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RESUMO 

 

A própolis é produzida pelas abelhas Apis mellifera Linnaeus, 1756 

(Hymenoptera: Apidae) como material de proteção da colônia. A própolis verde é 

proveniente do alecrim do campo (Baccharis dracunculifolia - Asteraceae), no entanto, 

tem-se notado, que há plantas que são mais atraídas pelas abelhas. Essa maior atratividade 

ocorre pela liberação de compostos voláteis como mecanismo de defesa a insetos 

herbívoros, merecendo atenção neste caso, o psilídeo Baccharopelma dracunculifoliae 

(Hemiptera: Psilidae). Tendo por base essas informações é importante para o produtor 

instalar seus apiários em áreas cuja proporção de plantas atingidas pelo psilídeo seja alta. 

Para estimar a proporção de alecrins do campo em que há presença de galhas, pode-se 

utilizar a análise sequencial Bayesiana. A ideia geral é que o tamanho amostral é uma 

variável aleatória e que após cada observação realizada deve-se comparar o risco de Bayes 

a posteriori de tomar uma decisão imediata com o risco a posteriori esperado que será 

obtido se mais observações são tomadas. A Regra de Bayes Sequencial pode ser chamada 

de aprendizado Bayesiano, a “posteriori passada” se comporta como “priori presente” e 

é atualizada a partir da observação de dados atuais. Entretanto, tal técnica pode ser 

complicada caso não se disponha de recursos computacionais, logo para estimar a 

proporção de plantas atingidas por galhas através da estimação sequencial bayesiana, afim 

de definir as melhores áreas para produção de própolis verde, foi desenvolvido um 

software para auxiliar o produtor a classificar e escolher áreas para instalação de novos 

apiários. Após análise áreas de alecrim do campo, concluiu-se que, onde a proporção de 

infestação de galhas do psilídeo é superior a 71% recomenda-se ao produtor a instalação 

de apiário visando a produção de própolis verde. 

 

Palavras–chave: abelha africanizada, distribuição Binomial, psilídeo, software 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estado de Minas Gerais é reconhecido mundialmente pela sua produção da 

própolis (Park et al., 2002). A própolis é produzida pelas abelhas Apis mellifera Linnaeus, 

1756 (Hymenoptera: Apidae) como material de proteção da colônia, a partir de resinas 

vegetais, pólen, cera e pequenas concentrações de açúcares. Sua origem depende da 

vegetação, localização, sazonalidade, subespécie da abelha e outros fatores ainda não 

estabelecidos (Teixeira et al., 2005).  

A própolis possui diferentes colorações que lhe atribuem diferentes características 

e propriedades fitoterápicas, merecendo destaque a denominada própolis verde, 

considerada uma das melhores do mundo, devido à excelente qualidade de sua 

composição química, sendo encontrada no nordeste paulista, Goiás e principalmente 

Minas Gerais. A própolis verde é proveniente do alecrim do campo 

(Baccharis dracunculifolia) cuja estrutura vem sendo estudada por pesquisadores 

atribuindo semelhanças com a composição da própolis verde (Pontin et al., 2008). 

B. dracunculifolia é uma planta arbustiva que ocorre no cerrado brasileiro 

popularmente conhecida como alecrim do campo ou alecrim de vassoura. Em algumas 

plantas de alecrim do campo são encontradas as chamadas galhas. Na associação entre a 

planta e o galhador não há benefícios para o vegetal, mas o galhador obtém abrigo e 

nutrição, além de garantir sua dispersão.  

As abelhas possuem uma relação com as plantas baseada no forrageamento para 

busca de néctar, pólen e outros recursos tais como a resina do alecrim do campo. No 

entanto, recentemente tem-se notado em áreas de produção que há plantas do alecrim do 

campo que são mais atraídas pelas abelhas africanizadas. Esse fato foi observado através 
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das injúrias detectadas em algumas plantas e relatado por apicultores. Segundo 

São-Thiago et al. (2008) essa maior atratividade ocorre pela liberação de compostos 

voláteis do Baccharis como mecanismo de defesa a insetos herbívoros, merecendo 

especial atenção neste caso, o psilídeo B. dracunculifoliae (Hemiptera:Psilidae) 

(Espírito-Santo & Fernandes, 2004 e Bastos et al., 2011). Assim, a produção de própolis 

pode estar correlacionada à presença de galhas de psilídeo na planta. 

Tendo por base essas informações é importante para o produtor instalar seus 

apiários em áreas cuja proporção de plantas atingidas pelo psilídeo seja alta. Contudo, 

estimar essa proporção depende de inúmeros fatores tais como: flutuação populacional, 

distribuição espacial do inseto, idade do alecrim do campo e processo de amostragem. 

Então, preliminarmente, é necessário construir um planejamento amostral que 

permita representar de maneira adequada a população de interesse. No manejo integrado 

de pragas, utiliza-se a técnica de amostragem sequencial. Contudo, a validação do plano 

de amostragem sequencial depende de aspectos regionais. Uma maneira de incorporar as 

informações referentes a esses aspectos é atualizar o plano de amostragem por meio de 

técnicas bayesianas. 

Desta forma, a estimação da proporção de plantas atingidas por psilídeos com a 

utilização da inferência bayesiana agregará informações precisas e plausíveis de serem 

atualizadas que auxiliarão na tomada de decisão do apicultor em relação à localização e 

instalação de seus apiários. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi definir critérios para selecionar áreas ditas 

promissoras produtoras de própolis verde, através da estimação sequencial Bayesiana da 

proporção de infestação do psilídeo B. dracunculifoliae em plantas do alecrim do campo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Própolis verde 

A própolis é produzida pelas abelhas Apis mellifera Linnaeus, 1756 

(Hymenoptera: Apidae) como material de proteção da colônia. Sua origem depende da 

vegetação, localização, sazonalidade, subespécie da abelha e outros fatores ainda não 

estabelecidos (Teixeira et al., 2005 e Kumazawa et al., 2003).  

A palavra própolis significa proteção da colméia vinda do grego pro = em defesa 

de, e polis = cidade (Nascimento et al., 2008). É uma substância resinosa processada por 

A. mellifera, a partir de resinas vegetais, pólen, cera e pequenas concentrações de açúcares 

(Figura 1). 

 

 
Foto: Resende, J.M. 

 

Figura 1 - Depósito da própolis em coletores tipo “TP: Tira-e-Põe”  

 

Aurores constataram um grande aumento do número de apicultores com colmeias 

aproveitando extensa área territorial e diversidade de plantas nectaríferas, poliníferas e 

propoliníferas, ocasionando um aumento na produção da própolis nos últimos dez anos, 

sendo o terceiro maior produtor mundial, chegando a 150 toneladas anuais 

(Park et al., 2002). 
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As pesquisas referentes à utilização da própolis aumentaram substancialmente e 

com resultados altamente positivos, proporcionando uma procura maior pelo produto in 

natura, para a sua comercialização, tanto em nível nacional como internacional, tornando-

o atrativo no incremento da exploração econômica do setor apícola (Pontin et al., 2008). 

Vários pesquisadores avaliam quantitativamente e qualitativamente a composição 

química da própolis de diversas origens geográficas e também a atividade biológica dos 

constituintes isolados nas várias amostras de própolis, provenientes de várias regiões de 

diferentes origens botânicas.  

Alguns autores atribuem à origem botânica da própolis, a principal razão para as 

variações da cor (Funari et al., 2007). Ela pode apresentar tonalidade verde, verde 

amarelada, passando pelo vermelho ao marrom escuro, bem como variações em várias 

outras de suas características. Estas variações são comumente relacionadas como sendo 

consequência da espécie vegetal de origem, condições climáticas e espécie de abelha 

coletora (Park et al., 2000). 

Dentre as diversas própolis produzidas no Brasil, merece destaque, a própolis 

verde considerada uma das melhores do mundo, devido à excelente qualidade de sua 

composição química, sendo encontrada no nordeste paulista, Goiás e principalmente 

Minas Gerais (Nascimento et al., 2008). Em Minas Gerais, a produção principal é de 

própolis verde com produção anual de 70 toneladas. A flora propolinífera da região onde 

a própolis é coletada exerce um efeito preponderante na sua cor e composição.  

O forrageamento das abelhas em plantas de B. dracunculifolia confirma a origem 

vegetal da própolis verde, proveniente das folhas do alecrim do campo (Baccharis 

dracunculifolia) cuja estrutura vem sendo estudada por pesquisadores atribuindo 

semelhanças com a composição da própolis verde (Pontin et al., 2008). Estudos de 

observação comportamental de abelhas melíferas e análises fitoquímicas mostraram que 
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a origem vegetal da própolis verde é de brotos e exsudatos de B. dracunculifolia (Teixeira 

et al., 2005 e Bastos et al., 2011). Foi observado que muitos compostos presentes em B. 

dracunculifolia também estão presentes na própolis verde (Alencar et al., 2005). 

Kumazawa et al. (2003), acompanharam o forrageamento das abelhas em plantas de 

B. dracunculifolia, no estado de Minas Gerais, para confirmar a origem vegetal da 

própolis. Foi identificado através de análises comparativas (espectrometria e 

cromatografia) que a constituição da própolis e extratos de B. dracunculifolia não 

apresentam diferença em seus constituintes e que as abelhas não adicionam qualquer 

substância, assim confirmaram que a origem vegetal da própolis brasileira são as folhas 

de B. dracunculifolia (Figura 2). 

 
 Foto: Brighenti, C.R.G. 

Figura 2 - Interação entre Apis mellifera e Baccharis dracunculifolia, destaque para 

depósito de resina na corbícula do inseto 

 

2.2  Baccharis dracunculifolia – Alecrim do campo 

O gênero Baccharis caracterizado botanicamente por apresentar espécimes na 

forma de arbustos conta com aproximadamente 400 espécies, pertence ao filo 

Tracheophyta, classe Magnoliopsida, ordem Asteraceae e família Asteraceae. No Brasil 

estão descritas 120 espécies de Baccharis (Budel et al., 2004). O estudo de espécies do 

gênero Baccharis tem mostrado grandes avanços devido ao seu reputado uso na medicina 

(Verdi et al., 2005).  
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Entre as espécies mais utilizadas para diversos fins, está a Baccharis 

dracunculifolia (Figura 3), popularmente conhecida como alecrim-do-campo, 

alecrim-de-vassoura, vassourinha ou vassoura. É uma planta arbustiva, com média de 0,5 

a 4,0 m de altura, dióica com floração ocorrendo após o período de chuvas, perene, 

lenhoso, que ocorre no cerrado brasileiro, pastagens abandonadas e áreas em processo de 

sucessão (Fagundes et al., 2005 e Espírito-Santo & Fernandes 2004). 

   
Foto: Resende, J.M.           Foto: Resende, J.M.  

Figura 3 - Arbusto de Baccharis dracunculifolia 

 

O B. dracunculifolia, nativo do Brasil, é considerada uma planta invasora de 

pastagens e erradicada de muitas regiões em função disto (Maróstica Junior et al., 2008). 

O alecrim do campo nasce e se desenvolve facilmente, tanto em áreas plantadas como em 

espaços abandonados, podendo ser utilizado na recuperação de áreas degradadas, porém 

nem todas as plantas são visitadas pelas abelhas.  

 

2.3 Psilídeo - Baccharopelma dracunculifolia 

Em algumas plantas de alecrim do campo são encontradas as chamadas galhas. 

Elas são respostas morfogenéticas de plantas a induções, mecânicas ou químicas, por 

organismos indutores os galhadores como insetos, vírus, bactérias ou fungos. Esta 

associação entre a planta e o galhador não causa benefícios para o vegetal. Mas o galhador 

obtém abrigo e nutrição, além de garantir sua dispersão (Espírito-Santo et al., 2002).  
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Insetos galhadores vivem em estreita interação com suas plantas hospedeiras, uma 

vez que se desenvolvem sésseis, envolto por seus tecidos. Quando o indutor começa a se 

alimentar, é muito frequente a formação do tecido nutritivo, revestindo a câmara larval. 

As células deste tecido geralmente apresentam citoplasma denso e nota-se o acúmulo de 

substâncias nutritivas (Dalberto et al., 2004).  

Filo Arthropoda, Classe Insecta, Ordem Hymenoptera, Super família Psylloidea, 

Familia Psyllidae, Gênero Baccharopelma e Espécie dracunculifoliae.  

 Os psilídeos são insetos sugadores de seiva, muito específicos com relação ao 

hospedeiro e alimentação, ocorrendo principalmente em brotações. Dentre os psilídeos 

pode-se citar o Baccharopelma que é um inseto galhador que ataca exclusivamente 

espécies de Baccharis, nas quais induz uma galha foliar elíptica. Foram descritas cinco 

espécies do gênero, sendo cada uma associada a uma espécie de Baccharis (Burckhardt et 

al., 2004). 

A espécie já foi descrita na Argentina, Brasil (sul e sudeste) e Paraguai (Figura 4).  

 
Figura 4 - Distribuição geográfica do Baccharopelma dracunculifolia  

 

 Nivel 4 

 Níveis 1, 2 e 3 

 Ausente  
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Burckhardt et al. (2004) descrevem a morfologia e biologia dos adultos e ninfas 

de B. dracunculifoliae. Os adultos são verdes, possuem formato elíptico e sua formação 

pode ocorrer a partir de folhas maduras ou folhas jovens (Figura 5). 

 

Figura 5 - Cabeça, vista dorsal (A) e Asa anterior (B) do galhador B. dracunculifolia. 

 

O adulto de B. dracunculifolia se distingue de outras espécies de Baccharopelma 

por possuir as seguintes características: Tamanho do corpo longo; olho subglobular; 

“Rhinaria” da antena como uma coroa de espinhos; disco subgenital masculino longo, 

Paremere ou parte externa do órgão masculino longo; Ângulo da margem do dorso do 

disco subgenital da fêmea no terceiro basal; Margem dorsal posterior ao IX segmento 

abdominal com angulo obtuso. Sua larva possui corpo alongado e robusto; ausência de 

seta ocular; antena com sete segmentos; asas amplas; disco caudal posterior amplamente 

arredondado (Figura 6).  

O psilídeo B. dracunculifoliae apresenta fase de desenvolvimento que pode variar 

de 1 a 6 meses. Podem ser encontradas mais de uma ninfa do individuo por galha, 

chegando a relatos de até 21 ninfas, em diferentes estádios, dentro de uma mesma galha 

(Espírito-Santo & Fernandes, 1998).  

Espírito-Santo et al. (2002) encontraram 16.262 galhas de Baccharopelma 

dracunculifoliae em B. dracunculifolia. A abundância de galhas não apresentou um 

padrão claro de variação com o clima. As galhas de B.dracunculifoliae apresentaram dois 

picos de abundância, no início da estação chuvosa (novembro-dezembro) e início da seca 

A B 
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(maio-junho). As galhas destes psilídeos podem se desenvolver de um a seis meses na 

planta, apesar da maioria das galhas eclodirem em até três meses 

(Espírito-Santo & Fernandes 1998, Burckhardt et al. 2004).  

 

 

Figura 6 - Quinto estádio larvar, à esquerda lado dorsal, a esquerda lado ventral do 

galhador Baccharopelma dracunculifolia 

 

Apesar de não serem afetadas diretamente por fatores climáticos, as abundâncias 

de cada espécie de Baccharopelma foram influenciadas pela disponibilidade de recursos 

de suas respectivas plantas hospedeiras. O número de ramos de quarto nível foi a variável 

mais importante na determinação da abundância das galhas de Baccharopelma nas 

plantas hospedeiras. Para B. dracunculifoliae, os picos coincidem com o período de 

floração da planta (Espírito-Santo & Fernandes 1998), que são também os períodos onde 

ocorre maior produção de ramos, ramificações e folhas. É possível dizer que a abundância 

de B. dracunculifoliae está sincronizada com a disponibilidade de recursos de B. 

dracunculifolia, conforme descrito anteriormente por Espírito-Santo & Fernandes (1998). 

Os picos de abundância de B. dracunculifoliae chegaram a mais de 60 galhas por planta 

(Figura 7) (Arduin, Fernandes & Kraus, 2005). 

 



19 

 

  
    Fonte: Resende, J.M. 

Figura 7 - Galha do Baccharopelma dracunculifoliae em Baccharis dracunculifolia 

 

2.4 Visitação de abelhas em plantas 

Na maior parte dos trabalhos sobre visitas de insetos a diferentes plantas florais, 

o maior percentual observado é de abelhas Apis mellifera. O tempo de visita nas flores 

depende da quantidade de alimento na fonte, sendo que estes estarão disponíveis em 

diferentes níveis dependendo dos meses do ano. A intensidade da atividade de vôo 

também considera a disponibilidade de plantas poliníferas, nectíferas e resiníferas onde 

as abelhas poderão obter alimento suficiente para o seu bom desenvolvimento.  

As abelhas possuem uma relação com as plantas baseada na visita floral, que é 

motivada pela oferta de néctar, pólen, fragrâncias e outros recursos utilizados tanto pelas 

abelhas adultas como também pela prole (Morgado et al. 2002). 

Pereira et al. (2011), ao estudarem a visitação de insetos em espécies de  

jitirana-branca (Merremia aegyptia) observaram que as abelhas africanizadas perfaziam 

90% do total de visitas florais na espécie estudada. As abelhas visitaram em média sete 

flores, sendo 33 flores o número máximo de visitas e o mínimo de uma flor. Levavam em 

torno de 6 segundos em média por flor, logo, aproximadamente de 180 a 330 segundos 

para completar uma carga. Foi observada uma maior quantidade de abelhas forrageando 

entre às 9 e 11 horas da manhã e a partir das 13 horas o número de abelhas diminui 

drasticamente, já que as flores da espécie encontram-se fechadas. 
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As atividades de forrageamento são frequentemente observadas no período 

matutino e no início da tarde, sendo que a maior concentração de coletas ocorre na parte 

da manhã. O material coletado durante o forrageamento varia de acordo com o clima, 

local ou mesmo das espécies que compõem o meio, no entanto, o pólen é o principal 

recurso coletado no período da manhã enquanto a resina é normalmente a mais coletada 

no período da tarde (Carvalho-Zilse et al., 2007). 

Segundo Menezes et al. (2007), as abelhas A. mellifera foram a espécie mais 

abundante, com 48% do total de insetos visitantes a Schefflera arboricola (Hayata) . As 

visitas foram concentradas entre 5 horas e 30 minutos e 8 horas da manhã, a partir desse 

horário o número de abelhas visitantes diminui, devido ao esgotamento do alimento. Na 

situação natural A. mellifera (n=10) visitou em média 56,2 (±32,87) flores em cada 

viagem e apresentou uma duração média de visita de 3,45’’ (±1,05) por flor, sendo o 

néctar o recurso preferencialmente coletado. 

Lorenzon et al. (2003), ressaltaram que as plantas da caatinga apresentam 

adaptabilidade aos estressores climáticos, na estação chuvosa (outubro a maio) constatou-

se 84% de florescimento das espécies, época de maior intensidade de floradas (fevereiro 

a maio). Na estação seca (de junho a setembro), a atividade de forrageamento das abelhas 

diminuiu, chegando a cerca de 16% das plantas em floração, ausência devido emigração 

das africanizadas na estação seca, pela escassez dos recursos disponíveis. Para maioria 

das espécies floríferas as visitas das abelhas são realizadas pela manhã e pela tarde, e uma 

menor quantidade opta somente pela manhã; independente das estações. 

Carvalho-Zilse et al. (2007) observaram que as abelhas da espécie Melipona 

seminigra apresentam maior fluxo de vôo no período matutino (entre 6 e 7h) 

representando 73,36% do total de voos, e o restante entre 13 às 14h. Sendo que 54% 

transportavam pólen, 24% resina, 16% barro e 6% néctar/água. Enquanto que de 13 às 
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14h a quantidade de cargas transportadas, em ordem decrescente, foi barro > resina > 

néctar/água > pólen. O padrão de forrageamento de abelhas do gênero Melipona é 

caracterizado por pico de coleta de pólen no inicio da manhã e de néctar no fim da 

manhã/inicio da tarde. 

A existência de um ritmo circadiano (latim circa: em torno de; dies: dia) no 

metabolismo das abelhas pode influenciar no horário de forrageamento. A capacidade de 

forragear é o resultado de interações entre fatores bióticos e abióticos, entre eles a 

disponibilidade de recursos na natureza, a condição da colônia e o clima, assim, a 

atratividade pode ser intensificada pelo aumento da radiação solar combinada com altas 

temperaturas, pois promove a volatilização de alguns compostos das plantas facilitando a 

localização e coleta de resina pelas abelhas. Observaram um único pico de visitação às 

12h e 58 min com parâmetro de dispersão igual a 1h e 12min e concluíram que, apesar 

das abelhas africanizadas possuírem um padrão de forrageamento com horários de 

visitação dependentes da radiação, a quantidade de abelhas visitantes do alecrim do 

campo em dias nublados não foi suficientemente superior aos dias ensolarados para 

ocasionar diferença significativa o que indica não influencia deste fator na produtividade 

(Oliveira et al., 2011). 

Para Modro et al. (2011) a maioria das plantas de importância polinífera para 

A. mellifera são de origem nativa representando cerca de 62%. São registrados hábitos de 

forrageamento em espécies localizadas em jardins, pastagem abandonada (onde se 

encontra a espécie B. dracunculifolia), área de cultivo, beira de mata e mata. As abelhas 

africanizadas apresentam hábito vegetativo em sua maioria arbóreo seguido de herbáceo 

e arbustivo a espécie Baccharis apresentou 11,27; 29,25; 0,04; 0,01; 0,45 porcentagens 

de visitas nos meses agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, respectivamente.  
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O período entre agosto e abril apresenta maior número de visitas, onde as abelhas 

coletam resina nos ápices vegetativos de Baccharis dracunculifolia com presença da 

galha. A planta é ovopositada pelo indutor da galha que estimula a produção de diversos 

metabólitos secundários, como proteção ao ataque de parasitoides e predadores, e reduz 

a competição por alimento ao inibir o ataque de outros insetos fitófagos. A atração das 

abelhas para coleta de resina e produção de própolis verde se dá pela produção de 

exsudatos (metabólitos primários e segundários) de defesa pela planta induzida pela 

presença da galha (Bastos et al., 2011). 

 

2.5 Estimação Sequencial Bayesiana  

Informações sobre populações de insetos servem para uma grande variedade de 

propósitos, mas os métodos de amostragem utilizados dependem do objetivo de um 

estudo. A denominada amostragem sequencial é apropriada para aplicação onde propõe-

se a classificação de populações. Por isso, evita-se uma amostragem excessiva, o que 

resulta em economia de tempo e esforço, o que constitui a principal vantagem da 

amostragem sequencial. Ao avaliar sequencialmente o experimento, o pesquisador tem a 

opção de interromper o experimento assim que uma decisão possa ser tomada, não sendo 

necessário pré-estabelecer um número exato de plantas para avaliar. Dessa forma busca-

se minimizar o tempo operacional e diminuir os custos com o trabalho em campo. A 

amostragem é sempre desenvolvida para se obter uma ideia da população total dentro da 

precisão requerida, visando a tomada de decisão prática.  

As observações X1, X2,..., Xn em cada uma das n plantas podem ser representadas 

por Xn = (X1, X2,..., Xn) que tem densidade fn(x
n| θ). Se n observações são tomadas 

sequencialmente então a perda quando θ é o verdadeiro estado da natureza será denotada 

por L(θ,δ,n), ou seja, o valor da perda é dependente da regra de decisão δ, que é a ação a 
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ser tomada se a amostragem parar após observar xi, e do tamanho amostral n. A esperança 

da perda E [L(θ, δ,N)]= R(θ,d) é denominada risco de um procedimento sequencial.  

Uma maneira de incorporar novas informações ao procedimento sequencial é 

utilizar a análise Bayesiana, na qual o chamado risco de Bayes de um procedimento 

sequencial d passa a ser definido por r(π,d) = Eπ[R(θ, d)], ou seja, a esperança do risco, 

em que π(θ) denota a densidade a priori em Θ. O risco de Bayes é o menor entre todos os 

riscos dada a priori π. (Berger, 1985) 

A idéia geral em análise sequencial Bayesiana é que após cada observação 

realizada deve-se comparar o risco de Bayes a posteriori de tomar uma decisão imediata 

com o risco de Bayes a posteriori esperado que será obtido se mais observações são 

tomadas (Berger, 1985). A Regra de Bayes Sequencial pode ser chamada de aprendizado 

Bayesiano. A “posteriori passada” se comporta como uma “priori presente” e é 

atualizada a partir da observação de dados atuais.  

O risco de Bayes de uma decisão imediata é ro(π
n, n) = inf r0(π

n, δ, n), ou seja, o 

menor dos riscos para o tamanho amostral n. Se Xn+m é tomada, então o menor risco de 

Bayes esperado é denotado por rm(πn, n). Para m=1, este será dado por r1(πn, n) e o 

procedimento será denominado "look ahead a um passo".  

O estimador de Bayes de θ com respeito à função perda L(θ,δ) é aquele com menor 

risco de bayes. No caso da função perda quadrática L(θ,δ, n) = (θ - δ)2 o estimador de 

Bayes para o parâmetro θ será a média de sua distribuição atualizada.  

Em análise Bayesiana o menor risco de Bayes a posteriori é a variância da 

distribuição a posteriori, denotada por varpost (n). Daí, ro(π
n, n) = varpost (n) 

(Raiffa e Schlaifer, 1961). 

A quantidade r(πn, n) representa o menor risco de Bayes que pode ser atingido 

uma vez que xn foi observado. Para decidir se deve ou não parar a amostragem, deve-se 
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comparar o risco de uma decisão imediata com o risco de continuar a amostragem. O 

menor risco de Bayes a posteriori esperado, se outra observação é tomada, isto é, r1(πn,n), 

é a esperança desta variância:  r1(πn, n) = Ex[varpost (n)]. 

Para um procedimento look-ahead a um passo, o tempo de parada é o primeiro n 

para o qual:   ro(π
n, n) ≤ r1(πn, n) (Pham-Gia, 1998). 

Assim, a regra de parada é dada em função do risco. Deve-se parar no primeiro n 

tal que o risco esperado a posteriori seja maior ou igual ao risco em n. Pode-se dizer ainda 

que a amostragem deva continuar sempre que a esperança do risco a posteriori (ou a 

esperança da variância se mais uma observação for realizada) for menor que o risco 

“atual” (variância à posteriori com n observações) de tomar uma decisão.  

No caso da verificação da estimação da proporção de plantas do alecrim do campo 

com galhas presentes, pode-se utilizar a chamada distribuição binomial. Ela é a 

distribuição de probabilidade discreta do número de sucessos numa sequência de n 

tentativas tais que: (i) as tentativas são independentes; (ii) cada tentativa resulta apenas 

em duas possibilidades, sucesso ou fracasso (a que se chama de tentativa de Bernoulli); 

(iii) a probabilidade de cada tentativa, p, permanece constante. Se a variável aleatória X 

tem uma distribuição binomial com parâmetros n e p, diz-se que X ~ B(n, p) e a 

probabilidade de ter exatamente t sucessos é dada pela função de probabilidade: 

   ; ; 1
 

  
 

n tt
n

f t n p p p
t

 para 1,2,3,...t n ; em que p é a probabilidade de um evento 

ocorrer (proporção de ocorrência), (1 – p) é a probabilidade do evento não ocorrer, t é a 

frequência de ocorrência. Portanto, esta função fornece a probabilidade de ocorrerem t 

sucessos em n tentativas (Andrade e Ogliari, 2007). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tentativa_de_Bernoulli
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1vel_aleat%C3%B3ria
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para realização da análise sequencial Bayesiana propriamente dita, realizou-se 

inicialmente a avaliação da produção de própolis verde, da frequência de forrageamento 

de abelhas ao alecrim do campo e da presença de galhas ao longo de um ano, permitindo 

estabelecer características sazonais dessas variáveis e suas interações. 

Posteriormente, estas características foram utilizadas como referência para 

realização da análise sequencial Bayesiana e no desenvolvimento de um software para 

seleção de áreas. Assim, a metodologia deste trabalho foi organizada nas seguintes etapas: 

 

3.1 Área Experimental 

Os experimentos foram realizados em área com presença de alecrim do campo e 

de colmeias produtoras de própolis, selecionada no município de Tiradentes, Minas 

Gerais (S 21° 08’ 00’’ e W 44°15’40’’, altitude de 898 metros). Nesta localidade a 

vegetação é heterogênea composta por espécies nativas, árvores exóticas invasoras, 

ornamentais e frutíferas. 

Foram selecionadas aleatoriamente 25 plantas de alecrim do campo e seis colônias 

propolinizadoras para acompanhamento da produção de própolis. As plantas e as 

colmeias foram devidamente marcadas e etiquetadas. 

 

3.2 Avaliação da produção de própolis verde 

Para avaliar a produção de própolis verde, foram realizadas coletas e pesagem da 

própolis produzida pelas seis colmeias propoliníferas no apiário da área experimental em 

estudo entre o período de dezembro de 2011 a dezembro de 2012.  
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3.3 Visitação de abelhas africanizadas em Baccharis dracunculifolia 

Com o objetivo de avaliar a flutuação populacional de visitação de abelhas, foram 

realizadas observações mensais, em cinco dentre as 25 plantas de B. dracunculifolia no 

sitio Linha de Voo, Tiradentes-MG, durante doze meses, entre dezembro de 2011 a 

dezembro de 2012.  

Em cada uma das coletas foram verificadas as condições climáticas, registrando-

se os dados de umidade, temperatura e radiação.  Os dados meteorológicos foram obtidos 

da estação meteorológica instalada no CTAN (Campus Tancredo Neves), UFSJ, em 

convenio com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

 

3.4 Interação Baccharopelma dracunculifoliae e Baccharis dracunculifolia 

Inicialmente realizou-se um estudo sobre as galhas do psilídeo para verificar 

presença de ninfas. 

Para compreender a interação entre o psilídeo e a planta, inicialmente estabeleceu-

se uma área para experimentação onde foi realizada a verificação da presença de galhas 

de psilídeos.  

Em cada uma das 25 plantas selecionadas verificou-se o comprimento de caule, 

número de galhas verdes, secas e abertas. As galhas secas referem-se às galhas eclodidas 

que dessecam, aderidas aos ramos, assumindo em aspecto lenhoso. 

Foram determinadas as medidas descritivas para este conjunto de dados, sendo 

que, para organizar de maneira mais adequada e permitir melhor acompanhamento, estes 

foram avaliados de acordo com as estações do ano.  

Realizou-se a estimação frequentista da proporção de infestação do B. 

dracunculifoliae para modelar o comportamento de tal inseto durante diferentes 

condições climáticas, relacionando-as com a produção de própolis.   
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3.5 Estimação Sequencial Bayesiana da proporção de infestação de galhas em 

alecrim do campo 

Para a obtenção do critério de parada, foi considerada a função perda quadrática 

 
2

ˆPerda    +C(n), em que C(n) > 0 é o custo de tomar uma amostra de tamanho n. 

Para estimar π, foi calculada a esperança da variância a posteriori a qual permite estimar 

a quantidade r(n, n) que representa o menor risco de Bayes que pode ser atingido uma 

vez que xn foi observado.  

Inicialmente foi desenvolvida uma rotina em R 3.0.1 (R Development Core Team, 

2013) para avaliação das observações tomadas sequencialmente de uma distribuição 

binomial utilizando como priori a família de distribuições conjugadas Beta.  

Utilizando como priori a distribuição Beta  ,   a média é 
 priori
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, dependentes do tamanho da 

amostra n. 

 Assim, para determinar o critério de parada, o risco imediato que é dado pela 

variância a posteriori acrescida do custo de n observações e o risco esperado dado pela 

esperança da variância a posteriori e acréscimo no custo de mais uma observação,  

assim: 
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(Brighenti et al., 2011). 
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Após interromper a amostragem utiliza-se como estimador Bayesiano da 

proporção, considerando uma função perda quadrática, a média da distribuição beta com 

parâmetros ,n ns n s     dada por
 

n

n n

s

s n s



 



   
 (Brighenti et al., 2011). 

 

3.6 Software de estimação sequencial bayesiana da proporção da infestação 

de galhas em alecrim do campo 

Para utilização da técnica sequencial bayesiana na estimação da proporção de 

alecrim do campo com presença de galhas de uma área, foi desenvolvido, a partir da rotina 

e das expressões calculadas dos riscos, um software com a finalidade de auxiliar o 

produtor na decisão sobre a adequação de uma determinada área para produção da 

própolis verde.  

O software foi elaborado em Delphi e criado exclusivamente para ser executado 

na plataforma Microsoft Windows em qualquer versão deste sistema operacional. 

Inicialmente são necessários os valores dos hiperparâmetros α, β, e o parâmetro 

custo para inicio dos cálculos. No entanto, para definição destes, é utilizada a informação 

a priori sobre uma possível infestação da galha e suas características. Estes dados são 

então transformados nos hiperparâmetros e a rotina do software segue conforme passos 

citados: 

Passo 1  Solicita-se a proporção de infestação esperada p e sua variabilidade var. 

Fazendo: 

 
p



 



 

(1) 

e a variância: 

   
2

var
1



   


  
 

(2) 

De (1) tem-se que: 

 1 p

p







 

(3) 
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Em (2), tem-se: 
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1
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1 1

1
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(4) 

Portanto, 

 2 1
var

p p

p




  

(5) 

Então: 

 2 var

var

p p p


 


 

(6) 

Substituindo (6) em (5): 

  21 var

var

p p p


  


 

(7) 

 

Passo 2  define-se o custo C(n) em função da informação da distância da área, facilidade 

de acesso e seu potencial para a atividade apícola.  

Passo 3  Verifica-se a presença (1) ou ausência (0) da galha no alecrim do campo e 

atualizam-se os valores de n e da soma de plantas infestadas (sn) a cada amostragem; 

Passo 4  Cálculo dos parâmetros da distribuição a posteriori: 

' ns  
  e  

' nn s   
 

Passo 5  Cálculo dos riscos imediato e esperado: 

  

   
 0 2

1

n ns n s
r C n

n n

 

   

  
 

    
 

 

 
 1 0 1

1

n
r r C n
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Passo 6  Regra decisória: 

 Se r1 < r0  continuar e atualizar n (acrescentar uma unidade) e sn (somar 

1 quando houver infestação ou 0 quando não houver galhas). 

 Se r
1 > r0  parar e fazer o cálculo da média da posteriori dada por: 

 
'

' '
post
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Além do executável, foi elaborado para o software um arquivo de configuração 

de parâmetros iniciais, que por estar em formato texto de extensão.ini, possibilita ao 

usuário abrir o arquivo de configuração e ajustar os parâmetros conforme sua 

necessidade. A aplicação conta ainda com um arquivo no formato XML, onde o usuário 

pode armazenar a memória de cálculo de cada execução para análise a posteriori. 

O software foi então utilizado para estimar a proporção de infestação de galhas 

em alecrim do campo em um total de 31 áreas na região do Campo das Vertentes.  

Registrou-se também as coordenadas geográficas de cada área.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Avaliação da produção de própolis verde  

A produção de própolis foi avaliada através da pesagem desta produzida em seis 

colmeias, que totalizaram 15 coletas no período de produção ocorrido durante o estudo. 

A produção média de própolis verde foi de 94 ± 50,2 g/colmeia/coleta, sendo que 

no pico de produção obteve-se até três coletas na mesma colméia em um mesmo mês. A 

produção acumulada do período experimental foi de 7,3 Kg de própolis nas 6 colônias 

acompanhadas.  

 

Figura 8 - Produção média por colmeia em cada coleta 
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Segundo as analises, as colmeias c1 e c6 foram aquelas consideradas com as 

menores produções, portanto seria aconselhável a troca de rainhas destas colmeias 

durante o manejo visando aumento na produtividade. Uma possibilidade seria utilizar 

rainhas descendentes da colmeia 2 em que a média foi maior entre as colmeias avaliadas, 

atingindo a média de 147,3 ± 116,2 g/coleta de própolis (Figura 8). De acordo com o 

diagrama de caixa (Figura 9), observa-se a presença de outlier na colmeia 3, referente a 

coleta realizada em 31/03/2012 pois a produção neste período atingiu um ápice de 315 g 

que foi considerado muito superior para tal colmeia. Na colmeia 6 também obteve- se um 

valor discrepante mas ainda muito abaixo da produção das demais colmeias. No caso das 

colmeias 1 e 6 os valores de produção foram pequenos e não houve grande variação ao 

longo dos meses avaliados.   

 

Figura 9 - Box-plot da produção média das colmeias 

 

4.2 Visitação de abelhas africanizadas em B. dracunculifolia  

A média de visitação de A. melífera às plantas de alecrim do campo foi de 

1,3 ± 1,9 visitas/planta/hora. Durante o experimento foram realizadas 15 coletas de dados, 

totalizando 98 observações nas 5 plantas em estudo (Tabela 2). 

Observou-se um pico de visitação ocorrente no mês de março, durante o verão, 

com média de três visitas/planta. Durante o período experimental destacam-se os meses 

de março e setembro para visitação de abelhas. O mês de março apresenta auge de 
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visitação da Apis ao alecrim do campo (Figura 10), devido ao período de maior produção 

de própolis, evidenciando as observações de Kumazawa et al. (2003) e Teixeira et al. 

(2005). O pico no mês de setembro refere-se ao forrageamento das abelhas africanizadas 

na busca de pólen.  

 
Figura 10 - Média de visitas de abelhas africanizadas e da produção de própolis, entre 

dezembro de 2011 e dezembro de 2012.    

 

Em relação aos dados climáticos o maior índice de umidade foi registrado durante 

a primavera (69,63% em média). A temperatura apresentou estável, com valores 

aproximados durante todo período do experimento, variando de 22 a 24°C. O pico de 

radiação foi no verão, sendo março o mês de destaque, com 3263 JL/m² (Figura 11). 

 

Figura 11 - Gráfico dos dados climáticos, umidade, temperatura e radiação, por estaçã 
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4.3 Interação Baccharopelma dracunculifoliae e Baccharis dracunculifolia 

4.3.1 Características  do Baccharopelma dracunculifoliae 

As galhas do psilídeo ocorrem preferencialmente nos extremos do alecrim do 

campo, no seu interior ocorre o ciclo, ainda não descrito na literatura, algumas 

observações segundo Espírito-Santo et al. (2008) a espécie não apresenta um padrão claro 

de variação com o clima e sugere uma dinâmica populacional típica de herbívoros 

eruptivos. 

As fêmeas opõem na nervura central das folhas jovens, o tecido sobre hiperplasia 

e/ou hipertrofia, dobrando sobre si mesmo formando a galha (Figura 12).  

 
Foto: Resende, J.M. 

 
Foto: Resende, J.M. 

Figura 12 - Galha de Baccharopelma dracunculifoliae e  ovos do psilídeo. 

 

 
Foto: Resende, J.M. 

 
Foto: Resende, J.M. 

Figura 13 - Ninfa (B. dracunculifoliae) em estágios diferentes 
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Foto: Resende, J.M. 

 
Foto: Resende, J.M. 

Figura 14 - Psilídeo (Baccharopelma dracunculifoliae) 

 

O ciclo biológico (Adulto – Ovo – Ninfa) do galhador Baccharopelma 

dracunculifoliae (Figura 12, 13 e 14), pode sofrer alterações se durante a fase em que se 

encontra como Ninfa, for parasitado. A Ninfa parasitada passa a pupa e após sofre 

mumificação. 

A espécie Psyllaephagus baccharidis, himenóptero da família dos encirtídeos, 

ataca as ninfas do inseto B. dracunculifoliae. O parasitoide localiza as galhas ainda 

pequenas e, com seu aparelho ovopositor, põe seus ovos junto às ninfas que lá se 

desenvolvem. Após um período que varia de um a quatro meses, o parasitoide se alimenta 

dos tecidos do hospedeiro e usa o envoltório externo deste (a cutícula) como pupa, um 

processo denominado mumificação (Figura 15). Após a metamorfose, P. baccharidis sai 

da pupa e emerge da galha. O estímulo do parasitoide à alimentação das ninfas causa um 

aumento indireto do tamanho da galha, o que drena mais energia da planta. Ninfas sadias 

em galhas com ninfas parasitadas resultam em psilídeos sadios com maior tamanho 

corporal, e consequentemente adultos de maior sucesso reprodutivo. De forma geral, 

parasitoides coinobiontes são benéficos para as plantas, como o alecrim-do-campo, já que 

regulam a população de insetos herbívoros (Espirito Santo et al., 2012). Porém o 

parasitoide não afeta a abundância de galhas no campo, não interferindo na interação 

“alecrim do campo-galha-própolis”, e consequentemente a produção de própolis verde 

(Espirito-Santo e Fernandes, 1998).  
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Foto: Resende, J.M. 

 
Foto: Resende, J.M. 

Figura 15 - Ninfas de B. dracunculifolia parasitadas (Psyllaephagus baccharidis) e na 

sequência ninfa mumificada após eclosão do parasitoide adulto 

 

4.3.2 Verificação da presença de galha de psilídeo 

Foram utilizadas 25 plantas de B. dracunculifolia, sendo destas, 10 masculinas e 

15 femininas, confirmadas através de avaliação nos dois períodos de floração durante o 

experimento. Foi contabilizado o total de 5641 galhas, sendo 3371 galhas verdes e 2094 

galhas secas ou “pretas”. A média geral de infestação foi de 10,08 galhas/planta. Destas 

somente as galhas verdes foram utilizadas nos cálculos estatísticos.  

Durante o período da primavera, ano de 2011, as plantas observadas apresentaram 

media geral de altura de 1,96 m, sendo a menor média 0,53 m e a maior planta com média 

de 2,80 metros. Os valores foram crescentes, até o inverno onde a maior media foi de 

3,68 m, a menor 1,42 m e a media da estação foi de 2,76 m. Quanto a altura a planta “2” 

foi destaque na primavera, com o menor tamanho 0,53 m, e a planta “18” nas estações 

outono e inverno, com 1,4 m.  

Para a presença de galhas, foi observada no valor mínimo a quantidade zero em 

todas as estações. O valor máximo apresentou media de 25,33 na primavera, 45,50 no 

verão, 28,50 no período do outono e 80 galhas/planta no inverno.  As medias gerais por 

estações foram de 5,50; 8;38; 8;69 e 22,54 galhas/planta na primavera, verão, outono e 

inverno respectivamente (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Valores máximos, mínimos e medias para altura para as estações entre 

dezembro de 2011 e dezembro de 2012, em Tiradentes-MG 

  Primavera Verão Outono Inverno 

A
lt

u
ra

 

d
a 

p
la

n
ta

 

(m
) 

Mínimo 1,11 1,19 1,38 1,42 

Máximo  2,98 3,05 3,46 3,69 

Media  2,21 2,31 2,44 2,66 

 IC95%* [2,00; 2,42] [2,12; 2,51] [2,15; 2,73] [2,38; 3,01] 

*IC: Intervalo de confiança a 95% 

 

A planta “12” foi considerada um outlier na primavera e verão, apresentado 18 e 

46 galhas, respectivamente. A planta “21” só não se mostrou discrepante no inverno. A 

planta “16” se destacou durante o outono, com 29 galhas e no inverno, atingiu 80 galhas 

(Figura 16).  

 

 

Figura 16 - Boxplot da quantidade de galhas verdes, em cada estação 

Observou-se que a presença de galhas verdes em plantas de alecrim do campo, 

apresenta dois picos de ocorrência, sendo um entre os meses de dezembro e fevereiro e 

um ápice entre os meses de junho a agosto. As galhas secas estão em maior ocorrência 
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nos meses de março e setembro, sendo que um dos picos (mês de março) coincide com o 

período de produção da própolis verde (Figura 17). Logo a identificação de plantas com 

a presença de galhas verdes sugere uma área promissa para produção da própolis no 

período posterior.  

 

Figura 17 - Flutuação anual de galhas verdes, galhas secas e produção de própolis 

 

4.4 Estimação sequencial bayesiana da proporção da infestação de galhas em 

alecrim do campo 

A partir do estudo da técnica de estimação sequencial bayesiana da proporção e 

da rotina da análise desenvolvida de acordo com Brighenti (2011), foi elaborado em 

Delphi, o software para estimação de proporção p, para utilização em qualquer situação 

em que se faça necessária tal estimação. 

Á utilização da técnica e do software foram inicialmente testados em áreas de 

alecrim do campo em que já foram instalados apiários, verificando-se a correlação entre 

a produção de própolis e a presença de galhas do psilídeo.  

Para realizar a estimação da proporção de galhas em áreas com alecrim do campo, 

foi a aplicada a técnica de estimação sequencial bayesiana a dados reais, obtidos de 

coletas em três áreas rurais em São João del Rei, MG (S 21° 17' 48" e W 44° 10' 18"). 

Admitiu-se o custo 10-3 e os hiperparâmetros α=1 e β=3 da priori. A estimação foi 

realizada em etapas para melhor execução, como aplicados em: 

set/11 dez/11 abr/12 jul/12 out/12 jan/13

galha verde

galha seca

propolis
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a) Coleta em área com grande densidade de arbustos, próximos a mata nativa, localizada 

na zona rural de São João del Rei-MG. 

 

 Planta 01 – galha ausente 

 

Como r0 > r1 continua-se a amostragem 

 

 Planta 02 – galha presente 

 

Como r0 > r1 continua-se a amostragem 

 Planta 03 – galha presente 

 

 Como r0 > r1 continua-se a amostragem 

 

 Planta 04 – galha presente 

 

 Como r0 < r1 para-se a amostragem, com n=4. Logo a proporção estimada é: 
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4.5 Software de estimação sequencial bayesiana da proporção da infestação 

de galhas em alecrim do campo 

Na primeira sessão do software encontra-se a entrada de dados da análise e 

parâmetros para o inicio da estimação da proporção, tais como as descrições do titulo, 

data da amostragem, objeto de estudo, proporção inicial, variação e custo da amostragem 

(Figura 18). A proporção inicial e a variação incluídas pelo usuário serão utilizadas para 

definição dos parâmetros da distribuição a priori.  Para cada observação realizada deve 

ser marcado o item “ausente” ou “presente” referente a cada ensaio de Bernoulli, e então 

os cálculos serão executados. Cada tópico apresenta uma janela com opção de ajuda para 

esclarecimento ao usuário sobre a utilização de tais parâmetros (Figura 19).   

Para definição dos parâmetros iniciais, os apicultores foram questionados sobre as 

condições de instalação de apiários nas áreas para possível produção de própolis.  As 

questões eram sobre a possível presença de galhas, a variação desta presença e, também, 

de acordo com a facilidade de acesso, foi definida a variável denominada “custo”.  

Estão, nas áreas visitadas, a produção de própolis verde foi classificada em três 

níveis: alta, média ou baixa. A partir desta classificação, o software calculava os 

parâmetros da distribuição a priori e então iniciava-se a coleta de dados. Para cada planta 

de alecrim do campo avaliada aleatoriamente, verificava-se a ausência ou presença de 

galhas do psilídeo e esta era registrada no local indicado no software. Então, a mensagem 

para continuar a amostragem é exibida até que o critério de estimação sequencial 

bayesiano fosse atingido, momento em que, a proporção estimada é fornecida juntamente 

com o tamanho amostral final. 

Após feita a estimação o usuário tem acesso a todos os itens do calculo da media 

a posteriori da parâmetro desejado. Os itens proporção, variação e o custo marcados pelo 

usuário, serão utilizados para calcular os valores de alfa e beta para calculo da media a 
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posteriori. Neste mesmo relatório (Figura 20) é possível verificar o número de 

observações e o somatório das presenças observadas. 

 

 

Figura 18 - Página inicial do software de Estimação Sequencial Bayesiana, para seleção 

de área para instalar apiários destinados a produção de própolis 

 

  

Figura 19 - Destaque do tópico de ajuda Figura 20 - Relatório com o resultado da 

Estimação Sequencial Bayesiana 

  

 

Após conclusão do processo os dados são armazenados no item “Dados 

Registrados”, onde o usuário poderá ter acesso a todos as analises já feitas (Figura 21). 

Também esta disponível a opção de exibição do gráfico de evolução da analise 

(Figura 22). 
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Na página principal do software é possível exportar os dados para uma planilha 

do Excel e assim disponibilizar uma ferramenta a mais para o usuário (Figura 23). 

  

Figura 21 - Memoria de calculo interna Figura 22 - Gráfico evolução da amostragem 

 

Figura 23 – Memoria de calculo exportada para o Excel 

 

Afim de avaliar o desempenho do software foi utilizado na avaliação de 31 áreas 

de alecrim do campo, visando auxiliar o produtor na tomada de decisão de quais as 

melhores áreas para instalação dos apiários. As áreas foram escolhidas aleatoriamente na 

microrregião de São João Del Rei–MG (Tabela 2). 

Para correlação entre a classificação da área, segundo a produção da própolis e 

aproporção estimada da infestação de galhas de psilídeos (Figura 24), verifica-se que 
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existe correlação positiva significativa (r = 0,44; valor-p = 0,026), indicando a relação 

entre a proporção estimada pelo produtor, quanto a classificação dos apiários próximos 

as áreas de alecrim, e a proporção estimada de infestação de galhas de psilideos pelo 

software.  

A proporção frequentista estimada da infestação de galhas de psilídeos apresentou 

alta correlação (Figura 25) com a proporção estimada pelo software, 

(r = 0,99; valor-p<< 0,001), o que viabiliza seu uso para identificar novas áreas para 

implantação de apiários propolinizadores. 

A escolha da área para instalação de novos apiários é um fator essencial para 

otimizar o lucro do apicultor, sendo que as técnicas de estimação de proporção de galhas 

em alecrim, através do uso do software de estimação sequencial Bayesiana, podem 

auxiliar na seleção das áreas mais propicias a produtividade da própolis verde. Além 

disso, o uso de ferramentas computacionais pode auxiliar a pesquisa, em campo de 

pesquisadores e produtores, como ferramenta para manipulação de dados. 

A técnica de estimação foi eficiente para todos os casos em que se considerou o 

custo por amostragem “baixo”, por consequência, um tamanho de amostra maior. Nos 

casos em que a produção de própolis foi considerada alta e a proporção de infestação na 

área de alecrim do campo foi inferior a 60%, notou-se que foi utilizado pequeno tamanho 

amostral por se considerar um alto custo para amostragem devido a dificuldade de acesso 

ao local. 

Pode-se perceber que as áreas com proporção de infestação de galhas superior a 

60% foram aquelas classificadas incialmente pelo produtor como de alta produtividade 

de própolis verde. A partir das informações obtidas, foram avaliadas as estimações e 

classificadas as proporções para recomendação aos produtores da proporção de chance 

para instalação de novos apiários. 
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Tabela 2 – Valores obtidos com aplicação do software em 31 áreas distintas 

 

 

 

 

Área S W 

Classificação 

da produção a 

priori 

N° de 

plantas 

observadas 

N° de 

plantas 

infestadas 

Proporção 

frequentista (%) 

Proporção 

estimada(%) 

01 21°09’ 44°20’ Baixa (20%) 13 6 46 45 

02 21°05’ 44°13’ Média (50%) 26 19 73 72 

03 21°04’ 44°13' Alta (80%) 25 20 80 80 

04 21°03’ 44°11’ Alta (80%) 29 13 45 45 

05 21°03’ 44°10’ Alta (80%) 12 3 25 27 

06 21°02’ 44°17’ Média (50%) 23 20 87 85 

07 21°02’ 44°16’ Média (50%) 28 13 46 47 

13 21°29’ 44°16’ Média (60%) 25 19 76 75 

14 21°29’ 44°16’ Média (50%) 12 5 42 43 

15 21°29’ 44°17’ Alta (70%) 22 19 86 86 

16 21°31’ 44°18’ Média (50%) 12 9 75 72 

17 21°30’ 44°19’ Média (50%) 11 9 82 78 

18 21°31’ 44°20’ Baixa (30%) 26 19 73 71 

19 21°29’ 44°20’ Alta (80%) 25 20 80 80 

20 21°28’ 44°20’ Alta (80%) 06 4 67 68 

21 21°26’ 44°20’ Média (50%) 26 19 73 72 

22 20°91’ 44°25’ Alta (70%) 12 9 75 75 

23 20°91’ 44°25’ Alta (70%) 12 8 67 66 

24 20°91’ 44°25’ Alta (80%) 20 18 90 89 

25 20°96’ 44°21’ Alta (70%) 11 9 82 81 

26 20°97’ 44°21’ Baixa (30%) 12 4 33 33 

27 20°97’ 44°21’ Baixa (30%) 10 1 10 12 

28 20°97’ 44°21’ Média (50%) 12 7 58 57 

29 20°91’ 44°25’ Alta (70%) 12 8 67 67 

30 20°91’ 44°25’ Alta (70%) 11 9 82 81 

31 20°91’ 44°25’ Alta (80%) 24 19 79 79 
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Figura 24 - Correlação entre a classificação da área e a proporção estimada da infestação 

de galhas de psilídeo 

 

 

Figura 25 - Correlação entre a proporção estimada de infestação de galhas de psilídeo no 

contexto frequentista versus Bayesiano. 

 

Nos casos em que a possibilidade de instalação do apiário para produção de 

própolis foi considerada alta a infestação foi estimada em 71%, com média de 16 plantas 

avaliadas. A maior discrepância foi observada para a área 5, que teve baixa infestação 

estimada, em que notou-se a utilização de pequeno tamanho amostral por se considerar 

um alto custo para amostragem devido a dificuldade de acesso ao local. Áreas com 

infestação de galhas inferior a 40,25% não são recomendadas para instalação de apiários 

visando a produção de própolis verde. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os critérios de produção, visitação e presença de galhas foram uteis para 

determinação de áreas de produção de própolis verde. 

A produção de própolis na região de Campo das Vertentes ocorre principalmente 

de dezembro a abril com maior índice de produção no mês de março com média de 154 

g de própolis/colmeia. 

A visitação de abelhas, em alecrim do campo, apresenta um pico durante o mês 

de março, 1,3 ± 1,9 visitas/planta/hora, o que evidencia a origem da própolis verde, e um 

segundo destaque em setembro, com floração do alecrim do campo, efetua-se a busca por 

pólen. 

Galhas verdes apresentam maior proporção na região, durante o mês de agosto, 

com média geral de 17,36 galhas verdes/planta.  

A estimação Sequencial Bayesiana é útil para determinação do parâmetro 

proporção da Binomial. O software desenvolvido facilita os cálculos para a estimação de 

proporções de planta de alecrim do campo com galhas verdes.  

Áreas em que a proporção de infestação de galhas B. dracunculifoliae for estimada 

em valores iguais ou maiores que 71% pela inferência sequencial Bayesiana, são as mais 

propicias para instalação de novos apiários destinados a produção da própolis verde. 
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