enriquecidos em As provenientes das 

minas de ouro principalmente de Passagem de Mariana, que eram lançados diretamente no ribeirão do 

Carmo desde o final do século XVII (Costa et al., 2010).  

No ano de 1993 a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) desenvolveu estudos 

geoquímicos nos sedimentos de corrente e nos sedimentos de fundo, os resultados são concentrados na 

Folha de Mariana. Os valores de referencia ou “background” foram determinados para as unidades 

geológicas presentes: Complexo Santa Bárbara, Complexos Metamórficos (Acaiaca, Mantiqueira, Santo 

Antônio de Pirapetinga), Grupo Nova Lima e unidades quartizíticas através do processamento estatístico 

dos dados através do programa estatístico Geoquant (CPRM, 1993). Os valores de referência podem ser 

visualizados nas Tabelas 3.1 e 3.2.  
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O Grupo Nova Lima (SuperGrupo Rio das Velhas) apresenta vínculo com as vulcânicas básicas 

indicadas pelas associações metálicas Co-Ni-Cr e Cu-Zn. Os Complexos Metamórficos refletem a 

presença de rochas básicas caracterizados pela associação geoquímica de Co-Cu-Zn e Cr-Ni associado a 

rochas ultrabásicas do Complexo Santo Antônio de Pirapetinga. As unidades quartzíticas dos 

SuperGrupos Rio das Velhas e Minas e do Grupo Itacolomi apresentam associações metálicas Cu-Pb-Zn-

Co-Ni-Cr que são provenientes de um enriquecimento secundário dos hidróxidos e óxidos de ferro. Os 

hidróxidos de ferro oriundos da alteração dos itabiritos e dolomitos estão associados aos elementos 

químicos Fe, Mn, As e Sb, (SuperGrupo Minas) no ambiente secundário (CPRM, 1993). 

O Grupo Sabará, considerado como Formação Sabará (Grupo Piracicaba, SuperGrupo Minas), 

apresenta anomalias de Sb e Cr (Heineck 1980 apud Costa, 2007). 

Tabela 3.1 - Tabela de valores de “background” regional de sedimentos de corrente e de fundo para as unidades 

geológicas presentes na área abrangente pela Folha Mariana 1:1000000. Fonte: CPRM (1993). 

Elementos 

(mg kg
-1

) 

Unidades Geológicas 

Complexo Santa 

Bárbara 

Complexos 

Metamórficos 

Grupo Nova Lima Unidades 

Quartizíticas 

S. 

Corrente
/1

 

S. 

Fundo
/2

 

S. 

Corrente 

S. 

Fundo 

S. 

Corrente 

S. 

Fundo 

S. 

Corrente 

S. 

Fundo 

Cu 7 8 22 18 18 19 13 8 

Zn 19 18 31 25 22 33 14 19 

Pb 9 23 15 38 9 14 7 8 

Co 7 - 16 - 15 - 10 - 

Ni 12 57 22 90 32 259 19 - 

Cr 15 - 40 - 67 - 37 - 

As - 5 - 7 - 25 19 12 

Mn - - - - - - 620 - 

Fe - - - - - - 3 - 
/1 S. Corrente – Sedimento de Corrente, /2 S. Fundo – Sedimento de Fundo. 

A intensa atividade mineira no Quadrilátero Ferrífero, principalmente aquelas que geraram e 

geram grande volume de rejeitos, provocam uma carga de sedimentos enriquecidos com elementos de 

elevada toxicidade, como o As, Cd, Cu, Zn e Pb, os quais são transportados como carga de canal e em 

suspensão desde o passado, durante o Ciclo do Ouro, até os diais atuais (Costa, 2007). As fontes 

geogênicas de arsênio podem ser relacionadas às rochas que hospedam os depósitos auríferos sulfetados. 

Segundo Costa et al. (2015), as anomalias de As na região do ribeirão do Carmo, possivelmente são 

provenientes de sulfetos como arsenopirita e de goethita com traços As adsorvido. Borba (2002), em seu 

trabalho avaliando processos geoquímicos naturais e antropogênicos em área de mineração aurífera, 

encontrou as maiores concentrações de arsênio em rochas constituídas por sulfetos e carbonatos.  

Segundo Rodrigues et al. (2013), o valor de background dos elementos potencialmente tóxicos na 

região da bacia do rio Gualaxo do Norte (trabalho anterior ao vazamento da barragem em Mariana) variou 
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para o As de 4,4 - 74,8 mg kg
-1

, tanto na legislação Brasileira (CONAMA 334/04) como na Canadense 

(CCME, 2001), os valores de As maiores que 17 mg.kg
-1

 podem representar efeitos adversos à biota. As 

concentrações de As foram consideradas pelos autores como basal e foram encontradas naturalmente na 

área do estudo. O enriquecimento natural de As foi devido a sua presença em jazidas de ouro, no qual foi 

associado com veios de sulfeto, que ficam expostos nas minas quando explorado o ouro (Rodrigues et al., 

2013). Neste mesmo trabalho Rodrigues et al. (2013), encontrou valores de background de Fe (3,0 -9,1 

mg kg
-1

), Pb (27,5 -44,3 mg kg
-1

), Ba (0 - 53,8 mg kg
-1

), Mn (0-1872,0 mg kg
-1

), Zn (28,7 - 69,7 mg kg
-1

) 

e Ni (11,9 - 41,4 mg kg
-1

). 

Os minerais mais comuns de As são aqueles das classes dos sulfetos, sufoarsenetos e arsenetos 

como arsenopirita (FeAsS), realgar (AsS), tenantita (Cu,F2)12As4S13, enargita (Cu3AsS4), loellingita 

(FeAs2), o arsênio também pode ocorrer na pirita, como impureza (Borba, 2002). A arsenopirita se 

destaca como constituinte importante de jazidas de ouro, cobre, zinco, chumbo e níquel. Estudos 

ambientais no Brasil relacionados às fontes antrópicas de contaminação de águas e sedimentos por As, 

estão em sua maioria relacionadas com atividades de mineração aurífera no Quadrilátero Ferrífero por 

Borba (2002), Mendonça (2012), Pereira (2007), Costa (2007), Costa et al. (2010), Rodrigues et al. 

(2013) e Silva et al. (2015). 

O arsênio entra em contato com o ser humano através do consumo de água contaminada, inalação 

de gases (arsina) e a ingestão de pó oriundo de solos contaminados (WHO, 2001). De acordo com a 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) dos Estados Unidos, o arsênio apresenta-se 

como o elemento químico mais perigoso da Priority List of Hazardous Substances de 2015 da 

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) 

(http://www.atsdr.cdc.gov/spl/). O resumo dos principais estudos de arsênio em amostras de água e 

sedimentos no Quadrilátero Ferrífero está apresentado na Tabela 3.2, extraída de Costa et al. (2015). 

A relação entre a litologia e a metalogenia dentro do Quadrilátero Ferrífero foi comprovada 

quando comparados municípios com geologia semelhantes (Costa et al., 2015). No estudo de Costa et al. 

(2015), nos municípios de Nova Lima, Raposos e Caeté, com intensa exploração de ouro durante os 

séculos 17
th
 e 19

th
, séculos de extração e beneficiamento, incluindo minas abandonadas e pilhas de 

resíduo, foram observadas anomalias positivas de arsênio em 28 sub-bacias, com valores que variaram 30 

a 255 mg kg
-1

, com valor outlier de 1,690 mg kg
-1

. No município de Santa Bárbara seis anomalias foram 

observadas, onde 19 córregos, drenando o mesmo litotipo. 
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Tabela 3.2 - Resumo dos principais estudos de arsênio em amostras de água e sedimentos no 

Quadrilátero Ferrífero (Fonte: Costa et al., 2015). 

Referências Bacia 

Número dos 

pontos de 

amostras 

Concentração de As 

Água (µg L
-1

) Sedimentos de corrente (mg kg
-1

) 

Min. Média Máx. Min. Médio Máx. 

Borba et al. 

2000 

Bacia do rio 

das Velhas -  

Nova Lima 

11 

2 

- 160 

20 

- 2830 

Bacia do rio 

do Carmo – 

Ouro Preto e 

Mariana 

8 - 30 - 860 

Bacia do rio 

Conceição – 

Santa Bárbara 

7 - 8 - 135 

Matschullat 

et al. 2000 

Nova Lima e 

Santa Bárbara 

18 (água) e 15 

(sedimentos) 
0,4 30,5 350 22 350 3200 

Deschamps 

et al. 2002 

Nova Lima 24 - - - 47 - 3300 

Santa Bárbara 18 - - - 22 - 160 

Mariana 9 - - - 22 - 860 

Borba et al. 

2003 

Bacia do rio 

das Velhas 
9 3 67,2 349 34 583,5 2830 

Bacia do rio 

do Carmo – 

Ouro Preto e 

Mariana 

8 (água) e 7 

(sedimentos) 
1,7 116,7 830 105 819,8 4709 

Bacia do rio 

Conceição – 

Santa Bárbara 

13 (água) e 6 

(sedimentos) 
1 7,7 74 29,5 73,2 153 

Pimentel et 

al. 2003 

Municípios de 

Ouro Preto e 

Mariana 

22 (água) e 4 

(rochas) 
0,05 0,36 2,3 0,11 60 139 

Matschullat 

et al., 2007 

Nova Lima 
69 (água) e 39 

(sedimentos) 
2,2 49 350 40 140 3300 

Santa Bárbara  0,4 1,8 3,1 1,5 47 170 

Parra et al. 

2007 

Bacia do rio 

Conceição 
25 - - - 4,91 51,0 89,0 

Varejão et 

al. 2010 

Bacia do Rio 

do Carmo -  

Ouro Preto e 

Mariana 

4 26,7 54.6 68,3 68,8 1773,9 3939 
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Figura 3.4 - Mapa Geológico do entorno do Local 1, região de Sabará - MG. Coordenadas geográficas: -19° 53’ 26.63"S-43° 49' 30.36"W. Fonte: 

Codemig, 2005.  
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Figura 3.5 -  Mapa Geológico do entorno do Local 2 região de Raposos - MG. Coordenadas geográficas: -19° 57' 46.53"S-43° 48' 37.70"W. 

Fonte: Codemig, 2005.  
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Figura 3.6 - Mapa Geológico do entorno do Local 3, região Pampulha – MG. Coordenadas geográficas: -19° 51' 3.97" S-44° 1' 27.16"W. Fonte: 

Mapa Geológico de Minas Gerais, 1994.  
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Figura 3.7 - Mapa Geológico do entorno do Local 4 região de Brumadinho - MG. Coordenadas geográfica: -20º 8' 4''S -44º 7' 18'‘W. Fonte: 

Codemig, 2005.  
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Figura 3.8 - Mapa Geológico do entorno do Local 5 região de Nova Lima – MG. Coordenadas geográficas: -20° 2' 31.58"S -43° 55' 18.64"W. 

Fonte: Codemig, 2005.  
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Figura 3.9 - Mapa Geológico do entorno do Local 6 região Local dentro da Mineradora de Calcário Dolomítico e pó de brita – próximo de Ouro 

Preto - MG. Coordenadas geográficas: -20° 22' 40.85"S -43° 37' 36.43"W. Fonte: Codemig. 2005.  
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Figura 3.10 - Mapa Geológico do entorno do Local 7 região Local dentro da Mineradora de Minério de Ferro – próximo de Itabirito, MG. 

Coordenadas geográficas: -20° 16' 8.14"S -43° 53' 43.55"W. Fonte: Codemig. 2005.  
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Figura 3.11 - Mapa Geológico do entorno do Local 8 região Local dentro da Mineradora de Pedra Sabão – próximo de Monsenhor Horta – MG. 

Coordenadas geográficas: -20° 22' 54.26"S -43° 17' 37.39"W. Mapa com coordenadas aproximadas. Fonte: Geológico de Minas Gerais.  
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Figura 3.12 - Mapa Geológico do entorno do Local 9 região Local dentro da Mineradora de Pedra Britada (Brita) – próximo ao município de 

Amarantina - MG. Coordenadas geográficas: -20° 19' 30.62"S -43° 42' 0.61"W. Mapa com coordenadas aproximadas. Fonte: Codemig. 2005. 
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CAPÍTULO 4   

METODOLOGIA 
 

 

4.1 - INSTALAÇÕES DAS COLMÉIAS 

As abelhas utilizadas nesse projeto foram a Tetragonisca angustula –jataí, espécie de abelha 

indígena sem ferrão. Esta espécie apresenta comportamento dócil e é de condução relativamente fácil. 

Elas se adaptam facilmente à caixas racionais, que é uma caixa de madeira, estrutura artificial que fornece 

condição para o crescimento da colmeia (Fig. 4.1). 

Para a avaliação da contribuição do ambiente no mel e pólen foram avaliados os produtos das 

colmeias de nove locais dentro da área do QF: quatro mineradoras ou pedreiras de pequeno porte 

(diferentes tipos de bens explotados) e cinco meliponários urbanos. Dentro das áreas das mineradoras, os 

locais de instalação das caixas racionais com as colmeias foram escolhidos levando-se em consideração a 

proximidade com árvores e fontes de água, e a proximidade da área de lavra. Nas mineradoras, locais 

onde não pré existiam as caixas racionais com as colmeias de abelha jataí, as colmeias sadias inseridas 

nos locais foram adquiridas em parceria com o Laboratório de Biodiversidade do DEBIO-UFOP. Anterior 

a instalação dessas colmeias foram retirados o excedente de mel e pólen, obrigando as abelhas a fazerem 

novas coletas. Apenas após seis meses de instalação é que se iniciaram as amostragens de mel e pólen. 

 

Figura 4.1 - Caixa racional sobre suporte (modificado de Fabichak, 2000). 

As amostras de mel e pólen foram coletadas no período de dois anos, sendo coletadas três 

amostras compostas em cada local. Nos apiários urbanos as colmeias selecionadas para a coleta de mel e 

pólen, estavam em caixas racionais fechadas e sem nenhuma coleta por um período maior que seis meses. 
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As caixas racionais foram instaladas nos locais com a entrada voltada para o nascer do sol, 

instaladas de forma firme e estável, ao ar livre, sobre cavaletes ou suportes, protegidas da chuva com 

telhas de barro ou brasilite, seguindo as orientações de Fabichak (2000) (Figura 4.1). 

4.2 - COLETA DAS AMOSTRAS 

A coleta do mel e pólen foi realizada em dias com temperaturas razoavelmente quente (>22
o
C), 

sem ventos fortes e sem chuva, buscando evitar que as colmeias ficassem expostas às variações climáticas 

que favorece a ocorrência de doenças. Durante as amostragens foi avaliada a existência de vespas 

pilhadoras de mel, ou formigas que comumente atacam a colmeia. Em caso da presença de insetos e 

ácaros indesejáveis foram realizadas práticas naturais para combatê-los.  

O mel e o pólen das abelhas sem ferrão são dispostos de maneira diferente da Apis,ao invés da 

estrutura hexagonal, eles são armazenados em potes pequenos e individuais. O mel e o pólen são 

armazenados em diferentes potes o que facilita a coleta desses produtos. As primeiras coletas de mel 

foram realizadas com o auxílio de seringas descartáveis, mas foi observado que muito do mel ainda ficava 

dentro dos potes. o esquema de conjuntos de potes e a estrutura da colmeia estão representado na Figura 

4.2. Dessa forma, as coletas passaram a ser realizadas coletando-se o conjunto de potes, chamado de 

cachos. Os cachos com mel ou pólen foram coletados de forma aleatória formando amostras compostas. 

As amostras foram coletadas e armazenadas em sacos plásticos transparentes, identificados. No 

laboratório, foram transferidas para frascos plásticos identificados e mantidas em freezer até o dia da 

análise.  

4.2.1 - Programação de Amostragem 

As coletas foram realizadas no período de outubro de 2011 até agosto de 2013. O monitoramento 

foi realizado no período de dois anos e foram coletadas pelo menos três amostras do mesmo local. A 

programação das coletas está apresentada na Tabela 4.1. 

  



Contribuições às Ciências da Terra, Série D, Vol. 76, No 352, 138p., 2017 

61 

 

Tabela 4.1. - Programação das coletas nas áreas selecionadas. 

Local de coleta 

Ano 

         2011                                              2012 2013 

Out Fev Jun Out Fev Ago 

1 -Sabará   3 X    

2 - Raposos   3 X    

3 - Pampulha   3 X    

4 - Nova Lima 3X      

5 - Brumadinho      3X 

6 - Min. Calcário Dolomítico  X X X   

7 - Min. de Minério de Ferro    X X X 

8 - Mineradora de Pedra Sabão  X  X  X 

9 - Min. Pedra Britada X  X  X  

4.2.2 - Mel 

O mel foi coletado nas colmeias retirando-se os potes (estrutura de armazenamento) fechados, 

inteiros e cheios de mel (Figura 4.2). No campo, as amostras foram colocados em sacos plásticos 

transparentes e identificados, mantidos em caixa de isopor e levados ao Laboratório de Geoquímica 

Ambiental (LGqA). No LGqA as amostras de mel coletadas foram retiradas dos potes e transferidas 

cuidadosamente para frascos plásticos previamente identificados.  

 

Figura 4.2 - Representação esquemática do designer da caixa empregada no presente estudo com a 

abelha Jataí (Tetragonista angustula). (Modificada da Embrapa, site: 

http://mel.cpatu.embrapa.br/criacoes/caixas). 
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Para a extração do mel dos potes (ceras) foi realizado um furo na base do saco plástico por onde 

apenas o mel conseguiu passar, o material foi espremido pelo orifício de forma a retirar o máximo do mel 

contido nos potes. As amostras de mel foram conservadas resfriadas em freezer no LGqA até o dia 

anterior da análise. Seguindo as orientações de Fabichak (2000), a coleta do mel foi realizada reservando 

50% do mel na colmeia, a fim de garantir a manutenção e o alimento das abelhas principalmente no 

período de inverno.  

4.2.3 - Pólen 

Na coleta do pólen foram retirados da colmeia os potes de pólen fechados e cheios, e no 

Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA) foi realizada a separação e o armazenamento em frascos 

plásticos identificados. As amostras foram mantidas em freezer até o dia anterior da análise. Buscou-se 

em todas as coletas manter o mínimo de pólen necessário para a sobrevivência das abelhas na colmeia.  

4.3 - ANÁLISE QUÍMICA DAS AMOSTRAS 

4.3.1 - Preparação das amostras 

As amostras de mel e pólen foram retiradas do freezer um dia anterior à análise, após atingirem a 

temperatura ambiente, foram homogeneizadas e pesadas diretamente nos frascos PTFE do forno de 

micro-ondas, nas quantidades aproximadas de 1,0 g e 0,5 g de mel e pólen, respectivamente. Nas 

amostras pesadas foram adicionados para a digestão: 7,0 mL de ácido nítrico concentrado Merck (65% 

HNO3 ultrapuro) (Darmstadt, Alemanha) e 1,0 mL de peróxido de hidrogênio Merck (30% H2O2 

ultrapuro). Todas as análises foram feitas em triplicata. As amostras foram pré-digeridas por 12 horas. 

As digestões foram realizadas em forno de micro-ondas (Milestone Ethos 1). A sequencia de 

fotos do fechamento do frasco PTFE e a montagem do carrossel do micro-ondas estão apresentadas na 

Figura 4.4. As configurações e os parâmetros instrumentais utilizados foram: 10 min. em 1000 W a 

200°C, 15 min. para 1000 W a 200°C e 30 min. de ventilação.  

Após a digestão em micro-ondas os frascos de PTFE foram mantidos em repouso por 

aproximadamente 12 horas para o resfriamento natural. Este procedimento teve a finalidade de aumentar 

a eficiência da digestão e diminuir as possíveis perdas de elementos por volatilização. As amostras 

digeridas foram transferidas e suplementadas com água Milli-Q® (água ultrapura) para um volume final 

de 50 mL.  

4.3.2 - Instrumentação 

O ICP OES (Agilent/725) foi usado para determinar os elementos químicos mais abundantes 

como o Al, Be, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P e S. Os parâmetros operacionais do aparelho foram: potência, 
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1,35 KW; fluxo de argônio de plasma, 15,0 L/min; fluxo de argônio auxiliar, 1,50 L/min; pressão de 

nebulização 160 KPa, e nebulizador OneNeb. 

As determinações dos elementos químicos (Ag, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, 

Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Ho, Na, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nd, Ni, Pb, Pd, Pr, Rb, Se, Sb, Sc, Sm, 

Sn, Sr, Th, Ti, Tl, Tm, V, U, Zn, Y e Yb) foram realizadas em ICP-MS Agilent 7700x (Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectrometry) com analisador de massa quadrupolo. Nas análises em Q-ICP-MS 

foram analisadas as possíveis interferências causadas pela matrix orgânica do mel e do pólen nas curvas 

de calibração do equipamento. As condições operacionais do Q-ICP-MS foram otimizadas com uma 

intensidade máxima para 
7
Li, 

89
Y e 

209
Bi no modo padrão e 

59
Co, 

89
Y e 

209
Bi no modo de cela de colisão, 

mantendo as razões CeO
+
/Ce

+
; Ce

2+
/Ce

+ 
menores do que 2%. O modo de cela foi usado com a finalidade 

de diminuir as interferências espectrais dos íons poliatômicos. Todas as condições de funcionamento do 

Q-ICP-MS foram apresentadas na Tabela 4.2. Ao Q-ICP-MS foi acoplada a cela de colisão com a 

finalidade de diminuir as interferências espectrais dos íons poliatômicos. 

   

   

Figura 4.3 - Sequência de fotos do forno de micro-ondas, Milestone Ethos 1. 

As curvas analíticas para calibração do equipamento Q-ICP-MS foram preparadas com matriz 

orgânica de mel e pólen, para as análises com mel e com pólen, respectivamente. Cada curva analítica 

utilizada na metodologia foi preparada a partir da diluição da solução padrão multielementar CertiPUR® 

(Merck, Darmstadt, Alemanha) com concentração de 10 mg L
-1

 (Ag, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, 

Cu, Fe, Ga, Ga, Na, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, V, U e Zn), e das vinte e duas soluções 

1 2 3 

4 5 6 
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padrão monoelementares High-Purity Standards com concentração de 10 mg L
-1

 cada (Ce, Dy, Er, Eu, 

Gd, Ge, Ho, La, Lu, Mo, Nd, Pd, Pr, Sb, Sc, Sm, Sn, Th, Ti, Tm, Y e Yb). Destas soluções padrão foram 

preparadas quatro soluções intermediárias para a elaboração das curvas analíticas.  

Os sete pontos da curva foram preparados com as soluções padrão intermediárias, acrescidas de 

4% da matriz orgânica (mel ou pólen), além do padrão interno (2 µg L
-1

, aproximadamente 1%). As 

concentrações dos elementos nas soluções analíticas na curva variaram de 0,125-100 µg L
-1

 e o volume 

final foi de 10 mL por ponto. 

Tabela 4.2- Parâmetros e condições operacionais do Q-ICP-MS, equipamento Agilent, modelo 7700x. 

Spectrometer Agilent 7700 x 

Spray chamber Cyclonic 

Nebuliser Peek Mira Mist Nebuliser (0.1 rps) 

Interface Ni cones 

Mass analyser Quadrupole 

RF Power (W)  1550 

Ar-gas flow rates (L min-1)  

   Plasma 15 

   Auxiliary 1.2 

   Nebuliser 1.2 

Spray chamber temperature 2 oC 

Dwell time (ms) 100-300 

Number of replicates 3 

Internal standard Tb159 

Maximum oxide and double 

   charge production 
140Ce16O+/140Ce < 1.5% and 140Ce2+/140Ce+ < 3.0% 

Standard mode  

Delay 5 s 

Isotopes 

As75, Ba138, Bi209, Cd111, Ce140, Co59, Cs133, Cu63, Dy162, 

Er167, Eu152, Ga69, Gd157, Ge72, La139, Li7, Lu175, Ho165, 

Mo96, Nd144, Ni60, Pb208, Pr141, Sb122, Sc45, Sm150, Sr88, 

Ti48, Th232, Tm169, V51, U238, Zn65, Y89, Yb173 

Sensibility 7Li > 8000 cps, 89Y > 19000 cps, 205Tl > 18000 cps 

Collision cell mode  

Delay 30 s 

Isotopes As75, Cd111, Sc45, Y89 

Sensibility 
59Co > 5000cps, 89Y > 6000 cps, 205Tl >11000 cps and 
78Ar2 < 30 cps 

He gas flow  3.5 mL min-1 

Aos pontos das curvas e nas amostras foi adicionado o térbio (Tb), na concentração de 2 µg L
-1 

como padrão interno. Para a avaliação da qualidade da análise em Q-ICP-MS foram determinados os 

elementos químicos no material certificado SRM 15151 (Apple Leaves) (NIST National Institute of 

Standards and Techonology, Gaithersburg, USA) e na solução Spiked. A solução Spiked foi preparada a 

partir da diluição dos padrões, com concentração final de 3 µg L
-1

 de cada elemento químico estudado. O 

material certificado SRM 1643e (Trace Elements in Water) (NIST National Institute of Standards and 

Techonology, Gaithersburg, USA) foi utilizado para avaliação e escolha individual de cada elemento 
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sobre o uso do modo da cela de colisão na metodologia. Os detalhes sobre o preparo destas soluções estão 

apresentados no item Exatidão. 

4.3.2 - Curva de Calibração 

As curvas analíticas utilizadas na metodologia de determinação dos elementos em ICP OES 

foram preparadas a partir da diluição das soluções padrão monoelementares High-Purity Standards com 

concentração de 10000 mg L
-1

 cada (Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, e Na) e com concentrações de 10000 mg L
-1

 

para o fósforo e o enxofre (P e S). As concentrações dos elementos nas soluções analíticas variaram na 

curva de 0,02-10000 mg L
-1

 e o volume final foi de 50-100 mL. A determinação dos elementos químicos 

maiores foi acompanhada da determinação dos elementos químicos no material certificado NIST SRM 

1515 (Apple Leaves) (NIST National Institute of Standards and Techonology, Gaithersburg, USA). 

A curva analítica para calibração do equipamento foi preparada com matriz orgânica de mel para 

a determinação dos elementos químicos em mel e com matriz orgânica de pólen para a determinação dos 

elementos químicos em pólen, buscando diminuir as interferências causadas pelo efeito matriz. As curvas 

analíticas utilizadas na metodologia de determinação dos elementos em Q-ICP-MS foram preparadas a 

partir da diluição da solução padrão multielementar CertiPUR® (Merck, Darmstadt, Alemanha) com 

concentração de 10 mg L
-1

 (As, Ba, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, Li, Mg, Ni, Pb, Sr, Tl, V, U e Zn), e das soluções 

padrão monoelementares High-Purity Standards com concentração de 10 mg L
-1

 cada (Ce, Dy, Er, Eu, 

Gd, Ge, Ho, La, Mo, Nd, Pd, Pr, Sb, Sc, Sm, Th, Ti, Tm, Y e Yb). As concentrações dos elementos nas 

soluções analíticas variaram de 0,125-100 µg L
-1

 e o volume final foi de 10 mL por ponto. 

O padrão interno o elemento químico térbio (Tb), foi adicionado na concentração de 2 µg L
-1 

aos 

pontos das curvas e nas amostras. A solução Spiked foi preparada a partir da diluição dos padrões, com 

concentração final de 3 µg L
-1

 de cada elemento químico estudado e para a avaliação da qualidade da 

análise foram determinados os elementos químicos nesta solução. A determinação dos elementos 

químicos foi acompanhada da determinação dos elementos químicos no material certificado SRM 1643e 

(Trace Elements in Water) (NIST National Institute of Standards and Techonology, Gaithersburg, USA). 

O padrão interno é utilizado em análises de Q-ICP-MS para corrigir as variações na resposta do 

instrumento (desvios) no curso de análise e para corrigir as concentrações de analitos nas amostras 

(Vanhaecke et al. 1992). 

4.3.3 – Avaliação do Efeito Matriz 

Para a avaliação do efeito matriz na curva analítica, foram construídas curvas com matriz aquosa 

e curvas com matriz orgânica de mel e pólen. Foi avaliado o efeito matriz na determinação dos seguintes 

elementos químicos: Ag, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Ho, Mo, 
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Na, Nd, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Pd, Pr, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ti, Tl, Th, Tm, V, U, Zn, 

Y e Yb no mel e o pólen de abelhas nativas do Brasil, utilizando o Q-ICP-MS.  

As curvas foram feitas em triplicata e com sete diferentes concentrações de massa dos seguintes 

elementos: Ag, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Ho, K, La, Li, Lu, 

Mg, Mn, Mo, Na, Nd. Ni, Pb, Pd, Pr, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ti, Tl, Th, Tm, V, U, Zn, Y e Yb. Os 

componentes dos pontos das curvas pesados e as massas foram corrigidos no programa do Q-ICP-MS. Os 

pontos da curva foram preparados com as soluções padrão intermediárias, acrescidas com a matriz 

avaliada em uma concentração de 40%, além do padrão interno adicionado aos pontos das curvas na 

concentração de 2 µg L
-1

, aproximadamente 1%. As concentrações dos elementos nas soluções analíticas 

variaram de 0,125-100 µg L
-1

 e o volume final dos pontos da curva foram 10 mL. O controle da qualidade 

analítica utilizado foram os testes de recuperação das soluções Spiked e do SRM 1515.  

Preparo das Matrizes Orgânicas 

Para a avaliação do efeito de matriz do mel e pólen da abelha jataí foi utilizado no preparo das 

curvas analíticas matrizes orgânica de mel ou pólen com a finalidade de se assemelhar com a matriz das 

amostras analisadas. As matrizes respectivas foram o resultado da digestão de 10 amostras de mel ou 

pólen, esse conjunto de amostras foi chamado de “pool”. O “pool” de mel e o “pool” de pólen foram 

preparados com amostras de mel e pólen da abelha nativa Jataí (Tetragonisca angustula) proveniente de 

dez coletas aleatórias na região do Quadrilátero Ferrífero, MG – Brasil. As coletas foram realizadas no 

período de outubro de 2011 até fevereiro de 2012.  

Os “pools” de mel e pólen foram homogeneizados e em temperatura ambiente foram pesados 

diretamente nos frascos de PTFE do forno de micro-ondas, nas quantidades aproximadas de 1,0 g e 0,5 g 

respectivamente. Em seguida para a digestão foram adicionados 7 mL de ácido nítrico concentrado Merck 

(65% HNO3 ultrapuro) (Darmstadt, Alemanha) e 1 mL de peróxido de hidrogênio Merck (30% H2O2 

ultrapuro) para digestão em micro-ondas. 

As amostras digeridas foram transferidas e suplementadas com água Milli-Q® (água ultrapura) 

para um volume final de 50 mL, em seguida misturadas e homogeneizadas em frasco plástico, originando 

aproximadamente 1L de cada matriz. As matrizes apresentaram concentrações finais de 8000 mg L
-1

 ou 

0,8% (mel) e 4000 mg L
-1

 ou 0,4% (pólen) e foram armazenadas em local sem luz, mantidas na 

temperatura de 4-5 
o
C. Anteriormente ao preparo das curvas analíticas as matrizes foram novamente 

homogeneizadas e mantidas em temperatura ambiente para pesagem. 
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4.3.3 – Linearidade e Faixa Linear 

As curvas analíticas com matriz aquosa foram preparadas com HNO3 2% (Merck, ultrapuro) e as 

curvas com as matrizes orgânicas de mel e pólen por apresentarem a acidez oriunda da digestão da matriz 

não foram preparadas com a solução acidificada. 

As soluções foram preparadas com água ultrapura Millipore Mill-Q (Direct-Q®), de resistividade 

de 18,2 MΩcm. A solução ácida de limpeza do Q-ICP-MS usada entre as dosagens foi o HNO3 1% 

(Merck, ultrapuro). As curvas analíticas foram preparadas a partir da diluição da solução padrão 

multielementar CertiPUR® (Merck, Darmstadt, Alemanha) com concentração de 10 mg L
-1

 (Ag, Al, As, 

Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Na, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, V, U e Zn), e 

das vinte e duas soluções padrão monoelementares High-Purity Standards com concentração de 10 mg L
-1

 

cada (Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ge, Ho, La, Lu, Mo, Nd, Pd, Pr, Sb, Sc, Sm, Sn, Th, Ti, Tm, Y e Yb).  

4.3.4 - Calculo do LD e LQ 

Após a escolha da curva analítica com matriz orgânica, foram determinados os limites de 

detecção (LD) e os limites de quantificação (LQ). Os cálculos utilizaram as determinações dos elementos 

químicos em dez amostras de branco. A curva foi preparada nas mesmas proporções. As soluções dos dez 

brancos utilizados na determinação de LD e LQ também foram preparadas nas mesmas condições da 

matriz analisada e foram acrescidos do padrão interno no momento da dosagem no Q-ICP-MS (Capelle et 

al., 1982; Fernando, 1982). 

O cálculo dos valores dos limites de detecção foi baseado no BEC (Concentração equivalente ao 

sinal de fundo). O BEC é definido como a concentração do analito que produz um sinal igual ao do 

background e que pode ser calculado de acordo com as equação (1): 

    
       

 
                                                                                (1) 

Onde: 

 

        I Branco : Intensidade do sinal do branco; 

            m: Coeficiente angular da curva analítica; 

C Analito : Concentração do analito. 

A concentração mínima que pode ser determinada com maior precisão, seus valores dependerão 

da razão entre as flutuações estatísticas do sinal do branco e o sinal analítico (Froes, 2009). Podem ser 

calculados pelas equações (2) e (3): 

    
                

   
                                            (2) 
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                                                   (3) 

Onde: 

RSD Branco: desvio padrão relativo do branco (n=10). 

4.3.5 – Exatidão  

Para a correção de interferência no processo de determinação das concentrações dos elementos 

químicos em Q-ICP-MS, foram adicionadas as amostras um padrão interno. O padrão interno escolhido 

foi um elemento cuja concentração era conhecida e que atendia também as características de não estar 

presente na amostra; ter uma raia analítica que não se sobreponha as raias dos elementos de interesse 

evitando, assim, interferências analíticas; ter estabilidade, não ser reativo e ter alta pureza. O padrão 

interno utilizado foi o Tb, e a solução intermediária monoelementar de 20 µg L
-1

 foi preparada a partir de 

uma solução padrão monoelementares High-Purity Standards de 10 mg L
-1

. O Tb foi adicionado em todas 

as amostras dosadas no Q-ICP-MS e foi utilizado em todo o processo em concentração final de 2 µg L
-1

. 

Para acompanhar a qualidade da analise da taxa de recuperação da solução certificada SRM 1515 e a 

solução Spiked foram preparadas: 

 O Material de referência certificado SRM 1515 (Apple Leaves) (Standard Reference Material – 

SRM) (NIST National Institute of Standards and Techonology, Gaithersburg, USA) foi escolhido 

devido a sua equivalente complexidade de matriz, em particular pela sua alta taxa de carboidrato 

e pela ausência de material correspondente (mel ou pólen) no mercado (Chudzinska et al., 2012). 

O SRM 1515 foi digerido em duplicata a cada ciclo de digestão das amostras de mel e pólen. 

 As soluções Spiked foram preparadas utilizando soluções estoque intermediárias de concentração 

maior e diferente que as usadas no preparo da curva. As soluções utilizadas tiveram concentração 

de 3 µg L
-1

 de todos os elementos avaliados nas curvas, e foram preparadas a partir da diluição da 

solução estoque padrão multielementar e das soluções padrão monoelementar, utilizadas também 

no preparo das soluções das curvas. O volume final dos Spiked foi de 10 mL, e além do padrão 

interno (2 µg L
-1

) foi acrescido a matriz de mel ou pólen na concentração de 4% quando avaliadas 

as curvas com efeito de matriz. 

Para a avaliação individual do uso do modo de cela de colisão na determinação dos elementos 

químicos em Q-ICP-MS foi utilizada as comparações com as taxas de recuperação da solução do material 

de referência SRM 1643e (Trace Elements in Water) (Standard Reference Material – SRM) (NIST - 

National Institute of Standards and Techonology, Gaithersburg, USA), foi preparada com 10% de padrão 

interno (3,0 µg L
-1

). 
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4.3.6 - Estatística e Software 

O efeito de matriz foi determinado comparando a inclinação das curvas de calibração aquosas 

com inclinações correspondentes de cada uma das curvas de extrato de matriz. Os parâmetros de 

regressão, como a inclinação (a), a interceptação (b), coeficiente de determinação (r
2
) foram calculados 

com pacote estatístico do software Minitab 14 Para avaliar eventuais diferenças significativas entre os 

parâmetros das curvas, foram utilizados os testes t-Student e F-Fischer (INMETRO 2010). 

Para a avaliação da qualidade dos resultados e da relação dos elementos no mel e pólen com a 

origem geográfica foi utilizado o pacote estatístico Minitab (14). Os dados foram estocados em planilhas 

eletrônicas (Excel) e posteriormente foram tratados estaticamente. As técnicas utilizadas na interpretação 

dos resultados foram a análise exploratória de dados, normalização e análise de componentes principais 

(PCA). Todos os tratamentos estatísticos levaram em consideração as características da região de coleta e 

proximidade de mineradoras. Os dados paramétricos foram analisados pelo método de Tukey (5%). Os 

resultados dessas análises estão apresentados no capítulo 5. 

4.4 - RESULTADOS 

4.4.1 - Efeito de Matriz 

O efeito matriz foi avaliado pela comparação do coeficiente angular das curvas obtidas pela 

calibração das curvas com e sem ajuste de matriz. Foi utilizado o teste t-Stundent e o teste F, (Inmetro, 

2003). Foi verificada diferença estatística entre os valores do coeficiente angular das curvas com matriz 

de mel, para os seguintes elementos: As, Bi, Cs, In, La, Sn e Zn, os demais não apresentaram diferença 

estatística em um nível de significância de 95% (Tabela 4.3). 

Tabela 4.3 - Média das inclinações e dos coeficientes de correlação para analitos determinados em 

calibração aquosa (n=3) e ajuste de matriz de mel (n=3) por Q-ICP-MS. 

Elementos 

Curva com Matriz Aquosa Curva com Matriz de Mel 

Inclinação 
RSD 

(%) 

Coeficiente de 

correlação 
Inclinação 

RSD 

(%) 

Coeficiente de 

correlação 

As* 0,023 2,77 0,99999 0,018 1,96 0,99999 

Bi* 0,642 0,33 0,99975 0,620 0,57 0,99977 

Cs* 0,345 1,04 1,00000 0,337 0,95 0,99999 

In* 0,711 0,41 0,99999 0,701 0,69 0,99999 

La* 0,786 2,28 0,99996 0,744 2,32 0,99961 

Sn* 0,126 2,54 0,99975 0,120 1,79 0,99986 

Zn* 0,037 2,00 0,99999 0,029 2,32 0,99996 

*significativas a 95%. 
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Para as curvas com matriz aquosa e matriz de pólen foi verificada diferença significativa entre os 

valores da inclinação na curva analítica para os seguintes elementos: As, Bi, Cd, Pd, Th e U em um nível 

de significância de 5% (Tabela 4.4), os demais elementos não apresentaram diferença significativa. As 

equações das curvas analíticas descrevem a relação de contagem por segundo (CPS) no eixo y, pela 

concentração dos elementos (µg g
-1

) no eixo x. 

Tabela 4.4 - Média das inclinações e dos coeficientes de correlação para analitos determinados em 

calibração aquosa (n=3) e ajuste de matriz de pólen (n=3) por Q-ICP-MS. 

Elementos 
Curva com Matriz Aquosa Curva com Matriz de Pólen 

Inclinação 

RSD 

(%) 

Coeficiente de 

correlação 
Inclinação 

RSD 

(%) 

Coeficiente de 

correlação 

As* 0,051 9,88 0,99972 0,026 1,96 0,99977 

Bi* 0,668 2,80 0,99998 0,573 0,57 0,99896 

Cd* 0,152 2,03 0,99998 0,090 0,04 0,99991 

Th* 0,777 6,07 0,99996 0,620 2,24 0,99977 

Pb* 0,194 2,45 0,99989 0,175 0,28 0,99986 

U* 0,847 2,17 0,99999 0,770 0,61 1,00000 
*significativas a 95%. 

A dosagem dos elementos químicos em mel e pólen tem possibilitado a correlação desse material 

com as características da área de coleta, mas a interferência nas análises causada pele efeito matriz de 

diluição pode interferir na qualidade e confiabilidade dos resultados. Na avaliação dos elementos 

químicos determinados em matriz orgânica de mel e pólen de abelha nativa brasileira (jataí), comparados 

com matriz aquosa os resultados comprovaram interferência da matriz nas análises em ICP-MS. Os 

resultados comprovam a possível interferência da matriz orgânica de mel apenas nas dosagens dos 

elementos As, Bi, Cs, In, La, Sn e Zn, e da matriz orgânica de pólen para as dosagens dos elementos As, 

Bi, Cd, Pd, Th e U em Q-ICP-MS em um nível de significância de 0,05.  

O método de digestão e dosagem do mel e pólen possibilitou a determinação dos elementos traço 

para mel na faixa de 0,001 a 10,30 µg g
-1

 e para o pólen na faixa de 0,0004 a 1.16 µg g
-1

. Foi observado 

satisfatória taxa de recuperação do Spiked para a metodologia do mel (91,63% a 104,60%) e do pólen 

(92,77% a 115,59%). O método desenvolvido e aplicado neste trabalho permitiu a diminuição do efeito 

matriz nas análises do mel e pólen de jataí, permitindo uma maior confiabilidade nos resultados. 

4.4.2 - Seletividade e Especificidade 

A seletividade depende do elemento químico selecionado e das possíveis interferências. Em 

relação ao uso do ICP-MS os vários tipos de interferências são correlacionados com efeito de matriz, 

flutuações e a estabilidade e seus fatores. O ICP-MS é uma técnica que pode sofrer interferência espectral 

vinda de íons poliatômicos e não espectral oriundo do efeito de matriz, resultante da elevada concentração 
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de matriz orgânica. Essas interferências podem causar a ERRO na determinação dos elementos analisados 

em amostras (Chudzinska et al., 2012). 

Neste trabalho as interferências foram minimizadas por meio do uso da cela octopolo de colisão. 

As amostras após a nebulização e passagem pela tocha tiveram os íons gerados conduzidos através da cela 

de colisão, onde ocorreu a remoção das interferências poliatômicas por colisão com átomos de He, e em 

sequencia analisadas em analisador de massas do tipo quadrupolo (filtro de massa). Foram realizadas 

comparações dos valores de recuperação do NIST 1643e nas condições sem gás e com gás (He), 

avaliando a redução da interferência e indicando a melhor condição para cada elemento na amostra. 

4.4.3 - Linearidade e curva de calibração 

Foi estudada uma faixa de linearidade que variou entre 0,125 a 100 µg L
-1

. Para o estudo da 

linearidade foram construídas as curvas de calibração aquosa com as soluções padrão em solução 

acidificada (HNO3 2%), calibração externa (n=3), as curvas com ajuste de matriz (matriz matching 

calibration) com infusão de Mel (n=3), e com infusão de pólen (n=3). Os resultados foram apresentados 

na Tabela 4.5 e 4.6. 

A linearidade foi confirmada juntamente com os valores dos coeficientes das regressões das 

curvas analíticas, foi baseado na adequação do modelo matemático às determinações das concentrações 

dos elementos químicos nos padrões da curva. As concentrações foram determinadas em mg g
-1

 e µg g
-1

. 

A linearidade foi considerada satisfatória sendo o menor coeficiente r = 0.9998 para o Pb e os demais 

elementos estudados com valores de r entre 0.9998 e 1.000. Os elementos determinados foram 

correlacionados com as equações e os coeficientes das regressões lineares gerados foram considerados 

satisfatórios neste trabalho.  

4.4.4 - Limite de detecção e quantificação para o mel e pólen 

Os limites de detecção (LD), limite de quantificação (LQ) e o BEC, foram determinados neste 

desenvolvimento de metodologia buscando uma maior confiabilidade do procedimento de determinação 

de elementos químicos em mel e pólen. As curvas foram analisadas juntamente com 10 brancos. O desvio 

padrão do branco e os valores de intensidade foram utilizados nos cálculos de limites (LD e LQ). 

Na avaliação dos limites de detecção e de quantificação dos elementos químicos determinados em 

matriz orgânica de mel (Tabela 4.5) os elementos Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Rb e Zn determinados nos 

pontos das curvas analíticas não foram quantificados, uma das possíveis causas seria devido à baixa 

concentração do último padrão da curva analítica e alta concentração desses elementos nas amostras. Os 

demais elementos não apresentaram interferências e as equações lineares apresentaram coeficiente de 

correlação variando de 0,9991 a 1,0000. 
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Tabela 4.5 - Resultados dos parâmetros analíticos para Mel. 

Elementos 
Equação Linear 

x, y (µg L-1) 

LD 

(µg g-1) 

LQ 

(µg g-1) 
BEC 

Coeficiente 

de correlação  

As y= 0,0185x + 0,0065 0,54 1,8 0,35 1,0000 

Ba y= 0,0486x + 0,0690 2,1 7,1 1,4 1,0000 

Be y= 0,0022x + 0,000 0,0040 0,014 0,003 0,9997 

Bi y= 0,6040x + 0,0069 0,018 0,059 0,011 0,9999 

Cd y= 0,1403x + 0,0030 0,033 0,11 0,021 1,0000 

Ce y= 0,8050x + 0,0682 0,040 0,13 0,085 1,0000 

Co y= 0,4531x + 0,0862 0,30 0,98 0,19 0,9998 

Cr y= 0,3840x +  0,4390 1,7 5,7 1,1 0,9991 

Cs y= 0,2988x +  0,0233 0,12 0,40 0,078 1,0000 

Cu y= 0,1914x + 0,2678 1,6 5,3 1,4 1,0000 

Dy y= 0,2516x + 0,0009 0,001 0,005 0,004 0,9999 

Er y= 0,3376x + 0,0006 0,001 0,002 0,002 1,0000 

Eu y= 0,4651x + 0,0006 0,001 0,005 0,001 1,0000 

Ga y= 0,0648x + 0,0016 0,038 0,13 0,024 1,0000 

Gd y= 0,1616x + 0,0008 0,0020 0,006 0,005 1,0000 

Ge y= 0,1034x + 0,0029 0,0040 0,014 0,029 0,9999 

Ho y= 1,0030x + 0,0005 0,00001 0,001 0,001 0,9999 

In y= 0,3783x + 0,0003 0,001 0,004 0,001 0,9999 

La y= 0,8140x + 0,0341 0,017 0,056 0,042 0,9999 

Li y= 0,0025x + 0,0001 0,074 0,24 0,047 0,9998 

Lu y= 1,0124x + 0,0843 0,0020 0,006 0,083 1,0000 

Mo y= 0,1087x + 0,0041 0,026 0,088 0,038 0,9994 

Nd y= 0,1163x + 0,0033 0,009 0,029 0,028 0,9999 

Ni y= 0,1002x + 0,1268 1,9 6,3 1,3 1,0000 

Pb y= 0,1785x + 0,3946 3,09 10,3 2,2 1,0000 

Pd y= 0,0018x + 0,0010 0,69 2,3 0,56 0,9999 

Pr y= 0,9495x + 0,0073 0,003 0,009 0,008 0,9999 

Sb y= 0,2119x + 0,0134 0,014 0,048 0,063 0,9999 

Sc y= 0,0740x + 0,0023 0,012 0,039 0,031 0,9999 

Se y= 0,0021x + 0,0011 0,81 2,7 0,536 0,9999 

Sm y= 0,1462x + 0,0006 0,002 0,007 0,004 0,9999 

Sn  y= 0,1163x + 0,0170 0,034 0,11 0,15 0,9999 

Sr  y= 0,1582x + 0,3007 2,9 9,6 1,9 0,9999 

Th y= 0,7932x + 0,0130 0,006 0,020 0,016 0,9999 

Ti y= 0,0314x + 0,0670 1,49 4,9 2,10 0,9999 

Tl y= 0,5443x + 0,0035 0,010 0,033 0,006 0,9999 

Tm y= 1,029x + 0,0003 0,00001 0,00001 0,000 0,9999 

U y= 0,7704x + 0,0028 0,006 0,019 0,004 1,0000 

V y= 0,1472x + 0,0172 0,18 0,61 0,12 1,0000 

Y y= 0,7328x + 0,0181 0,016 0,054 0,025 1,0000 

Yb y= 0,2306x + 0,0004 0,0011 0,0030 0,0020 0,9999 

A avaliação dos resultados no pólen (Tabela 4.6) os elementos químicos: Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na 

e Rb, não foram quantificados. Os demais elementos químicos determinados obtiveram equações lineares 

com coeficiente de correlação que variaram de 0,9998 a 1,0000 

4.4.5 –Exatidão 

A exatidão do método foi avaliada através da quantificação das amostras de referência e 

recuperação do analito. Nos padrões das curvas foram empregadas a adição e recuperação do analito. O 
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controle de qualidade das análises foi mensurado pelos elementos químicos rastreados e taxa de 

recuperação da solução Spikedd (Tab. 4.5 e 4.6). 

A exatidão foi mensurada pela análise da comparação dos resultados de duas diferentes técnicas 

recomendadas. Devido à ausência de material de referencia certificado para as análises de mel e pólen foi 

escolhido o SRM 1515 – Apple leaves que tem sido utilizado como avaliador da qualidade da análise nos 

estudos com mel e pólen. Outro material utilizado como rastreador foram as soluções de Spiked com 

matriz de mel ou com matriz de pólen. A exatidão foi determinada pela taxa de recuperação dos 

elementos tanto no SRM 1515 como nas soluções das amostras de Spiked.  

O material de referência NIST SRM 1515 apesar de ser o mais usado na literatura, não á similar 

ao material orgânico usado neste estudo. A taxa de recuperação considerada neste trabalho como 

satisfatória foi entre 80% até 120%. A taxa de recuperação do SRM 1515 nas análises do mel permaneceu 

entre os valores de 62,65% a 102,2% quando comparados com os valores certificados e tabelados (Tabela 

5.4). A qualidade dos procedimentos de extração e dosagem dos elementos traço na metodologia estudada 

foi considerada satisfatória quando avaliada a taxa de recuperação dos elementos químicos determinados 

no Spiked (91,63% a 104,60%), com exceção do Ti (127,15%) (Tabela 4.7).  

A qualidade dos procedimentos para a extração e dosagem dos elementos traços também foi 

verificada na determinação dos elementos nas curvas com a matriz orgânica de pólen. O material 

certificado NIST 1515 apresentou uma taxa de recuperação pouco satisfatória para alguns elementos com 

valores entre 63,93% e 137.49% quando comparados com os valores certificados e tabelados (Tabela 4.8). 

Pode ser suposto que o método de digestão empregado foi suficiente para digerir o pólen, mas não 

suficiente para digerir o material certificado NIST 1515. Este resultado que pode ser confirmado com a 

taxa de recuperação satisfatória do Spiked variou de 92,77% a 115,59% (Tabela 4.8), mas insatisfatória 

para os elementos químicos determinados no SRM 1515. 
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Tabela 4.6 - Resultados dos parâmetros analíticos para pólen. 

Elementos 
Equação Linear 

x, y (µg L
-1

) 

LD 

(µg g
-1

) 

LQ 

(µg g
-1

) 
BEC 

Coeficiente 

de correlação  

Ag y= 0,3625x + 0,0386 0,016 0,053 0,11 1,0000 

As y= 0,0521x + 0,0068 0,015 0,049 0,43 0,9999 

Ba y= 0,0397x + 0,5197 0,092 0,31 13,1 1,0000 

Be y= 0,0817x + 0,0005 0,0003 0,0011 0,0056 0,9999 

Bi y= 0,5639x + 0,0088 0,0025 0,0083 0,016 1,0000 

Ce y= 0,8087x + 0,1353 0,0054 0,018 0,1673 1,0000 

Co y= 0,4953x +0,0420 0,055 0,18 0,0848 1,0000 

Cr y= 0,1900x + 0,1091 0,023 0,078 0,57 1,0000 

Cs y= 0,6869x + 0,2251 0,0028 0,0092 0,33 1,0000 

Dy y= 0,2465x + 0,0019 0,0012 0,0040 0,0076 0,9999 

Er y= 0,3271x + 0,0014 0,0009 0,0029 0,0043 1,0000 

Eu y= 0,4659x + 0,0017 0,0002 0,0006 0,0037 0,9999 

Ga y= 02584x + 0,0258 0,0014 0,0048 0,10 1,0000 

Gd y= 0,1609x + 0,0017 0,0011 0,0038 0,010 0,9999 

Ge y= 0,0350x + 0,0036 0,018 0,059 0,10 1,0000 

Ho y= 0,9796x + 0,0015 0,0003 0,0009 0,0016 1,0000 

In y= 0,3143x + 0,0006 0,0002 0,0006 0,0018 0,9999 

La y= 0,8220x + 0,0642 0,0028 0,0095 0,078 1,0000 

Li y= 0,3579x + 0,0162 0,0015 0,0051 0,045 1,0000 

Lu y= 0,9682x + 0,0894 0,0008 0,0028 0,092 1,0000 

Nd y= 0,1159x + 0,0068 0,0023 0,0078 0,059 0,9999 

Ni y= 0,1090x + 0,2888 0,35 1,2 2,6 1,0000 

Pb y= 0,1672x + 0,3604 0,029 0,095 2,1 1,0000 

Pd y= 0,0021x + 0,0036 0,054 0,18 1,7 0,9998 

Pr y= 0,9581x + 0,0145 0,00050 0,0018 0,015 1,0000 

Sb y= 0,2139x + 0,0071 0,0084 0,028 0,033 1,0000 

Sc y= 0,559x + 0,0024 0,0057 0,019 0,043 1,0000 

Sm y= 0,1457x + 0,0014 0,0007 0,0022 0,0093 0,9999 

Sn y= 0,0993x + 0,0207 0,011 0,038 0,21 0,9999 

Sr y= 0,1124x + 1,9588 0,12 0,40 17,43 0,9999 

Th y= 0,7260x + 0,0277 0,0047 0,016 0,038 1,0000 

Ti y= 0,0046x + 0,0340 0,20 0,66 7,5 0,9999 

Tl y= 0,5158x + 0,0019 0,0002 0,0007 0,0036 1,0000 

Tm y= 0,9921x + 0,0005 0,0001 0,0004 0,0005 1,0000 

U y= 0,7134x + 0,0090 0,0003 0,0011 0,013 1,0000 

V y= 0,1465x + 0,0273 0,0034 0,011 0,19 0,9999 

Y y= 0,7955x + 0,0398 0,0079 0,026 0,050 1,0000 

Yb y= 0,2214x + 0,0008 0,0006 0,0019 0,0034 0,9999 
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Tabela 4.7 - Taxa de recuperação de elementos para o material certificado SRM 1515-Apple Leaves 

(n=2) e a solução Spiked com matriz de Mel. 

Elementos 
SRM 1515 

Referência 

SRM 1515 

Dosado 
Recuperação Adicionado 

Fração da massa 

mensurada 

Recuperacão 

(%) 

 conc (µg g-1) conc, (µg g-1) (%) (mg L-1) Amostras do Spikedd (mg L-1) 

As 0,038+/-0,007 - - 3,110 3,232 103,9 

Ba 49+/-2 - - 3,110 3,147 101,2 

Be  0,020  3,110 3,127 100,6 

Bi  0,0021  3,110 2,891 93,0 

Cd 0,013+/-0,002 0,011 100,5 3,110 3,014 96,9 

Ce 3,0 
a
 2,49 83,1 3,054 2,878 94,3 

Co 0,09
 a

 0,07 78,3 3,110 3,005 96,6 

Cr 0,3 
a
 0,21 70,3 3,110 3,115 100,2 

Cs  -  3,110 2,984 96,0 

Cu 5,64+/-0,24 4,54 84,1 3,110 3,333 107,2 

Dy  1,4  3,040 2,860 94,1 

Er  0,46  3,084 2,826 91,6 

Eu 0,2
 a

 0,20 102,2 3,065 2,923 95,4 

Ga  0,49  3,110 3,130 100,7 

Gd 3,0 
a
 2,35 78,4 3,060 2,859 93,4 

Ge  0,16  3,050 2,952 96,8 

Ho 0,319 
b c

 0,23 70,9 3,060 2,873 93,9 

In  0,0022  3,110 3,025 97,3 

La 20
 a

 16,5 82,7 3,063 2,907 94,9 

Li  0,12  3,110 3,094 99,5 

Lu 0,02 
b c

 0,015 73,9 3,050 2,863 93,9 

Mo 0,094+/-0,013 0,067 63,0 3,057 2,952 96,6 

Nd 17
 a

 13,1 77,2 3,063 2,835 92,6 

Ni 0,91+/-0,12 0,69 87,4 3,110 3,044 97,9 

Pb 0,470+/-0,024 0,28 63,7 3,110 2,969 95,5 

Pd  9,59  3,054 2,946 96,5 

Pr 4,17 
b c

 3,4 81,2 3,062 2,884 94,2 

Sb 0,013
 a

 - - 3,110 2,907 93,5 

Sc 0,050+/-0,009 0,029 97,9 3,056 2,994 98,0 

Se 0,050+/-0,009 - - 3,110 3,253 104,6 

Sm 3,0000 2,2 72,6 3,053 2,848 93,3 

Sn <0,02
 a

 0,031 156,8 3,057 2,900 94,9 

Sr 25+/-2 21,2 92,0 3,110 3,041 97,8 

Th 0,03
 a

 0,017 56,6 3,061 2,750 89,9 

Ti  4,4  3,062 3,893 127,1 

Tl  0,0094  3,110 2,889 92,9 

Tm 0,051 
b c

 0,039 77,0 3,063 2,842 92,8 

U 0,0600 - - 3,110 2,851 91,7 

V 0,26+/-0,03 - - 3,110 3,148 101,2 

Y  8,1  3,054 3,027 99,1 

Yb 0,3
 a

 0,15 49,9 3,057 2,852 93,3 

Zn 12,5+/-0,3 10,1 83,1 3,110 3,197 102,8 

a/ Valores tabelados de referência não certificados, demais valores certificados (SRM, 1993) 

b/ Valores disponibilizados pela GEOREM 

c/ Kucera J. 2007 

d/ Mizera, J. 2008 
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Tabela 4.8 - Taxa de recuperação de elementos para o material certificado SRM 15151-Apple Leaves 

(n=2) e a solução Spiked com matriz de Pólen. 

Elementos 

SRM 1515 SRM 1515 

Recuperação 

(%) 

Solução 

Spiked 

Fração da massa 

dosada 
Recuperação 

(%) Referência 

conc (µg g-1) 

Dosado conc, 

(µg g-1) 
(ug L-1) 

Amostra do 

Spikedd  

(ug L-1) 

Ag 0,0045 b d - - 3,042 3,002 98,7 

As 0,038+/-0,007 - - 3,042 3,163 104,0 

Ba 49+/-2 39,38 83,8 3,042 2,543 83,6 

Be - 0,015 - 3,042 2,865 94,2 

Bi - 0,001 - 3,042 2,863 94,1 

Ce 3,0 a 2,7 91,7 3,054 2,909 95,3 

Co 0,09 a 0,085 94,0 3,042 3,016 99,1 

Cr 0,3 a 0,19 63,5 3,042 3,086 101,4 

Dy - 1,5 - 3,040 2,947 96,9 

Er - 0,51 - 3,084 2,945 95,5 

Eu 0,2 a 0,22 109,7 3,065 2,909 94,9 

Ga - 0,14 - 3,042 2,938 96,6 

Gd 3,0 a 2,55 85,0 3,060 2,994 97,8 

Ge - 0,92 - 3,035 2,885 95,1 

Ho 0,319 b c 0,24 76,5 3,060 3,537 115,6 

In - 0,001 - 3,042 2,916 95,9 

La 20 a 18,41 92,1 3,063 2,973 97,1 

Li - 0,12 - 3,042 2,949 96,9 

Lu 0,02 b c 0,017 83,9 3,035 2,96 97,5 

Nd 17 a 14,6 86,0 3,063 2,936 95,9 

Ni 0,91+/-0,12 0,32 41,0 3,042 2,89 95,0 

Pb 0,470+/-0,024 0,29 63,9 3,042 2,951 97,0 

Pd - 9,99 - 3,039 2,974 97,9 

Pr 4,17 b c 3,7 89,6 3,062 3,3 107,8 

Sb 0,013 a - - 3,041 2,916 95,8 

Sc 0,03 a 0,022 72,2 3,041 2,973 97,8 

Sc 0,050+/-0,009 - - 3,042 3,148 103,5 

Sm 3,00 a 2,3 78,7 3,053 2,897 94,9 

Sn <0,02 a 0,027 137,5 3,042 3,119 102,5 

Sr 25+/-2 19,2 83,4 3,042 2,957 97,2 

Th 0,03 a 0,013 44,3 3,046 2,87 94,2 

Ti - 4,2 - 5,047 5,558 110,1 

Tl - 0,01 - 3,042 2,855 93,9 

Tm 0,051 b c 0,043 83,6 3,063 2,942 96,0 

U 0,06 0,003 5,2 3,042 2,833 93,1 

V 0,26+/-0,03 0,15 65,1 3,042 3,055 100,4 

Y - 8,8 - 3,039 2,982 98,1 

Yb 0,3 a 0,16 54,6 3,042 2,92 96,0 

a/ Valores tabelados de referência não certificados, demais valores certificados (SRM, 1993) 

b/ Valores disponibilizados pela GEOREM 

c/ Kucera J. 2007 

d/ Mizera, J. 2008 
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CAPÍTULO 5   

MULTI-ELEMENTOS DETERMINADOS EM MEL E PÓLEN DE 

ABELHA NATIVA 
 

 

O objetivo deste capítulo foi apreentar a concentração de 45 elementos químicos em mel e pólen 

de abelha nativa brasileira Jataí (Tetragonisca angustula), amostrados em nove locais na região do 

Quadrilátero Ferrífero – MG, Brasil. Os elementos químicos nos seguintes grupos: elementos maiores 

(EM) Al, Be, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P e S, determinados em ICP OES; elementos-traço (ET): Ag, Ba, 

Cs, Ga, Ge, In, Li, Ti, Tl, Th e U, os elementos traço classificados como elementos potencialmente 

tóxicos neste trabalho (EPT) As, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, V e Zn; e os elementos terras raras 

(ETR): Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm e Yb, determinados por Q-ICP-MS. A partir 

dos resultados buscou-se avaliar a utilização deste mel e pólen como bioindicador e relacioná-los 

quimicamente à geologia e às interferências antropogênicas das áreas estudadas na região do Quadrilátero 

Ferrífero - MG, Brasil.  

Para a avaliação da relação dos elementos no mel e pólen com a origem natural foi utilizado o 

pacote estatístico Minitab (14). As técnicas utilizadas na interpretação dos resultados foram: análise 

exploratória de dados, normalização e análise de componentes principais (PCA). Os dados paramétricos 

foram analisados pelo método de Tukey (5%).  

5.1 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1.1 – Validação do Método 

A qualidade dos procedimentos de extração e dosagem dos elementos químicos maiores em mel e 

pólen determinados em ICP OES foi considerada satisfatória com as taxas de recuperação dos elementos 

químicos no NIST 1515 permaneceram entre as taxas de 80% e 120%. As taxas de recuperação do NIST 

1515 nas análises em mel variaram de 101,46% no P a 119,14% no Ca e nas análises em pólen variaram 

de 104,64% no P a 119,10% no Ca. As taxas de recuperação permaneceram dentro da taxa considerada 

satisfatória, com exceção das taxas de recuperação do Na (498,53%) e do Mg (129,86%) na análise do 

mel, e as taxas de recuperação do Fe (123,92%) e do Na (152,67%) na análise do pólen. Os valores do 

limite de detecção (LD) dos elementos químicos determinados em ICP OES nas análises de mel e pólen 

estão apresentados na Tabela 5.2. A qualidade das análises determinadas em ICP OES foi mensurada pela 

taxa de recuperação dos elementos rastreados do NIST 1515 (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1- Taxa de recuperação de elementos para o material certificado SRM 15151-Apple Leaves 

(n=2), ICP OES. 

Elementos 

------------------Mel-------------- -------------------Pólen---------------- Análise do 

mel 
(mg kg-1) 

Análise 

do pólen 
(mg kg-1) 

SRM 1515 

Referência 

SRM 1515 

Dosado 

Taxa de 

Recuperação 

SRM 1515 

Referência 

SRM 1515 

Dosado 

Taxa de 

Recuperação 

conc  
(µg g-1) 

conc,  
(µg g-1) 

(%) 
conc  

(µg g-1) 
conc,  

(µg g-1) 
(%) LD LD 

Al 286 +/- 9 244,95 113,08 286 +/- 9 233,72 118,52 0,58 1,15 

Be  0,07 -  0,0 - 0,01 0,01 

Ca 15260 +/- 0,015 12808,86 119,14 15260 +/- 0,015 12813,14 119,10 0,69 1,37 
Fe 80 a 78,68 101,68 80 a 64,56 123,92 0,48 0,96 

K 16100 +/- 0,02 14831,37 108,55 16100 +/- 0,02 14374,56 112,00 6,31 12,62 

Mg 2710 +/- 0,008 2086,85 129,86 2710 +/- 0,008 2129,64 127,25 2,23 4,45 
Mn 54 +/- 3 43,52 117,19 54 +/- 3 43,38 117,58 0,06 0,12 

Na 24,4 +/- 1,2 4,65 498,53 24,4 +/- 1,2 15,20 152,67 0,80 1,60 

P 1590 a 1567,12 101,46 1590 a 1519,52 104,64 3,64 7,27 
S 1800 a 1752,58 102,71 1800 a 1657,31 108,61 5,88 11,76 

a/ Valores tabelados de referência não certificados, demais valores certificados (SRM, 1993). 

A qualidade das análises determinadas em Q-ICP-MS foi mensurada pela taxa de recuperação dos 

elementos rastreados da solução Spiked (Tabela 5.2).  

A qualidade dos procedimentos de extração e determinação dos elementos químicos em mel e 

pólen foi avaliada pela taxa de recuperação dos elementos químicos na solução Spiked. Os valores das 

taxas de recuperação do Spiked variaram de 93,0% no césio (Cs) a 118,95% no lantânio (La) para as 

análises de mel e nas análises de pólen a taxa de recuperação variou de 83,27% no estrôncio (Sr) a 

117,24% no níquel (Ni). Os valores permaneceram entre as taxas de 80% a 120%. 

5.1.2 - Concentração dos elementos químicos  

As concentrações dos elementos no mel e pólen coletado em nove diferentes áreas na região do 

Quadrilátero Ferrífero são apresentadas nas Tabelas 5.4, 5.5 e 5.7 para o mel e nas Tabelas 5.4, 5.6 e 5.8 

para o pólen e contêm as concentrações médias, máximas e mínimas de cada elemento no mel e pólen de 

abelha jataí. As amostras foram determinadas juntamente com os brancos originários dos ciclos de 

digestão cuja sua média foi subtraída dos valores analíticos das amostras.  

Dos elementos químicos determinados pelo Q-ICP-MS no mel o In, Sc, V, Tl, Pb, Tm tiveram 

valores abaixo do limite de detecção (LD) do aparelho (Tabela 5. 2). Nas amostras de pólen os elementos 

químicos Cu, Zn, Cs tiveram valores menores que o limite de detecção (LD) do aparelho (Tabela 5.2). Os 

teores dos elementos traço e elementos terras raras determinados nas amostras de mel estão apresentados 

na Tabela 5.6 e os determinados nas amostras de pólen estão apresentados na Tabela 5.7. 

As amostras de mel e pólen provenientes de locais de coleta diferentes, de modo geral, 

apresentaram concentrações que variaram de acordo com as características do local de coleta. O elemento 

químico mais abundante nas amostras de mel e pólen das abelhas jataí nesta pesquisa foi o potássio (K). 

Este resultado está de acordo com o encontrado Chua et al. (2012), que reportou o K como o elemento 
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mais abundante dentre as amostras de mel apícola pesquisadas em diferentes países. Em seguida a ordem 

dos elementos mais abundantes nas amostras de mel e pólen foi: cálcio (Ca), fósforo (P), sódio (Na), 

enxofre (S), magnésio (Mg). As elevadas concentrações desses elementos eram esperadas, sendo que P, 

K, Ca, Mg e S são categorizados como macronutrientes nas plantas, por serem essenciais para que 

completem o seu ciclo de vida são absorvidos em maior quantidade que os demais elementos (Fernandes, 

2006), além disso, o Na, K, Ca, Mg e P são considerados essenciais para o metabolismo e saúde dos 

insetos (Behmer, 2008). 

Tabela 5.2 - Taxa de recuperação de elementos para as soluções Spiked com matriz de Mel (n=4) e com 

matriz de Pólen (n=4). 

Elementos 

Adicionado 
Fração da 

massa 

mensurada 

Taxa de 

Recuperacão 

[%] 

Fração da 

massa 

mensurada 

 

 

Taxa  

de 

Recuperacão  

Análise do 

mel 

(µg g-1) 

Análise do 

pólen 

(µg g-1) 

(µg L-1) 
Spiked do 

mel (µg L-1)  

Spiked do 

pólen (µg L-1) [%] 
LD LD 

As 3,00 2,82±0,07 93,84 2,87±0,11  95,67 6,80 5,28 

Ba 3,00 3,12±0,15 103,92 2,55±0,20 84,88 40,05 32,57 

Cd 3,00 3,46±0,4 115,34 3,017±0,06 100,56 0,45 3,28 

Ce 3,00 3,28±0,14 109,34 2,82±0,07 94,02 0,92 3,77 

Coa 3,00 3,01±0,03 96,63 2,92±0,02 97,24 0,51 0,96 

Csb 3,00 2,79±0,07 93 2,89±0,06 96,23 0,95 1,47 

Cub 3,00 3,26±0,02 108,77 3,41±1,07 113,6 27,25 304,0 

Dy 3,00 3,32±0,3 110,62 2,81±0,02 93,69 0,21 0,18 

Er 3,00 3,02±0,09 100,67 2,80±0,13 93,36 0,29 0,31 

Eu 3,00 3,00±0,09 100,03 2,82±0,04 93,97 0,23 0,37 

Ga 3,00 2,92±0,06 97,24 2,97±0,001 98,98 1,23 3,90 

Gd 3,00 3,09±0,04 103,02 2,79±0,03 93,2 0,78 0,36 

Ge 3,00 2,92±0,12 97,36 2,83±0,04 94,39 0,53 2,71 

Ho 3,00 2,87± 0,01 95,77 2,92±0,01 97,20 0,28 0,26 

Ina 3,00 3,02±0,02 97,27 2,95±0,03 98,31 0,16 0,15 

La 3,00 3,57±0,2 118,95 2,82±0,08 93,99 0,73 0,50 

Li 3,00 2,85±0,02 94,9 3,06±0,2 102,18 1,60 1,13 

Mo 3,00 2,79±0,03 92,85 2,81±0,004 93,58 3,62 15,21 

Nd 3,00 2,79±0,05 93,2 2,73±0,02 91,09 2,41 0,98 

Ni 3,00 2,86±0,05 95,45 3,52±0,03 117,24 24,79 39,35 

Pba 3,00 2,97±0,03 95,47- 5,84±0,08 114,69 18,46 2,43 

Pr 3,00 2,83±0,05 94,37 2,79±0,05 92,85 0,27 0,56 

Sb 3,00 2,84±0,03 94,59 2,76±0,1 92,16 3,29 2,54 

Sca 3,00 2,99±0,07 97,98 2,72±0,01 90,59 4,22 4,91 

Sm 3,00 2,83±0,03 94,42 2,83±0,07 94,19 0,79 1,05 

Sr 3,00 2,88±0,02 95,93 2,50±0,007 83,27 20,59 94,34 

Th 3,00 2,87±0,05 95,79 2,77±0,008 92,24 0,69 0,05 

Tia 3,00 3,89±0,02 127,15 2,77±0,2 92,44 14,62 246,7 

Tla 3,00 2,89±0,01 92,9 2,79±0,2 93,13 4,32 4,50 

Tma 3,00 2,89±0,02 92,77 2,85±0,03 94,99 0,08 0,11 

U 3,00 5,89±0,15 196,35 2,88±0,006 96,08 0,41 0,33 

Va 3,00 3,15±0,03 101,23 2,92±0,02 97,5 3,33 2,96 

Y 3,00 2,89±0,1 96,35 2,87±0,03 95,74 0,50 1,20 

Yb 3,00 2,80±0,04 93,28 2,80±0,01 93,39 0,34 0,54 

Znb 3,00 2,94±0,68 97,91 2,84±0,7 94,67 181,61 331,3 
a/ Elementos encontrados no mel abaixo do LD da metodologia 
b/ Elementos encontrados no pólen abaixo do LD metodologia 

As concentrações de potássio nas amostras de mel variaram de 0,573 - 2,81 mg g
-1

 e nas amostras 

de pólen de 0,147 - 2,81 mg g
-1 

(Tabela 5.4). As maiores concentrações de potássio foram determinadas 
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nas amostras de mel e de pólen oriundas do local 3 (Pampulha). As concentrações de K no mel de jataí 

neste trabalho foram acima das médias do potássio determinado em mel apícola por outros autores 

(Fernández-Torres et al., 2005; Garcia et al., 2006; Pisani et al., 2008; Chua et al., 2012). O cálcio (Ca) 

foi o segundo elemento mais abundante nas amostras de mel com concentrações que variaram nas 

amostras de mel de 101,23 - 243,9 µg g
-1 

e de pólen 101,23 - 243,90 µg g
-1

 (Tabela 5.3). Estes valores de 

Ca foram comparáveis com os valores determinados em mel apícola por Pisani et al. (2008) e Fernández-

Torres et al. (2005). As maiores concentrações de Ca no mel e pólen foram determinadas nas amostras do 

local 2 (Raposos) e as menores no local 4 (Brumadinho). O fósforo (P) foi o terceiro elemento 

predominante nas amostras de mel e pólen de jataí. Os valores médios das amostras foram 5,78 - 281,35 

µg g
-1 

e 28,91 - 281,36 µg g
-1

, no mel e pólen respectivamente (Tabela 5.3). As concentrações de P no mel 

de jataí foram acima das concentrações determinadas por Fernández-Torres et al. (2005) em mel apícola. 

O sódio (Na) foi um dos elementos químicos predominantes nas amostras de mel no pólen de 

jataí, sua concentração variou no mel de 6,8-200,31 µg g
-1

, e em pólen de 6,41-200,31 µg g
-1

. Neste 

trabalho, concentrações de Na foram maiores que as de enxofre (S) e de magnésio (Mg) no mel e pólen de 

jataí, esta mesma relação foi reportada por Chua et al. (2012) em amostras de mel apícola. Em menores 

concentrações que o Mg foram observados nas amostras o ferro (Fe), manganês (Mn) e o alumínio (Al). 

As concentrações máximas de Fe, Mn e Al foram iguais no mel e pólen: 197,37 µg g
-1

; 43,04 µg g
-1

; 24,2 

µg g
-1

, respectivamente (Tabela 5.3).  

As maiores concentrações de Fe, Mn e Al foram determinadas nas amostras do local 4 

(Brumadinho), local 5 (Nova Lima) e local 1 (Sabará), respectivamente. O local 4, detalhado no capítulo 

3, é um meliponário próximo à mina de explotação de minério de ferro, e estas amostras foram de uma 

colônia resgatada próxima à área da mina, isto explica o aporte de ferro nas amostras. Altos teores de Fe 

no pólen são relacionados normalmente a ambientes urbanos (Okuyama et al. 2007). As concentração de 

Fe foram acima das maiores concentrações reportadas por Chua et al. (2012) em mel apícola coletado na 

Malásia. As máximas concentrações de Al no mel de jataí estão acima das máximas reportados por 

Batista et al. (2012) em mel apícola no Brasil. Altas concentrações de Al foram reportadas por 

Chudzinska & Baralkiewicz, 2012, apenas no mel de “honeydrew” ou melada (não originário diretamente 

do néctar). As concentrações de Fe, Mn e Al também estiveram acima das detectadas por Tuzen et al. 

(2007) em mel apícola coletado na Turquia. 

As concentrações dos elementos químicos no ambiente onde as abelhas forrageiam interfere 

diretamente na composição química dos produtos na colmeia. Os elementos K, Ca, Na, Mg, Al, Fe, Mn, 

são encontrados nas rochas em altas concentrações e foram determinados no solo e nos aquíferos do 

Quadrilátero Ferrífero em concentrações diferenciadas e correlacionadas com a composição mineralógica 
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do local (Varajão et al., 2009). Segundo Varajão et al. (2009) no QF existe uma tendência de 

enriquecimento de Fe, Al e Mn, e empobrecimento de K no solo em profundidade e uma distribuição 

irregular de Na, Ca e Mg que reflete a diferença mineralógicas dos diferentes litotipos. De maneira geral, 

Varajão et al. (2009) observaram altas concentrações de Na, Ca e Mg nas águas, relacionados à alta 

mobilidade desses elementos e relacionados à baixa mobilidade o Fe, Al e Mn com baixas concentrações 

na água, a constante presença de mica e ilita que justifica as baixas concentrações de potássio no solo e 

água no QF. As micas e ilitas são relacionadas como a forma indisponível do K no solo, além disso, a 

indisponibilidade do K no solo e na água está normalmente relacionada com a alta absorção do K pela 

vegetação (Ribeiro et al., 2010). 

Os teores dos elementos potencialmente tóxicos (EPT) nas amostras de mel e pólen determinados 

neste trabalho estão apresentados com as concentrações médias na Tabela 5.4 e 5.5, respectivamente. Os 

desvios padrões das amostras com valores altos são explicados devido à variabilidade temporal das 

coletas. As concentrações dos valores médios dos EPT das amostras de mel e pólen de abelha nativa do 

presente estudo estão próximo aos valores determinados no mel e pólen de Apis em outros estudos em 

diversos países (Tabela 5.4 e 5.5).  

O mel das abelhas nativas no Brasil é um produto que tem apresentado uma demanda crescente 

do mercado, obtendo preços mais elevados que o das abelhas do gênero Apis em diferentes regiões (Souza 

et al., 2004). O mel de abelhas Apis mellifera é um alimento regulamentado pelo Codex Alimentarius, 

MERCOSUL e pela legislação brasileira, e estabelecem níveis máximos de contaminantes metálicos em 

função de sua toxicidade e tolerância cumulativa destes no organismo humano (Codex, 1990; Anvisa, 

1998; MERCOSUL,1994). No Brasil a legislação que trata sobre o mel é baseada em padrões norte-

americanos para classificação do mel de Apis mellifera, que atendem parcialmente às características do 

produto das abelhas indígenas sem ferrão (Carvalho et al., 2005). Os elementos possivelmente tóxicos 

(EPT) determinados do mel e pólen produzido pelas abelhas indígenas sem ferrão ainda são pouco 

conhecidas, principalmente devido à baixa produção que é inerente a estas espécies. Segundo Anacleto et 

al. (2009) a legislação atual, referente ao mel de Apis mellifera, não é adequada para o mel de abelhas 

nativas, reforçando a necessidade de um padrão próprio para estes méis. 

Segundo o comitê do Codex sobre aditivos alimentares (FAO, 1966) os limites máximos de 

contaminantes inorgânicos em mel para o arsênio, chumbo e cobre é: 1000 µg kg
-1

, 2000 µg kg
-1

 e 2000 

µg kg
-1

, respectivamente. Segundo a Resolução - RDC n.
o
 42 (2013), o regulamento técnico do 

MERCOSUL determina o limites máximos de contaminantes inorgânicos em mel de 300 µg kg
-1

 para 

arsênio, chumbo e cádmio. 
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No Brasil as diretrizes, programas, planos de trabalho e ações de controle de resíduos em 

produtos de origem animal constam no PNCRC/Animal (Plano nacional de controle de resíduos e 

contaminantes em produtos de origem animal), instituído pela Portaria SDA N.º 22, de 07 de abril de 

2015. No dia 15 de julho de 2015 foi aprovado pela Instrução Normativa n.º 13 o escopo analítico para o 

monitoramento dos produtos de origem animal (Mapa, 2015). Segundo esta instrução, os limites máximos 

de contaminantes inorgânicos em mel são: 300 µg kg
-1

, 300 µg kg
-1

 e 100 µg kg
-1

 para o arsênio, chumbo 

e cádmio, respectivamente. 

Neste trabalho os valores para o As, Pb e Cd determinados nos méis da região do QF não 

ultrapassaram os limites máximos estabelecidos pelas legislações nacional e internacional, sendo que os 

valores para Pb ficaram abaixo do LD do aparelho para todos os locais amostrados. O arsênio foi 

determinado acima do LD apenas nos locais de coleta nas cidades de Sabará e Raposos, nos valores 

máximos de 26,94 e 13,05 µg kg
-1

, respectivamente (Tabela 5.4). Nestas regiões existe um histórico de 

exploração de ouro desde o século XVII, o que justifica o aporte de As no mel coletado nestes locais. 

Além desse histórico, o local de coleta de Raposos foi próximo a área da minerado Anglo Gold Ashanti 

(explotadora de Ouro). As concentrações de Cd apenas nas amostras de mel da Pampulha e das 

mineradoras de ferro e pedra sabão estiveram abaixo do LD. A máxima concentração determinada de Cd 

foi 3,64 µg kg
-1

, em Nova Lima (5), e o mínimo valores de Cd foi de 0,34 µg kg
-1

, em Raposos (2). 

Os valores de As e Pb foram determinados no pólen em todos os locais de coleta, sendo que os 

valores de Cd estiveram abaixo do LD do aparelho nas amostras de pólen da mineradora de ferro (7) e da 

mineradora de calcário (9). Embora não existam limites máximos estabelecidos para contaminantes 

inorgânicos em pólen, os valores máximo de As e Pb determinados foram acima dos valores dos limites 

máximos estabelecidos no mel apícola. O máximo valor de As determinado foi de 862,79 e 571,39 µg kg
-

1 
proveniente das amostras de Raposos e Sabará, e o máximo valor de Pb determinado foi 1684,03 µg kg

-1 

proveniente da amostra da mineradora de brita (6). O máximo valor observado para Cd foi de 59,40 µg 

kg
-1

 na amostra de Brumadinho. As maiores concentrações de Sb foram observados nas amostras oriundas 

do local 6 (Mineradora de brita), e está associado às rochas pertencentes ao SuperGrupo Minas e ao 

Complexo Bação. 

Os elementos químicos Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Mo e Co são considerados micronutrientes para as 

plantas, e são elementos químicos necessários para as plantas completarem seu ciclo de vida, mas são 

necessários em pequenas quantidades (Fernandes, 2006). Contudo os elementos químicos podem ser 

absorvidos além do requerimento nutricional, hiperacumulando em partes das plantas e tornando-se 

tóxicos para a própria planta ou para outros organismos. Alguns estudos comprovam que os insetos têm 
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aversão por plantas que hiperacumulam elementos com potencial tóxico, entretanto quando os insetos 

estão sem alternativa de alimento eles utilizam o recurso existente (Behmer, 2008).  

Os valores médios de Cu (Cobre), Ni (Níquel) e Zn (Zinco) para o mel foram 0,89 ± 0,30 µg g
-1

; 

0,20 ± 0,20 µg g
-1

; 1,44 ± 0,78 µg g
-1 

e no pólen foram 2,81 ± 2,72 µg g
-1

; 1,30 ± 1,09 µg g
-1

; 1,60 ± 1,47 

µg g
-1

, respectivamente. Quando comparadas com os resultados deste trabalho com as variações das 

concentrações de Cu, Ni e Zn determinadas por Tuzen et al. (2007), apenas as concentrações de Zn foram 

de acordo com os valores mínimos descrito pelo autor nas amostras de mel apícola da Turquia. Os valores 

médios de Cu e Zn no mel e pólen foram inferiores aos valores médios determinados em mel de jataí por 

Nascimento et al. (2015) e também foram abaixo do considerado tóxico pela legislação Brasileira (Cu 

15,0 mg kg
-1

, Ni 1,00 mg kg
-1

, Zn 25,0 mg kg
-1

) (ANVISA, 1978). Os valores de Ni no mel foram 

inferiores aos valores considerados tóxicos no mel apícola pela legislação Brasileira (1,00 mg kg
-1

)
 

(ANVISA, 1978) e os valores de Ni no pólen foram acima desta. A ordem decrescente dos locais com 

valores máximos de Ni no pólen foi: local 7 (Mineradora de minério de ferro) (5,69 µg g
-1

), local 8 

(Mineradora de pedra sabão) (3,53 µg g
-1

) , local 2 (Cidade de Raposos) (2,57 µg g
-1

), local 1 (Cidade de 

Sabará) (2,79 µg g
-1

), local 5 (Cidade de Nova Lima) (1,51 µg g
-1

). Contudo os valores considerados 

tóxicos para o mel apícola são referentes apenas para o mel apícola, não sendo extrapolado para mel e 

pólen de Jataí, confirmando assim a necessidade de legislação própria para o mel e pólen meliponícolas.  



Oliveira, F. A. de. Utilização dos Elementos Químicos Determinados em Mel e Pólen de Abelha Nativa ... 

84 

 

Tabela 5.3 - Concentração média (em mg kg
-1

) dos elementos maiores (EM) em amostras de mel e pólen do Quadrilátero Ferrífero-MG (n=9), 

distribuídos por região. Elementos com b/ valores em g kg
-1

. 

mg kg-1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mean Max. Min Mean Max. Min Mean Max. Min Mean Max. Min Mean Max. Min Mean Max. Min Mean Max. Min Mean Max. Min Mean Max. Min 

M
el

 

Al 5,03 9,32 1,85 9,80 21,83 5,59 13,61 24,22 6,61 12,82 17,59 9,29 <LD - - 7,11 8,93 3,85 7,83 8,37 7,29 2,44 2,44 2,44 17,06 17,06 17,06 

Ca 159,0 179,2 139,1 162,0 243,9 109,5 168,4 189,2 141,8 139,4 168,5 101,3 190,9 224,5 171,2 143,6 163,9 109,8 105,4 105,9 105,0 147,1 
a
 - - 198,6 226,0 125,1 

Fe 9,37 20,66 2,31 10,96 29,56 2,28 16,40 35,91 8,20 84,04 197,4 35,67 10,39 14,97 5,61 7,14 12,09 2,08 14,55 18,50 10,61 25,06 25,06 25,06 23,82 44,11 12,18 

K
 b 1,66 1,77 1,58 1,04 1,25 0,87 2,49 2,81 2,12 1,89 2,45 1,27 0,64 0,71 0,57 1,76 2,61 1,11 1,09 1,10 1,09 1,32 1,32 1,32 0,89 0,93 0,79 

Mg 44,44 54,11 31,06 74,09 103,08 58,03 58,31 70,94 47,16 54,29 64,62 43,69 48,13 52,04 43,19 68,38 92,28 52,82 59,28 59,98 58,58 81,22 81,22 81,22 69,20 79,31 43,74 

Mn 12,97 14,24 11,65 14,36 17,89 9,45 1,33 1,46 1,15 8,65 16,04 3,63 37,34 43,04 32,61 9,37 15,43 3,52 2,65 
a
 - - 17,76 

a
 - - 8,58 12,87 6,95 

Na 54,01 95,80 12,48 194,3 200,3 189,9 108,8 120,3 89,4 91,0 146,1 21,5 41,4 54,6 26,8 21,1 29,38 17,34 123,7 123,9 123,5 <LD - - 6,82
 a
 - - 

P 126,0 146,1 111,0 78,22 122,1 53,71 223,4 281,4 156,2 144,3 201,8 85,23 28,85 36,49 18,12 83,88 153,6 28,91 104,4 105,3 103,6 5,78
 a
 - - 119,8 150,4 35,95 

S 69,56 82,40 51,98 56,26 67,54 45,30 86,55 100,7 64,60 79,95 98,67 61,75 37,51 44,70 29,13 43,01 44,57 40,58 60,88 61,77 59,99 <LD - - 35,14 36,69 33,72 

P
ó

le
n

 

Al 45,40 24,02 2,30 10,30 21,83 5,59 13,24 24,22 5,78 12,72 17,59 9,10 10,1 ª - - 8,20 8,93 7,38 6,50 8,37 3,85 17,06 
a
 - - <LD - - 

Ca 154,1 179,2 126,9 166,1 243,9 109,4 166,9 189,2 134,0 141,8 168,5 101,2 185,9 224,5 125,9 150,6 171,2 109,9 113,4 129,4 105,0 140,5 149,4 125,1 223,2 226,0 219,0 

Fe 19,27 68,72 3,22 12,13 29,56 4,21 16,14 35,91 5,81 80,99 197,37 8,20 13,22 35,67 5,61 9,48 12,09 7,28 11,68 18,50 5,93 37,05 44,11 25,06 17,05 22,33 12,18 

K b 1,48 1,77 0,15 1,14 1,73 0,87 2,34 2,81 0,89 1,92 2,45 1,27 0,79 1,96 0,57 1,43 2,22 0,57 1,60 2,61 1,09 1,16 1,36 0,79 0,92 0,93 0,90 

Mg 41,0 54,1 20,75 72,90 103,1 51,31 59,65 70,94 47,16 54,89 64,62 43,69 48,27 52,04 43,86 60,20 74,87 43,19 70,28 92,28 58,58 69,79 84,41 43,74 77,69 79,31 76,19 

Mn 16,20 43,02 11,65 13,93 17,89 9,45 3,14 17,75 1,15 8,10 16,04 1,44 34,39 43,04 6,36 14,16 32,94 3,52 3,17 4,20 2,62 16,38 18,50 12,87 7,16 7,28 6,95 

Na 44,20 95,80 6,41 177,8 200,3 94,71 120,3 193,9 89,34 89,63 146,1 21,46 49,99 104,0 27,29 20,66 26,80 17,34 92,25 123,9 29,38 6,82 
a
 - - <LD - - 

P 127,62 155,15 111,00 88,04 143,3 53,71 211,3 281,4 55,02 146,4 201,8 85,23 49,93 144,6 31,78 69,94 128,8 28,91 120,8 153,6 103,6 35,95 
a
 - - 147,8 150,3 144,2 

S 80,02 174,75 51,98 59,97 80,58 45,30 84,04 100,7 47,17 78,93 98,67 61,75 46,64 78,98 38,13 43,01 44,57 40,58 60,88 61,77 59,99 <LD - - <LD - - 

Med.- média, Max. – máximo. Min. – mínimo. Valores com a / foram determinados em apenas uma amostra. 1.Sabará, 2. Raposos, 3. Pampulha, 4. Brumadinho, 5. Nova Lima, 6. 

Mineradora de brita, 7. Mineradora de minério de Ferro, 8. Mineradora de pedra sabão, 9 Mineradora de calcário dolomítico. 
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Tabela 5.4 - Concentração média (em µg kg
-1

) de elementos potencialmente tóxicos (EPT) nas amostras de mel do Quadrilátero Ferrífero-MG 

(n=9), distribuídos por local de coleta. Os elementos com b/ valores em mg kg
-1

.Comparação entre as concentrações das amostras de mel de abelha 

nativa do presente estudo com o mel (Apis) de outros estudos em vários países.  

Mel  Parâmetros 

Presente estudo (µg kg-1) Outros estudos (µg,kg−1) 

1 2 3 4 5 
Mineradora  a/ b/ c/ d/ e/ f/ 

6 7 8 9 Espanha Turquia Itália Malásia Polônia Brasil 

As Med. 15,78 6,54 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD   6,98    

Max. 22,38 11,60 - - - - - - -       

Min. 12,49 3,46 - - - - - - -       
Cd Med. 1,03 0,27 <LD 1,25 1,48 1,00 <LD <LD 2,37

 a
 2,5 11,2 3,91  17  

Max. 2,13 0,32 - 3,34 3,67 1,52 - - -       

Min. 0,29 0,21 - 0,22 0,68 0,68 - - -       
Co Med. 4,40 4,98 <LD 23,84 1,11 <LD <LD <LD <LD   11    

Max. 6,92 10,05 - 35,28 2,32 - - - -       

Min. 1,96 3,13 - 12,82 0,41 - - - -       
Cu b Med. 0,18 0,17 2,77 0,38 0,37 1,75 0,03

 a
 0,08

 a
 0,22 0,80 0,0024 0,91 0,046 1,02 0,2 

Max. 0,31 0,25 18,29 0,68 0,68 8,23 - - 0,48      0,7 

Min. 0,03 0,05 0,05 0,16 0,05 0,08 - - 0,09      0,01 

Mo Med. 11,03 5,11 24,06 13,43 3,99 3,63 6,67 <LD 6,96       

Max. 15,93 7,50 31,11 15,13 5,60 5,75 6,78 - 7,87       

Min. 6,75 3,48 18,14 10,72 2,31 2,25 6,56 - 5,83       

Ni b Med. 0,12 0,25 <LD 0,034 
a
 0,032

 a
 <LD <LD 0,69 0,012

 a
 0,054    0,13  

Max. 0,32 0,42 - - - - - 0,73 -       

Min. 0,02 0,05 - - - - - 0,66 -       

Sb Med. 76,62 132,50 73,47 74,69 66,56 65,61 75,45 88,13 82,95   3,76    
Max. 87,45 238,10 82,58 85,96 72,01 76,05 79,16 96,26 112,36       

Min. 70,48 57,63 63,72 64,56 59,74 52,71 71,74 80,01 69,68       

Sr b Med. 0,63 0,40 0,78 0,66 0,43 1,76 0,36 0,06 <LD   0,0014 0,15   

Max. 0,79 0,48 0,91 0,59 0,49 2,36 0,38 0,07 -       

Min. 0,53 0,30 0,69 0,54 0,38 1,19 0,35 0,04 -       
Zn b Med. 0,27 1,15 0,65 1,24 0,46 0,47 0,36 <LD 1,25 2,2 0,0028 0,0018 2,35 9,67 1,5 

Max. 0,55 2,41 0,91 2,50 0,73 0,93 0,51 - 2,93      7,1 

Min. 0,15 0,09 0,44 0,26 0,11 0,11 0,20 - 0,60      0,01 

Med.- média, Max. – máximo. Min. – mínimo. Valores com a / foram determinados em apenas uma amostra. 1.Sabará, 2. Raposos, 3. Pampulha, 4. Brumadinho, 5. Nova Lima, 6. 

Mineradora de brita, 7. Mineradora de minério de Ferro, 8. Mineradora de pedra sabão, 9 Min. de calcário dolomítico a/ García et al., 2006;  b/ Tuzen et al., 2007; c/ Pisani et al., 

2008; d/ Chua et al., 2012, mel de Acácia; e/ Chudzinska et al., 2012; f/ Batista et al., 2012. 
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Tabela 5.5 - Concentração média (em µg kg
-1

) de elementos traço potencialmente tóxicos (EPT) nas amostras de pólen do Quadrilátero Ferrífero-

MG (n=9), distribuídos por local de coleta. Elementos com 
b/
 valores em mg kg

-1
. 

Pólen Parâmetros 

Presente estudo (µg kg-1) 
Outros estudos 

(µg,kg−1) 

1 2 3 4 5 
Mineradora de  a/ 

França 6 7 8 9 

As Med. 310,52 357,16 69,79 75,40 9,17 44,39 55,94 27,01 103,22  
 Max. 572,07 862,79 113,04 103,98 11,48 86,88 88,62 27,01 107,15  

 Min. 159,83 203,38 31,65 26,25 6,85 5,35 23,25 27,01 99,29  
Cd Med. 11,34 18,51 <LD 40,18 <LD <LD <LD 40,32 <LD  

 Max. 15,96 21,95 - 59,40 - - - 54,54 -  

 Min. 8,03 12,83 - 25,74 - - - 26,10 -  
Co Med. 95,93 182,47 45,89 105,70 51,03 100,74 150,82 20,97 195,58  

 Max. 132,67 247,13 67,24 146,65 90,61 301,87 293,15 45,61 196,03  

 Min. 59,46 156,58 35,15 48,59 16,64 23,86 57,09 4,11 195,12  
Mo Med. 50,32 81,65 105,44 137,59 65,85 27,36 <LD <LD 75,23  

 Max. 80,41 81,65 225,50 201,24 119,99 39,57   129,91  

 Min. 5,44 81,65 11,07 69,07 7,94 17,50   20,55  
Ni b Med. 1,33 2,08 0,32 0,50 0,88 0,28 2,82 2,04 0,36  

 Max. 2,74 2,57 0,51 0,57 1,51 0,41 5,69 3,53 0,50  

 Min. 0,47 1,34 0,13 0,42 0,35 0,09 0,60 0,60 0,23  
Pb Med. 104,53 94,49 298,97 116,23 75,40 544,01 91,02 224,86 469,20 240 

 Max. 197,43 135,39 608,14 182,92 75,40 2129,49 102,16 511,29 653,63  

 Min. 29,98 36,08 179,32 45,64 75,40 52,97 82,44 67,66 284,77  
Sb Med. 171,44 160,1 162,57 162,37 150,06 187,12 220,63 197,23 171,44  

 Max. 178,57 185,94 180,22 195,4 220,7 385,1 312,7 224 178,57  

 Min. 223,1 134,82 149,81 136,2 96,1 123,61 153,01 158,89 223,1  
Sr b Med. 6,73 1,01 3,31 1,60 <LD 11,28 4,06 <LD 2,30 a  

 Max. 21,06 1,62 6,02 2,82 - 32,39 5,52 - -  
 Min. 2,36 0,44 1,74 0,70 - 1,78 2,59 - -  

V Med. 99,19 160,58 236,82 154,96 58,88 164,77 307,45 98,46 606,47  
 Max. 182,62 221,77 360,47 208,24 125,35 539,63 618,55 214,14 614,43  
  Min. 56,16 102,10 163,69 67,83 12,00 21,12 116,10 33,58 598,51  

Med.- média, Max. – máximo. Min. – mínimo. Valores com a / foram determinados em apenas uma amostra. 1.Sabará, 2. Raposos, 3. Pampulha, 4. Brumadinho, 5. Nova Lima, 6. 

Mineradora de brita, 7. Mineradora de minério de Ferro, 8. Mineradora de pedra sabão, 9 Mineradora de calcário dolomítico 

a/ Lambert et al., 2012 

 



Contribuições às Ciências da Terra, Série D, Vol. 76, No 352, 138p., 2017 

87 

 

Tabela 5.6 - Concentração média (em µg kg
-1

) dos elementos traço (ET) e dos elementos terras raras (ETR) em amostras de mel do Quadrilátero 

Ferrífero-MG (n=9), distribuídos por região.Elementos com 
b/
 valores em mg kg

-1
. 

Mel 
µg kg-1 

1 2 3 4 5 
Mineradora 

6 7 8 9 

Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min Med. Max. Min. 

E
le

m
en

to
s 

tr
aç

o
 

Ba b 0,34 0,41 0,29 0,20 0,28 0,12 0,15 0,22 0,09 0,65 0,89 0,31 0,06 0,12 0,03 0,88 1,04 0,71 0,33 0,33 0,32 0,09 0,10 0,09 0,05 0,05 0,05 

Cs 2,30 4,45 0,60 <LD - - 3,39 5,40 2,31 9,13 20,10 1,77 10,22 13,46 8,41 11,55 16,71 7,01 8,53 9,09 7,97 <LD - - <LD - - 

Ga 1,18 a - - 1,43 a - - 2,54 5,83 0,58 1,48 2,67 0,93 <LD - - 1,24 1,49 0,90 <LD - - <LD - - 2,14 a 2,14 2,14 

Ge 0,59 0,99 0,24 0,69 1,30 0,30 0,98 1,70 0,27 3,81 9,11 1,50 0,39 0,52 0,29 1,23 1,64 0,93 0,77 a - - 1,20 1,33 1,06 1,10 2,57 0,35 

Li 8,03 10,14 4,90 2,41 5,25 1,18 3,23 5,77 1,10 5,19 8,83 2,48 2,01 3,29 1,18 4,69 7,20 2,42 <LD - - 2,56 a - - 9,16 16,14 6,52 

Th <LD - - 0,48 a - - 2,65 5,51 0,80 1,47 2,41 0,77 <LD - - 1,22 1,25 1,19 0,76 a - - 0,52 a - - 2,26 a 2,26 2,26 

Ti b 0,13 0,18 0,033 0,028 a - - 0,28 0,50 0,12 0,16 0,26 0,11 <LD - - <LD   0,011 a - - <LD - - <LD - - 

U 0,27 0,32 0,22 0,49 a - - 0,66 1,52 0,28 1,83 4,48 0,61 <LD -  -  0,82 0,87 0,79 <LD - - <LD - - 0,97 a 0,97 0,97 

E
le

m
en

to
s 

te
rr

as
 r

ar
as

 

Y 2,73 6,28 1,00 0,56 0,65 0,48 2,05 6,13 0,31 4,55 9,06 1,14 1,31 1,31 1,31 7,22 13,42 1,19 <LD 0,00 0,00 <LD - - 8,50 26,94 2,07 

La 2,55 5,40 0,66 1,49 2,86 0,42 5,63 11,47 2,20 2,64 5,61 0,80 <LD - - 13,84 31,18 1,04 1,44 1,87 1,01 <LD - - 19,85 a - - 

Ce 4,13 a - - 2,84 5,01 0,67 14,49 27,96 7,06 5,36 13,48 1,99 <LD - - 12,46 27,18 1,31 1,45 a   <LD -  -  14,36 a - - 

Pr 0,62 1,29 0,31 0,37 0,79 0,18 1,27 2,38 0,57 0,76 1,62 0,34 <LD -  -  3,25 7,32 0,34 0,27 0,35 0,20 <LD - - 1,29 4,12 0,22 

Nd 2,78 5,46 1,62 1,99 3,07 1,31 4,77 9,04 2,04 3,10 7,01 1,51 <LD - - 12,03 26,49 1,34 1,56 a - - <LD - - 5,70 16,37 1,78 

Sm 0,67 1,28 0,43 0,58 0,71 0,45 1,00 1,81 0,46 0,78 1,67 0,55 <LD - - 2,16 4,52 0,37 <LD - - <LD -  -  1,30 3,46 0,46 

Eu 0,15 0,22 0,12 0,13 0,14 0,12 0,22 0,36 0,12 0,22 0,46 0,11 <LD -  -  0,57 1,04 0,13 <LD -  -  <LD   0,30 0,73 0,13 

Gd 0,74 1,21 0,47 0,42 0,46 0,35 0,93 1,81 0,38 0,89 1,67 0,45 0,52 0,64 0,40 2,09 4,07 0,56 0,50 a - - <LD   1,42 3,78 0,47 

Dy 0,47 0,90 0,23 0,21 0,24 0,14 0,54 1,00 0,23 0,83 1,47 0,42 0,21 0,35 0,13 1,41 2,75 0,24 <LD - - 10,01 15,45 4,57 1,29 3,13 0,59 

Ho 0,14 0,22 0,07 <LD - - 0,17 0,20 0,15 0,17 0,31 0,10 <LD - - 0,38 0,51 0,11 <LD -  -  <LD - - 0,27 0,68 0,10 

Er 0,29 0,62 0,17 <LD - - 0,30 0,43 0,15 0,46 0,88 0,15 0,17 a - - 0,94 1,27 0,20 <LD - - <LD - - 0,78 1,93 0,35 

Yb 0,05 0,10 0,04 <LD -  -  0,05 0,06 0,04 0,07 0,12 0,04 <LD -  -  0,16 0,18 0,15 <LD - - <LD -  -  0,10 0,24 0,05 

Med.- média, Max. – máximo. Min. – mínimo. Valores com a / foram determinados em apenas uma amostra. 1.Sabará, 2. Raposos, 3. Pampulha, 4. Brumadinho, 5. Nova Lima, 6. 

Mineradora de brita, 7. Mineradora de minério de Ferro, 8. Mineradora de pedra sabão, 9 Mineradora de calcário dolomítico. 
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Tabela 5.7 - Concentração média (em µg kg
-1

) dos elementos traço (ET) e dos elementos terras raras (ETR) em amostras de pólen do Quadrilátero 

Ferrífero-MG (n=9), distribuídos por região. Elementos com 
b/
 valores em mg kg

-1
. 

Pólen 
µg kg-1 

1 2 3 4 5 
Mineradora de  

6 7 8 9 

Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min Med. Max. Min. 

E
le

m
en

to
s 

tr
aç

o
 

Ba b 6,69 18,85 2,81 0,86 1,96 0,20 0,60 1,03 0,19 2,86 4,68 1,42 0,90 1,38 0,24 13,21 34,11 2,71 5,91 11,01 1,42 1,27 
a
 - - 3,31 4,84 1,77 

Ga 10,35 25,44 2,41 16,06 26,73 4,40 61,65 95,53 39,76 34,92 54,06 5,83 <LD - - 76,25 250,8 9,03 56,94 118,4 17,77 23,95 23,95 23,95 114,8 120,9 108,7 

Ge 5,69 9,91 3,27 8,95 12,92 5,82 11,46 17,70 6,14 27,59 45,91 19,06 4,11 8,09 1,76 20,60 69,21 3,08 13,85 22,76 8,67 12,42 26,73 5,08 41,85 43,29 40,40 

In 0,077 - - 0,083 0,13 0,077 0,27 0,47 0,13 0,31 0,69 0,21 0,14 0,43 0,08 0,30 1,09 0,08 0,59 1,00 0,16 0,40 0,94 0,08 1,23 1,61 0,85 

Li 65,48 182,7 23,36 38,96 55,47 23,99 71,77 108,8 50,13 59,84 72,44 40,35 5,20 13,76 0,98 158,6 437,3 62,22 56,72 106,8 25,61 26,90 53,94 10,32 339,7 401,9 277,6 

Th 9,55 23,32 4,72 11,53 18,58 5,07 50,04 75,53 32,31 25,63 33,72 8,13 <LD - - 40,28 121,9 5,13 31,75 59,21 15,84 9,93 17,76 2,10 76,93 78,92 74,95 

Ti b 1,38 2,85 0,59 1,25 2,36 0,60 4,52 7,02 2,72 3,33 5,32 0,43 <LD - - 7,33 22,6 1,43 5,32 11,63 0,73 <LD - - 7,41 7,82 6,99 

Tl 2,36 3,08 1,29 <LD - - 2,10 2,65 1,02 3,47 4,07 2,67 4,78 10,01 1,49 484,5 1737,7 2,16 9,30 14,29 1,43 <LD - - 2,05 2,56 1,54 

U 3,86 7,69 2,30 5,40 8,23 3,27 15,14 22,51 9,68 19,30 28,42 15,46 0,61 0,67 0,54 20,72 67,95 2,98 5,55 10,51 2,67 3,26 8,10 0,58 26,57 29,29 23,84 

E
le

m
en

to
s 

te
rr

as
 r

ar
as

 

Sc 10,71 22,46 5,56 19,00 31,38 10,30 30,55 48,94 19,92 21,95 31,52 7,99 7,01 14,00 2,68 28,82 85,93 4,99 41,42 90,25 12,08 11,98 11,98 11,98 69,86 77,51 62,20 

Y 23,80 45,57 10,11 100,9 702,9 15,15 55,57 83,96 35,89 64,05 81,45 41,81 2,92 3,35 2,59 88,16 273,2 16,72 59,91 77,69 48,47 49,63 105,2 21,52 298,3 334,3 262,35 

La 66,52 123,2 33,62 66,0 94,18 34,19 125,6 198,35 86,66 82,73 122,4 30,50 9,90 22,15 3,40 232,4 724,0 52,79 281,3 303,8 268,10 331,72 681,93 149,88 551,4 603,8 498,86 

Ce 94,07 168,1 46,90 121,5 173,5 66,47 282,6 422,4 197,17 153,12 200,6 57,75 9,75 14,17 5,33 267,5 842,64 65,01 432,1 494,21 396,47 213,54 442,4 98,18 812,4 902,0 722,86 

Pr 12,05 20,46 6,57 13,43 19,32 7,57 24,87 38,23 16,93 17,05 23,03 6,84 1,22 1,61 0,76 45,39 140,8 9,77 40,42 47,67 36,61 39,81 81,17 18,75 88,26 89,96 86,57 

Nd 43,38 72,71 24,44 50,57 71,83 29,64 91,33 139,7 61,80 64,31 85,76 26,16 5,03 7,08 3,88 157,6 482,7 36,04 138,1 165,15 122,0 129,4 268,2 59,47 312,02 313,2 310,83 

Sm 7,28 11,65 3,97 8,83 12,24 5,10 15,73 23,12 10,49 12,96 16,92 5,66 <LD - - 27,7 84,9 6,52 20,37 26,14 16,54 19,00 39,90 8,45 53,82 55,88 51,75 

Eu 2,02 2,83 1,08 2,00 2,95 1,23 3,23 4,64 2,20 2,83 3,59 1,65 0,43 
a
 - - 7,04 20,8 1,68 5,00 6,83 3,73 4,67 9,73 2,11 12,23 12,41 12,05 

Gd 6,80 11,70 3,49 8,26 11,20 5,02 15,09 22,34 9,77 13,05 17,47 6,35 <LD - - 25,32 78,5 6,14 19,37 24,99 16,19 16,54 33,99 7,43 53,91 56,13 51,69 

Dy 4,42 7,01 2,38 5,21 6,88 3,14 10,42 14,74 6,72 10,70 13,30 5,61 2,82 8,04 0,73 17,28 52,2 3,58 11,07 15,46 8,10 9,08 18,11 3,82 38,24 43,06 33,42 

Ho 0,86 1,40 0,44 0,99 1,30 0,65 1,94 2,85 1,39 2,15 2,62 1,40 0,16 0,18 0,15 3,10 9,4 0,73 2,17 3,23 1,53 1,58 3,30 0,67 7,82 8,51 7,12 

Er 2,24 3,86 1,07 2,60 3,34 1,69 5,30 7,57 3,63 6,01 7,05 4,04 0,44 0,49 0,39 8,03 24,8 1,52 5,53 7,99 3,99 3,80 7,93 1,62 21,86 24,43 19,29 

Tm 0,33 0,52 0,18 0,35 0,48 0,23 0,72 1,08 0,49 0,82 0,96 0,57 <LD - - 1,22 3,35 0,28 0,65 1,04 0,43 0,83 0,83 0,83 2,84 3,10 2,57 

 Yb 1,62 2,97 0,73 2,08 2,60 1,37 4,37 6,78 2,69 5,03 5,73 4,02 <LD - - 5,92 18,21 0,99 3,84 6,52 2,22 1,92 4,21 0,77 16,53 17,95 15,10 

Med.- média, Max. – máximo. Min. – mínimo. Valores com a / foram determinados em apenas uma amostra. 1.Sabará, 2. Raposos, 3. Pampulha, 4. Brumadinho, 5. Nova Lima, 6. 

Mineradora de brita, 7. Mineradora de minério de Ferro, 8. Mineradora de pedra sabão, 9 Mineradora de calcário dolomítico. 
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Os locais de coletal 1, 2, 5, 7 e 8, locais com altos teores de Ni, são pertencentes ao Grupo Nova 

Lima (SuperGrupo Rio das Velhas). O SuperGrupos Rio das Velhas apresenta vínculo com as vulcânicas 

básicas indicadas pelas associações metálicas Co-Ni-Cr e Cu-Zn e as unidades quartzíticas dos 

SuperGrupos Rio das Velhas e Minas e do Grupo Itacolomi apresentam associações metálicas Cu-Pb-Zn-

Co-Ni-Cr que são provenientes de um enriquecimento secundário dos hidróxidos e óxidos de ferro. Os 

hidróxidos de ferro oriundos da alteração dos itabiritos e dolomitos estão associados aos elementos 

químicos Fe, Mn, As e Sb, (SuperGrupo Minas) no ambiente secundário (CPRM, 1993). Além disso a 

exposição das rochas oriundas das atividades minerarias possibilitaram a maior contribuição dos 

elementos químicos presentes nas rochas em todo o ambiente, acarretando no transporte desses elementos 

para os produtos mel e pólen. Essas informações corroboram com os resultados encontrados neste 

trabalho. 

Para classificar os méis e polens de acordo com os teores dos elementos químicos determinados, 

as técnicas usadas foram: análise exploratória de dados, normalização e análise de componentes principais 

(PCA). 

5.6.3 - Normalização 

As médias das concentrações dos elementos químicos determinados no mel e pólen foram 

divididas pelas concentrações conhecidas do material de referência do SRM NIST 1515 (folha de maça) 

(NIST, 1993). Esta analise permitiu que todos os elementos analisados pudessem ser visualizados 

graficamente com grandezas semelhantes e possibilitou também a comparação visual dos resultados entre 

grupos de elementos e entre o mel e o pólen. Os elementos químicos normalizados variaram na ordem de 

0,01 até próximo de 10 nos diagramas de normalidade das amostras de mel e pólen. Os perfis das curvas 

dos EM foram semelhantes entre os locais de coleta. Os EPT, ET e ETR nos perfis da análise de pólen 

foram 10 a 100 vezes maiores que os perfis da análise do mel. Os elementos possivelmente tóxicos 

normalizados em relação à folha de maça nas amostras de mel foram: As, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Sr e Zn e 

nas amostras de pólen foram: As, Cd, Co, Mo, Ni, Pb, Sr e V. Todos os perfis das curvas dos EPT em mel 

e pólen tiveram relação acima de 1 no diagrama de normalização. Nas amostras de mel os valores de EPT 

determinados foram maiores que os valores de referência do SRM NIST 1515 na ordem de até 1.000, 

sendo que o perfil da curva do Sb e Sr tiveram valores próximos a 10.000. Nas amostras de pólen os EPT 

normalizados em relação aos valores de referência variaram de 10 até acima de 10.000. Os perfis das 

curvas dos EPT (As, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, e Zn) no diagrama de normalização nas amostras de mel 

apresentaram comportamento distinto entre os locais amostrados. As anomalias positivas de As separaram 

os perfis da curva de Sabará (1) e de Raposos (2), e as anomalias positivas de Co distinguiram os perfis 

das curvas de Brumadinho (4) e Raposos (2) dos demais locais amostrados.  
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Os elementos traço (Ba, V, Ga e Th) nos diagramas de normalidade das amostras de mel variaram 

de 0,01 na anomalia negativa de Th, até 100 na anomalia positiva de U. Os ET nos diagramas de 

normalidade das amostras de pólen variaram em Th na ordem de 0,1 (anomalia negativa) em Nova Lima 

(5), até próximo de 10.000 (anomalia positiva) em todos os demais locais.  

Os ETR (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er e Yb) em mel e ETR (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, 

Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm e Yb) em pólen foram normalizados em relação à folha de maça (Figura 3). 

O diagrama de normalização dos ETR nas amostras de mel apresentaram diferenças entre as curvas dos 

perfis dos locais de coleta, indicando uma possível assinatura química no mel. Os elementos terras raras 

são um grupo quimicamente uniforme que inclui o escândio, ítrio, e os lantanídeos: lantânio, cério, 

praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, 

itérbio e lutécio (IUPAC 1990), e são conhecidos pela grande importância como indicadores dos 

processos pedológicos (Tyler, 2004).  

O primeiro agrupamento, Figura 5.1, foi constituído pelas amostras de Sabará (1), Raposos (2), 

Nova Lima (5), Mineradora de Minério de Ferro (7) e Mineradora de Pedra Sabão (8), e o segundo 

agrupamento, foi constituído pelas amostras da Pampulha (3), Brumadinho (4), Mineradora de Brita (6) e 

a Mineradora de Calcário Dolomítico (9). Dentre os grupos dos elementos normalizados o padrão terras 

raras utilizado possibilitou uma clara distinção entre os perfis das curvas dos locais de coleta no diagrama 

do mel. 

Nas amostras de mel dos locais de coleta 1, 2, 5, 7 e 8 os valores dos ETR leves (ETRL; La até 

Eu) variaram entre 0,13 µg kg
-1

 de Eu nas amostras de mel de Raposos (2) até 4,13 µg kg
-1

 de Ce nas 

amostras de Sabará (1). Essas amostras se caracterizaram por uma maior depleção dos ETRL em relação 

aos ETR pesados (ETRP Gd até Yb). Os valores médios ETRP variaram de 0,05 µg kg
-1

 para Yb, nas 

amostras de Sabará (1) até 10,01 µg kg
-1

 para Dy, nas amostras da mineradora de pedra sabão (8) (Tabela 

5.6). Os menores valores dos ETR foram determinados nas amostras da mineradora de pedra sabão (8) e 

de Nova Lima (5), sendo que grande parte dos ETR nestas amostras estiveram abaixo do LD do aparelho 

(Tabela 5.2).  

Os perfis das amostras dos locais de coleta 1, 2, 5, 7 e 8 tiveram comportamento semelhante no 

diagrama dos ETR (Figura 5.1). Os perfis das curvas se diferenciaram com anomalia positiva de Ce e a 

presença de acentuada anomalia negativa de Yb, principalmente no local de coleta 8. O local 8 estava 

localizado no extremo sul do Quadrilátero Ferrífero, local próximo a cava de explotação de pedra sabão, 

em atividade (rochas metamórficas). Em geral as curvas dos ETR nos locais coletados no SuperGrupo Rio 

das Velhas revelaram empobrecimento em relação às curvas dos elementos terras raras dos locais de 

coleta 3, 4, 6 e 9. 
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Os locais de coleta 3, 4, 6 e 9 estão inseridos no contexto geológico do Complexo Metamórfico. 

O Complexo Metamórfico ou Terrenos Granitos-gnáissicos é constituído ao norte por gnaisse, 

composição granodiorítica na maior parte da área (Complexo Belo Horizonte), que possui similaridade ao 

Granito de Alberto Flores do Complexo Bonfim (a oeste), sendo também correlacionáveis ao Granito-

Gnaisse de Itabirito do Complexo Bação (centro sul) (Herz, 1970). A média das concentrações dos ETRL 

em todas as amostras variaram entre 0,22 µg kg
-1

 de Eu nas amostras da Pampulha (3) e Brumadinho (4) 

para 19,85 µg kg
-1

 de La nas amostras da mineradora de calcário dolomítico (9). Os valores ETRL foram 

quatro vezes maiores que os ETRP, os valores médios no local de coleta 3 variaram de 0,05 µg kg
-1

 de Yb 

até 1,41 µg kg
-1

 de Gd nas amostras do local 9 (Tabela 5.6). 

O local de coleta 3 e 4, localizados no Complexo Belo Horizonte e Complexo Bonfim, 

respectivamente, apresentaram comportamento semelhante nas curvas dos ETR. As curvas revelaram 

acentuado empobrecimento dos ETRP, diferenciando apenas pelo leve enriquecimento observado nas 

amostras do local de coleta 3. Comportamento semelhante foi descrito por Noce et al. (1997) nas curvas 

de elementos terras raras em Gnaisse Belo Horizonte (Complexo Belo Horizonte). Os locais de coleta 

Brumadinho (4) e Pampulha (3) estão localizados na região oeste do Quadrilátero Ferrífero no 

SuperGrupo Minas que predominam gnaisses, com uma pequena intrusão granítica e empobrecimento em 

ETRP (Noce, 1996).  

As amostras das mineradoras de brita (6) e de calcário (9) tiveram os maiores valores 

normalizados, observados principalmente nos perfis dos ETRP. Esses locais de coleta pertencentes ao 

contexto geológico do Complexo Bação (Figura 5.3). As curvas dos elementos terras raras revelaram 

fraca anomalia positiva de Eu e Ce e acentuada anomalia negativa de La e Yb. As mineradoras de brita e 

de calcário (6 e 9) (meta calcários e meta arenitos), além de minerais argilosos em abundância, o que 

justifica os elevados teores de ETR, superiores aos dos carbonatos e ao quartzo (Clark,1984 apud 

Loureiro et al., 1994). As amostras da mineradora de brita (6) apresentaram a maior concentração dos 

valores normalizados no diagrama das amostras de mel. A mineradora de brita (6) inserida no mesmo 

contexto geológico da mineradora de calcário (9), com comportamento semelhante aos gnaisses da região 

sul do QF (Noce, 1996). As curvas dos ETR no mel distinguiram-se visualmente no diagrama, indicando 

uma possível assinatura química dos ETR no mel. Isso significa que as concentrações dos ETR nas 

amostras de mel estão correlacionadas com as características químicas dos locais de coleta. 

Nos diagramas de normalização das amostras do pólen não foi possível distinguir os locais em 

grupos (Figura 5.1). As concentrações dos ETR (ETRL e ETRP) em todas as amostras variam entre 0,86 

µg kg
-1

 de Ho nas amostras do local de coleta de Sabará (1) até 551,14 µg kg
-1

 de Ce nas amostras do 

local de coleta da mineradora de calcário dolomítico (9) (Tabela 5.7).  
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Figura 5.1. Resultados obtidos para os EM, EPT, ET e ETR em mel (A) e pólen (B) em nove áreas do QF 

normalizados em relação ao NIST 1515 (folha de maça)
a
 (µg kg 

-1
). 

a/
SRM, 1993. 

A curva das amostras de pólen originárias do local de coleta Nova Lima (5) foi a exceção com 

valores médios de ERT dez vezes menor que as demais amostras, variaram de 0,92 mg kg
-1

 em Gd até 

27.36 mg kg
-1

 em La (Tabela 5.7). Resultados semelhantes de correlação dos elementos químicos das 

amostras de mel com os locais de coleta foram encontrados por outros autores (Pisani et al., 2008; 

Fernández-Torres et al., 2005; Chudzinska et al., 2012). 
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5.6.4 - Análise de Componentes Principais 

Os elementos determinados nas amostras de mel e pólen foram submetidos à Análise de 

Componentes Principais (PCA). A PCA foi usada como uma ferramenta descritiva para visualizar os 

dados em duas dimensões, encontrando relação entre as variáveis e as amostras de mel e de pólen. Os 

elementos para os quais a dosagem foi inferior ao LD, foram utilizados no cálculo da PCA a metade do 

valor de LD (Hewett & Ganser, 2007) (Tabela 5.2 e 5.3). Os resultados da PCA possibilitaram o 

agrupamento e a redução do número de elementos químicos em no máximo cinco componentes 

principais. As PCA estudadas neste trabalho apresentaram comportamento semelhante aos observados nos 

perfis dos diagramas dos ETR do mel e pólen. Os grupos das PCA dos elementos químicos determinados 

em mel então na Figura 5.2, e em pólen, na Figura 5.3.  

Na PCA dos elementos químicos a primeira componente de 0,309, explicou 30,9% do total da 

variância para o mel e 0,484 (48,4%) para o pólen. As primeiras cinco componentes PC5 explicam a 

variabilidade dos dados em 69,9% para o mel o 75,1% pólen do total da variância (Tabela 5.7). A 

variabilidade dos dados em mel pode ser explicada em termos de cinco fatores. O primeiro fator (F1) 

responde por 30,9% da variância dos dados. O primeiro fator foi dominado por altos valores de 

Mn>Ni>As>Ca>Sb>Na e baixos valores dos ETR. O segundo fator (F2) responde por 17,1% da variância 

e foi dominado por altos valores de Mo>S>Ti> Th e os baixos valores de Mn e Tm. O terceiro, quarto e 

quinto fator (F3, F4 e F5) respondem por 8,7%, 7,1%, 6,1% da variância dos dados, respectivamente. O 

diagrama de pontuações para fatores F1 e F2 (Figura 5.2) permitiu a classificação das amostras em termos 

desses dois fatores, os quais juntos explicam em 48,0% a variância dos dados. 

Na PCA dos elementos em mel o diagrama de scores, associado ao diagrama de loadings agrupou 

e discriminou os locais em três grupos. Os grupos foram: 1
o
. Pampulha (3) e Brumadinho (4); 2

 o
. Sabará 

(1), Raposos (2), Nova Lima (5), e as Mineradoras de Minério de Ferro (7), Pedra Sabão (8) e parte das 

amostras da Mineradora de Calcário (9); e o 3
 o

 grupo foi composto por parte das amostras da 

Mineradoras de Brita (6) e de Calcário (9). No mapa geológico com a localização dos locais (Figura 3.3) 

o primeiro grupo constituído pelos municípios de Brumadinho (4) e Pampulha (3) estão separados dos 

outros locais pela Serra do Curral, e estão inseridas no mesmo contexto geológico, constituído pelo 

Complexo Metamórfico, tendo os dois locais mineradoras de Minério de Ferro nas suas proximidades. No 

segundo grupo os locais de coleta 1, 2, 5 e 7, os municípios de Sabará, Raposos e Nova Lima estão 

localizados em áreas onde afloram o SuperGrupo Rio das Velhas. O local de coleta 8 (mineradora de 

pedra sabão) apesar de se localizar a 150 km de distância das demais do segundo agrupamento, esta 

inserida no mesmo contexto geológico do SuperGrupo Rio das Velhas, podendo justificar o agrupamento 

dessas amostras na PCA.  
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O local de coleta 3 e 4 se agruparam e se destacaram dos demais locais de coleta. Para o segundo 

e terceiro grupo formados os elementos químicos responsáveis pelo agrupamento e dispersão das 

amostras estão apresentados no Score Plot (Figura 5.3). As amostras do segundo grupo: 1, 2, 5, 7 e 8, se 

caracterizaram por teores maiores dos elementos químicos Mg>Ni>As>Ca>Sb>Dy observados na 

primeira componente, em particular os teores de Mg e Ni distanciam o grupo de amostras do local de 

coleta 8 dentro desse agrupamento.  

O terceiro grupo formado pelos locais de coleta 6 e 9, mineradoras de brita e calcário, 

respectivamente, corresponde a locais inseridos onde afloram o Complexo Metamórfico do Bação 

(Embasamento). A proximidade das mineradoras de brita (6) e de calcário (9) com a região geológica do 

SuperGrupo Rio das Velhas pode também ter influenciado diretamente nos agrupamentos observados 

para estas amostras. Estas mineradoras tiveram parte das amostras agrupadas e deslocadas dos demais 

locais de coleta no diagrama de Score Plot e parte das amostras se agruparam juntamente com as amostras 

do segundo grupo. 

Para o pólen as primeiras cinco componentes PC5 explicam a variabilidade dos dados em 75,1% 

do total da variância (Tabela 5.7). O conjunto dos elementos químicos analisados agregou informação à 

PCA e possibilitou a separação e o agrupamento dos locais de coleta com geologias semelhantes e que 

sofreram contribuição dos elementos químicos disponibilizados para o meio através de uma perturbação 

local oriunda de ação antrópica. Os teores dos elementos químicos influenciaram o posicionamento das 

amostras dentro das componentes, o primeiro fator (F1) responsável por 48,4% da variabilidade foi 

influenciado pelos teores dos ETR (Dy, Er, Em, Eu, Ho, Nd, Yb) e o segundo fator (F2) responsável por 

10,2% da variabilidade foi influenciado pelos teores de P, K, S e Al. 
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Figura 5.2. Análises de Componentes Principais nas amostras de Mel relacionando as suas origens 

naturais. A Score Plot e B Loading Plot das amostras de Mel. 
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Figura 5.3. Análises de Componentes Principais nas amostras de Pólen relacionando as suas origens 

naturais. A Score Plot e B Loading Plot das amostras de Pólen. 
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Nas análises do diagrama de scores, associado ao diagrama de loadings foi possível agrupar as 

regiões em dois grupos para as amostras de mel. Primeiro grupo: local de coleta 3 e 4; segundo grupo: 

grupo: locais de coletas 1, 2, 5, 8, 9 e os locais de coleta 6 e 9 estão apresentados de forma pulverizada 

dentro do diagrama. O primeiro grupo influenciado pelos teores de Ni, S, Al, K e P, o segundo grupo 

influenciado pelos teores de Mn, Ni, Ca, As e as amostras dos locais 6 e 9 influenciadas pelos teores dos 

ETR. 

Tabela 5.8 - Eigenanalysis da Matriz de Correlação de todos os elementos determinados nas amostras de 

mel e pólen. 

Grupo Variáveis 

Mel Pólen 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

T
o

d
o

s 
o

s 
el

em
en

to
s 

d
et

er
m

in
a
d

o
s 

Al -0,143 -0,237 -0,059 0,139 0,072 -0,001 0,314 0,095 -0,107 0,143 

As 0,048 0 0,159 0,149 0,111 -0,021 0,014 0,061 -0,451 0,278 

Ba -0,048 0,047 -0,301 -0,42 0,04 0,123 -0,151 0,366 -0,02 0,037 

Be -0,065 0,083 -0,046 0,435 -0,012 0,038 0,069 -0,057 -0,03 0,353 

Ca 0,041 0,046 -0,106 0,057 -0,306 0,007 -0,104 -0,184 0,189 0,227 

Cd -0,007 -0,001 0,028 -0,09 0,297 0,011 0,111 -0,054 -0,078 -0,223 

Ce -0,264 0,091 0,146 -0,036 -0,053 0,2 0,022 -0,125 -0,031 -0,04 

Co 0,001 -0,159 0,047 0,049 0,514 0,111 -0,06 0,027 -0,434 0,11 

Cu -0,047 -0,011 0,105 -0,097 -0,082 0,117 -0,081 0,367 0,018 0,012 

Dy -0,274 0,095 0,069 0,008 0,005 0,209 0,002 -0,025 0,056 0,026 

Er -0,251 0,155 -0,021 0,079 0,05 0,208 0,024 -0,066 0,051 0,064 

Eu -0,269 0,104 0,094 0,002 -0,04 0,209 -0,062 0,027 0,011 -0,032 

Fe -0,1 -0,06 -0,459 -0,016 0,121 -0,004 0,103 -0,041 0,135 0,133 

Ga -0,182 -0,217 -0,102 0,017 -0,171 0,202 0,061 0,085 0,01 -0,024 

Gd -0,258 0,146 0,057 -0,05 0,029 0,212 -0,015 -0,022 0,019 -0,01 

Ge -0,136 -0,051 -0,423 -0,015 0,121 0,181 0,035 0,009 0,049 0,032 

Ho -0,045 0,099 -0,035 0,111 -0,091 0,209 0,014 -0,061 0,043 0,051 

In      0,174 -0,072 -0,206 0,001 -0,066 

K -0,111 -0,275 0,186 -0,046 0,004 0,038 0,352 0,082 0,063 -0,299 

La -0,141 -0,011 0,163 -0,202 0,391 0,19 -0,093 -0,096 -0,008 -0,13 

Li -0,161 0,048 -0,072 0,236 0,094 0,196 -0,026 0,012 0,067 0,121 

Mg -0,012 0,047 -0,02 0,144 -0,156 0,064 -0,026 -0,223 -0,042 -0,291 

Mn 0,412 -0,243 0,024 0,239 0,031 0,405 0,343 -0,090 -0,089 -0,169 

Mo -0,088 -0,336 0,001 0,036 -0,16 0,021 0,29 -0,059 0,137 -0,034 

Na 0,037 -0,215 0,137 0,035 0,144 -0,025 0,248 0,038 -0,287 -0,141 

Nd -0,263 0,098 0,139 -0,047 -0,047 0,208 -0,048 -0,024 0,004 -0,061 

Ni 0,086 0,069 0,014 0,267 -0,042 -0,013 -0,199 -0,085 -0,491 -0,172 

P -0,069 -0,31 0,139 0,059 -0,051 0,049 0,403 -0,039 -0,022 0,001 

Pb      0,11 0,049 0,028 0,137 0,025 

S -0,029 -0,333 0,036 0,045 0,092 -0,014 0,346 0,111 -0,18 0,259 

Sb 0,038 0,039 0,01 0,325 0,004 0,137 -0,146 0,025 -0,175 -0,139 

Sc      0,187 0,077 -0,063 -0,155 0,038 

Sm -0,264 0,101 0,136 -0,032 -0,041 0,211 -0,029 -0,004 0,017 -0,032 

Sn      0,137 -0,18 -0,19 -0,063 -0,119 

Sr -0,184 0,034 0,222 -0,316 0,002 0,117 -0,085 0,4 0,009 0,052 

Th -0,181 -0,225 -0,078 -0,019 -0,184 0,193 0,133 0,024 0,031 -0,002 

Ti -0,117 -0,318 -0,067 -0,007 -0,13 0,191 0,048 0,172 -0,012 -0,033 

Tl      0,141 -0,127 0,342 0,047 0,36 

U -0,156 -0,076 -0,403 -0,078 0,043 0,185 0,096 0,137 0,101 0,039 

Y -0,253 0,113 -0,047 0,134 0,093 0,119 0,001 -0,095 -0,094 0,116 

Yb -0,254 0,114 0,011 0,068 0,066 0,205 0,048 -0,066 0,057 0,092 

Zn -0,082 -0,041 -0,117 0,273 0,283      

Eigenvalue 12,066 6,667 3,4 2,773 2,364 21,783 4,573 3,155 2,381 1,909 

Proportion 0,309 0,171 0,087 0,071 0,061 0,484 0,102 0,07 0,053 0,042 

Cumulative 0,309 0,48 0,568 0,639 0,699 0,484 0,586 0,656 0,709 0,751 
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CAPÍTULO 6   

RESULTADOS GERAIS 

As concentrações dos elementos químicos no mel e pólen de jataí foram determinadas nas 

amostras coletadas em nove locais no Quadrilátero Ferrífero – MG. Os elementos químicos foram 

separados nos seguintes grupos: elementos maiores (EM), elementos-traço (ET), elementos 

potencialmente tóxicos (EPT); e os elementos terras raras (ETR). Considerando que os EM foram 

determinados em ICP OES e estão presentes nas amostras em concentrações maiores não foram feitas 

análises de interferência de matriz orgânica realizada nas análises do ICP-MS (Capítulo 4). A exatidão 

das análises do EM foi avaliada pelas taxas de recuperação do NIST 1515, e variaram nas análises do mel 

de 101,46% no P a 119,14% no Ca e nas análises em pólen de 104,64% no P a 119,10% no Ca. As taxas 

de recuperação permaneceram dentro da taxa considerada satisfatória, com exceção das taxas de 

recuperação do Na (498,53%) e do Mg (129,86%) na análise do mel, e as taxas de recuperação do Fe 

(123,92%) e do Na (152,67%) na análise do pólen. A qualidade dos procedimentos de extração e 

determinação dos demais elementos químicos determinados em ICP-MS em mel e pólen foi avaliada pela 

taxa de recuperação dos elementos químicos na solução Spiked. Os valores das taxas de recuperação do 

Spiked variaram de 93,0% no césio (Cs) a 118,95% no lantânio (La) para as análises de mel e nas análises 

de pólen a taxa de recuperação variou de 83,27% no estrôncio (Sr) a 117,24% no níquel (Ni). Os valores 

permaneceram entre as taxas de 80% a 120%. Nas análises do mel, In, Sc, V, Tl, Pb, Tm tiveram 

concentrações abaixo do limite de detecção (LD) do aparelho. Nas amostras de pólen os elementos 

químicos Cu, Zn, Cs tiveram valores concentrações que o LD do aparelho. 

A proximidade dos locais de coleta com as mineradoras pode ter influenciado as concentrações de 

alguns dos elementos, principalmente no pólen. As concentrações máximas de Fe, Mn e Al foram iguais 

no mel e pólen: 197,37 µg g
-1

; 43,04 µg g
-1

; 24,2 µg g
-1

, respectivamente. As maiores concentrações de 

Fe, Mn e Al foram determinadas nas amostras do local 4 (Brumadinho), local 5 (Nova Lima) e local 1 

(Sabará), respectivamente. 

O arsênio (As) foi determinado apenas nas amostras de mel coletadas nas cidades de Sabará e 

Raposos, com valores máximos de 26,94 e 13,05 µg kg
-1

, respectivamente. O máximo valor de As no 

pólen foi de 571,39 µg kg
-1 

proveniente da amostra de Sabará (1). As anomalias positivas de arsênio no 

Quadrilátero Ferrífero são relacionadas aos municípios com intensa exploração de ouro durante os séculos 

17
th
 e 19

th 
(Costa et al., 2015). Esses pontos amostradas estão próximos à mineradoras de Ouro. O 

máximo valor de Pb foi 1684,03 µg kg
-1 

proveniente da amostra da mineradora de brita (6). 
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Os valores de Ni no mel foram inferiores aos valores considerados tóxicos para o mel apícola pela 

legislação Brasileira (1,00 mg kg
-1

)
 
(ANVISA, 1978), entretanto os valores de Ni no pólen foram acima 

deste limite nos locais 7>8>2>1>5. As amostras dos locais de Sabará (1), Raposos (2), Nova Lima (5), 

Mineradora de Minério de Ferro (7) e Mineradora de Pedra Sabão (8), têm em comum estarem inseridas 

no mesmo contexto geológico SuperGrupo Rio das Velhas. O SuperGrupo Rio das Velhas é constituído 

pelo Grupo Nova Lima, na base, composto na sua porção basal por esteatitos e serpentinitos derivados de 

protólitos ígneos ultramáficos (Ladeira & Roeser, 1983). As rochas ultramáficas, como o esteatito são 

enriquecidas com elementos traço, como cromo, níquel e cobalto, se comparadas com outros tipos de 

rochas (Quintaes, 2006). A exploração do minério de ferro nesses locais de coleta contribui para a 

exposição desse material geogênico rico em elementos potêncialmente tóxico para o ambiente.  

A normalização das médias das concentrações dos elementos químicos nas amostras de mel e 

pólen com o padrão dos elementos no NIST 1515 possibilitou a construção do diagrama de normalização. 

A ordem das curvas de normalização do mel no diagrama foi: local 9, 6, 4, 3, 1, 7, 5, 2 e 8. As curvas de 

normalização dos locais de coleta 1, 2, 5, 7 e 8 tiveram comportamento semelhante nos perfis das curvas 

dos ETR. As curvas dos locais 1 e 7 influenciados por ambos contextos geológicos SuperGrupo Rio das 

Velhas e o SuperGrupo Minas apresentaram curvas de normalização vizinhas no diagrama. Nessas 

amostras os valores dos dados normalizados dos ETR leves (ETRL; La até Eu) tiveram leve depleção em 

relação aos valores dos ETR pesados (ETRP Gd até Yb). Os perfis das curvas se diferenciaram 

principalmente na anomalia positiva de Ce (Cério) e a presença de acentuada anomalia negativa de Yb 

(Itérbio) no locais de coleta 8. 

 Em geral as curvas dos ETR nos locais inseridos no contexto geológico SuperGrupo Rio das 

Velhas revelaram empobrecimento em relação às curvas dos elementos terras raras dos locais de coleta 3, 

4, 6 e 9. O local 3 além de estar inserido no contexto geológico Metamórfico está também inserido no 

contesto geológico do SuperGrupo Rio das Velhas o que justifica a curva deste local ter sido vizinha da 

curva do local 1 (relacionado ao SuperGrupo Rio das Velhas). Os valores ETRL dos locais 3, 4, 6 e 9, 

inseridos no contexto geológico do Complexo Metamórfico, foram quatro vezes maiores que os ETRP. 

As curvas dos elementos terras raras revelaram fraca anomalia positiva de Eu e Ce e acentuada anomalia 

negativa de La e Yb. 

Nas análises de componentes principais (PCA) os agrupamentos formados com as amostras de 

mel e pólen foram semelhantes aos resultados observados no diagrama de normalização dos elementos 

químicos em mel. As análises de PCA dos elementos químicos determinados no mel e pólen podem ser 

explicadas em cinco fatores. De modo geral os ETR foram os elementos que mais influenciaram os 

primeiros fatores das PCA do mel e pólen. O primeiro fator (F1) nas análises de mel respondeu por 30,9% 
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da variância dos dados e foi dominado por altos valores de Mn>Ni>As>Ca>Sb>Na e baixos valores dos 

ETR. O segundo fator (F2) responde por 17,1% da variância e representa a contribuição e foi dominado 

por altos valores de Mo>S>Ti> Th e os baixos valores de Mn e Tm.  

Na PCA dos elementos em mel o diagrama de scores, associado ao diagrama de loadings agrupou 

e discriminou os locais de cotela em três grupos. Os grupos foram: primeiro grupo: locais 3 e 4, se 

agruparam e se destaca dos demais locais de coleta; segundo grupo: 1, 2, 5, 7 e 8, se caracterizam por 

teores maiores dos elementos químicos Mg>Ni>As>Ca>Sb>Dy observados na primeira componente, em 

particular os teores de Mg e Ni distanciaram o grupo de amostras do local de coleta 8 dentro desse 

agrupamento; terceiro grupo: locais 6 e 9, se caracterizaram pelos teores dos ETR. 

A variabilidade dos dados na PCA para todos os elementos no pólen foi explicada em cinco 

fatores (75,1%). Nas análises do diagrama de scores, associado ao diagrama de loadings foi possível 

agrupar as regiões em dois grupos para as amostras de pólen. Primeiro grupo: local de coleta 3 e 4; 

segundo grupo: grupo: locais de coletas 1, 2, 5, 8, 9. Os locais de coleta 6 e 9 foram apresentados de 

forma pulverizada dentro do diagrama. Os teores dos elementos químicos influenciaram o 

posicionamento das amostras dentro das componentes, o primeiro fator (F1) foi influenciado pelos teores 

dos ETR (Dy, Er, Em, Eu, Ho, Nd, Yb) o segundo fator (F2) pelos teores de P, K, S e Al.  

Os elementos determinados no mel e pólen de jataí aliados à análise estatística PCA e aos 

diagramas de normalização mostram-se como uma técnica promissora na determinação da origem 

geográfica do mel e pólen.  
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CAPÍTULO 7  

CONCLUSÕES 

Na avaliação dos elementos químicos nas análises em Q-ICP-MS determinados nas curvas com 

matriz orgânica de mel e pólen comparados com curvas com matriz aquosa, foi observada interferência da 

matriz orgânica na concentração final dos elementos. Especificamente na determinação dos elementos As, 

Bi, Cs, In, La, Sn e Zn na matriz orgânica de mel e da matriz orgânica de pólen na determinação dos 

elementos As, Bi, Cd, Pd, Th e U em um nível de significância de 0,05. Contudo o método desenvolvido 

e utilizado nas análises do mel e pólen de jataí diminuiu o efeito da matriz orgânica, aumentando a 

confiabilidade dos resultados. As faixas de determinação dos elementos traço em mel e pólen variaram de 

0,001 a 10,30 µg g
-1

 e 0,0004 a 1.16 µg g
-1

, respectivamente. As taxas de recuperação dos Spiked 

variaram nas análises do mel de 91,63% a 104,60% e do pólen 92,77% a 115,59%. 

O elemento químico mais abundante nas amostras de mel e pólen das abelhas jataí nesta pesquisa 

foi o potássio. Na sequência, os elementos químicos mais abundantes foram: o cálcio, fósforo, sódio, 

enxofre e o magnésio. Embora não existam limites máximos estabelecidos para contaminantes 

inorgânicos em pólen, os valores máximo de As, Ni e Pb determinados foram acima dos limites máximos 

estabelecidos para o mel apícola. Os valores considerados tóxicos para o mel apícola são referentes 

apenas para o mel apícola, confirmando a necessidade de legislação própria para o mel e pólen 

meliponícolas.  

As diferenças entre os perfis gerados dos locais de coleta no mel indicaram uma possível 

assinatura química quando avaliado os elementos terras raras (ETR). Os locais estudados baseados nas 

curvas dos diagramas de normalização foram agrupados. O primeiro grupo foi constituído pelas amostras 

de Sabará (1), Raposos (2), Nova Lima (5), Mineradora de Minério de Ferro (7) e Mineradora de Pedra 

Sabão (8), e o segundo grupo foi constituído pelas amostras da Pampulha (3), Brumadinho (4), 

Mineradora de Brita (6) e a Mineradora de Calcário Dolomítico (9). Interessante observar que as amostras 

se agruparam de acordo com o contexto geológico dos locais de coleta. Os locais 1, 2, 5, 7 e 8 inseridos 

no contexto geológico do SuperGrupo Rio das Velhas, sendo os locais 1 e 7 também inseridos no 

contexto geológico SuperGrupo Minas e os locais de coleta 3, 4, 6 e 9 inseridos no contexto geológico do 

Complexo metamórfico, sendo o local 3 também inserido no contexto geológico SuperGrupo Rio das 

Velhas. 

A separação dos perfis dos locais formados na normalização foi também observada nos 

agrupamentos formados na análise de PCA, acenando para uma possivel assinatura química no mel e no 

pólen. Os agrupamentos formados nos diagramas de loadings correspondem aos agrupamentos formados 
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nos diagramas da normalização. Nas normalizações e nas PCA os ETR foram o grupo de elementos que 

mais contribuiram para a separação e agrupamento dos locais nos diagramas. De maneira geral, os 

elementos químicos determinados no mel e o pólen possuem grande potencial para serem utilizados como 

bioindicadores, capazes de fornecer dados que possibilitam correlacionar os produtos com a geologia das 

áreas de coleta. Os resultados químicos aliados às análises estatísticas indicaram o mel de jataí com maior 

potencial para ser utilizado como bioindicador de origem geológica que o pólen de jataí. Os valores 

determinados dos elementos químicos no pólen foram maiores que os valores determinados em mel, 

indicando uma maior biacumulação no pólen; e um maior potencial para ser utilizado como bioindicador 

de poluição ambiental, entretanto são necessárias pesquisas posteriores para validar essa hipótese. 

Dentre as análises estatísticas os diagramas de loadings associados aos diagramas de scores da 

PCA forneceram uma possível explicação para o agrupamento das amostras. A PCA foi considerada 

como uma técnica viável para relacionar as amostras com os locais de coleta, especialmente para o mel. 

Entender a origem da amostra também é importante para atingir a relação de qualidade do produto que o 

mercado globalizado exige. A exatidão pode ser uma ferramenta ideal para garantir a qualidade das etapas 

até o produto final podendo ser uma oportunidade de agregar valor aos processos e ao produto. Além da 

relação de bioindicação e exatidão, o conhecimento nutricional do mel e principalmente do pólen são 

fundamentais para se estabelecer parâmetros de comparação com o alimento proteico fornecido pelos 

meliponicultores às abelhas na época de seca, que podem favorecer o desenvolvimento da 

meliponicultura. 
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Anexos 

Anexo 1 - Comprovantes da aprovação do Artigo 1 
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Anexo 2 - Comprovantes de Submissão do Artigo 2 

 


