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RESUMO 

 

O experimento foi conduzido na fazenda Frutacor no distrito de Lagoinha, 

município de Quixeré - CE, no período de setembro de 2004 a janeiro de 2005.  

Objetivou-se avaliar o cultivo irrigado de banana (Musa paradisiaca.), como fonte 

substituta de alimento para as colônias de abelhas (Apis mellifera) em período de 

escassez de florada na caatinga. Foram utilizados três apiários com 10, 20 e 30 colônias 

instalados dentro da cultura de banana e acompanhadas a cada 14 dias durante um 

período de 140 dias. Avaliaram-se o desenvolvimento da área de cria no ninho, a área 

de reserva de alimento no ninho e a área de mel armazenado na melgueira. Os dados 

coletados foram analisados por Análise de Variância e as médias foram comparadas a 

posteriori pelo teste de Tukey (5%) comparando os apiários entre si a cada data de 

coleta. Os resultados mostraram que não houve diferenças significativas (P>0,05) na 

área de cria entre os apiários, e que esta diminuiu pela metade ao longo dos cinco meses 

de experimento, provavelmente devido à carência de pólen no bananal. As áreas 

ocupadas com alimento no ninho e com mel armazenado na melgueira também não 

apresentaram diferenças significativas (P>0,05) entre os apiários a cada data de coleta. 

Conclui-se que áreas cultivadas com bananeiras podem ser utilizadas para manter 

colônias de Apis mellifera no período de escassez de alimento na caatinga, que os 

apiários podem comportar até 30 colônias e que há potencial para produção de mel 

nessas áreas desde que as colônias sejam mantidas sob condições nutricionais 

adequadas. 
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ABSTRACT 

 

The study was carried out in farm Frutacor, district of  Lagoinha, in the county 

of  Quixeré, state of Ceará, Brazil, from September 2004 to January 2005. The aim of 

this research was to evaluate irrigated banana (Musa paradisiaca.) plantation as a 

substitute source of food to honey bee (Apis mellifera) colonies during the dearth period 

in caatinga (typical scrub vegetation of NE Brazil). Three apiaries of 10, 20 and 30 

hives were installed within a banana plantation and colonies were inspected every 14 

days over a period of 140 days. Data on brood area, honey and pollen stores in the nest 

and honey stores in supers were collected and analyzed by ANOVA. Means obtained to 

each apiary at each date were compared a posteriori by Tukey tests (5%). Results 

showed no significant differences (P>0.05) among apiaries to brood area, and that brood 

area was reduced to half of its initial size by the end of the experiment, probably due to 

pollen shortage within the banana plantation. There was also no significant differences 

(P>0.05) among honey store areas in nest and supers among apiaries. It was concluded 

that banana plantations can be used to keep Apis mellifera colonies during caatinga’s 

dearth period, that apiaries can bear up to 30 hives and that there is potential to honey 

production in these areas, provided that colonies be kept under adequate nutritional 

conditions.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Considerações gerais 

 

No Brasil há, aproximadamente, 300.000 apicultores com uma produção anual 

estimada de 30.000 a 40.000 toneladas de mel. A produtividade média é de apenas 15 

kg/colméia, chegando a ser uma das produtividades mais baixas entre os apicultores do 

mundo. Na Alemanha, Argentina, Áustria, Canadá e México, por exemplo, a 

produtividade alcança 40, 35, 39, 66, 25 kg/colméia/ano, respectivamente (SOMMER, 

2002). 

Na região nordeste do Brasil, a apicultura é uma atividade em desenvolvimento e 

vem ganhando espaço como uma atividade rentável, pois além de ser capaz de 

aproveitar a mão-de-obra familiar, fixar o homem do campo e aproveitar o potencial da 

vegetação do semi-árido apresenta retorno rápido do capital investido. Apesar das 

condições favoráveis mencionadas, a imaturidade tecnológica e econômica da atividade 

apícola no Nordeste, ainda é um problema a ser resolvido. O desafio é obter 

informações e desenvolver técnicas que resultem no conhecimento científico das 

características dos recursos naturais locais, propícios à produção dos produtos apícolas e 

de posse desses conhecimentos, propor técnicas de manejo no apiário que contribuam 

para o crescimento da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos apícolas 

(VILELA, 2002). 

 No Ceará, a atividade apícola tem apresentado uma alta taxa de crescimento, 

assumindo, em 2004, o 3º lugar nas exportações de mel de abelhas no país com 2.435 

toneladas (MDIC-SECEX, 2004). Isso demonstra o grande potencial apícola do Ceará, e 

 1



indica que a produção e exportação de mel poderiam triplicar, se houvesse o correto 

manejo em toda cadeia produtiva. 

 O clima favorável durante todo o ano e a existência de quatro regiões apícolas 

que florescem em épocas diferentes e permitem a produção contínua de mel no estado 

(FREITAS, 1991; NORONHA, 1997) estimularam a expansão da atividade apícola e 

atraem anualmente centenas de apicultores migratórios de estados vizinhos, 

principalmente do Piauí. Recentemente, o apoio creditício e condições favoráveis no 

mercado externo, levaram a ampliação do número de colméias por parte de apicultores 

já estabelecidos, e a entrada de muitos novos produtores na atividade. A expansão 

desordenada vem causando alguns problemas, como a superlotação de colméias por 

apiário, saturação de pastagens e, manejo inadequado, resultando assim, em baixos 

índices de produtividade de mel.  

A redução da flora apícola, pela destruição das matas, pode ser considerada 

como uns dos maiores problemas, responsável pela redução da produtividade de mel. 

Com o desmatamento, as abelhas ficam privadas de certas plantas que florescem no 

período seco, e que são responsáveis pela sua dieta de manutenção. Com isso a colônia 

definha neste período, chegando a abandonar a colméia, ou muitas vezes morrendo de 

fome, fazendo com que a produção de mel da safra seguinte fique prejudicada, na 

dependência de coletar novos enxames, que primeiro necessitarão se fortalecer e 

desenvolver, para depois iniciarem a armazenagem do mel.    

Diante da carência de flores para manter as colônias no período seco do ano, os 

apicultores necessitam alimentar as abelhas artificialmente para manter as colônias. Esta 

opção, no entanto, é inviável para muitos produtores, devido os custos envolvidos com a 

mão-de-obra e o próprio alimento a ser ministrado.  
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 Outra opção para o período sem flores seria migrar as colônias para áreas 

plantadas com culturas, ou seja, levar as abelhas até onde estão as floradas logo após a 

última colheita da época das chuvas. A colônia chegando forte nesta cultura terá 

condições de manter sua população e mesmo de produzir mel, até o início do novo 

período chuvoso, quando o apicultor retornaria com suas colônias fortes para a área 

nativa possibilitando-as produzirem mel nas primeiras floradas. 

A bananeira (Musa paradisiaca) não é mencionada na literatura como planta 

apícola, mas suas flores secretam néctar, que embora pouco concentrado em açúcar, é 

coletado por abelhas africanizadas (Apis mellifera) em época de escassez. No Ceará, 

existe uma área de 41.936 hectares plantada de bananeiras, com produção de 334.373 

toneladas, e que poderia ser explorada para manter as colônias no período seco, ou até 

produzir mel.  

Portanto, o presente trabalho se propõe estudar o cultivo irrigado de bananeira 

como uma possível fonte substitutiva de alimento para as colônias de abelhas 

africanizadas em período de escassez de floradas na caatinga. 
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1.2 - Objetivos  

 

 

1.2.1 – Geral 

 

Pesquisar o cultivo irrigado de bananeira (Musa paradisiaca), como fonte 

substitutiva de alimento para as colônias de abelhas africanizadas em período de 

escassez de floradas na caatinga. 

 

 

1.2.2 – Específicos 

 

- Estudar o potencial de áreas irrigadas de bananeira para manutenção de colônias de 

Apis mellifera em período de escassez de alimento; 

 

- Determinar a capacidade de suporte do cultivo da bananeira para colônias de Apis 

mellifera; 

 

- Investigar a possibilidade de produzir mel com colônias Apis mellifera em área 

irrigada de bananeira; 

 

- Identificar fatores limitantes para a exploração de áreas irrigadas de bananeira pela 

apicultura. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 - As Abelhas Apis mellifera 

 

As abelhas Apis mellifera são insetos da ordem dos Himenópteros e apresentam 

uma combinação de características individuais e de cooperação social não encontrada 

no restante do reino animal. O modo como esta abelha consegue se adaptar ao mundo 

que a rodeia, é uma das mais ricas fontes de estudo e de conhecimento dentre todos os 

organismos, e que se torna mais importante ainda pelos benefícios econômicos trazidos 

para a Humanidade (WIESE, 1995). 

A colônia de Apis mellifera é constituída por uma rainha, milhares de operárias 

e, dependendo da época do ano, algumas centenas de zangões. A rainha reina sobre a 

colônia, cercada pelas assistentes e tem como funções pôr todos os ovos que darão 

origem às novas abelhas e manter a coesão da colônia por meio de seus feromônios. As 

linhas esbeltas da rainha escondem os grandes ovários que fazem dela uma máquina 

extraordinária de botar ovos, capaz de pôr milhares de ovos num só dia, e cuja 

tranqüilidade mascara seus poderosos feromônios que controlam muitos dos 

comportamentos das operárias e agem como verdadeira cola social que faz a abelha 

viver em sociedade (WINSTON, 2003). 

As abelhas operárias são as responsáveis pela execução de todos os trabalhos, 

dentro e fora da colméia. Elas coletam os alimentos básicos da colônia, pólen e néctar; 

além de água e resinas para elaboração da própolis; secretam a cera para construir os 

favos; alimentam as larvas jovens e a rainha; realizam a limpeza do ninho; são 

responsáveis pela defesa da colônia; elaboração do mel; e muitas outras atividades. O 
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zangão, por sua vez, possui um único propósito; acasalar com rainhas virgens para 

assegurar a perpetuação da espécie, e por esta razão só é produzido na colônia quando 

esta se prepara para enxamear (WIESE, 1995; COSTA, 2003).  

As abelhas, de um modo geral, são importantes para o Homem porque prestam 

um grande serviço à natureza, polinizando aproximadamente 73% de todas as culturas 

cultivadas do mundo (Fact Sheet Pollinator Diversity, 2004). Os benefícios para a vida 

humana, avaliados em 16 ecossistemas, representam um retorno econômico de 33 

trilhões de dólares anuais. Neste contexto, a polinização por insetos, morcegos e 

pássaros representaram 117 bilhões de dólares, incluindo aí os produtos agrícolas 

produzidos e o valor indireto da reprodução dos vegetais (CONSTANZA et al., 1997). 

As abelhas melíferas, em particular, constituem os principais agentes 

polinizadores da maioria destas culturas, contribuindo com mais de 80% da polinização 

realizada por abelhas, além de também poderem ser exploradas para a produção de mel, 

pólen, própolis, cera, geléia real e apitoxina (VANSELL e GRIGGS, 1952; 

MCGREGOR, 1976; ROBINSON et al., 1989; CRANE, 1983; FREITAS, 2000). 

 Apesar da diversa quantidade de produtos potenciais que podem ser explorados 

da espécie Apis mellifera, apenas colônias populosas e bem nutridas produzem mel, 

pólen, cera, geléia real, própolis ou apitoxina em quantidades economicamente viáveis, 

ou realizam serviços de polinização de forma satisfatória (FREE, 1965; BARKER e 

JAY, 1974).  
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2.2 – Nutrição 

 

As abelhas Apis mellifera têm necessidades específicas de nutrientes para que 

possam desenvolver todo o seu potencial produtivo e reprodutivo. Quando essas 

necessidades não são supridas, a capacidade reprodutiva do animal é a primeira a ser 

afetada, diminuindo a produção de crias e, conseqüentemente de abelhas adultas, 

levando à redução da força de trabalho da colônia e queda na produtividade do produto 

explorado (STANDIFER et al, 1977; CHALMERS, 1980). 

 Os nutrientes usados pelas abelhas para suprirem suas necessidades são os 

mesmos requeridos pelos outros animais, ressalvando as devidas proporções. Eles são 

os protídeos, glicídios, lipídeos, vitaminas e sais minerais. A diferença para outros 

animais é que, em condições naturais, as abelhas retiram os nutrientes necessários para 

toda a sua alimentação, de apenas dois produtos básicos: o pólen e o néctar (COUTO, 

1998). 

A alimentação da abelha melífera não só é de interesse para o nutricionista 

apícola, mas também para o apicultor prático, decidido a ter colônias fortes e sadias. As 

abelhas necessitam de um alimento que contenha quantidade suficiente de substâncias 

nutritivas essenciais para manter normais os processos da vida (DIETZ, 1975). 

O pólen e o néctar juntos compõem a dieta básica da colônia, fornecendo-lhes, 

os nutrientes necessários ao crescimento larval, à metamorfose e o desenvolvimento do 

adulto e suas atividades. As abelhas operárias utilizam-nos para sintetizar geléia real, 

cera e outras substâncias essenciais para a colônia, e quando estão bem nutridas com 

fontes protéicas têm uma vida prolongada em relação àquelas com deficiências 

nutricionais (MACHADO e CAMARGO, 1972; WINSTON, 2003). 
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A deficiência de proteínas, carboidratos, lipídeos, minerais e água, podem 

prejudicar o desenvolvimento, manutenção e reprodução das colônias, reduzir a vida das 

abelhas, provocar estresse e facilitar o aparecimento de doenças, afetar a capacidade das 

abelhas de cuidarem das crias novas, como também a composição bromatológica das 

pupas, diminuindo os níveis de proteínas brutas e sais minerais em até 8,4 e 38,5%, 

respectivamente (SINGH e SINGH, 1996; STANDIFER et al., 1977; FUNARE et al., 

1998a). 

Segundo Free (1987), a presença de crias na colméia estimula às abelhas a 

coletarem alimentos, sendo que, de acordo com as necessidades da colônia, suas 

coletoras selecionam o tipo e a quantidade de alimento a ser coletado (néctar e / ou 

pólen). 

 

 

2.2.1 A Importância do Pólen para as Abelhas 

 

O pólen é o elemento fecundante das plantas com flores, sendo produzido pelo 

órgão sexual masculino dos vegetais (androceu). Essa atividade reprodutiva que envolve 

a fecundação é que dá início à formação de frutos e sementes. Muitos grãos de pólen 

evoluíram para serem atraentes e comestíveis para abelhas. Isto é na verdade vantajoso 

para ambos, visto que, abelhas necessitam do pólen para o seu crescimento e 

desenvolvimento, e muitas plantas necessitam das abelhas para transferir o pólen entre 

as flores. Na colônia, as abelhas depositam o pólen em alvéolos geralmente situados na 

periferia dos favos (WINSTON, 2003; COSTA, 2005). 

O pólen representa a principal fonte de proteínas, gordura (lipídeos), vitaminas e 

minerais e tem funções fundamentais no desenvolvimento adequando das crias, no 
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funcionamento das glândulas e dos ovários e na formação das gorduras corporais. O 

componente mais importante do pólen é a proteína cujo conteúdo varia de 6 a 28%. O 

pólen é virtualmente, a única fonte de proteína natural disponível para as abelhas 

(HERBERT JR. e SHIMANUKI, 1979; WINSTON, 2003). 

Como o pólen é fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento das 

colônias, Lima (1995) afirma que não haverá produção de mel, sem que antes tenha 

havido uma grande coleta de pólen.  

 

 

2.2.2 – A Importância do Néctar para as Abelhas 

 

O néctar floral é uma secreção aquosa da planta que contém de 5 a 80% de 

açúcar, dependendo da origem floral, e pequenas quantidades de compostos 

nitrogenados, minerais, ácidos orgânicos, vitaminas, lipídeos e substâncias aromáticas 

(WINSTON, 2003). No entanto, a maior importância do néctar para as abelhas reside 

em fornecer praticamente todos os glicídios ou carboidratos (açúcares), responsáveis 

pela fonte energética da dieta e a produção de mel (COUTO, 1998). 

Apesar de proteínas, lipídeos, vitaminas e minerais serem essenciais para a 

criação de larvas e desenvolvimento de abelhas novas, as abelhas mais velhas podem 

sobreviver somente com carboidratos e água. Todos os outros nutrientes são 

catabolizados dos estoques armazenados durante o período de crescimento 

(STANDIFER et al., 1977). 

As matérias primas do mel são o néctar e outras exsudações naturais das plantas 

que as abelhas coletam, processam e armazenam nos seus favos. A maior parte do mel 

do mundo provém do néctar, e a grande maioria desse néctar é secretada pelas glândulas 
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nectaríferas das flores. O néctar, ao chegar à colméia, é processado e armazenado como 

reserva de alimento, sendo rico em carboidratos simples e usado pelas abelhas 

principalmente como fonte de energia. Sua falta se reflete imediatamente no rítimo de 

produção da colônia (CRANE, 1983). 

 Apesar do néctar ser basicamente uma fonte de energia para a colônia, ele é o 

alimento coletado em maior quantidade, pois, além de ser o mais consumido pelos 

indivíduos adultos e jovens, é também a matéria prima para o mel, que, por sua vez, 

constitui-se no alimento armazenado em maiores quantidades, e essencial para a 

manutenção das colônias na época de escassez de flores no campo. Além disso, o mel é 

o principal produto explorado na apicultura, e sua produção depende diretamente da 

coleta de grandes quantidades de néctar (WIESE, 1995). 

 

 

2.2.3 – A Importância da Água para as Abelhas 

 

As abelhas, como os outros seres vivos, necessitam de água para viver, 

principalmente para diluição do mel e preparo do alimento para as larvas. Além disso, 

ela também é usada para controlar a temperatura no interior do ninho (WINSTON, 

2003).  

A água, quando fornecida às abelhas pelo apicultor, deve ser limpa e potável, e 

estar disponível até um máximo de 500m de distância das colônias, pois acima disto a 

produtividade cai consideravelmente (STANDIFER et al., 1977). 

A falta de água afeta a nutrição, fisiologia, cuidados com a cria e o 

comportamento da colônia (STANDIFER et al., 1977). Uma colônia normal, na 

ausência de néctar, necessita aproximadamente de cinco litros semanais de água. A 
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concentração de açúcares no néctar também influencia na quantidade de água a 

recolher, pois a água contida no néctar é responsável pelo balanço de água no 

organismo, tanto quanto a água metabólica (WILLEMER e STONE, 1997; LENGLER, 

1999; SCHMARANZER, 2000). Assim como o néctar, o pólen também pode ser uma 

fonte de água para as abelhas, e ambos dependem da flora apícola da região onde a 

colônia está situada.  

 

 

2.3 – Flora Apícola 

 

A existência da abelha melífera está condicionada a existência da flora de uma 

maneira geral. É preciso haver flores para a produção de pólen, néctar, resinas, e árvores 

com ocos, nos quais os enxames possam construir novos ninhos (KERR, 1998). Já o 

conjunto de plantas de uma determinada região capaz de fornecer alimento às abelhas, é 

denomino de flora apícola (SILVEIRA, 1983; FREITAS, 1991). 

Dentre os biomas brasileiros, o bioma caatinga se destaca pela sua grande 

variedade de tipos vegetacional, com elevado números de espécies, incluindo um 

número expressivo de táxons raros e endêmicos (SAMPAIO e RODAL, 2000; MMA, 

2004). Inserido no semi-árido nordestino, ele se estende por aproximadamente 935 mil 

km², ocorrendo em partes do estado do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Bahia e Minas Gerais. Foi neste bioma, com vegetação retorcida, 

espinhenta e agressiva, mas com uma flora diversificada rica em néctar e pólen, que as 

abelhas africanizadas, resultantes da introdução de uma raça africana (Apis mellifera 

scutellata) em 1956, melhor se adaptaram no país (RIBEIRO, 1998). 
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As floradas das espécies da caatinga garantem ao Nordeste a produção de um 

mel totalmente puro, livre de resíduos de medicamentos e agrotóxicos, proporcionando 

potencial para certificação como mel orgânico, ao contrário do mel produzido sob 

sistema de agricultura intensiva, comum em muitos países (ALCOFORADO FILHO, 

1998). 

A flora da caatinga, apesar de rica e diversificada é pouco conhecida em seu 

potencial apícola. O desconhecimento da flora apícola de uma determinada região onde 

uma atividade apícola é desenvolvida constitui um dos maiores problemas para o 

apicultor (MAIA, 2004). 

A qualidade do pasto apícola é um dos principais fatores determinantes da 

eficiência da atividade apícola naquela área. Portanto, o primeiro passo para 

desenvolver a atividade apícola em uma região é fazer o mapeamento das floradas onde 

se pretende atuar. É preciso fazer um levantamento preciso, identificando as espécies 

vegetais com potencial apícola, cultivadas ou nativas, e que estejam presente em 

maiores quantidades possível, nas proximidades do apiário (SEPÚLVEDA GIL, 1986; 

MAIA, 2004; COSTA, 2005). 

As pesquisas científicas sobre flora apícola no Nordeste ainda são poucas, sendo 

que o estado da região com investigações pioneiras nesta área é o Ceará, contando com 

os estudos de Freitas (1991 e 1994), Lima (1995), Noronha (1997), Leal Neto (1998), 

Aires e Freitas (2001). 

Esses trabalhos identificaram espécies vegetais visitadas pelas abelhas para a 

coleta de pólen, néctar ou ambos, e confirmaram a importância de plantas tidas 

popularmente como apícolas, além de negarem qualquer papel apícola de outras 

espécies erroneamente consideradas importantes. Além disso, identificaram espécies 
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vegetais fundamentais para a produção e/ou manutenção das colônias (FREITAS, 

2003). 

O primeiro trabalho científico feito especificamente sobre flora apícola foi 

realizado por Freitas (1991), em região da caatinga cearense do semi-árido nordestino, 

chegando a identificar 60 (sessenta) espécies de planta que forneciam alimento às 

abelhas. Estudos subseqüentes, como os de Lima (1995) e Alcoforado Filho (1996) 

apontaram 25 espécies de plantas melíferas, na região da caatinga em Limoeiro do 

Norte - CE, que se destacaram sobre as demais em produção de pólen e 50 espécies 

vegetais na caatinga piauiense como sendo visitadas pelas abelhas melíferas, 

respectivamente.  

Estudos sobre flora apícola devem levar em consideração não somente as 

espécies vegetais presentes na área, mas também sua freqüência, abundância e 

distribuição, pois estas influenciam diretamente na atratividade de cada espécie para as 

abelhas (FREITAS, 2003).  

Outro aspecto importante nos estudos de flora apícola é a avaliação da 

capacidade de suporte da área. Capacidade de suporte é definida como o número de 

colônias que se pode instalar em uma área, de acordo com o potencial apícola dessa 

região, sem que haja comprometimento da produção e/ou sobrevivência das colônias 

(ALCOFORADO FILHO, 1996). 

Para se determinar a capacidade de suporte de uma área, é necessário conhecer o 

raio de ação das abelhas. O raio de ação de uma colônia é determinado pelo número de 

abelhas campeiras em uma determinada área, à procura de alimentos (RAMALHO et 

al., 1991).  

A distância máxima que deve ser considerada para um apiário rentável é de 1500 

m, embora em momentos de escassez de alimentos as abelhas africanizadas possam 

 13



explorar fontes a mais de 3.000 m de distância de suas colméias (SILVEIRA, 1983; 

WINSTON, 2003). Portanto, para otimizar a produção comercial, e torná-la viável 

economicamente, as colônias devem ser colocadas o mais próximo possível das fontes 

de alimento. Grandes distâncias demandam maior gasto de energia por parte das 

abelhas, aumentando o consumo de mel e conseqüentemente reduzindo a quantidade 

estocada (FREE; 1987). 

Outro aspecto importante relacionado à capacidade de suporte é a saturação do 

pasto apícola. Isto ocorre quando a densidade de colônias em uma área é superior à 

daquela flora de fornecer pólen e/ou néctar em quantidades suficientes para alimentar 

satisfatoriamente às colônias e gerar excedentes para serem armazenados. Neste caso, as 

abelhas competem por alimento em um mesmo raio de ação, comprometendo parcial ou 

total a produção por colméia (WIESE, 1995; COSTA, 2003). 

A apicultura migratória, quando mal conduzida, pode saturar áreas inteiras com 

centenas de colônias, pondo em risco a quantidade de mel a ser produzida e 

prejudicando tanto os apicultores fixos da região, quanto os próprios apicultores 

migratórios que não conseguem coletar as grandes quantidades de néctar necessárias 

para custear seus gastos elevados com a atividade (NOGUEIRA - NETO, 1997). 

Como ainda não existe lei disciplinando a localização dos apiários, por questão 

de ética profissional entre os apicultores, deveria ser criada uma área de exclusão para 

apiários fixos com 2500 metros de raio, onde seria preferível que não fosse instalado um 

outro apiário. Mesmo assim, é possível para dois apiários dividirem parte de sua área de 

ação sem prejuízo para ambos, desde que, a sobreposição da área com mais de dois 

apiários não ultrapasse dois terço da área de ação desses apiários (WIESE, 1995; 

COSTA, 2003 e 2005). 
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Apesar dos conhecimentos sobre a importância do raio de ação das abelhas e o 

risco de saturação das áreas apícolas, a capacidade de suporte das diferentes regiões do 

Brasil é pouco estudada. Segundo Costa (2003), respeitando um raio de ação para 

abelhas de 1500m, é possível instalar apiários pequenos, com um número de colméias 

variando entre 10 e 20, e produção média esperada de aproximadamente 25 kg por ano. 

Porém, Alcoforado Filho (1998) recomenda 30 colméias por apiário fixo, como a 

quantidade ideal para a caatinga nordestina. Já Leal Neto (1998), estudando a 

capacidade de suporte para a apicultura fixa em duas regiões semelhantes da caatinga no 

Piauí, também concluiu que o número de colméias recomendado deve ser no máximo 

trinta.  

 

 

2.4 – Efeitos da Ação Antrópica sobre a Flora Apícola Nordestina 

 

Os solos nordestinos estão sofrendo um processo intenso de desertificação 

devido à substituição da vegetação natural por culturas e o efeito nocivo das queimadas. 

Somente a presença da vegetação das caatingas, adaptadas às condições locais, tem 

impedido a transformação do nordeste brasileiro num imenso deserto (M. M. A, 2004). 

Apesar das ameaças à sua integridade, menos de 2% da caatinga está protegida em 

unidades de conservação de proteção integral (TABARELLE et al, 2004). 

 O Ceará é o estado do Nordeste que se encontra em maior estado de devastação 

da vegetação, remanescendo apenas 16% da cobertura florestal nativa. A degradação já 

está tão generalizada, que se torna muito difícil encontrar uma área com cobertura 

vegetal original, virgem, que nunca tenha sofrido intervenção humana ou de animais 

domésticos (MAIA, 2004).  
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A retirada de madeira pelo homem para construção, lenha, carvão e outros usos 

em quantidade superior a capacidade de recuperação natural pela vegetação; o modelo 

de agricultura itinerante, sempre buscando novas áreas, deixando as anteriores 

desprotegidas; o uso de animais para pastarem acima da capacidade de suporte onde as 

conseqüências são o pisoteio e o consumo das plantas jovens impedindo a reprodução 

natural; e técnicas como aração, irrigação em grandes escalas, plantação em grandes 

áreas, monocultura, etc., não compatíveis com a estrutura da caatinga, são as causas 

mais comuns dessa devastação (MAIA, 2004). 

Alguns resultados experimentais já evidenciam que o preço tem sido alto, pois 

tem colocado em risco não só a produção de alimento como também a preservação das 

nossas matas e a biodiversidade, condições básicas para a qualidade da vida humana na 

terra (COUTO, 1998). 

A importância apícola das espécies vegetais depende muito da sua ocorrência na 

área, freqüência e adensamento, que podem ser afetadas drasticamente pela ação 

antrópica. Existem plantas que contribuem com néctar em quantidade suficiente para 

que a colônia satisfaça suas necessidades de sobrevivência e ainda possa armazenar uma 

grande quantidade excedente sob forma de mel, elas são chamadas plantas de produção. 

Tão importante como estas, são as plantas de manutenção, cujo florescimento não é 

suficiente para a colônia armazenar excedentes de mel, mas assegura que se mantenham 

fortes entres duas floradas de produção, ou mais importante ainda, sua sobrevivência 

nos períodos de escassez de alimento (FREITAS, 2003). 

Uma importante conclusão do trabalho realizado por Freitas (1991), foi que o 

diferenciado comportamento fenológico da flora da caatinga propicia um escalonamento 

das floradas durante todo o ano, fazendo com que haja sempre alguma espécie 

florescendo e contribuindo para manter as colônias de Apis mellifera na caatinga. 
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Apenas 12 anos após, Freitas (2003) já observa que a intervenção do homem sobre o 

meio ambiente tem afetado o equilíbrio existente entre as diversas espécies dos vários 

ecossistemas. Isto interfere com a ocorrência natural de certas espécies vegetais na área 

(Aroeira - Astronium urundeuva, Angico – Anadenanthera columbrina, Cumaru – 

Amburana cearensis, etc.), levando praticamente ao desaparecimento do local, 

reduzindo muito à freqüência de outros (Juazeiro – Zizyphus joazeiro, Mororó – 

Bauhinia pentandra, Jucazeiro – Caesalpinia ferrea, etc.), tornando-os poucos atrativos 

para as abelhas, e alterando a densidade de várias outras árvores apícolas na área, 

fazendo-os mais ou menos presentes por unidade de área (Bamburral – Hyptis 

suaveolens, Vassourinha de Botão – Borreria verticillata, Jitiranas – Ipomoea spp., 

etc.).  

A alteração desse equilíbrio natural vem afetando a capacidade de suporte e o 

potencial apícola das muitas localidades nordestinas, fato esse que se faz sentir em 

locais onde antes as colônias de abelhas mantinham-se fortes durante toda a estação 

seca, atualmente abandonam seus ninhos por não conseguirem alimento. Esta 

intervenção do Homem sobre a flora tem como conseqüência a diminuição de espécies 

vegetais responsáveis pela dieta alimentar das abelhas em certos períodos do ano. Com 

isso, as colônias de abelhas não conseguem retirar seus alimentos da caatinga no 

período de escassez, e muitas delas abandonam as colméias e ninhos naturais 

(FREITAS, 2003). 

Um dos comportamentos das abelhas africanizadas frente à escassez de alimento 

é o transporte de larvas para fora da colméia. A rainha continua a pôr, embora poucos 

ovos, enquanto a colônia morre de fome. As abelhas adultas continuam dividindo o 

alimento e a alimentar a rainha (MORSE e HOOPER, 1986). 
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A retirada das matas também influencia na oferta de água, contribuindo para 

reduzir os mananciais e dificultar o acesso de animais, entre eles as abelhas, às fontes de 

água. De acordo com Winston (2003), a incidência mais alta de abandono pelas abelhas 

africanizadas acontece durante a estação seca, quando há poucas flores e pouca água, no 

momento em que elas precisam mais da água para regular a temperatura interna do 

ninho.            

A baixa disponibilidade de alimento também pode influenciar indiretamente a 

atividade forrageadora da população da colônia, visto que causa uma diminuição no 

tamanho da população da colônia, principalmente na quantidade de crias, que exerce um 

efeito estimulador na atividade de coletar pólen (FREE, 1965; TOOD e REED, 1970; 

BARKER, 1971). 

A falta de fonte de alimentos, entre outras, tem efeito acentuado e negativo no 

desenvolvimento das colônias (ROCHA et al, 1998) e causa uma predisposição 

migratória nas abelhas Apis mellifera (TELLO - DURAN et al, 1998). 

Segundo Leal Neto (1998), as perdas de colônias na caatinga iniciam no mês de 

outubro e intensificam no mês de novembro e dezembro. Acredita-se que seja devido às 

reservas de alimento terem chegado a níveis críticos dentro da colméia, com redução 

drástica na população de operárias. 

Na falta de alimento, a colônia se prepara cuidadosamente durante semanas para 

abandonar o ninho. Assim sendo, cerca de 25 dias antes de partirem, as operárias 

diminuem o alimento da rainha, obrigando-a a reduzir sua postura e não criam nenhuma 

larva nova nos 10 a 15 dias que precedem a saída. Porém, esperam a última cria emergir 

antes de abandonarem a colméia, pois assim terão população razoável de operárias 

jovens para iniciar o novo ninho. Enfim, levam consigo, todos os recursos da colméia: 
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operárias recém emergidas, mel e proteína do pólen recentemente consumida, deixando 

para trás favos de cera vazios (WINSTON et al., 1985).  

Como conseqüência das grandes reduções nas áreas ocupadas pela cobertura 

vegetal original, a produção de mel e dos demais produtos apícolas obtidos a partir de 

floradas silvestres é cada vez mais escassa, tanto no Brasil como no mundo (SOMER, 

2002). 

  

 

2.5 – Alternativas Alimentares para o Período de Escassez 

 

A sustentabilidade da atividade apícola a médio e longo prazo no nordeste 

depende da conservação e propagação das espécies apícolas dos seus diversos 

ecossistemas, especialmente a caatinga, assegurando a ocorrência, freqüência desejada e 

adensamento adequado das espécies para atingir o potencial produtivo das colônias na 

região. Depende também do conhecimento da biologia e do comportamento das abelhas, 

além do conhecimento do manejo do apiário como um todo (FREITAS, 2003; COSTA, 

2005). 

A retirada da vegetação nativa poderá criar sérios prejuízos para o ecossistema, 

necessitando de uso racional e sustentável tanto para sua preservação, como para uma 

utilização que não provoque desequilíbrio ambiental, ou seja, é necessário fazer o 

manejo florestal sustentável. Para poder utilizar bem a caatinga, é necessário fazer, 

antes de tudo, um inventário das árvores existentes, a quantidade, o tamanho e o volume 

disponíveis para definir o tipo de manejo mais adequado para cada caso. Entre as 

técnicas de manejo, o corte seletivo das árvores preserva as espécies que se deseja 

explorar (PROASNE, 2006). 
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Os trabalhos de pesquisas sobre o manejo e recuperação da flora, ainda são 

bastante incipientes, salvo alguns estudos sobre a identificação de plantas melíferas do 

nordeste que, pela sua importância para a flora apícola, deverão ser preservadas e, 

sempre que possível plantar mais algumas, especialmente aquelas que venham 

representar bons investimentos para o futuro, como fruteiras, produtoras de lenha, 

madeira entre outras (WIESE, 1995; KERR, 1998). 

O empresário rural, especialmente o apicultor, deveria promover o plantio de 

espécies vegetais de múltiplas utilidades, ou seja, que possam produzir néctar, pólen 

resinas, frutos, sementes, fibras, madeira de qualidade e de alto valor econômico. 

Entretanto a maioria limita-se apenas a explorar a vegetação nativa existente sem 

contribuir para a melhoria da qualidade dos produtos apícolas e apoiar o equilíbrio 

biológico pelo adensamento florestal (SOMER, 2002).   

Alternativa, em longo prazo, é o apicultor fazer o plantio de plantas melíferas, 

para incrementar o pasto apícola, de preferência com plantas da região, ou as que se 

adaptam bem ao clima local, sempre diversificando ao máximo as espécies plantadas, 

pois o objetivo é chegar o mais próximo possível do ambiente natural, mantendo com 

isso a continuidade da flora e da fauna da região (COSTA, 2005; PROASNE, 2006). 

Varias espécies exóticas se adaptaram às condições nordestina enriquecendo o 

pasto apícola. Este fato é comprovado por Freitas (1991), que estudando o potencial da 

caatinga para a produção de pólen e néctar, observou que a algaroba (Prosopis juliflora) 

foi a espécie vegetal que demonstrou melhor desempenho no aspecto geral, podendo ser 

recomendada como essência para enriquecimento do pasto apícola em locais que 

apresenta bom florescimento. No entanto, o plantio de uma só espécie arbórea de planta 

exótica como, eucalipto – Eucalyptus sp, algaroba – Prosopis juliflora, leucena – 

Leucaena leucocephala e outras, e também a monocultura de espécies nativas, não leva 
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a recuperação do ecossistema, é antiecológico e não sustentável (MAIA, 2004). 

Somente conservando e recuperando as matas nativas, é que se alcançarão altas 

produtividades com a apicultura, e assegurar a grande qualidade do mel nordestino 

(FREITAS, 2003). 

Devido aos freqüentes desmatamentos, em muitas áreas do Nordeste torna-se 

necessário fornecer alimentação artificial às colônias durante a época seca do ano 

(COSTA, 2005; PEREIRA, 2005). Diversas fórmulas alimentares já foram testadas para 

as abelhas, sendo importante observar sempre a característica de palatabilidade, 

deterioração, custos, disponibilidade no mercado e valor nutricional (LENGLER, 2000; 

CREMONEZ, 2001).  

Vários pesquisadores têm testado diversas fontes de alimentos puros ou em 

forma de dieta como substituto do pólen para as abelhas melíferas. Dietas à base de 

levedo seco de cerveja, farinha de centeio, farinha de ervilha, farinha de aveia, farinha 

de milho, farelo de algodão, leite integral fresco, nata de leite em pó ou integral, açúcar 

com pólen, pólen com farelo de soja, farinha de batata, farinha de peixe, levedura de 

cana, proteína de milho, glutenase, farelo de trigo, farelo de arroz e outros (HAYDAK, 

1936; MOELLER, 1972; HARP, 1978; CHALMERS, 1980; COUTO, 1987; 1998). 

Nenhum dos materiais ou dietas testadas foi considerado eficiente para substituir 

totalmente o pólen. No entanto dependendo da época do ano e da localização geográfica 

do apiário, algumas dietas foram bem aceitas, com resultado satisfatório na manutenção 

das populações e mesmo na produção de geléia real em regiões deficientes de pólen. 

Deve-se salientar, no entanto, que nada substitui o alimento natural, coletado pelas 

abelhas de floradas abundantes, variadas e constantes durante o ano. Se puder oferecer 

essa condição, sem dúvida o apicultor estará nutrindo suas abelhas da melhor forma 

possível e, com certeza, obtendo o resultado desse esforço (COUTO, 1991). 
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Segundo Pereira (2005), o pólen é, de fato, a fonte de nutriente mais importante 

para a abelha Apis mellifera. No entanto, três rações formuladas, à base de feno de 

leucena (Leucaena leucophola); farelo de babaçu (Orbygnia martiana); e a farinha de 

vagem de algaroba (Prosopis juliflora), podem contribuir para a manutenção das 

colônias durante o período crítico na caatinga, aumentando a área de alimento, 

reduzindo a perda da área de cria e evitando o abandono das colônias em estudo. 

Portanto, as rações são recomendadas como suplementação alimentar, mas ressalvando 

que não devem ser a única fonte protéica fornecida as abelhas por períodos prolongados. 

Neste caso, a presença de pólen na dieta continua imprescindível.  

A alimentação energética para as abelhas constitui bem menos problema do que 

a protéica, haja vista que uma simples mistura de água e açúcar (sacarose) é suficiente 

para proporcionar a energia necessária às colônias, podendo esta mistura variar de 3:1 a, 

1:3, respectivamente, em função dos objetivos do criador (SOUSA, 2003). Esta 

alternativa, no entanto, possui o inconveniente dos custos com a aquisição do açúcar, 

preparo do xarope e mão-de-obra. 

Outra opção de manejo alimentar estratégico seria migrar as colônias, logo após 

as grandes floradas, para novas áreas em florescimento, como feito na apicultura 

migratória, ou para plantações de grandes culturas como o girassol – Helianthys annuus, 

caju – Anacardium occidentale L. e eucalipto – Eucalyptus sp. Desta forma, por estarem 

a maior parte do tempo onde estão as floradas, as populações das colônias se manteriam 

fortes durante o período de escassez, dispensando a alimentação artificial e estando 

prontas para produzirem tão logo as floradas nativas retornem (COUTO, 1991). No 

estado Ceará, uma cultura que poderia ser testada quanto à sua capacidade de 

manutenção das colônias de Apis mellifera durante o período seco do ano é a bananeira 

(Musa paradisiaca). 
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2.6 – A Cultura da Bananeira 

 

A bananeira (Musa paradisiaca) é originária do continente asiático. Existem 

várias espécies de bananeiras, com porte variando de 1,50 a 8,00 m de altura, sendo que 

aquelas produtoras de frutos comestíveis são plantas da classe das monocotiledôneas, 

ordem Scitaminales, Família Musaceae. A cultura da bananeira é distribuída ao redor do 

mundo, especialmente em regiões tropicais, estando presente em mais de 80 países, 

ocupando área superior a quatro milhões de hectares, e produção que se aproxima das 

81 milhões de toneladas (FAO, 1991; ALVES, 1999).  

O Brasil é o segundo produtor mundial dessa musácea, com área superior a 500 

mil hectares e produção estimada de seis milhões de toneladas por ano, que se destina 

quase que exclusivamente ao mercado interno. O Brasil situa-se como décimo quarto 

exportador mundial de banana (FAO, 1991). 

Por ser um dos cultivos perenes de mais rápido retorno de capital investido, a 

bananicultura tem evoluído consideravelmente nas últimas três décadas. Apresenta 

fluxo contínuo de produção a partir do primeiro ano, o que a torna muito atraente, sendo 

cultivada em todos estados da Federação. Esta atividade tem se expandindo nos últimos 

anos pelos principais pólos de fruticultura do País – Petrolina / Juazeiro, Norte de Minas 

Gerais, Ceará e Sul do Maranhão, onde apresenta alto nível tecnológico. Estima-se que 

hoje nesses pólos existam mais de dez mil hectares cultivados com banana, sob 

irrigação, e a perspectiva é de alcançar trinta mil hectares nos próximos anos 

(MANICA, 1997; CODEVASF, 1989; ALVES, 1999).    

Com relação às macro regiões do País, a Nordeste é onde se encontra maior 

produção de bananas, com 212,5 milhões de cachos. O Ceará ocupa o 7º lugar em área 
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plantada com 41.936 hectares e uma produção de 334.373 toneladas, mas com baixa 

produtividade; 7,97 toneladas por hectare (CARVALHO, 2002). 

Nos Pólos de Desenvolvimento Integrados de Fruticultura do Ceará (Pólo Cariri 

Cearense e Pólo Baixo Jaguaribe), a bananeira já é a cultura mais plantada, e o Pólo de 

Desenvolvimento do Baixo Jaguaribe tem se destacado com mais de 1.150 hectares 

plantados, sendo 700 ha localizados no Jaguaribe - Apodi em Limoeiro do Norte e 

Quixeré (CARVALHO, 2003). 

 

 

2.6.1 – Estrutura da Planta 

 

A bananeira é uma planta herbácea, possui tronco curto e subterrâneo, 

denominado rizoma, que constitui um órgão de reserva, onde se inserem as raízes 

adventícias e fibrosas. O pseudocaule, resultante da união das bainhas foliares, termina 

com uma copa de folhas longas e largas com nervura central desenvolvida. Do centro da 

copa emerge a inflorescência com brácteas ovaladas de coloração normalmente roxo-

avermelhada, em cujas axilas nascem as flores (SIMMONDS, 1973; ALVES, 1999). 

 

 

2.6.2 – Diferenciação Floral e Florescimento 

 

Cessado a vida vegetativa, devido a fatores hormonais, inicia-se a diferenciação 

floral, que é o início da frutificação ou produção. No início do florescimento, cerca de 

60% das folhas (jovens e adultas) já foram emitidas, o restante 40% já está formado 
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dentro da planta, e continua sendo lançado durante a fase de inflorescência. O número 

de flores e seu sexo são definidos durante a diferenciação floral (MOREIRA, 1987). 

A inflorescência é uma espécie de espiga simples, terminal, que emerge do 

centro da bainha foliar, protegida por uma grande bráctea muitas vezes chamada de 

placenta. Quando o florescimento inicia, o ápice se avoluma e origina as brácteas da 

inflorescência, produzidas em série e distribuídas pela ráquis em espiral. Cada bráctea 

possui uma massa axilar de forma côncavo que constitui os primórdios da penca, onde 

se diferenciam as flores, dispostas alternadamente em duas fileiras paralelas com 

desenvolvimento simultâneo (SOTO BALLESTERO, 1992). 

As primeiras pencas da ráquis são constituídas de flores femininas, que 

apresentam ovários bem desenvolvidos, dando origem aos frutos. No restante do eixo da 

inflorescência aparecem grupos de flores masculinas caracterizadas por ovário reduzido 

e estames desenvolvidos. Na região de transição entre flores femininas e masculinas 

podem surgir pencas com flores de ambos os sexos e mesmo flores hermafroditas que 

originam frutos comestíveis, porém com paladar inferior. Na extremidade final do 

ráquis feminina, encontra-se o botão floral (coração ou mangará) que é o conjunto de 

flores masculinas ainda em desenvolvimento com suas respectivas brácteas. Com o 

amadurecimento do cacho, o coração cessa suas atividades, morre e seca (MOREIRA, 

1987).  

 

2.6.3 – Flores 

 

As flores são definitivamente bissexuais na estrutura, porém são principalmente 

unissexuais na função. As flores femininas têm ovários bem desenvolvidos e são as 

primeiras a aparecerem e as responsáveis pela formação das bananas. As flores 
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masculinas têm ovário menor, e geralmente abortam ou se desenvolvem formando 

rudimentares frutinhos (MEDINA, 1985; SOTO BALLESTERO, 1992). 

Nas flores femininas, as anteras são atrofiadas, o filamento é mais curto e o 

pólen degenerado. Os estames das flores masculinas possuem anteras normais e os 

sacos polínicos estão dispostos ao longo do filamento em duas linhas paralelas. Os 

grãos de pólen são geralmente de cor branco-amarelado, são muito espessos e viscosos 

(MEDINA, 1985). 

   

 

2.6.4 – Polinização 

 

As bananeiras de frutos comestíveis, geralmente não produzem grãos de pólen 

férteis e os ovários das flores femininas dificilmente podem ser fecundados devido a um 

atrofiamento do estigma que impede a passagem do pólen, neste caso os frutos são 

produzidos por partenocarpia. Em bananeira selvagem a polinização é feita 

normalmente por insetos, morcegos e pássaros. Eles transportam o grão de pólen de 

uma planta com flores masculinas, para as flores femininas de outra planta, pois a 

autofecundação só é possível se diferentes rebentos da mesma planta forem produzidos 

simultaneamente em função das flores femininas aparecerem antes das flores 

masculinas em uma mesma inflorescência (MEDINA, 1985; ALVES, 1999). 

 Apesar de não depender de polinização, a inflorescência da bananeira é 

freqüentada, especialmente durante a estação seca do ano, por várias espécies de 

visitantes florais em busca do néctar secretado, inclusive Apis mellifera.  
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3 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 – Localização  

 

O experimento foi conduzido de setembro de 2004 a janeiro de 2005, na fazenda 

Frutacor, situada na Chapada do Apodi, mais precisamente no distrito de Lagoinha, 

município de Quixeré – CE, distante 206 km da cidade de Fortaleza. O local do 

experimento situa-se à leste do estado nas seguintes coordenadas geográficas: Latitude 

Sul, 5º08’44”, Latitude Norte 38º05’53” e altitude de 147,22 m em relação ao nível do 

mar (IPLANCE, 2004) (FIGURA 1). 

 

          FIGURA 1 - Mapa mostrando a localização do distrito de Lagoinha, Quixeré – 

<<<<<<<<<<<<< <CE, 2005. Fonte: IMPLANCE (2004). 
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3.2 – Clima Topografia, Solos e Vegetação 

 

O clima é semi-árido com temperatura oscilando entre a média das máximas de 

36ºC, e a média das mínimas de 26ºC, e umidade relativa do ar de 60%. A pluviometria 

média da região é de 857,7mm. A área experimental apresenta relevo totalmente plano, 

e solo classificado como Cambissolo Eutrófico, originário do calcário da formação 

jandaíra (IPLANCE, 2004). 

A vegetação da área experimental é formada por 500 hectares de bananeiras das 

variedades prata, pacovan, nanica e nanicão, plantadas em talhões de 16 hectares (400 x 

400 m), separados por faixas de vegetação nativa (caatinga) de 10 metros de largura e 

bordeadas por 3,5 m de estradas de cada lado para deslocamento dos veículos usados no 

sistema de produção da propriedade (FIGURA 02).  

 

 

3.3 - Escolha e Preparo da Área 

 

A área da fazendo Frutacor foi escolhida por satisfazer os objetivos da pesquisa, 

ou seja, quase toda a área é ocupada por bananeiras, e possui faixas de vegetação nativa 

separando os talhões, o que propiciou a instalação dos apiários dentro delas sem 

prejudicar os trabalhos rotineiros no bananal (FIGURA 03). 
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FIGURA 02 – Mapa da área mostrando os talhões de 16 hectares (400 x 400 m) com bananeira (Musa paradisiaca) na fazenda Frutacor e a  

                         localização dos apiários com 10,20 e 30 colônias. Quixeré – CE, 2005. 
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FIGURA 03 – Estrada e faixa de vegetação existente separando os talhões de 16 

hectares (400 x 400 m) de bananeiras na área experimental em 

Quixeré – CE, 2005. 

 

 

             O preparo da área foi feito quatro dias antes da transferência das colméias e 

constou, em localizar no mapa da propriedade, os locais para a implantação dos 

apiários, limpeza com a abertura de picadas dentro das faixas de vegetação nativa de 3 

metros de largura, e comprimento variando entre 20 a 65 metros, dependendo do 

número de colméias por apiário. A água usada para micro aspersão do plantio de 

bananeiras serviu também para suprir as necessidades das colônias durante o 

experimento.  
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3.4 – Colônias Experimentais 

 

3.4.1 – Tipo de Colméia Utilizada 

 

Todas as colônias foram alojadas em colméias tipo Langstroth, numeradas, e 

confeccionadas totalmente em madeira nobre (louro). Os quadros de ninho e melgueira, 

tipo Hoffman, que davam sustentação aos favos, tinham suas estruturas de madeira com 

espaçador automático proporcionando o livre acesso das abelhas dentro da colméia, e as 

peças laterais eram interligadas por fios de aço inoxidável dando sustentação para a cera 

alveolada, utilizada pelas abelhas para a construção dos alvéolos, onde ocorre a postura 

da rainha e depósito de alimentos. As tampas eram cobertas com lâminas de alumínio 

protegendo as colméias do excesso de umidade e incidência direta dos raios solares e 

amenizando a temperatura interna.  

 

 

3.4.2 – Origem e Estado Populacional das Colônias 

 

Todas as colônias foram fornecidas pela Fazenda Rhuannny, onde existe um 

criatório comercial com 300 colméias. As colônias utilizadas no experimento foram da 

espécie Apis mellifera, com predominância maior da subespécie Apis mellifera 

scutellata, de origem africana, com extraordinária adaptação às condições ambientais da 

região e originaram-se de coletas em estado selvagem nas matas nativas da região 

(KERR, 1971; GONÇALVES, 1992). 
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Na ocasião todas as colônias estavam com bom estado populacional, sendo 

selecionadas 60 delas que continham de 6 a 8 quadros com crias e 2 a 4 quadros com 

alimentos, dentre as 300 disponíveis na Fazenda Rhuannny. 

 

 

3.4.3 - Preparação e Transporte das Colméias 

 

A preparação constou na retirada de todo o mel das melgueiras, de modo que todas as 

colméias selecionadas ficassem cada uma, com uma melgueira com favos puxados e 

vazios. Na véspera do deslocamento para a área experimental as colméias foram 

vistoriadas e amarradas com tiras de borracha mantendo a união entre as melgueira e 

ninho. À noite, fechou-se o alvado com telas de transporte e tiras de esponjas, e em 

seguida transportou-se uma a uma para um caminhão Mercedes-Benz, previamente 

contratado, que comportou em sua carroceria os ajudantes, os suportes das colméias e 

todas as colméias, amarradas firmemente para evitar possíveis acidentes no trajeto 

(FIGURA 04).  

                            

 

b
a

b

FIGURA 04 – Fechamento (a) e transporte das colméias (b) da Fazenda Rhuannny para 

a área experimental na Fazenda Frutacor, em Quixeré – CE, 2005. 
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3.4.4 – Composição e Distribuição do Experimento 

 

Após chegada na área experimental, as colônias foram distribuídas conforme os 

tratamentos planejados. Os tratamentos constaram de três apiários de 10, 20 e 30 

colméias, afastados entre si por 1.500 metros. Dentro de cada apiário, o espaçamento 

utilizado entre as colméias foi de 2 metros em fila indiana. Cada colméia foi instalada 

sobre um balde plástico, capacidade de 18 l, emborcado, ficando a 50 cm acima do solo. 

 

 

3.4.5 – Manejo das Colônias 

 

Três dias depois de ter deixado as colméias na área experimental, retornou-se ao 

local para verificar as condições das colônias. Algumas colméias estavam recebendo a 

ação direta do sol devido à precariedade da cobertura vegetal, e por isso receberam 

cobertura com pedaços de papelão.   

Tratamento preventivo foi realizado contra a formiga saraça (Camponotus sp.) 

por meio do pincelamento de todos os suportes (baldes) com graxa de petróleo, com a 

finalidade de impedir o acesso direto das saraças às colônias. Também foram feitas 

vistorias à noite para localizar os possíveis ninhos na área, mas a grande quantidade de 

material (restolhos) dentro do bananal dificultou a tarefa.  
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3.4.6 – Coleta de Dados 

               

As colônias foram acompanhadas durante um período de 140 dias (cinco meses), até o 

final da estação seca. As revisões para a coleta de dados foram feitas a cada 14 dias a 

partir da instalação dos apiários na área experimental, perfazendo 11 coletas (aos 0, 14, 

28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126 e 140 dias).  

As revisões foram feitas sempre na parte da manhã, iniciando às 05:00 horas e 

terminando por volta das 13:00 horas, onde todos os quadros (ninhos e melgueira) eram 

observados. Os dados coletados em cada revisão foram: 

a) Área de cria no ninho – visando avaliar a capacidade da cultura da banana 

em manter as colônias populosas; 

b) Área de reserva de alimento no ninho – para avaliar se a cultura da banana 

consegue suprir as necessidades de néctar e/ou pólen das colônias; 

c) Área de mel armazenado na melgueira – com o objetivo de avaliar se a 

cultura da banana pode ser explorada para produção de mel no período de 

escassez das demais floradas. 

Todos os dados sobre as áreas de cria, alimento e reserva de mel foram obtidos 

pelo método de Al-Tikrity et al. (1972) e anotados de maneira direta em uma ficha de 

controle em cada revisão.  

Na última revisão, foram sorteadas cinco colônias do apiário de 10 colméias, dez 

colônias do apiário de 20 colméias, e quinze colônias do apiário de 30 colméias para a 

coleta de amostra de mel nas melgueiras. Essas amostras foram levadas ao Laboratório 

de Abelhas da Universidade Federal do Ceará para análise melissopalinológica, visando 

determinar a origem floral do mel. 

 

 

 34



 

3.4.7 – Análise dos Dados 

 

Os dados relativos à área de cria no ninho, área de reserva de alimento no ninho 

e área de mel armazenado na melgueira foram analisados comparando-se os apiários 

entre si a cada data de coleta. Para tanto, realizaram-se análises de variância para cada 

data e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (5%).  Os dados de mel 

armazenado na melgueira das coletas aos 14 e 42 dias após o início do experimento 

sofreram transformação radicial [y = (x + 0,5)1/2 ] para atender a pressuposição da 

análise de variância quanto a homogeneidade de  variâncias. O delineamento utilizado 

foi o inteiramente casualizado, obedecendo ao seguinte modelo matemático. As médias 

foram apresentadas com intervalo de confiança (FERREIRA, 2005). 

 

yij = µ + ti + eij  

onde, 

yij = Valor observado do i-ésimo tratamento na j-ésima repetição; 

µ = Constante inerente a todas as observações; 

ti = Efeito do i-ésimo tratamento por apiário; 

eij = Erro experimental associado à observação yij.       
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 – Ataques de Saraças 

 

Quando o cacho da banana é colhido, a bananeira é cortada e os restolhos são 

jogados dentro do bananal favorecendo a proliferação de formigas especialmente a 

saraça (Camponotus sp.). Apesar das medidas preventivas descritas anteriormente, 

várias colônias foram atacadas e onze delas dizimadas por estas formigas, sendo uma no 

apiário de dez colônias, e cinco em cada um dos demais apiários. Porém, como isto 

ocorreu entre os 42 e 84 dias após o início do experimento, as colônias não foram 

repostas. 

 

 

4.2 - Área de Cria no Ninho 

 

A análise estatística mostrou que não houve diferenças significativas (P>0,05) a 

cada data de coleta entre as áreas médias de cria das colônias nos apiários com 10, 20 e 

30 colméias, exceto aos 56 dias quando a área média de cria das colônias do apiário de 

20 colméias diferiu significativamente (F2, 59 = 5,73; P<0,05) daquela do apiário de 30 

colméias, embora ambas não tenham diferido da área média de cria do apiário com 10 

colônias (Tabela 1).  
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TABELA 01 - Evolução das áreas (cm2) médias de cria no ninho de colônias de 
abelhas africanizadas (Apis mellifera) mantidas em um bananal por 140 dias. 
Quixeré- CE, 2005. 

 Área de cria (cm2) 1

Dias 10 colméias 20 colméias 30 colméias 

0 4730,00 ± 664,35ª 5332,00 ± 404,58a 4844,70 ± 297,96a 

14 4816,00 ± 661,18ª 5074,00 ± 389,50a 3841,30 ± 331,70a 

28 4330,00 ± 522,75ª 5031,00 ± 493,32a 4300,00 ± 413,09a 

42 4300,00 ± 579,78ª 4429,00 ± 616,39a 3698,00 ± 368,92a 

56 4042,00 ± 583,60ab 4257,00 ± 479,30a 3354,00 ± 361,45b 

70 3440,00 ± 579,98ª 3698,00 ± 490,39a 2838,00 ± 470,55a 

84 3526,00 ± 677,02ª 3440,00 ± 665,99a 2666,00 ± 464,62a 

98 3096,00 ± 722,03ª 2850,00 ± 690,90a 2580,00 ± 477,10a 

112 3010,00 ± 724,97ª 2408,00 ± 710,36a 2494,00 ± 479,55a 

126 2924,00 ± 879,47ª 3193,00 ± 708,90a 2036,70 ± 1059,31a

140 2752,00 ± 809,80ª 2021,00 ± 718,53a 2121,30 ± 475,055a

Médias seguidas de letras minúsculas iguais nas linhas, não diferem estatisticamente 
a P<0,05 (Teste de Tukey). 
1 Intervalo de confiança com 95% de certeza ( 

n
StX

2
α

± ). 

 

Essa diferença, no entanto, pode ser considerada uma variação normal, 

ocasionada talvez por uma suspensão de postura momentânea da rainha ou maior 

emergência de adultos em período próximo ao da coleta de dados, haja vista que 

constituiu fato isolado ao longo de 140 dias e mesmo assim entre apenas dois dos três 

apiários estudados.  

O resultado demonstra que o número de colônias por apiário não interferiu na 

área de cria das colônias, sugerindo que apiários instalados em bananeirais podem 

comportar até 30 colméias sem comprometimento da produção de novos indivíduos 
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para a colônia. Essa informação é importante, pois vários autores demonstram uma 

relação direta entre a capacidade de suporte de uma área apícola com a produção de 

crias pelas colônias (VIEIRA, 1986; LIMA, 1995; LEAL NETO, 1998). 

 O desenvolvimento da área de cria nas colônias ao longo dos cinco meses de 

experimento, no entanto, foi negativo. As colônias dos três apiários iniciaram o 

experimento com áreas de cria médias semelhantes (4.730,0; 5.332,0 e 4844,7 cm2, nos 

apiários com 10, 20 e 30 colônias, respectivamente), e diminuíram lenta e 

progressivamente suas áreas médias de cria até 2.752,0; 2021,0 e 2121,3 cm2 

respectivamente, aos 140 dias (Figura 05; Anexos 1 a 11).  
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FIGURA 05 – Representação das curvas de desenvolvimento das áreas (cm2) médias 

de cria no ninho, nos apiários com 10,20 e 30 colônias ao longo de 

140 dias (setembro de 2004 a janeiro de 2005) em Quixeré – CE, 

2005. 
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Esse resultado provavelmente deve-se à carência de pólen no bananeiral em 

quantidade suficiente para manter a produção inicial de crias, haja vista que o pólen 

constitui a principal fonte de proteínas, vitaminas, sais minerais e lipídeos para as crias 

(MACHADO e CAMARGO, 1972; COUTO, 1998; WINSTON, 2003). Como a 

bananeira produz pouco pólen, e o mesmo é muito grande, espesso e viscoso, a coleta 

deste pólen pelas abelhas é inviável (MEDINA, 1985). Além disso, os restolhos da 

cultura cobrem todo o solo livre da área impedindo o crescimento de ervas que 

poderiam fornecer o pólen necessário para o desenvolvimento de quantidades maiores 

de crias, e obrigando as operárias a coletarem pólen longe de suas colméias, na mata 

nativa que nesta época do ano também oferece pouco deste alimento (FREITAS, 1991; 

LIMA, 1995). As abelhas visitaram as inflorescências das bananeiras para coletar 

somente néctar (FIGURA 06). 

 

FIGURA 06 - Abelha visitando as flores da bananeira (Musa paradisiaca).  

Quixeré – CE, 2004 
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4.3 - Área de Reserva de Alimento no Ninho 

 

A área ocupada com alimento no ninho também não apresentou diferenças 

significativas (P>0,05) a cada data de coleta entre as áreas médias de alimento das 

colônias nos apiários com 10, 20 e 30 colméias, exceto aos 70, 126 e 140 dias. Na 

primeira data, a área média de alimento das colônias do apiário de 10 colméias diferiu 

significativamente (F2, 59 = 3,85; P<0,05;) daquela dos apiários de 20 e 30 colméias 

(Tabela 2). Já nas segunda e terceira datas onde diferenças estatísticas foram 

observadas, a área média de alimento das colônias do apiário de 10 colméias diferiu 

significativamente (F2, 59 = 3,28; F2, 59 = 5,26; P<0,05, respectivamente) daquela do 

apiário de 20 colméias, embora ambas não tenham diferido da área média de alimento 

do apiário com 30 colônias (Tabela 2).  
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TABELA 02 - Evolução das áreas médias (cm2) de alimento de ninho por colônias de 
abelhas africanizadas (Apis mellifera) mantidas em um bananal por 140 dias. Quixeré – CE, 
2005. 

 Área de alimento (cm2) 1

Dias 10 20 30 

0 3870,00 ± 664,35a 3268,00 ± 404,58a 3812,70 ± 311,86a 

14 3698,00 ± 713,20a 3268,00 ± 382,81a 3841,30 ± 312,48ª 

28 3698,00 ± 583,60a 3311,00 ± 493,32a 3612,00 ± 371,37ª 

42 3956,00 ± 549,23a 3440,00 ± 616,39a 3841,30 ± 368,92ª 

56 4300,00 ± 648,52a 3569,00 ± 438,48a 3726,70 ± 319,22ª 

70 4816,00 ± 661,18a 3612,00 ± 578,71b 3841,30 ± 427,81b 

84 4128,00 ± 485,20a 3268,00 ± 710,36a 3698,00 ± 431,29ª 

98 3956,00 ± 879,47a 2850,00 ± 814,18a 2580,00 ± 567,89ª 

112 3956,00 ± 1202,71a 2580,00 ± 795,13a 3382,70 ± 633,75a 

126 3956,00 ± 1202,71a 2150,00 ± 709,32b 3182,00 ±557,79ab 

140 4042,00 ± 1197,50a 2279,00 ± 838,88b 2981,30 ±678,53ab 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais nas linhas, não diferem estatisticamente, a 
P<0,05 (Teste de Tukey). 
1 Intervalo de confiança com 95% de certeza ( 

n
StX

2
α

± ). 

Variações na quantidade de alimento armazenada no ninho em um determinado 

momento são muito comuns entre colônias de abelhas Apis mellifera, principalmente 

quando há um fluxo de néctar abundante e grande diversidade genética entre as 

colônias. Abelhas melíferas de origem européia geralmente tendem a armazenar mais 

mel do que as africanas devido a necessidade de grande quantidade de reservas de 

alimento para sobreviverem ao inverno. Porém, sob condições tropicais, as africanas, 

mesmo acumulando menores reservas de alimento, tornam-se mais eficientes e capazes 

de sobreviver do que as de origem européia (SEELEY, 1983; WINSTON, 2003).  

No presente estudo, o número de colônias também não influenciou, na grande 

maioria das coletas, na quantidade de alimento armazenada no ninho. Isto significa que 
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a cultura da banana é capaz de fornecer alimento suficiente para assegurar as reservas de 

alimento no ninho necessárias para manter colônias de Apis mellifera durante o período 

de escassez de alimento na caatinga, pelo menos em apiários com até 30 colônias.  

A área de reserva de alimento também se manteve estável ao longo dos cinco 

meses (Figura 07; Anexo 12 a 22).  
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FIGURA 07 - Representação das curvas de desenvolvimento das áreas (cm2) médias 

de alimento no ninho, nos apiários com 10,20 e 30 colônias ao longo 

de 140 dias (setembro de 2004 a janeiro de 2005) em  

Quixeré – CE, 2005. 

 

No entanto, embora não se tenha coletado dado de reserva de alimento no ninho 

separando pólen e néctar, pôde-se perceber que a área ocupada com pólen diminuiu ao 

longo do período enquanto que aquela de mel aumentou. Isto explica a pouca variação 

na área total de reserva de alimento e a redução na área de cria apresentada e discutida 

anteriormente. 
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4.4 - Área de Mel Armazenado na Melgueira. 

 

Não houve diferenças significativas (P>0,05) entre as áreas médias de mel 

armazenado nas melgueiras das colônias nos apiários com 10, 20 e 30 colméias, a cada 

data de coleta (Tabela 3).  

 

TABELA 03 - Evolução das áreas (cm2) médias de mel armazenado na melgueira 
de colônias de abelhas africanizadas (Apis mellifera) mantidas em um bananal por 
140 dias. Quixeré – CE, 2005. 

                          Área de mel (cm2) 1

DIAS (X ± e.p.) 10 20 30 

0 0 ± 0a 0 ± 0a 0 ± 0a 

14   964,00 ± 225,52a 1298,80 ± 361,88a   914,50 ± 226,79a 

28 2459,60 ± 1006,14a 2167,10 ± 623,09a 2743,10 ± 482,82a 

42 2459,60 ± 1112,68a 1892,00 ± 278,16a 2349,20 ± 474,03a 

56 2128,50 ± 905,70a 2601,50 ± 686,92a 1860,50 ± 437,43a 

70 2270,00 ± 1136,65a 2530,00 ± 767,71a 1797,40 ± 478,33a 

84 2270,40 ± 1079,43a 2128,50 ± 775,25a 1765,00 ± 481,80a 

98 2081,20 ± 1152,26a 1395,40 ± 690,48a 1545,10 ± 510,02a 

112 1986,60 ± 1079,43a   993,30 ± 613,04a 1214,00 ± 480,64a 

126 1892,00 ± 970,17a   898,70 ± 613,04a 1292,40 ± 481,80a 

140 2033,40 ± 957,73a   969,70 ± 632,09a 1103,70 ± 493,66a 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais nas linhas, não diferem estatisticamente, 
a P<0,05 (Teste de Tukey). 
1 Intervalo de confiança com 95% de certeza ( 

n
StX

2
α

± ). 

As médias originais sublinhadas nos dias 14 e 42 sofreram transformações radiciais 
[y = (x + 0,5)1/2] para atender as pressuposições da análise de variância quanto à 
homogeneidade de variâncias. 
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Esse resultado demonstra que, independentemente do número de colônias por 

apiário, a quantidade de néctar disponível no bananeiral a cada intervalo entre as coletas 

não foi fator limitante para a produção de mel, pelo menos até a densidade de 30 

colônias por apiário. Outros autores (ALCOFORADO FILHO, 1996; LEAL NETO, 

1998; COSTA, 2003) também chegaram a conclusão que apiários fixos devem ser 

formados por 20 a 30 colméias. No entanto, esses autores não investigavam pastos 

alternativos à períodos de escassez de alimento como o presente trabalho, mas a 

capacidade de suporte de áreas nativas ao longo do ano. Não há na literatura estudos 

com o propósito semelhante a este, de utilizar culturas agrícolas para manutenção de 

colônias de abelhas na época sem flores. No entanto, pesquisas visando a polinização de 

culturas agrícolas têm se tornado cada vez mais freqüentes, como as de Freitas (1995), 

Alves (2000), Cruz (2000), Sousa (2003), Silva (2004) e Alves (2006). 

Considerando todo o período de 140 dias, observou-se que as colônias que 

entraram na área experimental sem mel nas melgueira, rapidamente o coletaram e 

armazenaram, chegando à médias de 2.459,6; 2.767,1 e 2743,4 cm2 de área ocupada 

com mel nas melgueira nos apiários com 10, 20 e 30 colônias, respectivamente, nos 

primeiros 28 dias. No entanto, com o decorrer do tempo, apenas o apiário com 10 

colônias manteve estável a área de favo com mel armazenado nas melgueiras. Os 

apiários com 20 e 30 colônias reduziram gradativamente a área com mel nas melgueiras, 

chegando ao final dos 140 dias com 969,7 e 1103,7 cm2, respectivamente (Figura 08, 

Anexos 23 a 32).  

O rápido crescimento da área de mel acumulado nas melgueiras logo após a 

introdução das colônias na cultura da banana pode ser atribuído ao fato destas estarem 

bastante populosas, uma vez que vinham de uma seqüência de floradas fortes na fazenda 

Rhuanny, o estímulo para coleta de néctar devido a ausência de mel nas melgueiras, 
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conforme sugerido por Free (1987) e Winston (2003) e a disponibilidade de néctar da 

cultura de banana. No entanto, com o passar do tempo e a redução da população (ver 

item 4.2 – Área de cria no ninho), as campeiras reduziram seu raio de ação fazendo com 

que aumentasse consideravelmente a densidade de abelhas e a competição entre elas, 

conforme sugerido acontecer por Silva (2001).  
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FIGURA 08 - Representação das curvas de desenvolvimento das áreas médias (cm2) 

de mel armazenado na melgueira, nos apiários com 10,20 e 30 colônias 

ao longo de 140 dias (setembro de 2004 a janeiro de 2005) em  

Quixeré – CE, 2005. 

 

Provavelmente, no apiário de 10 colônias, o número de abelhas pastejando na 

nova área reduzida não foi suficiente para provocar um déficit de entrada de néctar que 

levasse as colônias a consumirem o mel armazenado, embora também não tenha 

favorecido o aumento dos estoques, fazendo com que a área de mel nas melgueiras 
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permanecesse estável dos 28 dias até o final do experimento aos 140 dias (Figura 08). 

Nos outros dois apiários, apesar das colônias estarem menos populosas do que quando 

entraram na área, a nova densidade de campeiras fez com que a partir dos 70 dias após a 

introdução das colônias (metade do período experimental) a quantidade de néctar 

entrando nas colméias não fosse mais suficiente para suprir as necessidades das 

colônias. Para não reduzir a área de reserva de alimento no ninho (ver item 4.3), as 

abelhas passaram a complementar sua dieta energética consumindo o mel armazenado 

nas melgueiras, reduzindo gradativamente a área ocupada com este alimento.  

 Finalmente, as análises melissopalinológica realizadas indicaram que todas as 

amostras colhidas e analisadas tinham por origem o néctar da bananeira, confirmando a 

possibilidade de produção de mel a partir desta cultura.  
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5 – CONCLUSÕES 

 

- Áreas cultivadas com bananeiras podem ser utilizadas para manter as colônias de Apis 

mellifera, evitando abandonos de colméias por falta de alimento, durante o período de 

escassez de alimento na caatinga; 

 

- Bananeirais semelhantes ao estudado apresentam capacidade de suporte de até 30 

colméias por apiário, desde que os mesmos estejam separados por pelo menos 1.500 

m entre si; 

 

- Há potencial para produção de mel em áreas de cultivo de banana, sendo necessário 

investigar essa possibilidade sob condições nutricionais adequadas das colônias; 

 

- A cultura da banana oferece dois fatores limitantes principais para sua exploração 

apícola: a ausência de fontes naturais de pólen que assegurem a nutrição adequada das 

colônias e a dificuldade de controle da formiga saraça (Camponotus sp.). 
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ANEXO 1 – Análise de variância para área (cm2) de cria no ninho dos apiários 10,20 e 30 
colméias no período inicial. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 3648693,333 1824347 2,57ns 
Resíduo 57 40431466,67 709324  
CV (%)  16,84   
ns – Não significativo. 

 

 

 

ANEXO 2 – Análise de variância para área (cm2) de cria no ninho dos apiários 10,20 e 30 
colméias no período de 14 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 2526967 1263483 1,64ns 
Resíduo 57 43759667 767713,5  
CV (%)  18,24   
ns – Não significativo. 

 

 

 

ANEXO 3 – Análise de variância para área (cm2) de cria no ninho dos apiários 10,20 e 30 
colméias no período de 28 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 6570113 3285057 3,04ns 
Resíduo 57 61423780 1077610  
CV (%)  22,49   
ns – Não significativo. 
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ANEXO 4 – Análise de variância para área (cm2) de cria no ninho dos apiários 10,20 e 30 
colméias no período de 42 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 7211100 3605550 3,05ns 
Resíduo 57 67192660 1178819  
CV (%)  26,86   
ns – Não significativo. 

 

 

 

 
ANEXO 5 – Análise de variância para área (cm2) de cria no ninho dos apiários 10,20 e 30 
colméias no período de 56 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 10674893 5337447 5,73** 
Resíduo 57 53066300 930987,7  
CV (%)  25,59   
** Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F 

 

 

 

 
ANEXO 6 – Análise de variância para área (cm2) de cria no ninho dos apiários 10,20 e 30 
colméias no período de 70 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 9429900 4714950 3,69* 
Resíduo 57 72850600 1278081  
CV (%)  35,05   
* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. 
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ANEXO 7 – Análise de variância para área (cm2) de cria no ninho dos apiários 10,20 e 30 
colméias no período de 84 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 9713413 4856707 3,03ns 
Resíduo 57 91414560 1603764  
CV (%)  41,28   
ns – Não significativo. 

 

 

 

ANEXO 8 – Análise de variância para área (cm2) de cria no ninho dos apiários 10,20 e 30 
colméias no período de 98 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 2218800 1109400 0,65ns 
Resíduo 57 97923040 1717948  
CV (%)  49,16   
ns – Não significativo. 

 

 

 

 
ANEXO 9 – Análise de variância para área (cm2) de cria no ninho dos apiários 10,20 e 30 
colméias no período de 112 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 2613253,3 1306627 0,74ns 
Resíduo 57 100881440 1769850  
CV (%)  52,14   
ns – Não significativo. 
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ANEXO 10 – Análise de variância para área (cm2) de cria no ninho dos apiários 10,20 e 30 
colméias no período de 126 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 3562406,667 1781203 1,03ns 
Resíduo 57 98748926,67 1732437  
CV (%)  54,01   
ns – Não significativo. 

 

 

 

ANEXO 11 – Análise de variância para área (cm2) de cria no ninho dos apiários 10,20 e 30 
colméias no período de 140 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 3870573,3 1935287 1,07ns 
Resíduo 57 103260487 1811587  
CV (%)  61,37   
ns – Não significativo. 

 

 

 

ANEXO 12 – Análise de variância para área (cm2) de alimento no ninho dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período inicial. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 4191066,667 2095533 2,83ns 
Resíduo 57 42206506,67 740465  
CV (%)  23,64   
ns – Não significativo. 
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ANEXO 13 – Análise de variância para área (cm2) de alimento no ninho dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 14 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 4006167 2003083 2,72ns 
Resíduo 57 41984627 736572,4  
CV (%)  23,66   
ns – Não significativo. 

 

 

 

ANEXO 14 – Análise de variância para área (cm2) de alimento no ninho dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 28 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 1442220 721110 0,74ns 
Resíduo 57 55802820 978996,8  
CV (%)  28,06   
ns – Não significativo. 

 

 

ANEXO 15 – Análise de variância para área (cm2) de alimento no ninho dos apiários 10,20 e 
30 colméias no período de 42 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 

fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 2563947 1281973 1,5ns 
Resíduo 57 48714987 854648,9  
CV (%)  24,80   
ns – Não significativo. 
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ANEXO 16 – Análise de variância para área (cm2) de alimento no ninho dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 56 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 3673347 1836673 2,31ns 
Resíduo 57 45275847 794313,1  
CV (%)  23,64   
ns – Não significativo. 

 

 

 

ANEXO 17 – Análise de variância para área (cm2) de alimento no ninho dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 70 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 10107867 5053933 3,85* 
Resíduo 57 74748907 1311384  
CV (%)  29,16   
* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. 

 

 

 

 
ANEXO 18 – Análise de variância para área (cm2) de alimento no ninho dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 84 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 5238833 2619417 0,19ns 
Resíduo 57 86607160 1519424  
CV (%)  33,99   
ns – Não significativo. 
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ANEXO 19 – Análise de variância para área (cm2) de alimento no ninho dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 98 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 81076110 5380590 2,22ns 
Resíduo 57 138194260 2424461  
CV (%)  46,42   
ns – Não significativo. 

 

 

 

 
ANEXO 20 – Análise de variância para área (cm2) de alimento no ninho dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 112 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 14397547 7198773 2,56ns 
Resíduo 57 159950827 2806155  
CV (%)  52,17   
ns – Não significativo. 

 

 

 

 
ANEXO 21 – Análise de variância para área (cm2) de alimento no ninho dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 126 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 24517740 12258870 5,26** 
Resíduo 57 132906120 2331686  
CV (%)  51,47   
**  Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F. 
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ANEXO 22 – Análise de variância para área (cm2) de alimento no ninho dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 140 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 20918353 10459177 3,27* 
Resíduo 57 182027887 3193472  
CV (%)  61,12   
*  Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. 

 

 

 

 
ANEXO 23 – Análise de variância para área (cm2) de mel na melgueira dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 14 dias (1). Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 1267798 633898,8 1,57ns 
Resíduo 57 22969511 402973,9  
CV (%)  61,94   
ns – Não significativo. 
 1- Dados originais transformados pela equação y = (x + 0,5)1/2

 

 

 

ANEXO 24 – Análise de variância para área (cm2) de mel na melgueira dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 28 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 723390,4 361695,2 0,21ns 
Resíduo 57 99995677 1754310  
CV (%)  48,98   
ns – Não significativo. 
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ANEXO 25 – Análise de variância para área (cm2) de mel na melgueira dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 42 dias (1). Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 3225426 1612713 1,32ns 
Resíduo 57 69482770 1218996  
CV (%)  49,84   
ns – Não significativo. 
1- Dados originais transformados pela equação y = (x + 0,5)1/2

 

 

 

 

ANEXO 26 – Análise de variância para área (cm2) de mel na melgueira dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 56 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 6596277 3298138 1,97ns 
Resíduo 57 95166859 1669594  
CV (%)  60,04   
ns – Não significativo. 

 

 

 

 

ANEXO 27 – Análise de variância para área (cm2) de mel na melgueira dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 70 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 6719328 3359664 1,58ns 
Resíduo 57 121473661 2131117  
CV (%)  68,84   
ns – Não significativo. 
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ANEXO 28 – Análise de variância para área (cm2) de mel na melgueira dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 84 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 2654917 1327459 0,63ns 
Resíduo 57 120918066,87 2121370  
CV (%)  73,90   
ns – Não significativo. 

 

 

 

 

ANEXO 29 – Análise de variância para área (cm2) de mel na melgueira dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 98 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 3229155,2 1614578 0,77ns 
Resíduo 57 118848574 2085063  
CV (%)  91,13   
ns – Não significativo. 

 

 

 

 

ANEXO 30 – Análise de variância para área (cm2) de mel na melgueira dos apiários 10,20 
e 30 colméias no período de 112 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 
Tratamento 2 6760344,6 3380172 1,90ns 
Resíduo 57 101297034 1777141  
CV (%)  105,03   
ns – Não significativo. 
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ANEXO 31 – Análise de variância para área (cm2) de mel na melgueira dos apiários 10,20 e 
30 colméias no período de 126 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 

Tratamento 2 6637293,667 3318647 1,94ns 
Resíduo 57 97471267,67 1710022  
CV (%)  103,67   
ns – Não significativo. 

 

 

 

 

 

ANEXO 32 – Análise de variância para área (cm2) de mel na melgueira dos apiários 10,20 e 
30 colméias no período de 140 dias. Quixeré - CE, 2005. 
 
Fonte da variação GL SQ QM F 

Tratamento 2 8281701,8 4140851 2,33ns 
Resíduo 57 101509576 1780870  
CV (%)  109,92   
ns – Não significativo. 
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