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RESUMO 

 

As abelhas possuem uma estreita relação com as plantas baseada na visita floral, para 

suprirem suas necessidades nutricionais. Entre as espécies mais visitadas por elas está 

o alecrim do campo Baccharis dracunculifolia (Asteraceae), do qual, através da coleta 

de sua resina é produzida a própolis. O psilídeo Baccharopelma dracunculifolie 

(Hemiptera: Psyllidae) é um inseto galhador que ataca espécies de alecrim do campo 

e como defesa essa planta libera compostos que, supostamente, aumenta a atratividade 

das abelhas. Objetivou-se investigar a relação da visitação das abelhas no alecrim do 

campo com a infestação de galhas do psilídeo, visando selecionar plantas com maior 

potencial para produção da própolis para possível propagação. As coletas de dados 

foram realizadas semanalmente em 5 plantas de alecrim do campo por 5 minutos de 

setembro de 2012 a agosto e 2013 em Resende Costa-MG. Avaliou-se o número de 

abelhas visitantes e número de galhas verdes e secas. Reportou-se a produção de 

própolis verde comercializada pela Associação de Apicultores de São João del Rei e 

Região. Para verificar a eficiência da propagação do alecrim do campo por estaquia, 

testou-se 3 ambientes, ao ar livre, em casa de vegetação climatizada ou sombrite. Os 

dados foram ajustados ao modelo de Poisson e verificados pelo teste χ
2
. Realizou-se a 

ANOVA para testar o efeito da sazonalidade e a Análise de Componentes Principais 

para verificar o agrupamento entre variáveis. A visitação de abelhas foi maior no 

verão e contrária as galhas secas. Possivelmente a baixa contagem de galhas secas 

pode ser um indicador da presença de abelhas. Estes foram também os fatores que 

apresentaram maior influência na variabilidade das plantas, a planta 5 se destacou 

sendo indicada para propagação. A propagação do alecrim do campo depende da 

adição do hormônio de crescimento e da manutenção em casa de vegetação.  

Palavras- Chave: Visitação, Poisson, Componentes principais. 

 



XVI 

 

ABSTRACT 

 

Honeybees have a relationship with the plant based floral visit to meet their nutritional 

needs. Among the species most frequently visited by them are Rosemary field 

Baccharis dracunculifolia (Asteraceae) by collecting their resin is produced propolis. 

The psyllid Baccharopelma dracunculifolie (Hemiptera: Psyllidae) is a galling insect 

that attacks species of Rosemary field and a defense that plant releases compounds 

that supposedly increases the attractiveness for bees. This study aimed to investigate 

the visitation of bees in the Rosemary infestation and galling psyllid relationship to 

select plants with the greatest potential for production of propolis for possible spread. 

The data collections were performed weekly in 5 Rosemary plants for 5 minutes in the 

period September 2012 to August 2013 in Resende Costa-MG. We evaluated the 

number of bees and number of dried or green galls. Reported to produce propolis 

marketed by Beekeepers Association in São João del Rei. Were tested 3 environments 

to check the efficiency of propagation of rosemary: outdoors and in a greenhouse with 

shading and heated. The data were adjusted the Poisson model and verified by χ
2
. We 

conducted ANOVA to test the effect of seasonality and the Principal Component 

Analysis to check the clustering between variables. The visitation of bees was higher 

in summer and contrary to score dried galls. Possibly the low count dried galling 

could be an indicator of the presence of bees. These were also the factors that had the 

greatest influence in the variability of plants then the plant 5 stood out. The spread of 

rosemary field depend on the addition of growth hormone and home maintenance 

acclimatized vegetation. 

Keywords: Visitation, Poisson, principal components. 
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1. INTRODUÇÃO   

  

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

suprirem suas necessidades nutricionais. O pólen e o néctar encontrado nas flores 

constituem basicamente sua única fonte de alimento.  Entre as espécies mais visitadas 

por essas abelhas está o Baccharis dracunculifolia (Asteraceae) que é uma planta 

arbustiva que ocorre no cerrado brasileiro, popularmente conhecido como alecrim do 

campo (Fagundes, et al. 2005). 

Na maioria das plantas de alecrim do campo são encontradas galhas, que são 

respostas morfogenéticas de plantas a induções, mecânicas ou químicas, provocadas por 

organismos indutores denominados galhadores como insetos, vírus, bactérias ou fungos. 

O inseto forma galhas nas plantas, o que leva a liberação de compostos voláteis como 

artifício de defesa. Defesa não é a única consequência destas substâncias, pois ocorre 

também atração de abelhas. No caso do alecrim do campo, o inseto galhador é o 

Baccharopelma dracunculifoliae (Hemiptera: Psyllidae). É através da coleta de resina 

pelas abelhas nesta planta que ocorre a produção da própolis verde de alto valor 

comercial (Espirito-Santo & Fernandes, 2004).  

A própolis verde é produzida principalmente no estado de Minas Gerais e é um 

produto tipicamente brasileiro. Devido ao fato de ser altamente eficaz no combate a 

uma série de microrganismos, é altamente valorizada no mercado internacional, sendo 

que, somente no Japão, movimenta um mercado da ordem de setecentos milhões de 

dólares ao ano. Assim, são necessárias pesquisas abordando critérios para seleção e 

propagação do alecrim do campo mais atrativas, para a produção dessa própolis 

(Machado et al., 2012).  

 O objetivo deste trabalho foi investigar a relação da visitação das abelhas no B. 

dracunculifolia (Asteraceae) com a infestação de galhas do psilídeo B. dracunculifoliae 
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(Hemiptera: Psyllidae), visando selecionar plantas com maior potencial para produção 

da própolis verde, para possível propagação. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. VISITAÇÃO DE ABELHAS EM PLANTAS 

 

As atividades externas de voo das abelhas, chamada forrageamento, estão 

associadas à coleta de néctar, pólen e resina e transporte de lixo para fora da colônia. O 

comportamento de forrageamento das abelhas é dado pela relação custo/benefício, em 

que, o custo é dado pelos recursos gastos e possíveis problemas durante o voo como 

predação, superaquecimento do corpo, e outros riscos associados.  E os benefícios são 

os ganhos nutricionais, energético e aquisição de material (resina). Os padrões de 

forrageamento são determinados tanto por fatores intrínsecos (número de indivíduos, 

condição de desenvolvimento da colmeia, idade da abelha) quanto extrínsecos (luz 

solar, vento, umidade, inimigos naturais e temperatura) (Carvalho et al., 2007). 

As abelhas são os principais agentes polinizadores de plantas, das quais retiram 

néctar, pólen e resinas. Quantidades diárias de proteínas, carboidratos, vitaminas, sais 

minerais e água, são encontrados no pólen e mel, os quais compõem a dieta 

indispensável para o desenvolvimento das colônias. O pólen é a fonte principal de 

proteína e vitaminas, importante para o desenvolvimento completo das larvas, abelhas 

recém-nascidas e rainha. O mel é produzido pelas abelhas a partir do néctar recolhido de 

flores e processado pelas enzimas digestivas desses insetos, sendo armazenado em favos 

para servir-lhes de alimento. A resina é utilizada para produção da própolis que é 

utilizada na vedação e defesa de seus ninhos (Carvalho et al., 2007).  
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A interação dos insetos e as plantas é fundamental para que se possa garantir o 

funcionamento equilibrado dos ecossistemas terrestres, isso porque os polinizadores são 

imprescindíveis para a reprodução sexual das plantas superiores e consequentemente 

para produção sustentável (Chambó et al., 2010; Rolim et al., 2011). 

A principal receita dos apicultores ser proveniente do mel colhido e da própolis 

coletada (Wolf, 2008).  O processo de polinização das plantas é definido como o 

transporte de grãos de pólen de uma flor para ou entre estruturas reprodutivas de uma 

mesma flor, podendo ser na mesma planta ou em plantas diferentes. Esse processo é 

fundamental para as espécies vegetais que necessitam da polinização cruzada. A 

intensidade e eficiência da polinização, entretanto, são dependentes de vários (Wolf, 

2008; Rolim et al., 2011; Gomes et al., 2012). 

As abelhas são consideradas grandes polinizadores, sendo que cerca de 80% das 

plantas com flores são polinizadas por elas (Gomes et al., 2012), uma vez que as 

mesmas dependem das plantas para a alimentação e manutenção de sua colônia. Uma 

vez que possuem enorme diversidade de espécies, visitam constantemente as flores e 

apresenta pêlos por todo o corpo, facilitando a aderência e o transporte de grãos de 

pólen, favorecendo a polinização e a fecundação das plantas (Gomes et al., 2012). 

Estes insetos são considerados o grupo de organismos mais importante para a 

polinização de milhares de espécies de plantas que florescem em nosso país. Se esta 

interação for rompida, não há solução alternativa disponível pela humanidade e a 

consequência prevista seria uma catástrofe no aspecto econômico e ambiental (Wolf, 

2008).  

O conhecimento de aspectos a respeito da interação planta e seu agente 

polinizador são de grande importância. Dados como o período de visitação às flores 

pelas abelhas é bastante variado e dependem de vários fatores, como a espécie vegetal, a 
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disponibilidade de recursos florais e a influência das variáveis climáticas (Rolim et al., 

2011). 

2.2. PROPÓLIS 

 

A palavra própolis deriva do grego “pro” que significa defesa e “polis” que 

significa cidade. A própolis é um produto natural resinoso produzido pelas abelhas a 

partir de substâncias coletadas em diferentes partes das plantas, como brotos, casca, 

botões florais e exsudatos resinosos (Marcucci, 1995; Burdock, 1998). As abelhas 

transportam estas substâncias até a colmeia e as modificam por meio da adição de cera, 

pólen e produtos do seu metabolismo, como a enzima salivar β-glicosidase, aumentando 

a sua ação farmacológica (Park et al.,1998; Pinto et al., 2001; Park et al., 2002; 

Stradiotti et al., 2004; Fischer et al., 2008). 

A própolis é utilizada pelas abelhas para se protegerem contra ação de 

intempéries do meio ambiente, como fechar frestas e aberturas na colmeia, evitando 

predadores e oscilações térmicas; revestindo os alvéolos antes da oviposição da rainha, 

mantendo livres de microrganismos e agentes patogênicos, mumificando cadáveres de 

insetos e outros animais dentro da colônia, quando elas não conseguem arrasta-los para 

fora, impedindo sua putrefação, ou seja, a própolis é utilizada para isolar tudo que esteja 

relacionado à defesa sanitária e que comprometa a sobrevivência da colônia (Brighenti 

et al., 2006; Silva, 2009). 

A própolis é coletada pelas abelhas de numerosas espécies de árvores (amieiro, 

vidoeiro, palmeira, pinheiro, choupo e salgueiro). Portanto, sua composição química 

depende da flora da região onde é produzida e da época do ano em que é coletada.  

(Bankova et al, 2000; Marcucci, 2000; Morastica Junior et al., 2008; Martinez & 

Soares, 2012).  
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A composição da própolis pode variar se coletada da casca, das gemas apicais e 

axilares, dos frutos e exudatos provocados por cortes do caule. As resinas são 

sintetizadas por células secretoras e, no caso de ductos secretores, por células epiteliais. 

As substâncias produzidas podem variar entre resinas, mucilagens, látex e substâncias 

lipofílicas. A síntese e liberação podem ocorrer normalmente pela planta ou ser 

induzidas por fatores externos. No caso de lesões do tecido vegetal, estas substâncias 

são liberadas como mecanismos de defesa da planta. Portanto, a própolis tem a origem 

muito mais complexa do que qualquer outro material coletado pelas abelhas (Crane, 

1990; Roubik, 1992). 

De acordo com Park et al (2000), a composição química da própolis e de outros 

produtos da colmeia varia de acordo com a diversidade da flora apícola da cada região, 

período de seca, estação do ano, clima e modo de incorporação das diversas substâncias 

elaboradas pelas abelhas. A composição química da própolis ainda não está definida e é 

bastante complexa, sendo que mais de 300 substâncias já foram isoladas (Ghisalberti, 

1979; Marcucci, 1996). Os principais benefícios de saúde de própolis estão relacionados 

ao seu conteúdo de flavonóides e outros compostos fenólicos (Bankova et al, 2000).  

Na literatura cita-se mais de 150 constituintes identificados na composição da 

própolis. Os compostos fenólicos constituem mais de 50% do peso total. A presença de 

flavonóides é responsável pela coloração da própolis, que varia do amarelo-esverdeado 

até o marrom-escuro, sendo que esta variação é dependente de sua origem e da idade 

(Crane, 1990; Oliveira & Bastos, 1998). 

A própolis tem importância para o homem no uso veterinário (cicatrização de 

feridas, cortes pós-operatórios, no combate de hemorragias, no tratamento de mastite); 

na agricultura (no tratamento de doenças de plantas), na indústria de cosméticos, nas 



22 

 

indústrias de alimentos e farmacêuticas por melhorar a saúde e prevenir doenças (Costa 

& Oliveira, 2005; Silva, 2009). 

Devido as suas propriedades farmacológicas, a própolis tem ocupado lugar de 

destaque no mercado nacional e internacional de produtos apícolas. Sua inserção se 

deve, essencialmente, às inúmeras constatações das diversas atividades biológicas. A 

própolis de maior aceitação no mercado internacional é a de cor verde que constitui um 

produto tipicamente brasileiro, apresenta aroma suave e textura consistente. Devido ao 

fato de ser altamente eficaz no combate a uma série de microrganismos, é altamente 

valorizada no mercado internacional, no qual, atualmente, o Japão é o principal 

importador desse produto nacional (Lima, 2006; Martinez & Soares, 2012). Como 

consequência, observou-se incremento do valor agregado ao produto, sendo este um dos 

importantes indicadores que representam a cadeia produtiva apícola (Silva, 2009). 

A própolis verde é produzida a partir da coleta de resina do broto do arbusto 

alecrim do campo (Baccharis dracunculifolia - Asteraceae), que é endêmica em várias 

regiões do Brasil. Entretanto, por razões ainda desconhecidas, essa própolis é produzida, 

fundamentalmente, no sul, leste, centro e zona da mata de Minas Gerais, leste de São 

Paulo, norte do Paraná e em regiões serranas do Espírito Santo e Rio de Janeiro (Bastos, 

2001; Martinez & Soares, 2012).  

O interesse global de pesquisas em própolis tem duas justificativas: a primeira, 

devido a suas características de panaceia. De certa maneira, essas características 

também atrapalham sua aceitação, já que profissionais de saúde tendem a desconfiar de 

suas eficácias devido a lhe serem atribuídas dezenas de atividades biológicas 

simultaneamente. A segunda é devida ao seu alto valor agregado, pelo qual um frasco 

do extrato alcoólico é vendido no Brasil por cerca de 5 a 10 reais, mas chegando a 

custar US$ 200 em Tóquio. Este alto valor agregado em Tóquio pode justificar em parte 
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o interesse dos japoneses na própolis, principalmente a própolis brasileira (Machado et 

al., 2012). 

A produção de própolis no Brasil é estimada em torno de 100 toneladas anuais, 

sendo grande parte destinada à exportação, tanto na forma bruta como em produtos 

manufaturados, alcançando elevados preços no comércio exterior e representando uma 

importante fonte de renda. O Brasil é atualmente o terceiro maior produtor de própolis 

do mundo, perdendo apenas para a Rússia e a China. Embora produza de 10 a 15% da 

produção mundial, o Brasil atende a cerca de 80% da demanda japonesa. (Machado et 

al., 2012). 

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

própolis (Park et al., 2000). Dados da Federação de Apicultores de Minas Gerais 

revelam que a própolis produzida no Estado é considerada a melhor do mundo no 

mercado japonês, onde o quilograma do produto saltou de US$ 5 para US$ 200 nos 

últimos anos. Logo áreas com presença de alecrim do campo são ditas promissoras 

produtoras de própolis. No entanto, recentemente tem-se notado em campo que há 

plantas do alecrim do campo que são mais atraídas pela Apis mellifera. Esse fato foi 

observado através das injúrias observadas em algumas plantas e relatado por apicultores 

em eventos recentes da área (Maróstica et al., 2008). Segundo São-Thiago et al. (2008) 

essa maior atratividade ocorre pela liberação de compostos voláteis do Baccharis 

(Asteraceae) como mecanismo de defesa a insetos herbívoros, merecendo especial 

atenção neste caso, o psilídeo Baccharopelma dracunculifoliae (Hemiptera: Psyllidae) 

(Espírito-Santo & Fernandes, 2004). Assim, deve-se avaliar a infestação de galhas em 

áreas de alecrim do campo antes de instalar um apiário. 

Apesar da posição de destaque na produção e comércio da própolis, e de possuir 

a quinta maior produtividade científica no assunto, a atividade de pesquisa no Brasil não 
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reflete em números, nem em conteúdo, o interesse internacional que a própolis 

brasileira possui, principalmente para os japoneses (Machado et al., 2012).  

Muitos fatores influenciam no forrageamento das abelhas e no custo energético 

gasto para regular a temperatura corpórea durante o vôo.  Os fatores meteorológicos são 

uns dos principais, isto porque cerca de 80% da energia metabolizada pelos músculos 

durante o vôo é perdida sob forma de calor e sabe-se que a temperatura corporal letal 

varia entre 45º e 50ºC para as abelhas. Acredita-se que as abelhas iniciam, aumentam ou 

diminuem o ritmo das atividades de forrageamento influenciadas pelas condições 

climáticas, principalmente pela temperatura (Carvalho et al., 2007).  

A qualidade e a quantidade de própolis produzida em cada colmeia é 

influenciada por vários fatores. Entre outros fatores pode-se citar: luminosidade, 

pluviosidade, tipo de coletor utilizado, alimentação energética e proteica. Finalmente, a 

genética utilizada nos apiários destinados à produção de própolis verde também deve 

ser considerada, pois, é uma característica quantitativa que pode ser facilmente utilizada 

num programa de melhoramento genético (Lima, 2006; Martinez & Soares, 2012).  

 

2.3. ALECRIM DO CAMPO Baccharis dracunculifolia (Asteraceae) 

 

A família Asteraceae é o grupo sistemático mais numeroso dentro das 

Angiospermas, compreendendo cerca de 1.100 gêneros e 25.000 espécies. São plantas 

de aspectos extremamente variado, incluindo principalmente pequenas ervas ou 

arbustos e raramente árvores. Cerca de 98% dos gêneros são constituídos por plantas de 

pequeno porte, e são encontradas em todos os tipos de habitat, mas principalmente nas 

regiões tropicais montanhosas na América do Sul (Ferronatto et al., 2007). 

Um dos gêneros presentes na família Asteraceae é o Baccharis, caracterizado 

botanicamente por apresentar espécimes na forma de arbustos conta com 
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aproximadamente 400 espécies. No Brasil estão descritas 120 espécies de Baccharis, 

com a maior parte delas encontradas principalmente no sul e sudeste do país, 

principalmente nas regiões de campos de altitude que constituem em biomas que 

compreendem uma série de formações dominadas por gramíneas e arbustos, restritas às 

regiões mais elevadas da Mata Atlântica (Budel et al., 2004; Alencar et al., 2005). 

O estudo de espécies do gênero Baccharis (Asteraceae) tem mostrado avanços 

devido ao seu reputado uso na medicina. As espécies medem em média de 0,5 a 4,0 m 

de altura e sua floração ocorre no fim da estação chuvosa, apresentando pico no mês de 

novembro. Sua fitoquímica destaca a ocorrência de flavonoides, diterpenos lábdanos e 

clerodanos (Verdi et al., 2005). 

Entre as espécies mais utilizadas para fins medicinais está a Baccharis 

dracunculifolia (Asteraceae) que é uma planta arbustiva que ocorre no cerrado 

brasileiro, de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul (Ferronatto et al., 2007). É também 

popularmente conhecida como alecrim do campo, alecrim de vassoura, vassourinha, 

vassoura, carqueja ou cilca. Estudos recentes mostraram diversas atividades biológicas 

como: antiulcerogênica, imunomoduladora (Missima et al., 2007), citotóxica, 

anticariogênica (Leitão et al., 2004).  O B. dracunculifolia (Asteraceae), nativo do 

Brasil, foi considerada uma planta invasora de pastagens e erradicada de muitas regiões 

em função disto. No entanto, atualmente sabe-se que através da coleta de resina pelas 

abelhas nesta planta é que ocorre a produção da chamada própolis verde de alto valor 

comercial. A B. dracunculifolia (Asteraceae) tem sido a fonte botânica mais importante 

para a produção de própolis verde (Midorikawa et al., 2001; Park et al., 2002; 

Kumazawa et al., 2003) para a qual têm sido atribuídas inúmeras atividades biológicas. 

As mudas podem ser produzidas através de sementes e também disseminadas por 

autopropagação (Morástica Junior et al., 2008). 
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2.3.1. PSILÍDEO Baccharopelma dracunculifoliae (Hemiptera: Psyllidae) 

 

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

hospedeiro e alimentação, ocorrendo principalmente em brotações. Altas populações 

podem tornar-se nocivas, pois provocam depauperamento das plantas pelas ações 

tóxicas da saliva injetada durante sua alimentação. Muitos psilídeos causam 

deformações no limbo foliar ao sugar a seiva formando galhas. As chamadas galhas são 

respostas morfogenéticas da planta a induções, mecânicas ou químicas, induzidas por 

organismos denominados 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 & 

Fernandes, 2004). 

O ciclo de vida de um psilídeo é de 15 a 40 dias podendo variar conforme a 

temperatura, sendo mais curto em locais quentes e mais longos em locais com 

temperaturas mais amenas. Os adultos são pequenos (2-5 mm), possuem 2 pares de asas 

em ambos os sexos, suas antenas têm 10 segmentos, tarsos com 2 segmentos e 2 garras. 

Eles se alimentam de seiva do floema e são muito seletivos a espécie atacada. Os ovos 

são depositados na superfície do tecido vegetal e ficam recobertos com secreção. 

Quando produzem galhas, as ninfas vivem dentro das galhas. As ninfas não se 

assemelham aos adultos e também ficam recobertas por secreção. Os adultos se 

assemelham a cigarras em miniatura e além de voar são também saltadores (Arduin et 

al., 2005).  

Insetos galhadores vivem em estreita interação com suas plantas hospedeiras. 

Como consequência desta estratégia de vida, estes organismos são profundamente 

influenciados pelas características da planta atacada, como taxas de crescimento dos 
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ramos, produção de folhas, flores e frutos, concentração de substâncias químicas e 

conteúdo de água e nutrientes em seus tecidos (Stone & Schönrogge, 2003). 

Em galhas induzidas por insetos, 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. Entretanto, em algumas galhas não há formação de tecido 

nutritivo: os indutores alimentam-se de seiva ou de hifas de fungos. A planta em reposta 

da ação desses insetos passa a emitir substâncias como mecanismos de proteção, 

inclusive de compostos voláteis, aumentando a atratividade de abelhas (Arduin & 

Kraus, 2005). 

Dentre os psilídeos pode-se citar o Baccharopelma dracunculifoliae (Hemiptera: 

Psyllidae) que é um inseto galhador que ataca exclusivamente espécies de Baccharis, 

nas quais induz uma galha foliar elíptica (Burckhardt et al. 2004) (Figura 1). Sabe-se 

que é através da coleta de resina pelas abelhas africanizadas nesta planta é que ocorre a 

produção da chamada própolis verde de alto valor comercial (Maróstica Junior et al., 

2008).  

 

Fonte: Resende, 2013. 

Figura 1 - Galhas provocadas por Baccharopelma dracunculifoliae (Hemiptera: 

Psyllidae) em folhas de alecrim do campo. 
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O inseto B.dracunculifoliae (Hemiptera: Psyllidae) deposita de 1 a 4 ovos 

exatamente na bainha da folha do alecrim do campo, o que provoca uma transformação 

gradual da folha, que vai se fechando ao redor dos ovos: é a formação de uma galha. Os 

ovos são dotados de uma espécie de dardo que os mantém espetados na bainha da folha 

enquanto aguardam o fechamento da galha e aí permanecem amadurecendo enquanto 

sugam na veia principal da folha. As ninfas saem de dentro dos ovos depois de vários 

dias e passam a se alimentar de excreções produzidas pelo metabolismo da folha 

transformada em galha (Arduin, et al.,2005). 

Uma ninfa de B. dracunculifoliae (Hemiptera: Psyllidae) em fase adiantada de 

desenvolvimento, possui pouco mais de 1 mm quando perfura e deixa a galha (Figura 

2). Várias partes do corpo da ninfa normalmente apresentam-se cobertas por secreção 

existente no interior da galha (Fagundes, 2011). 

 

Fonte: http://naturaetchimia.wordpress.com/2012/07/18/galls-comfortable-nursery-

treehouses/ 

Figura 2 – Ninfa de Baccharopelma dracunculifoliae (Hemiptera: Psyllidae) em fase 

adiantada. 

 

Segundo Espírito – Santo & Fernandes (2004) a maior abundância de galhas 

ocorreu no inicio da estação chuvosa, em outubro. A abundância decresceu durante o 

resto da estação chuvosa e permaneceu baixa durante a estação seca, com uma tendência 
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de aumento no inicio da estação chuvosa seguinte. Em contraste, as abundâncias de 

galhas em B. dracunculifolia (Asteraceae) e B. concinna não apresentaram um padrão 

claro de variação com o clima. As galhas de B. dracunculifoliae (Hemiptera: Psyllidae)  

apresentaram 2 picos de abundância, no início da estação chuvosa (novembro – 

dezembro) e início da seca (maio – junho) em Minas Gerais (Bastos et al., 2011). 

  

2.3.2. PROPAGAÇÃO 

 

A propagação vegetativa pode ser alcançada mediante técnicas de macro ou 

micropropagação. A macropropagação envolve os métodos de estaquia, miniestaquia, 

enxertia e alporquia (Zuuffellat-Ribas & Rodrigues, 2001).  

A micropropagação é realizada através da proliferação de gemas axilares, por 

embriogênese somática ou cultura de tecidos (Torres et al., 2000). Quando esse 

processo ocorre via ápices caulinares existem a vantagem da manutenção das 

características da planta mãe, sendo possível obter a partir de uma única planta, um 

banco de plantas homogêneas para estudo (Kajiki & Shepherd, 2006). 

Nas últimas décadas muitos esforços têm sido realizados para viabilizar a 

produção através do cultivo in vitro. Resultados positivos foram relatados em muitos 

sistemas estabelecidos, com a obtenção de uma produção in vitro maior do que o cultivo 

tradicional. Quando o objetivo é a produção in vitro há necessidade de estabelecimento 

de protocolo eficiente. No entanto, a produção em escala comercial tem se restringido a 

poucos produtos, pois, para muitas plantas, o cultivo in vitro resulta em produção baixa 

ou nula do composto desejado, como é o caso de algumas espécies de Baccharis, já que 

são raros os estudos biotecnológicos nesse gênero (Bona et al, 2005). 
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Kajiki (2004) com a finalidade de obter rapidamente um grande número de 

plantas com as mesmas características da planta mãe tentou desenvolver protocolos de 

micropropagação para as duas espécies do gênero Baccharis, sendo B. tridentata e o B. 

dracunculifolia (Asteraceae). A micropropagação de B. tridentata foi estabelecida 

através da ápice caulinares de uma única planta, permitindo a formação de um banco de 

plantas homogêneas que foram utilizadas como fonte de explantes para os experimentos 

posteriores. Foi desenvolvido o protocolo de aclimatação para esta espécie, com 80% de 

sobrevivência das plantas no ambiente ex-vitro. Já para B. dracunculifolia (Asteraceae), 

devido a intensa oxidação dos explantes, a micropropagação foi possível somente 

através da germinação de sementes. A forte recalcitrância ao cultivo in vitro dificultou o 

prosseguimento dos experimentos com esta espécie. 

Bona et al. (2005) estudaram o efeito de diferentes partes do ramo e substratos 

na estaquia de B. articulata, B. trimera e B. stenocephala, concluindo que a posição da 

estaca de B. trimera  não afetou a porcentagem de enraizamento, massa seca de raízes e 

número de raízes emitidas por esta estaca, ocorrendo maior porcentagem de estacas 

brotadas das partes mediana e basal. Para B. articulata e B. stenocephala, houve 

tendência das estacas apicais e medianas apresentarem maior enraizamento e 

desenvolvimento das raízes. Os substratos testados não apresentaram diferenças 

significativas para as variáveis analisadas em B. trimera, mas para B. articulata e B. 

stenocephala a areia foi o pior substrato. 

Silva et al. (2003) ao trabalharem com B. trimera observaram que ocorreu 

ausência de sobrevivência em explantes cultivados em meio desprovido de 

fitorreguladores, provavelmente devido ao nível endógeno de hormônios insuficiente 

para induzir ou manter a divisão celular. Resultados semelhantes foram observados por 

Kuti & Jarvis (1992) para quatro espécies do gênero Baccharis (B. cordifolia, B. 
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halimifolia, B. medapotamica e B. neglecta), nas quais praticamente não se obtiveram 

sobrevivência dos explantes e formação de calo em ausência de fitorreguladores. 

Segundo Silva et al., (2003) a carqueja (B. trimera) respondeu mais efetivamente à 

presença de fitorreguladores em duas classes, auxina auxina com citocinina. Em cultura 

de ápices caulinares de B. trimera não ocorreu sobrevivência dos explantes em ausência 

de suprimento exógeno de fitorreguladores; o meio de cultura com 50% da 

concentração dos sais MS, vitaminas e inositol mostrou-se mais eficiente na indução e 

crescimento de calos; a auxina ácido naftalenoacético na concentração de 15,0 mM foi a 

mais indicada para a indução e crescimento de calos friáveis para futuros estudos de 

produção de princípios ativos. Para a indução de brotações, tidiazuron individualizado 

nas concentrações de 1,25 e 2,50 mM foram os tratamentos mais promissores. 

Por ser a fonte botânica mais importante para a produção de própolis verde, 

pesquisas com B. dracunculifolia (Asteraceae) são essenciais (Midorikawa et al., 2001; 

Park et al., 2002; Kumazawa et al., 2003).  

Para a produção de mudas de alecrim do campo pode-se utilizar a estaquia, que 

proporciona produção rápida, simples e de baixo custo em um menor espaço de tempo. 

Apesar disso, ela não tem sido uma alternativa viável devido a baixa capacidade de 

enraizar. Para maximizar o percentual de enraizamento, é possível a aplicação exógena 

de hormônios sintéticos de crescimento como o ácido indolbutírico (AIB).  

3. METODOLOGIA 

 

3.1. DETERMINAÇÃO DA ÁREA EXPERIMENTAL 

A coleta de dados foi realizada no Sítio Barbatimão, localizado na cidade de 

Resende Costa – MG onde foi selecionada uma área com presença de alecrim do 
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campo. Esta área estava localizada próxima a apiários em que havia presença de 

colmeias propoliníferas. Na área foram selecionadas aleatoriamente, marcadas e 

numeradas, cinco plantas de alecrim do campo femininas para coletas de dados (Figura 

3).  

   

               

Fonte: Resende, 2013. 

Figura  3 – Plantas de alecrim do campo selecionadas e etiquetadas para a coleta 

de dados no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa. 

 

3.2. COLETA DE DADOS 

 

As coletas de dados foram realizadas semanalmente entre 15 e 17 horas 

(Malerbo-Souza e Silva, 2011), com duração de 5 minutos em cada planta, no período 

de setembro de 2012 a agosto de 2013.  
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Foram avaliados os seguintes parâmetros nas populações de Baccharis 

dracunculifolia (Asteraceae):  

1) Número de abelhas africanizadas visitantes;  

2) Número de galhas verdes de psilídeos Baccharopelma dracunculifoliae 

(Hemiptera: Psyllidae);  

3) Número galhas secas de psilídeos Baccharopelma dracunculifoliae (Hemiptera: 

Psyllidae). 

Foram obtidos também dados sobre condições climáticas, nos respectivos dias 

das coletas, incluindo temperatura, umidade e radiação. Os dados foram oriundos da 

estação meteorológica automática instalada no Campus Tancredo Neves de Almeida da 

UFSJ e divulgadas no site do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).   

Durante o ano de execução do experimento foram realizadas 51 coletas de 

dados, totalizando 255 observações nas 5 plantas, das quais foram realizadas 12 coletas 

no período do verão, totalizando 60 observações e nas demais estações, 13 coletas 

totalizando 65 observações nas 5 plantas. 

3.3. MODELAGEM DO NUMERO DE GALHAS DE PSILIDEO E DO 

NUMERO DE ABELHAS VISITANTES DO ALECRIM NO CAMPO 

Dado que os valores obtidos de visitação de abelhas e numero de galhas de 

psilídeos no alecrim do campo se trataram de dados quantitativos discretos, optou-se por 

utilizar a distribuição de Poisson para modelá-los, no qual o parâmetro da Poisson 

corresponde: 

(i) o número de abelhas visitantes do alecrim do campo ou 

(ii) a média da quantidade de galhas de psilídeos B. dracunculifoliae (Hemiptera: 

Psyllidae) encontrados em plantas de alecrim do campo. 
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Para análise destes dados foi realizado o cálculo do valor do parâmetro da 

distribuição de Poisson λ, sendo: 

0 1 20 1 2 ...
x x x

n n n


     
       

     ,  

em que n é o total de observações e x0... xn é o número de plantas com 0, ..., n galhas/ 

abelhas. 

A partir do valor de λ foi feito o cálculo da probabilidade de se encontrar 

0,1,2,.... galhas de psilídeos ou abelhas por planta. Os valores para cada probabilidade 

foram calculados conforme a expressão a seguir. 

 
Prob( ) , 0,1,2,3,...

!

x
e

X x x
x

 

  
 

Dentre as plantas observadas, o número esperado de galhas ou abelhas 

encontrados em cada planta é dado por: 

  nº esperado (galhas ou abelhas) = Probn X x
 

Para verificar o ajustamento do conjunto de dados reais a distribuição de Poisson 

foi utilizado o teste de Qui-quadrado para aderência, normalmente utilizado para 

verificar dispersão de espécies em determinadas áreas. Nele verifica-se se as frequências 

observadas estão de acordo com as frequências esperadas pela hipótese do modelo de 

Poisson. Sendo a hipótese nula H0 a de que o número de abelhas/planta ou o número de 

galhas/planta seguiu uma distribuição Poisson com parâmetro λ. 

2

2
(Observado - Esperado)

Esperado
cal 


 

Para facilitar a organização e compreensão dos resultados e devido alterações 

climáticas anuais, além da análise geral, os dados foram analisados por estação do ano. 
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3.4. PRODUÇÃO DE PROPÓLIS 

 

Durante o período de avaliação das plantas, reportou-se também a produção de 

própolis entregue para comercialização pelos produtores apícolas via Associação de 

Apicultores de São João Del Rei e região- Apis Del Rei. É importante ressaltar que a 

comercialização da própolis ocorre mensalmente durante a reunião da associação. 

Essas observações foram feitas para avaliar a flutuação populacional da visitação 

de abelhas e número de galhas e compará-la com o período em que ocorre o pico de 

produtividade de própolis verde na região do estudo.  

3.5. PROPAGAÇÃO DO ALECRIM DO CAMPO Baccharis dracunculifolia 

A montagem do experimento foi realizada na empresa Viveiro Esteio Produção 

de Mudas, indústria do ramo de produção de mudas e mourões, localizada na região de 

São João Del Rei-MG. Para realização do experimento foram selecionadas plantas em 

áreas de produção de própolis na cidade de Tiradentes-MG, nas quais haviam galhas de 

psilídeo B.dracunculifoliae (Hemiptera: Psyllidae)  e presença de injúrias provocadas 

por Apis. Foram utilizadas estacas de alecrim do campo de aproximadamente 10 cm e 

diâmetro de 4 a 5 mm. 

Utilizou-se três tratamentos, um proveniente de casa de vegetação com sombrite 

com 25 a 30 % de umidade relativa (Figura 4), outro de casa de vegetação climatizada 

com 85% de umidade relativa (Figura 5) e o terceiro ao ar livre. A temperatura e 

umidade foram medidas utilizando termômetro instalado nas áreas dos tratamentos. 

Foram aplicados 4000 ppm de ácido indol butírico (AIB) hormônio sintético utilizado 

para provocar e acelerar o enraizamento de estacas na propagação vegetativa (Figura 6).  
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O substrato utilizado foi composto de 50% de casca de pinus e 50% de casca de coco. 

Em cada tratamento havia duas bandejas com 172 tubetes cada. 

    

 

Figura 4 - Casa de 

vegetação com sombrite 

 

Fonte: Resende, 2013. 

 

Figura 5 - Casa de 

vegetação climatizada 

 

Figura 6 - Mudas de 

alecrim do campo 

plantadas em tubetes. 

 

3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Inicialmente foi realizada a estatística descritiva dos dados de visitação de 

abelhas, número de galhas verdes e secas e produção de própolis, em função das plantas 

avaliadas e das estações do ano. 

Realizou-se o teste de Qui-quadrado para verificar a adequacidade ao modelo de 

Poisson e posteriormente utilizou-se a transformação 1x  para realização da análise 

de variância. No caso de rejeição do modelo de Poisson foi realizado o teste de 

Shapiro–Wilk, para testar a normalidade dos dados.   

Considerou-se o delineamento em Blocos ao Acaso, em que os meses do ano 

foram os blocos e as plantas ou estações do ano os tratamentos. Para comparação de 

médias utilizou-se o teste Tukey a 5% de significância. 
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 Para a análise em conjunto das variáveis, visitação de abelhas, numero de galhas 

secas, numero de galhas verdes, temperatura, umidade, radiação e produção de própolis 

utilizou-se a técnica de estatística multivariada denominada Análise de Componentes 

Principais (ACP). Trata-se de um conjunto de métodos que permite a análise simultânea 

de medidas múltiplas para cada indivíduo ou objeto em análise, ou seja, qualquer 

método que permita a análise simultânea de duas ou mais variáveis.  

 A análise de componentes principais é associada à ideia de redução da massa de 

dados e tem como principal objetivo transformar um conjunto original de variáveis em 

outro conjunto, os componentes principais, com a menor perda de informação possível. 

A ACP resume as informações das variáveis originais (X) em componentes principais 

(Y). O objetivo desta técnica consiste na construção de uma combinação linear de 

medidas que contribuam mais acentuadamente para a variação entre as amostras 

estudadas. Essas combinações são denominadas componentes principais. 

Algebricamente, a ACP é uma particular combinação linear de variáveis aleatórias, 

sendo o primeiro componente a combinação linear de variância máxima. A ACP, 

dependendo do tipo de dados, pode ser efetuada sobre a matriz de covariância ou de 

correlação. Quando se trabalha com os dados originais, a ACP é realizada a partir da 

matriz de covariância e os escores dos componentes são obtidos com as variáveis 

centradas na média. Quando as medidas são obtidas em escalas e unidades muito 

diferentes, em geral, como no caso deste trabalho, a ACP é realizada a partir da matriz 

de correlação. Neste caso, trabalha-se com as variáveis padronizadas com média zero e 

variância um. Esta técnica permite o agrupamento de indivíduos similares (meses), 

mediantes exames visuais de dispersões gráficas no espaço bi ou tridimensional de fácil 

interpretação geométrica. 
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 A contribuição de cada componente principal Yi, é medida em termos de 

variância. Portanto, o quociente: 
 

 
1 1

100% 100%
i i

p p

i i

i i

Vâr Y
x x

Vâr Y




 



 
 

representa a 

proporção da variância total explicada pelo componente principal Yi, em que  é o 

autovalor An corresponde a solução da equação característica  det 0R I  , em que 

R á a matriz de correlação entre as p variáveis. 

 Assim a importância relativa de um componente principal é avaliada pela 

porcentagem total da variação que ele explica. A importância relativa dos k primeiros 

componentes principais é dada por 1

1

100%

k

i

i

p

i

i

x












.  

Para as análise utilizou-se o software R 3.0.2. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. AVALIAÇÃO DA VISITAÇÃO DE ABELHAS  

Para avaliação e seleção da planta mais visitada por abelhas africanizadas e da 

elaboração do perfil de visitação e galhas durante o ano, os dados foram analisados em 

conjunto, considerando os dados anuais e também organizados por estação do ano 

verificando se houve interferência sazonal ao longo do ano. 

 

4.1.1. AVALIAÇÃO ANUAL 

 

 Na Tabela 1 encontram-se as medidas descritivas da visitação de abelhas 

africanizadas por planta, durante 5 minutos.  Estão apresentados os resultados de 
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visitação ao longo do ano, também divididos ao longo dos meses, foram realizadas 4 

coletas em 5 plantas totalizando 20 coletas ao mês. 

Observando a Tabela 1 pode-se perceber que a planta número 3 três foi a mais 

visitada, com média de 2,19 abelhas, considerando o período de um ano. E a planta 

número 4 foi a menos visitada, com média de 1,39 abelhas. 

 

Tabela 1 – Medidas descritivas da contagem da Visitação em alecrim do campo 

por planta observada mensal no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em 

Resende Costa. 

  

O que podemos perceber é que no mês de janeiro ocorreu a maior visitação com 

média de 3,85 abelhas/planta. O mês de janeiro é um mês decorrente de altas 

concentrações de diversas floradas, o que pode ter influenciado diretamente a maior 

visitação. Já no mês de agosto o forrageamento decai em decorrência da menor 

disponibilidade de recursos, levando a ser o mês com a menor visitação (Figura 7). 

Mês 
Total por Planta Média 

por coleta 
CV (%) 

1 2 3 4 5 

Janeiro 18 18 17 9 15 3,85 46,37 

Fevereiro 16 11 13 16 17 3,65 41,00 

Março 13 14 12 14 11 2,56 57,58 

Abril 13 13 16 6 6 2,70 51,12 

Maio 8 7 8 1 5 1,45 93,54 

Junho 1 3 1 1 5 0,44 161,77 

Julho 9 7 10 3 10 1,95 71,52 

Agosto 1 0 1 2 0 0,20 205,20 

Setembro 4 8 4 3 3 0,88 110,37 

Outubro 4 2 4 1 9 1,00 91,77 

Novembro 4 8 15 8 10 2,25 3,35 

Dezembro 9 13 11 7 17 2,85 51,26 

Total 100 104 112 71 108 495 
88,53 

Média 1,96 2,04 2,19 1,39 2,12 1,94 
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Figura 7 - Visitação de abelhas no alecrim do campo mensal no período de 

setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa. 

 

Organizando os valores da Tabela 1, pode-se obter o valor do parâmetro , taxa 

de visitação de abelhas/planta durante o período de um ano, da seguinte maneira: 

0 70 1 49 2 45 3 40 4 26 5 19 6 5 7 1
1,94

255


              
   

Com esse  calcula-se as probabilidades através da equação: 
1,941,94

( )
!

xe
P X x

x



   

e o gráfico das probabilidades (Figura 8). 

 

 Figura 8 – Distribuição de Poisson λ = 1,94. 
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Assim, a probabilidade de se encontrar 1 abelha em uma planta em cinco 

minutos é dada por: ( 1) 0,28.P X    Então, espera-se que em 28% das plantas de alecrim 

do campo ocorra visitação de apenas uma abelha africanizada no período de cinco 

minutos, assim, em 255 observações de plantas, o numero esperado seria de 71 plantas 

com 1 abelha visitante a cada cinco minutos (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Número de abelhas visitantes em plantas de alecrim do campo e seus 

respectivos valores de probabilidade e número esperado de plantas de acordo com a 

distribuição de Poisson. 

Número 

de abelhas 

Total de 

observações 

Probabilidade 

de ocorrência 

de X (%) 

Nº esperado 

 

Desvio 

(Observado – Esperado) 

 
0 70 0,14 36,60 33,40 

1 49 0,28 71,05 -22,05 

2 45 0,27 68,96 -23,96 

3 40 0,17 44,62 -4,62 

4 26 0,08 21,65 4,35 

5 19 0,03 8,41 10,59 

6 5 0,01 2,72 2,28 

7 1 0,00 0,75 0,25 

TOTAL 255 1,00 254,77   

 

 A diferença ocorrida em relação ao valor observado foi de 22 plantas para mais, 

que é o desvio em relação ao modelo de Poisson. 

Com as frequências esperadas, supondo uma distribuição de Poisson com 

parâmetro = 1,94, para a variável contagem do número de abelhas visitantes em 

plantas de alecrim do campo. Verificou-se o ajustamento do conjunto de dados reais 

utilizando o teste de Qui-quadrado, assim,  
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2 22

2
49,00 71,05 1 0,75(70,00 36,60)

...
36,60 71,05 0,75

        

cal
 

   

 
 

2 62,33cal     
2

(5%) 12,592tab 
 

 

Como 2 2

cal tab  , rejeita-se a hipótese nula a nível de significância de 5%, ou seja, o 

conjunto de dados da contagem do número de abelhas visitantes do alecrim do campo, 

considerando-se o caso anual, não pode ser considerado como proveniente de uma 

distribuição de Poisson.  

Como os dados não seguem uma distribuição de Poisson foi realizado o teste de 

Shapiro–Wilk, para testar a possível normalidade dos dados. Pelo teste o valor obtido 

para o p-valor foi de 0,008408, o que comprova a normalidade dos dados. Na Tabela 3, 

encontra-se a análise de variância, considerando os meses como os blocos e as plantas 

os tratamentos. 

Tabela 3 - Análise de variância para visitação de abelhas no alecrim do campo ao longo 

do ano no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa – MG. 

FV GL SQ QM Fcal P valor 

Plantas 4 88,33 22,083 2,798 0,03732* 

Blocos 11 1301,65 118,332 14,993 1,685x 10
-11

*** 

Resíduo 44 347,27 7,892   

     ns Não significativo (P > 0,05) 

    * Significativo (P < 0,05) 

   *** Significativo (P < 0,001) 

 

Através dos resultados obtidos pela análise de variância observa-se que houve 

diferença significativa, a nível de significância de 0,1%, entre os blocos. Entre os 

tratamentos houve diferença significativa na visitação de abelhas  no alecrim do campo 

nas diferentes plantas ao longo do ano, a nível de significância de 5%. Podemos, 
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portanto concluir que, em média, os tratamentos levam a valores estatisticamente 

diferentes. 

A partir do efeito significativo dos tratamentos, observado na análise de 

variância, optou-se por um teste de Tukey (Tabela 4), para verificar entre exatamente 

quais pares de amostras (plantas) ocorrem diferenças significativas.  

  

Tabela 4 - Teste entre as médias a contagem de galhas verdes no alecrim do campo no 

período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa – MG. 

Teste de médias 
Intervalo de Confiança 

(IC95%) 
p - valor 

Planta 1- Planta 4 [-0.845; 5.6786]* 0.2353718 

Planta 2- Planta 4 [-0.511; 6.0119]* 0.1350641 

Planta 5 – Planta 4 [-0.178; 6.3452]* 0.0719803 

Planta 3 – Planta 4 [0.154; 6.6786] 0.0359605** 

Planta 2 – Planta 1 [-2.928; 3.5952]* 0.9983808 

Planta 5 – Planta 1  [-2.595; 3.9286]* 0.9771647 

Planta 3 – Planta 1 [-2.261; 4.2619]* 0.9056390 

Planta 5 – Planta 2 [-2.928; 3.5952]* 0.9983808 

Planta 3 – Planta 2 [-2.595; 3.9286]* 0.9771647 

Planta 3 – Planta 5 [-2.928; 3.5952]* 0.9983808 

   * os IC cujo valor zero está incluído representa igualdade entre os parâmetros testados. 

    ** diferenças significativas (p<0,05). 
 

Pelo teste de Tukey, pode-se observar apenas as diferenças entre a planta 3 a planta 4 é 

significativas no nível de 5% (p<0,05). Portanto, foram estas amostras que contribuíram 

para as diferenças detectadas pela ANOVA. 

 

4.1.2. AVALIAÇÃO SAZONAL 

 

Posteriormente a analise anual da visitação de abelhas africanizadas no alecrim 

do campo, foi realizada a avaliação sazonal, considerando cada estação separadamente, 

para verificar se existe influência da sazonalidade na visitação de abelhas em alecrim do 

campo (Tabela 5). Os dados de campo podem apresentar uma diferença devido à 
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temporada (chuvoso ou seco), meio ambiente (disponibilidade de plantas para 

forrageamento), condições climáticas.  

 

Tabela 5 – Contagem da visitação de abelhas em alecrim do campo por planta 

observada durante cinco minutos no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em 

Resende Costa. 

 

A maior visitação durante o ano de coleta de dados ocorreu no período do verão, 

período em que ocorreu a maior concentração de floradas, devido à estação chuvosa, 

quando floresceram a maior parte das espécies de plantas visitadas por abelhas, 

Estação Planta Total Média Desvio padrão CV (%) 

Primavera 

1 19 1,46 1,33 91,01 

2 26 2,00 1,58 79,06 

3 30 2,31 1,60 69,39 

4 15 1,15 1,41 121,78 

5 32 2,46 1,71 69,61 

Total 122 1,88 1,55 82,36 

Verão  

1 44 3,67 1,44 39,15 

2 39 3,25 1,66 51,02 

3 39 3,25 2,18 67,06 

4 35 2,92 1,38 47,28 

5 42 3,50 1,51 43,07 

Total 199 3,32 1,62 48,87 

Outono 

1 25 1,92 1,44 74,94 

2 27 2,08 1,38 66,55 

3 30 2,31 2,06 89,13 

4 13 1,00 1,53 152,75 

5 20 1,54 1,45 94,25 

Total 115 1,77 1,61 90,96 

Inverno 

1 12 0,92 1,04 112,42 

2 12 0,92 1,12 120,81 

3 13 1,00 1,47 147,20 

4 8 0,62 0,87 141,33 

5 14 1,08 1,32 122,61 

Total 59 0,91 1,15 127,30 
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inclusive o alecrim do campo. Sendo, portanto uma época que exibiu variação na 

disponibilidade de recursos alimentares e de intenso forrageamento pelas abelhas. 

Consequentemente, a menor visitação ocorreu no inverno (Figura 9).  

 

Figura 9 - Média da visitação de abelhas no alecrim do campo por estação do ano 

no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa – MG. 

Esses resultados coincidiram com os encontrados por Bastos et al., (2011), uma 

vez que no  período chuvoso apresentou maior número de abelhas  visitantes em seu 

estudo.   

O período de brotação do alecrim do campo ocorreu na estação chuvosa. O fato 

dos psilídeos aproveitarem esse período de brotação para se reproduzirem pode ter 

estimulado estratégias de defesa da planta contra parasitóides e predadores, o que inclui 

a produção de vários metabólitos secundários, atraindo as abelhas e favorecendo a 

produção de própolis verde. Durante a estação chuvosa, ocorreu o pico de abelhas 

visitantes para coleta de resina para produção da própolis.  

A planta mais visitada não seguiu um padrão sazonal, ocorrendo variabilidade 

dependendo da estação analisada. 

 Os dados foram então organizados segundo as estações para estimar o parâmetro 

da Poisson referente a cada uma delas (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Visitação de abelhas de acordo com cada estação do ano no período de 

setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa. 

Nº de 

Abelhas 
Primavera  Verão Outono Inverno Total 

0 15 3 20 32 70 

1 14 6 12 17 49 

2 17 8 11 9 45 

3 9 14 12 5 40 

4 3 17 5 1 26 

5 7 6 5 1 19 

6 0 5 0 0 5 

7 0 1 0 0 1 

Total 65 60 65 65 255 

 

Modelagem de Visitação durante a Primavera 

 

Os dados obtidos durante a primavera foram obtidos a partir da Tabela 6, sendo 

, neste caso, igual a: 
0 15 1 14 2 17 3 9 4 3 5 7

1,88.
65


          

   

Com esse valor para  calculou-se as probabilidades através da equação: 

1,881,88
( )

!

xe
P X x

x



   e o gráfico das probabilidades (Figura 10). 

Assim, a probabilidade de se encontrar 1 abelha em uma planta num intervalo de 

5 minutos é dada por: ( 1) 0,29.P X    Então, espera-se que em 29% das plantas de 

alecrim do campo ocorra visitação de apenas uma abelha africanizada durante 5 minutos 

no período da primavera, assim, em 65 observações de plantas, o numero esperado seria 

de 19 plantas com 1 abelha visitante a cada cinco minutos. A diferença ocorrida em 

relação ao valor observado foi de 4  plantas para mais, que é o desvio em relação ao 

modelo de Poisson. 
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Figura 10 – Distribuição de Poisson para as estações do ano para visitação de 

abelhas no alecrim do campo no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em 

Resende Costa – MG. 

 

Modelagem de Visitação durante o Verão 

 

Os dados durante o verão foram organizados (Tabela 6), resultando no seguinte 

calculo para : 
0 3 1 6 2 8 3 14 ... 7 1

3,32
60


         

  , resultando na equação: 

3,323,32
( )

!

xe
P X x

x



   e o gráfico das probabilidades (Figura 10). 
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Com a diferença obtida em relação ao valor observado e os valores esperados, 

verificou-se o ajustamento do conjunto de dados reais a distribuição pelo teste de Qui- 

quadrado para aderência (Tabela 7). 

 

Modelagem de Visitação durante o Outono 

 

Os dados obtidos durante o outono resultaram, neste caso , com igual a: 

0 20 1 12 2 11 3 12 4 5 5 5
1,77

65


          
  , resultando na equação: 

1,771,77
( )

!

xe
P X x

x



   e o gráfico das probabilidades (Figura 10).  

 Então, espera-se que em 30% das plantas de alecrim do campo ocorra visitação 

de apenas uma abelha africanizada durante cinco minutos no outono, assim, em 65 

observações de plantas, o numero esperado seria de 17 plantas com 1 abelha visitante. A 

diferença ocorrida em relação ao valor observado foi de 8 plantas para mais, que é o 

desvio em relação ao modelo de Poisson. 

Para verificar o ajustamento do conjunto de dados reais a distribuição de Poisson 

foi utilizando o teste de Qui-quadrado para aderência (Tabela 7).  

 

Modelagem de Visitação durante o Inverno 

 

Os dados obtidos durante o inverno resultaram, neste caso , com igual a: 

0 32 1 17 2 9 3 5 4 1 5 1
0,91

65


          
  , resultando na equação: 

0,910,91
( )

!

xe
P X x

x



   e o gráfico das probabilidades (Figura 10). 
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 Então, espera-se que em 37% das plantas de alecrim do campo ocorra visitação 

de apenas uma abelha africanizada por cinco minutos durante o inverno, assim, em 65 

observações de plantas, o numero esperado seria de 24 plantas com 1 abelha visitante .  

A diferença ocorrida em relação ao valor observado foi de 7  plantas para mais, 

que é o desvio em relação ao modelo de Poisson. 

Para verificar o ajustamento do conjunto de dados reais a distribuição de Poisson 

foi utilizando o teste de Qui-quadrado para aderência (Tabela 7).  

A média de visitação no outono e primavera tem distribuição semelhante e o 

índice de visitação no verão foi superior ao inverno, que foi o menor de todos. 

 

Tabela 7 – Resultados do ajuste de Poisson e do Teste Qui-quadrado ano para 

visitação de abelhas no alecrim do campo no período de setembro de 2012 a agosto de 

2013 em Resende Costa – MG. 

Estação  2

cal  
2

(5%)tab
 

Decisão 

Primavera 1,88 18,30 9,488 
2 2

0cal tab RH    

Verão 3,32 6,08 12,592 
2 2

0cal tab AH    

Outono 1,77 20,03 9,488 
2 2

0cal tab RH    

Inverno 0,91 10,09 9,488 
2 2

0cal tab RH    
 

Em todas as estações exceto no verão temos 2 2

cal tab  , rejeitando a hipótese 

nula a nível de significância de 5% , ou seja, o conjunto de dados da contagem do 

número de abelhas visitantes do alecrim do campo, não podem ser considerados como 

proveniente de uma distribuição de Poisson. Somente no verão aceita-se a hipótese nula 

que o conjunto de dados é proveniente de uma distribuição de Poisson pode-se inferir 

que há influência de outros fatores nessa estação, para determinação do forrageamento 

das abelhas no alecrim do campo. 
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 Foi realizada a transformação de dados 1x  , para realização da análise de 

variância (Tabela 8) de dados de contagem para verificar se existe diferença entre as 

médias mensais da visitação de abelhas no alecrim do campo. Considerando os meses 

como os blocos e as estações os tratamentos. 

 

Tabela 8- Análise de variância para visitação de abelhas no alecrim do campo ano para 

visitação de abelhas no alecrim do campo no período de setembro de 2012 a agosto de 

2013 em Resende Costa – MG. 

FV GL SQ QM Fcal P valor 

Estações 3 2,516 0,8387 4,2543 0,01202* 

Blocos 11 36,132 3,2847 16,6614 1,92 x 10
-10

***
 

Resíduo 33 6,506 0,1971   

     ns Não significativo (P > 0,05) 

    * Significativo (P < 0,05) 

   *** Significativo (P < 0,001) 

 

Através dos resultados obtidos pela análise de variância observa-se que houve 

diferença significativa, a nível de significância de 0,1%, entre os blocos como esperado 

devido aos meses apresentarem diferenças meteorológicas, o que influencia no 

forrageamento. Entre os tratamentos houve diferença significativa na visitação de 

abelhas no alecrim do campo nas diferentes estações, a nível de significância de 5%. 

Podemos, portanto concluir que, em média, os tratamentos levam a valores 

estatisticamente diferentes. 

A partir do efeito significativo dos tratamentos, observado na análise de 

variância, optou-se por um teste de Tukey (Tabela 9), para verificar entre exatamente 

quais pares de tratamentos (estações) ocorrem diferenças significativas.  
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Tabela 9 – Teste entre as médias do número de visitação de abelhas no alecrim do 

campo no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa – MG. 

Teste de médias 
Intervalo de Confiança 

(IC95%) 
p - valor 

Primavera - Inverno [-0,054; 0,926]* 0,096 

Verão - Inverno [0,007; 0,988] 0,046** 

Outono - Inverno [0,109; 1,090] 0,011** 

Verão - Primavera [-0,429; 0,552]* 0,986 

Outono - Primavera [-0,326; 0,654]* 0,802 

Outono - Verão [-0,388; 0,592]* 0,941 

   * os IC cujo valor zero está incluído representa igualdade entre os parâmetros testados. 

    ** diferenças significativas pelo teste Tukey (p<0,05). 

 

 

Pelo teste de Tukey, podem-se observar apenas as diferenças entre o verão - 

inverno e outono - inverno são significativas no nível de 5% (p<0,05). Portanto, foram 

estas amostras que contribuíram para as diferenças detectadas pela ANOVA.  

 

4.2. INFESTAÇÃO DE GALHAS VERDES DE PSILÍDEOS EM Baccharis 

dracunculifolia (Asteraceae) 

O mesmo procedimento para visitação de abelhas no alecrim do campo foi 

realizado para a infestação de galhas verde de psilídeos Baccharopelma 

dracunculifoliae (Hemiptera: Psyllidae).  

 

4.2.1. AVALIAÇÃO ANUAL 

 

Na Tabela 10 encontram-se as medidas descritivas da infestação de galhas 

verdes por planta, e ao longo dos meses, considerando o período de um ano. Pela tabela 

observa-se que a planta número 3 três foi a mais infestada, com média de 9,23 galhas 
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verdes de psilídeos, considerando o período de um ano. E a planta número 2 foi a menos 

infestada, com média de 7,40 galhas verdes. 

 

Tabela 10 – Medidas descritivas da contagem de galhas verdes no alecrim do 

campo por planta observada mensal no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 

em Resende Costa – MG. 

 

Pode-se perceber que no mês de agosto ocorreu a maior infestação com média de 

15,05 galhas verdes/planta. Já no mês de novembro número de galhas encontradas por 

planta decaiu (Figura 11), isso pode ocorrer em decorrência que o ciclo de vida do 

psilídeo antecede o pico de visitação, pois é quando ele causará as injurias nas plantas 

ocorrendo maior atratividade. 

Mês 
Planta 

Média CV (%) 
1 2 3 4 5 

Janeiro 56 37 57 42 55 12,35 43,59 

Fevereiro 27 29 48 32 34 8,50 55,11 

Março 29 17 26 27 39 5,52 55,13 

Abril 29 18 22 19 30 5,90 44,98 

Maio 25 22 21 22 22 5,60 31,94 

Junho 37 39 43 58 68 9,80 45,06 

Julho 56 60 76 46 49 14,35 42,55 

Agosto 60 42 62 69 68 15,05 32,08 

Setembro 44 35 45 40 43 8,28 57,55 

Outubro 14 12 17 14 14 3,55 30,96 

 Novembro 20 17 16 18 13 4,20 28,48 

Dezembro 29 34 28 23 23 6,85 29,68 

Total 426 362 461 410 458 2117 
63,19 

Média 8,35 7,10 9,04 8,04 8,98 8,30 
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Figura 11 - Média mensal do número de galhas verdes no alecrim do campo no período 

de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa – MG.  

Organizando os resultados da Tabela 10 pode-se obter o valor do parâmetro , 

taxa de infestação de galhas verdes de psilídeos durante o período de um ano, da 

seguinte maneira: 

0 0 12 24 7
0 1 2 3 ... 20 8,17

255 255 255 255 255
              

Com esse valor para  calcula-se as probabilidades (Tabela 10) através da 

equação: 
8,178,17

( )
!

xe
P X x

x



  , e o gráfico das probabilidades (Figura 12).  

 

 Figura 12 – Distribuição de Poisson com parâmetro 8,17. 
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Assim, a probabilidade de se encontrar 3 galhas verdes em uma planta é dada 

por: ( 3) 0,03P X   . 

Tabela 11 – Número de galhas verdes em plantas de alecrim do campo e seus 

respectivos valores de probabilidade e número esperado de plantas de acordo com a 

distribuição de Poisson. 

Nº de Galhas 

verdes 

Total de 

observações 

Probabilidade 

de ocorrência 

de X (%) 

Nº 

esperado 

Desvio 

(Observado – Esperado) 

  

0 0 0,00 0,07 -0,07 

1 0 0,00 0,59 -0,59 

2 12 0,01 2,40 9,60 

3 24 0,03 6,55 17,45 

4 33 0,05 13,38 19,62 

5 29 0,09 21,87 7,13 

6 22 0,12 29,79 -7,79 

7 24 0,14 34,78 -10,78 

8 15 0,14 35,53 -20,53 

9 13 0,13 32,26 -19,26 

10 12 0,10 26,37 -14,37 

11 8 0,08 19,59 -11,59 

12 12 0,05 13,34 -1,34 

13 9 0,03 8,39 0,61 

14 5 0,02 4,90 0,10 

15 10 0,01 2,67 7,33 

16 6 0,01 1,36 4,64 

17 7 0,00 0,66 6,34 

18 3 0,00 0,30 2,70 

19 4 0,00 0,13 3,87 

20 ou + 7 0,00 0,05 6,95 

TOTAL 255 1,00 254,97   

 Então, espera-se que em 3% das plantas de alecrim do campo encontre-se uma 

infestação de galhas 3 verdes durante o ano, assim, em 255 observações de plantas, o 

numero esperado seria de 6 plantas com 3 galhas verdes (Tabela 11).  

Para verificar o ajustamento do conjunto de dados reais a distribuição de Poisson 

foi utilizando o teste de Qui-quadrado para aderência.  
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2 22

2
0,00 0,59 7 0,05(0,00 0,07)

...
0,07 0,59 0,05

        

cal
 

   

 
 

2 1322,78cal     
2

(5%) 30,144tab 
 

Como 2 2

cal tab  , rejeita-se a hipótese nula a nível de significância de 5% , ou seja, o 

conjunto de dados do número de galhas verdes do alecrim do campo, considerando o 

caso anual, não pode ser considerado como proveniente de uma distribuição de Poisson. 

Como os dados não seguem uma distribuição de Poisson foi realizado o teste de 

Shapiro–Wilk, para testar a possível normalidade dos dados. Pelo teste o valor obtido 

para o p-valor foi de 0,004068, o que comprova a normalidade dos dados. Na Tabela 12, 

encontra-se a análise de variância, considerando os meses como os blocos e as plantas 

os tratamentos. 

Tabela 12 - Análise de variância para contagem de galhas verdes no alecrim do campo 

ao longo do ano no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa – 

MG. 

FV GL SQ QM Fcal P valor 

Plantas 4 547,3 136,82 2,5193 0,0546 

Blocos 11 13731,4 1248,31 22,9859 1,026x 10
-14

*** 

Resíduo 44 2389,5 54,31   

     ns Não significativo (P > 0,05) 

    * Significativo (P < 0,05) 

   *** Significativo (P < 0,001) 

Através dos resultados obtidos pela análise de variância observa-se que houve 

diferença significativa, a nível de significância de 0,1%, entre os blocos. Entre os 

tratamentos não houve diferença significativa na contagem de galhas verdes  no alecrim 

do campo nas diferentes plantas ao longo do ano, a nível de significância de 5%. 

Podemos, portanto concluir que, em média, os tratamentos levam a valores 

estatisticamente iguais. 
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4.2.2. AVALIAÇÃO SAZONAL 

 

Posteriormente a analise anual da infestação de galhas verdes de psilídeos no 

alecrim do campo, foi realizada a avaliação sazonal, considerando cada estação 

separadamente, para verificar se existe influência da sazonalidade na infestação de 

galhas verdes de psilídeos no alecrim do campo (Tabela 13). 

Tabela 13 – Medidas descritivas da contagem de galhas verdes no alecrim do 

campo por planta observada por estação no período de setembro de 2012 a agosto de 

2013 em Resende Costa – MG. 

 

Estação Planta Total Média 
Desvio 

padrão 
CV (%) 

Primavera 

1 84 6,46 4,17 64,62 

2 67 5,15 2,82 54,79 

3 66 5,08 2,25 44,38 

4 60 4,61 1,44 31,32 

5 72 5,53 4,48 80,95 

Total 349 5,37 3,20 59,68 

Verão  

1 110 9,17 4,47 48,75 

2 85 7,08 4,01 56,62 

3 129 10,75 5,78 53,82 

4 95 7,92 4,36 55,05 

5 124 10,33 6,21 60,13 

Total 543 9,05 5,07 55,99 

Outono 

1 86 6,61 2,10 31,79 

2 65 5,00 2,52 50,33 

3 77 5,92 3,25 54,91 

4 92 7,08 4,52 63,84 

5 99 7,61 3,86 50,73 

Total 419 6,45 3,39 52,54 

Inverno 

1 146 11,23 4,83 43,03 

2 145 11,15 5,18 46,42 

3 189 14,54 7,60 52,28 

4 163 12,54 5,62 44,83 

5 163 12,54 5,79 46,23 

Total 806 12,40 5,83 47,02 
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A maior infestação de galhas verdes de psilídeos durante o ano de coleta de 

dados ocorreu no período do Inverno, ou seja, a concentração de galhas verdes de 

psilídeos em alecrim do campo é alta no período da estação seca (Figura 13). Isso 

porque é na estação chuvosa que ocorre a oviposição, este fato estimula estratégias de 

defesa da planta contra parasitóides e predadores, o que inclui a produção de vários 

metabólitos secundários e, finalmente, reduz a competição por alimentos, inibindo o 

ataque de outros insetos. O período de menor infestação de galhas verdes foi na 

primavera quando se tem abundancia de alimento e a competição por ele aumenta.  

 

 

Figura 13 - Média do número de galhas verdes no alecrim do campo por estação 

do ano no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em 

Resende Costa –MG. 

 

A planta mais visitada não seguiu um padrão sazonal, ocorrendo variabilidade 

dependendo da estação analisada. Mais a planta 2 foi identificada em três estações como a 

menos infestada por galhas verdes de psilídeos. 
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Os dados foram então organizados segundo as estações para estimar o parâmetro 

da Poisson referente a cada uma delas (Tabela 14). 

Tabela 14 – Infestação de galhas verdes de acordo com cada estação do ano no 

período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa –MG. 

Nº de Galhas 

verdes 
Primavera  Verão Outono Inverno Total 

0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

2 3 4 3 2 12 

3 16 1 5 2 24 

4 14 4 13 2 33 

5 13 5 9 2 29 

6 5 6 9 2 22 

7 4 6 12 2 24 

8 2 6 4 3 15 

9 2 5 0 6 13 

10 1 5 2 4 12 

11 1 4 1 2 8 

12 0 3 2 7 12 

13 1 2 1 5 9 

14 0 1 0 4 5 

15 1 2 3 4 10 

16 1 2 0 3 6 

17 1 1 0 5 7 

18 0 0 1 2 3 

19 0 1 0 3 4 

20 0 2 0 5 7 

Total 65 60 65 65 255 

 

Modelagem de Visitação durante a Primavera 

Os dados obtidos durante a primavera foram obtidos a partir da Tabela 14, sendo 

, neste caso, igual a: 
0 0 1 0 2 3 3 16 ... 20 0

5,03.
65


         

   Com esse valor 

para  calcula-se as probabilidades através da equação: 
5,035,03

( )
!

xe
P X x

x



   e o gráfico 

das probabilidades (Figura 14). 
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Assim, a probabilidade de se encontrar 3 galhas verdes em uma planta é dada 

por: ( 3) 0,14.P X    

Então, espera-se que em 14% das plantas de alecrim do campo apresente uma 

infestação de 3 galhas verdes durante a primavera, assim, em 65 observações de plantas, 

o numero esperado seria de 9 plantas com 3 galhas verdes. O ajustamento do conjunto 

de dados reais a distribuição de Poisson foi verificado pelo teste de Qui-quadrado para 

aderência (Tabela 15).  

  

  

Figura 14 – Distribuição de Poisson para as estações do ano para o número de 

galhas verdes no alecrim do campo no período de setembro de 2012 a 

agosto de 2013 em Resende Costa – MG.  
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Modelagem de Visitação durante o Verão 

 

Os dados durante o verão foram organizados na Tabela 14, resultando no 

seguinte calculo para : 
0 0 1 0 2 4 3 1 ... 20 2

8,55
60


         

  , resultando na 

equação: 
8,558,55

( )
!

xe
P X x

x



   e o gráfico das probabilidades (Figura 14). 

Espera-se que no verão 2% das plantas de alecrim do campo ocorra infestação de 

três galhas verdes, assim, em 60 observações de plantas, o numero esperado seria de 1 

planta com 3 galhas verdes. O ajustamento do conjunto de dados reais a distribuição de 

Poisson foi verificado pelo teste de Qui-quadrado para aderência (Tabela 15).  

 

Modelagem de Visitação durante o Outono 

 

Os dados obtidos durante o outono resultaram, neste caso , com igual a: 

0 0 1 0 2 3 3 5 ... 20 0
5,97

65


         
  , resultando na equação: 

5,97 5,97
( )

!

xe
P X x

x



  e o gráfico das probabilidades (Figura 14).  

Então, espera-se que no outono 9% das plantas de alecrim do campo apresente 

infestação de 3 galhas verdes de psilídeos, assim, em 65 observações de plantas, o 

numero esperado seria de 6 plantas com 3 galhas verdes (Tabela 14). O ajustamento do 

conjunto de dados reais a distribuição de Poisson foi verificado pelo teste de Qui-

quadrado para aderência (Tabela 15).  
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Modelagem de Visitação durante o Inverno 

Os dados obtidos durante o inverno resultaram, neste caso , com igual a: 

0 0 1 0 2 2 3 2 ... 20 5
12,08

65


         
  , resultando na equação: 

12,0812,08
( )

!

xe
P X x

x



   e o gráfico das probabilidades (Figura 14).  

Espera-se que no inverno 10% das plantas de alecrim do campo apresente 

infestação de 10 galhas verdes, assim, em 65 observações de plantas, o numero 

esperado seria de 7 plantas com 10 galhas verdes (Tabela 14). O ajustamento do 

conjunto de dados reais a distribuição de Poisson foi verificado pelo teste de Qui-

quadrado para aderência (Tabela 15).  

Tabela 15 – Resultados do ajuste de Poisson e do Teste Qui-quadrado para o 

número de galhas verdes no alecrim do campo no período de setembro de 2012 a agosto 

de 2013 em Resende Costa – MG. 

Estação  2

cal  
2

(5%)tab
 

Decisão 

Primavera 5,03 33,41 26,296 
2 2

0cal tab RH    

Verão 8,55 94,59 30,144 
2 2

0cal tab RH    

Outono 5,97 30,91 27,587 
2 2

0cal tab RH    

Inverno 12,08 228,86 30,144 
2 2

0cal tab RH    
 

Como 2 2

cal tab  , rejeita-se a hipótese nula a nível de significância de 5%, ou 

seja, o conjunto de dados da infestação de galhas verdes de psilídeos no alecrim do 

campo, durante todas as estações do ano, não podem ser considerados como proveniente 

de uma distribuição de Poisson. 

Como os dados não seguem uma distribuição de Poisson foi realizado o teste de 

Shapiro–Wilk, para testar a possível normalidade dos dados. Pelo teste o valor obtido 

para o p-valor foi de 0,008266, o que comprova a normalidade dos dados. Na Tabela 16, 
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encontra-se a análise de variância, considerando os meses como os blocos e as estações 

os tratamentos. 

Tabela 16 - Análise de variância para infestação de galhas verdes no alecrim do campo 

no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa – MG. 

FV GL SQ QM Fcal P valor 

Estações 3 422,6 140,85 2,9048 0,04929* 

Blocos 11 10523,1 956,64 19,7284 1,934x 10
-11

*** 

Resíduo 33 1600,2 48,49   

     ns Não significativo (P > 0,05) 

    * Significativo (P < 0,05) 

   *** Significativo (P < 0,001) 

 

Através dos resultados obtidos pela análise de variância observa-se que houve 

diferença significativa, a nível de significância de 0,1%, entre os blocos. Entre os 

tratamentos houve diferença significativa na infestação de galhas verdes de psilídeos no 

alecrim do campo nas diferentes estações do ano, a nível de significância de 5%. 

Podemos, portanto concluir que, em média, os tratamentos levam a valores 

estatisticamente diferentes. 

A partir do efeito significativo dos tratamentos, observado na análise de 

variância, optou-se por um teste de Tukey (Tabela 17), para verificar entre exatamente 

quais pares de amostras (estações) ocorrem diferenças significativas.  

Tabela 17 - Teste entre as médias a contagem de galhas verdes no alecrim do campo no 

período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa – MG. 

Teste de médias 
Intervalo de Confiança 

(IC95%) 
p - valor 

Inverno - Verão [-3,689; 11,689]* 0,504 

Primavera - Verão [-2,356; 13,023]* 0,258 

Outono - Verão [0,560; 15,939] 0,0317** 

Primavera - Inverno [-6,356; 9,023]* 0,965 

Outono - Inverno [-3,439; 11,939]* 0,4519 

Outono - Primavera [-4,773; 10,606]* 0,735 

   * os IC cujo valor zero está incluído representa igualdade entre os parâmetros testados. 

    ** diferenças significativas (p<0,05). 
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Pelo teste de Tukey, pode-se observar apenas as diferenças entre o outono - 

verão é significativas no nível de 5% (p<0,05). Portanto, foram estas amostras que 

contribuíram para as diferenças detectadas pela ANOVA.  

 

4.3. INFESTAÇÃO DE GALHAS SECAS DE PSILÍDEOS Baccharis 

dracunculifolia (Asteraceae) 

O mesmo procedimento também foi realizado para visitação de abelhas no 

alecrim do campo e para a infestação de galhas verde de psilídeos Baccharopelma 

bracunculifoliae, foi realizado para a infestação de galhas secas de psilídeos B. 

bracunculifoliae. 

 

 

4.3.1. AVALIAÇÃO ANUAL 

 

 

Na Tabela 18 encontram-se as medidas descritivas da infestação de galhas secas 

de psilídeos no alecrim do campo por planta, e ao longo dos meses, considerando o 

período de um ano. Observando a tabela pode-se perceber que a planta número 3 três foi 

a mais infestada, com média de 21,38 galhas secas, considerando o período de um ano. 

E a planta número 2 foi a menos visitada, com média de 19,60 galhas secas. 
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Tabela 18 – Medidas descritivas da contagem de galhas secas no alecrim do 

campo por planta observada mensal no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 

em Resende Costa. 

Os resultados infestação de galhas secas ao longo do ano, porém divididos ao 

longo dos meses, mostram que no mês de setembro ocorreu a maior infestação de galhas 

secas de psilídeos com média de 28,60 galhas secas/planta. E o mês com menor 

infestação de galhas secas foi o de julho com média de 9,50 galhas secas/planta. 

 

Figura 15 - Média mensal do número de galhas secas no alecrim do campo no 

período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa. 
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Mês 

Planta 

Média CV (%) 
1 2 3 4 5 

Janeiro 78 80 80 93 67 20,00 15,47 

Fevereiro 81 64 81 96 76 19,20 34,20 

Março 97 83 117 91 96 19,10 33,54 

Abril 109 82 113 98 82 24,25 47,88 

Maio 88 91 107 113 130 25,35 29,80 

Junho   81 81 54 76 102 18,80 49,32 

Julho 35 32 52 32 34 9,50 44,33 

Agosto 76 64 70 65 57 14,25 50,03 

Setembro 153 155 117 95 176 28,60 33,29 

Outubro 125 103 106 81 126 27,05 29,15 

Novembro 72 91 82 85 81 20,55 17,40 

Dezembro 62 75 81 85 69 18,60 22,02 

Total 1057 1001 1060 1010 1096 5224 
41,94 

Média 20,67 19,60 21,38 20,02 20,52 20,49 
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Os resultados encontrados e mostrados na Figura 15 condizem com os 

encontrados por Espírito – Santo & Fernandes (2004), em que a maior abundância de 

galhas ocorreu no inicio da estação chuvosa, em setembro - outubro. Ocorreu um 

decréscimo no restante da estação chuvosa e permaneceu baixa durante a estação seca, 

com uma tendência de aumento no inicio da estação chuvosa seguinte. Bastos et al., 

(2011), também encontraram resultados parecidos, em que as galhas de B. 

dracunculifoliae (Hemiptera: Psyllidae) apresentaram 2 picos de abundância, no início 

da estação chuvosa (novembro – dezembro) e início da seca (maio – junho). 

Organizando os resultados da Tabela 18 pode-se obter o valor do parâmetro , 

taxa de infestação de galhas secas de psilídeos durante o período de um ano, da seguinte 

maneira: 
0 1 4 2 5 1 6 3 7 3 ... 54 1

20,49
255


           

  . Com esse valor para  calcula-se 

as probabilidades através da equação: 
20,49 20,49

( )
!

xe
P X x

x



   e o gráfico das 

probabilidades (Figura 16). 

 

Figura 16 – Distribuição de Poisson com parâmetro 20,49. 

Assim, a probabilidade de se encontrar 15 galhas secas em uma planta é dada 

por: 
20,49 20,49

( 15) ( 15) 0,046
15!

xe
P X P X



    
. 
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Tabela 19 – Número de galhas secas em plantas de alecrim do campo e seus respectivos 

valores de probabilidade e número esperado de plantas de acordo com a distribuição de 

Poisson. 

Nº de Galhas 

secas 

Total de 

observações 

Probabilidade 

de ocorrência 

de X (%) 

Nº 

esperado 

Desvio 

(Observado – Esperado) 

  

0 1 0,000 0,000 1,000 

4 2 0,000 0,002 2,000 

5 1 0,000 0,010 1,000 

6 3 0,000 0,033 3,000 

7 3 0,000 0,097 3,000 

8 4 0,001 0,249 3,999 

9 5 0,002 0,566 4,998 

10 9 0,005 1,160 8,995 

11 3 0,008 2,160 2,992 

12 5 0,014 3,687 4,986 

13 10 0,023 5,810 9,977 

14 7 0,033 8,502 6,967 

15 16 0,046 11,612 15,954 

16 11 0,058 14,868 10,942 

17 21 0,070 17,917 20,930 

18 7 0,080 20,392 6,920 

19 16 0,086 21,987 15,914 

20  17 0,088 22,522 16,912 

21 19 0,086 21,971 18,914 

22 15 0,080 20,459 14,920 

23 8 0,071 18,223 7,929 

24 10 0,061 15,555 9,939 

25 6 0,050 12,747 5,950 

26 11 0,039 10,043 10,961 

27 2 0,030 7,620 1,970 

28 3 0,022 5,576 2,978 

29 6 0,015 3,939 5,985 

30 4 0,011 2,690 3,989 

31 7 0,007 1,777 6,993 

32 3 0,004 1,138 2,996 

33 1 0,003 0,706 0,997 

34 2 0,002 0,426 1,998 

35 3 0,001 0,249 2,999 

36 0 0,001 0,142 -0,001 

37 4 0,000 0,078 4,000 

38 2 0,000 0,042 2,000 

39 0 0,000 0,022 0,000 

40 8 0,000 0,022 8,000 

TOTAL 255 1,000 255 
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 Então, espera-se que em 4,6% das plantas de alecrim do campo encontre-se uma 

infestação de 15 galhas secas durante o ano, assim, em 255 observações de plantas, o 

numero esperado seria de 16 plantas com 11,62 galhas secas (Tabela 19).  

Para verificar o ajustamento do conjunto de dados reais a distribuição de Poisson 

foi utilizando o teste de Qui-quadrado para aderência.  

     
2 2 2

2
4,00 0,002 5,00 0,01 6,00 0,033

0 ... 0 3,00
0,002 0,01 0,033

        

cal
  

      

 
 

2 3,00cal     
2

(5%) 67,505tab 
 

Como 2 2

cal tab  , aceita-se a hipótese nula a nível de significância de 5% , ou seja, o 

conjunto de dados do número de galhas secas do alecrim do campo, considerando o 

caso anual, pode ser considerado como proveniente de uma distribuição de Poisson. 

Foi realizada a transformação de dados 1x  , para realização da análise de 

variância (Tabela 20) para verificar se existe diferença entre as médias mensais da 

infestação de galhas secas no alecrim do campo nas plantas ao longo do ano. 

Considerando os meses como os blocos e as plantas os tratamentos. 

Tabela 20 - Análise de variância para contagem de galhas secas no alecrim do campo ao 

longo do ano no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa – 

MG. 

FV GL SQ QM Fcal P valor 

Plantas 4 511 127,7 0,5194 0,7219 

Blocos 11 35013 3183 12,9445 1,806x 10
-10

*** 

Resíduo 44 10819 245,9   

     ns Não significativo (P > 0,05) 

    * Significativo (P < 0,05) 

   *** Significativo (P < 0,001) 
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Através dos resultados obtidos pela análise de variância observa-se que houve 

diferença significativa, a nível de significância de 0,1%, entre os blocos. Entre os 

tratamentos não houve diferença significativa na contagem de galhas secas no alecrim 

do campo nas diferentes plantas ao longo do ano, a nível de significância de 5%. 

Podemos, portanto concluir que, em média, os tratamentos levam a valores 

estatisticamente iguais. 

 

4.3.2. AVALIAÇÃO SAZONAL 

 

Posteriormente a analise anual da na infestação de galhas secas de psilídeos no 

alecrim do campo, foi realizada a avaliação sazonal, considerando cada estação 

separadamente, para verificar se existe influencia da sazonalidade na infestação de 

galhas secas de psilídeos no alecrim do campo (Tabela 21). 
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Tabela 21 – Medidas descritivas da contagem de galhas secas no alecrim do 

campo por planta observada por estação no período de setembro de 2012 a agosto de 

2013 em Resende Costa –MG. 

 

A maior infestação de galhas secas de psilídeos durante o ano de coleta de dados 

ocorreu no período da Primavera (Figura 21), ou seja, a concentração de galhas secas de 

psilídeos em alecrim do campo é alta no período em que há mais disponibilidade de 

alimento para forrageamento. A galha seca é sinal que o psilídeo completou o ciclo e 

ficou adulto e em fase de reprodução e por isso acontece nesta fase a oviposição que 

Estação Planta Total Média 
Desvio 

padrão 
CV (%) 

Primavera 

1 298 22,92 10,21 44,54 

2 293 22,54 3,78 16,76 

3 281 21,61 5,84 27,01 

4 268 20,61 2,33 11,29 

5 337 25,92 9,78 37,71 

Total 1477 22,72 7,13 31,36 

Verão  

1 233 19,42 5,81 29,91 

2 214 17,83 5,11 28,68 

3 261 21,75 6,82 31,37 

4 265 22,08 7,54 34,13 

5 221 18,42 3,80 20,64 

Total 1194 19,90 6,01 30,22 

Outono 

1 287 22,08 9,57 43,35 

2 257 19,77 5,79 29,29 

3 293 22,54 12,66 56,17 

4 307 23,61 7,75 32,82 

5 321 24,69 10,40 42,13 

Total 1465 22,54 9,37 41,58 

Inverno 

1 239 18,38 9,35 50,86 

2 237 18,23 13,00 71,31 

3 225 17,31 7,93 45,82 

4 170 13,08 8,39 64,18 

5 217 16,69 10,51 62,95 

Total 1088 16,74 9,88 59,01 
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atrai as abelhas. O período de menor infestação de galhas secas foi no inverno quando 

não se tem abundancia de alimento. 

 

Figura 17- Média do número de galhas secas no alecrim do campo por estação 

do ano no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende 

Costa –MG. 

 

A planta mais visitada não seguiu um padrão sazonal, ocorrendo variabilidade 

dependendo da estação analisada.  

Os dados foram então organizados segundo as estações para estimar o parâmetro 

da Poisson referente a cada uma delas (Tabela 22). 
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Tabela 22 – Infestação de galhas secas de psilídeos de acordo com cada estação 

do ano no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa – MG. 

Nº de Galhas 

secas 
Primavera  Verão Outono Inverno Total 

0 0 0 0 1 1 

4 0 0 0 2 2 

5 0 0 0 1 1 

6 0 1 0 2 3 

7 0 0 0 3 3 

8 0 0 0 4 4 

9 0 0 0 5 5 

10 0 1 2 6 9 

11 1 0 1 1 3 

12 0 0 1 4 5 

13 1 3 5 1 10 

14 0 3 3 1 7 

15 4 4 3 5 16 

16 0 4 3 4 11 

17 6 6 7 2 21 

18 5 2 0 0 7 

19 6 7 2 1 16 

20  5 7 3 2 17 

21 9 5 2 3 19 

22 6 2 5 2 15 

23 1 4 3 0 8 

24 3 2 3 2 10 

25 1 2 3 0 6 

26 4 2 5 0 11 

27 1 1 0 0 2 

28 1 0 1 1 3 

29 3 0 2 1 6 

30 0 1 2 1 4 

31 1 0 3 3 7 

32 1 0 1 1 3 

33 1 0 0 0 1 

34 1 0 0 1 2 

35 0 1 0 2 3 

37 2 1 1 0 4 

38 0 0 0 2 2 

40 ou mais 2 1 4 1 8 

TOTAL 65 60 65 65 255 
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Modelagem de Visitação durante a Primavera 

 

Os dados obtidos durante a primavera foram obtidos a partir da Tabela 22, sendo 

, neste caso, igual a: 
11 1 12 0 13 1 14 0 ... 52 1

22,72.
65


         

   

Com esse valor para  calcula-se as probabilidades através da equação: 

22,72 22,72
( )

!

xe
P X x

x



   e o gráfico das probabilidades (Figura 18). Assim, a probabilidade 

de se encontrar 3 galhas verdes em uma planta é dada por: ( 17) 0,044.P X    

Então, espera-se que em 4,4% das plantas de alecrim do campo apresente uma 

infestação de galhas secas durante a primavera, assim, em 65 observações de plantas, o 

numero esperado seria de 2,84 plantas com 17 galhas secas. O ajustamento do conjunto 

de dados reais a distribuição de Poisson foi verificado pelo teste de Qui-quadrado para 

aderência (Tabela 23).  
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Figura 18 – Distribuição de Poisson para as estações do ano para contagem de galhas 

secas no alecrim do campo no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em 

Resende Costa – MG. 

 

Modelagem de Visitação durante o Verão 

 

Os dados durante o verão foram organizados na Tabela 22, resultando no 

seguinte calculo para : 
6 1 7 0 8 0 9 0 10 1 ... 42 1

19,90
60


           

  , 

resultando na equação: 
19,9019,90

( )
!

xe
P X x

x



   e o gráfico das probabilidades (Figura 18). 

Espera-se que no verão 7,6% das plantas de alecrim do campo ocorra infestação 

de 2 galhas secas, assim, em 60 observações de plantas, o numero esperado seria de 5 
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planta com 22 galhas secas. O ajustamento do conjunto de dados reais a distribuição de 

Poisson foi verificado pelo teste de Qui-quadrado para aderência (Tabela 23). 

  

Modelagem de Visitação durante o Outono 

 

Os dados obtidos durante o outono na Tabela 22, resultaram, neste caso , com 

igual a: 
10 2 11 1 12 1 13 5 ... 54 1

22,54
65


         

  , resultando na equação: 

22,54 22,54
( )

!

xe
P X x

x



  e o gráfico das probabilidades (Figura 18).  

Então, espera-se que no outono 0,2% das plantas de alecrim do campo apresente 

infestação de 10 galhas secas de psilídeos, assim, em 65 observações de plantas, o 

numero esperado seria de 1 plantas com 10 galhas secas. O ajustamento do conjunto de 

dados reais a distribuição de Poisson foi verificado pelo teste de Qui-quadrado para 

aderência (Tabela 23).  

 

Modelagem de Visitação durante o Inverno 

 

Os dados obtidos durante o inverno na Tabela 22 resultaram, neste caso , com 

igual a: 
0 1 4 2 5 1 6 2 ... 40 1

16,74
65


         

  , resultando na equação: 

16,7416,74
( )

!

xe
P X x

x



   e o gráfico das probabilidades (Figura 18). 

Espera-se que no inverno 1,4% das plantas de alecrim do campo apresente 

infestação de 25 galhas secas, assim, em 65 observações de plantas, o numero esperado 

seria de 1 plantas com 25 galhas secas. O ajustamento do conjunto de dados reais a 
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distribuição de Poisson foi verificado pelo teste de Qui-quadrado para aderência (Tabela 

23).  

Tabela 23 – Resultados do ajuste de Poisson e do Teste Qui-quadrado para contagem de 

galhas secas no alecrim do campo no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em 

Resende Costa – MG. 

Estação  2

cal  
2

(5%)tab
 

Decisão 

Primavera 22,72 1,50 33,924 
2 2

0cal tab AH    

Verão 19,90 0,61 31,410 
2 2

0cal tab AH    

Outono 22,54 1,80 36,415 
2 2

0cal tab AH    

Inverno 16,74 3,20 41,337 
2 2

0cal tab AH    

Como 2 2

cal tab  , aceita-se a hipótese nula a nível de significância de 5%, ou 

seja, o conjunto de dados da infestação e galhas secas de psilídeos no alecrim do campo, 

durante todas as estações do ano, podem ser considerados como proveniente de uma 

distribuição de Poisson. 

Foi realizada a transformação de dados 1x  , para realização da análise de 

variância (Tabela 24) para verificar se existe diferença entre as médias mensais da 

infestação de galhas secas no alecrim do campo. Considerando os meses como os 

blocos e as estações os tratamentos. 

Tabela 24 - Análise de variância para infestação de galhas secas no alecrim do campo 

no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa – MG. 

FV GL SQ QM Fcal P valor 

Estações 3 0,724  0,2412  0,4359 0,7287
ns 

Blocos 11 72,406  6,5823 11,8981 1,451 x 10
-8

 *** 

Resíduo 33 18,256  0,5532    

     ns Não significativo (P > 0,05) 

    * Significativo (P < 0,05) 

   *** Significativo (P < 0,001) 

Através dos resultados obtidos pela análise de variância observa-se que houve 

diferença significativa, a nível de significância de 0,1%, entre os blocos. Entre os 
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tratamentos não houve diferença significativa na infestação de galhas secas de psilídeos 

no alecrim do campo nas diferentes estações do ano, a nível de significância de 5%. 

Podemos, portanto concluir que, em média, os tratamentos levam a valores 

estatisticamente iguais. 

4.4. AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓPOLIS 

A produção de própolis depende de diversos fatores, sendo um dos principais, a 

capacidade produtiva da rainha. No entanto, segundo alguns autores, somente 25% das 

colônias realmente produzem própolis de alto valor comercial. Os dados obtidos neste 

trabalho foi proveniente de dados fornecido pela Apis Del Rei – Associação de 

apicultores de São João del Rei- foram anotados os dados mensais da produção de 

própolis dos apicultores conveniados a associação, durante os 12 meses (Tabela 25).  

Tabela 25 – Produção mensal de própolis no período de setembro de 2012 a agosto de 

2013. 

Mês Volume (Kg) 

Janeiro 137,60 

Fevereiro 107,25 

Março 87,50 

Abril 240,10 

Maio 165,55 

Junho 101,90 

Julho 83,90 

Agosto 60,30 

Setembro 56,20 

Outubro 30,70 

Novembro 67,65 

Dezembro 105,48 

Total 1244,13 

Média 103,68 

Desvio padrão 56,42 

CV (%) 54,42 
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A produção média de própolis verde foi de 103,68 ± 56,42 Kg/mês. Pela 

Figura 19, observa-se que o mês com menor produção foi o de outubro e houve um pico 

de produção no mês de abril com 240,10 Kg de própolis produzida, sendo considerado 

um outlier de produção. Deve-se ressaltar que a produção registrada é consequência da 

produção ocorrida nos meses inicias do ano. 

 

 

Figura 19 - Produção média mensal de própolis verde no período de setembro de 2012 a 

agosto de 2013. 

4.5. DADOS METEREOLÓGICOS 

Os dados climáticos mensais e por estação foram registrados e encontram-se nas 

Tabelas 26 e 27.  

O maior índice de umidade foi registrado durante o outono com media de 71,5%. 

A temperatura nos horários das coletas apresentou valores entre 20,07° C e 24,75° C. O 

pico de radiação ocorreu no verão (Figura 20). 
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Tabela 26 - Medidas descritivas das medidas meteorológicas, agrupadas por estação do 

ano no período de setembro de 2012 a agosto de 2013. 

Estação Primavera Verão Outono Inverno 

Temperatura 

x  22,31 24,75 20,07 20,38 

ep 0,90 0,51 0,53 0,84 

CV (%) 14,57 7,13 9,86 14,79 

Umidade 

x  68,08 67,00 71,50 59,08 

ep 4,33 3,15 2,14 3,20 

CV (%) 22,96 16,30 11,21 19,51 

Radiação 

x  1528,69 1753,25 1318,79 1330,15 

ep 172,42 116,08 63,32 145,34 

CV (%) 40,67 22,94 17,97 39,4 

 

 

Figura 20 – Gráfico dos dados climáticos, umidade, temperatura e radiação, por 

estação do ano no período de setembro de 2012 a agosto de 2013. 
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Tabela 27 - Média mensal dos dados meteorológicos dos dias das coletas de dados 

no período de setembro de 2012 a agosto de 2013. 

Mês Temperatura (ºC) Umidade (%) Radiação (KJ/m
2
) 

Janeiro 24,50 70,50 1584,00 

Fevereiro 25,25 61,00 2018,75 

Março 23,00 74,60 1465,20 

Abril 20,25 74,00 1323,75 

Maio 19,00 68,25 1332,50 

Junho 19,80 73,80 1184,80 

Julho 18,75 64,00 1338,50 

Agosto 19,50 55,50 1431,25 

Setembro 21,60 54,60 1647,60 

Outubro 23,50 57,50 1786,25 

Novembro 22,00 76,00 1350,25 

Dezembro 24,75 70,00 1604,25 

 

As condições climáticas influenciam diretamente na produção de própolis por isso 

foi registrado durante o período experimental tais variáveis. A temperatura média foi de 

21,82 ± 2,36°C, a umidade ficou em torno de 66% e a radiação 1505,59 ± 234,19 

KJ/m
2
. O mês com maior incidência de radiação foi o de fevereiro com média de 

2018,75 KJ/m
2 

(Figura 21). 

 

Figura 21 – Gráfico dos dados climáticos, umidade, temperatura e radiação, 

mensal no período de setembro de 2012 a agosto de 2013. 
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4.6. ANÁLISE MULTIVARIADA  

 

Analisando o gráfico de linhas inicialmente plotado para as variáveis (i) 

visitação de abelhas, (ii) numero de galhas secas e (iii) numero de galhas verdes, 

verificou-se que a visitação de abelhas no alecrim do campo durante o ano, foi 

decrescente até o mês de julho, o qual apresentou um pico de maior incidência de 

visitação, e depois teve um comportamento ascendente, evidenciando maior visitação de 

abelhas nos meses correspondentes ao verão. Caso contrário ocorreu com a contagem de 

galhas secas, em que houve declínio nos meses de verão e uma contagem atípica, com 

queda acentuada, no mês de julho. Assim, teve-se uma possível evidência que a baixa 

contagem de galhas secas pode ser um bom indicador da presença de abelhas no alecrim 

do campo e vice-versa (Figura 22). 

A maior visitação é decorrente da oferta de alimento nesses meses e a infestação 

de galhas verdes se deve ao fato dos psilídeos aproveitarem, esse período de brotação 

para de reproduzirem, o que estimula estratégias de defesa da planta contra parasitóides 

e predadores, o que inclui a produção de vários metabólitos secundários, atraindo as 

abelhas e favorecendo a produção de própolis verde.  

Pode-se dizer também que a presença de galhas secas indica o término da fase 

dessa etapa de vida do inseto. Sendo assim, o adulto do psilídeo inicia um novo ciclo 

com postura de ovos que podem estar na mesma planta anterior e este seria o motivo da 

maior atratividade das abelhas nestas plantas. Quando ocorre a oviposição de ovos, 

ocorre a liberação dos compostos voláteis e consequentemente a atratividade das 

abelhas, enquanto que, há presença de galhas verdes, a oviposição já ocorre e não há 

mais indução para que ocorra a visitação das abelhas.  
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Figura 22 - Média do número de galhas secas e verdes no alecrim do campo em 

relação ao número de abelhas visitantes ao longo do ano no período de 

setembro de 2012 a agosto de 2013 em Resende Costa –MG. 

 Foram registrados os valores mensais das sete variáveis acompanhadas (Tabela 

28). 

Tabela 28 – Variáveis avaliadas no período de Setembro de 2012 a Agosto de 2013. 

Mês 
Temperatura 

(ºC) 

Umidade 

(%) 

Radiação 

(KJ/m
2
) 

Visitação 
Galhas 

Verdes 

Galhas 

Secas 
Própolis 

Jan 24,50 70,50 1584,00 77 12,35 19,90 137,60 

Fev 25,25 61,00 2018,75 73 8,50 19,90 107,25 

Mar 23,00 74,60 1465,20 64 5,52 19,36 87,50 

Abr 20,25 74,00 1323,75 54 5,90 24,20 240,10 

Mai 19,00 68,25 1332,50 29 5,60 26,45 165,55 

Jun 19,80 73,80 1184,80 11 9,80 15,76 101,90 

Jul 18,75 64,00 1338,50 39 14,35 9,25 83,90 

Ago 19,50 55,50 1431,25 4 15,05 16,60 60,30 

Set 21,60 54,60 1647,60 22 8,28 27,84 56,20 

Out 23,50 57,50 1786,25 20 3,55 27,05 30,70 

Nov 22,00 76,00 1350,25 45 4,20 20,55 67,65 

Dez 24,75 70,00 1604,25 57 6,85 18,60 105,48 
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A matriz de correlação obtida entre as variáveis estudadas é dada a seguir. 

. . Pr

1 0,01 0,31 0,21 -0,17

1 0,54 0,44 0,19

1 0,37 0,14 0,32 -

0,77 0,66

0,33 0,52

0,6
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1 -0,10
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8
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Temperatura
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GalhaVerde

GalhaSeca
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Pode-se perceber que as maiores correlações positivas são entre a temperatura e 

radiação como esperado (r = 0,77), entre a visitação de abelhas e a temperatura 

(r = 0,66) e entre a produção de própolis e a umidade (r = 0,52) e a maior correlação 

negativa ocorreu entre a presença de galhas verdes e galhas secas (r = - 0,68). 

Para redução no dimensionamento dos dados e obtenção de combinações 

interpretáveis utilizou-se a análise multivariada de componentes principais. Pela Figura 

23, pode-se observar o agrupamento nos meses de novembro, dezembro, janeiro e 

março, o que caracteriza a semelhança entre eles, o mês de fevereiro está afastado 

devido a um aumento na radiação durante esse mês (Tabela 25), implicando que a 

radiação tem grande influência nos resultados. 
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Figura 23 – Diagrama de dispersão dos meses em relação as variáveis em estudo. 

 

O primeiro componente explica aproximadamente 35,5% da variância total, e o 

segundo 30%. Os dois componentes são considerados suficientes para representar a 

dispersão das amostras, pois eles explicam a maior parte da variação dos dados; 

portanto, tem-se uma apresentação bidimensional, de fácil interpretação.  

Para obtenção dos escores dos componentes principais substituem-se, para cada 

variável (visitação, galhas verdes, galhas secas, própolis, umidade, temperatura e 

radiação) os valores dos dados coletados. Assim, para determinar a posição da variável 

visitação em relação a CP1 e CP2, basta substituir os valores coletados nos 12 meses. 

Pode-se verificar na Tabela 25 que valores coletados foram temperatura (X1) = 24,5, 

(X2) umidade= 70,50 até galhas secas (X7)=19,90. Substituindo esses valores na função 

de    1 1 2 2 7 71 0,573( ) 0,053 ... 0,343CP X X X X X X       , obtém-se o valor 

correspondente à sua posição no gráfico em relação ao CP1.  
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Pela Figura 24 observa-se que a umidade tem influência direta na produção de 

própolis verde, a visitação de abelhas não tem nenhuma relação com o número de 

galhas verdes. A temperatura tem ligação direta com a infestação de galhas secas. 
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Figura 24 – Correlações entre os dados e os dois componentes principais. 

 

  A correlação entre as variáveis indica grande associação entre as variáveis 

produção de própolis e umidade, assim como, galha seca e temperatura. Segundo 

Carvalho et al. (2007) as abelhas iniciam, aumentam ou diminuem o ritmo das 

atividades de forrageamento influenciadas pelas condições climáticas, principalmente 

pela temperatura. Pode-se então relacionar tal forrageamento no caso do alecrim do 

campo com a incidência de galhas secas. É importante ressaltar que a contagem de 

galhas verdes possui uma posição oposta a visitação de abelhas, confirmando o 

observado de que o período de infestação de galhas verdes não coincide com o de maior 

visitação de abelhas (Tabela 29).  
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Tabela 29 – Contribuição de cada variável na combinação linear dos Componentes 

Principais. 

Variável CP1 CP2 CP3 

Temperatura 0,573 0,009 0,271 

Umidade -0,053 -0,635 0,066 

Radiação 0,530 0,315 0,161 

Visitação 0,382 -0,375 0,442 

Galha verde -0,351 0,244 0,533 

Própolis -0,039 -0,544 -0,050 

Galha seca 0,343 0,005 -0,644 

 

Para avaliação visando seleção de plantas, considerou-se as variáveis visitação 

de abelhas, contagem de galhas secas e verdes em cada uma das estações do ano (Figura 

25). 
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Figura 25 - Dispersão das plantas de alecrim do campo em relação as variáveis visitação 

de abelhas, contagem de galhas verdes e galhas secas. 
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Durante a primavera obteve-se 92,9% de explicação com os dois primeiros 

componentes principais, sendo que os componentes dados pelas seguintes combinações 

lineares, 

     1 primavera i i i= 0,560  -  0,440  -  0,702  - CP V V GV GV GS GS   

     2 primavera i i i= 0,612  -  - 0,791  -  0,008  - CP V V GV GV GS GS  

em que Vi , GVi e GSi correspondem, respectivamente, a visitação de abelhas, 

contagem de galhas verdes e contagem de galhas secas durante a respectiva estação do 

ano na planta i  e  V , GV e GS a média de visitação, contagem de galhas verdes e 

secas entre as cinco plantas. 

 De acordo com a composição do componente principal 1 (CP1) pode-se dizer 

que a variabilidade das plantas teve maior influencia da variável “galha seca”, seguida 

pela “visitação de abelhas”. Já, no CP2 observa-se que as variáveis “visitação” e 

“galhas verdes” têm comportamentos opostos. No caso da primavera, portanto, em 

relação ao CP1, planta de maior destaque foi a de número 5, em oposição ao que 

ocorreu a planta 4. 

No verão obteve-se 94,9% de explicação com os dois primeiros componentes 

dados pelas seguintes combinações lineares, 

     1 verão i i i= 0,749  -  0,281  - - 0,600  - CP V V GV GV GS GS  

     2 verão i i i= 0,125  -  + 0,829  -  0,545  - CP V V GV GV GS GS . 

 

 Neste caso, pela análise da CP1 pode-se dizer que os fatores que mais 

influenciaram na variabilidade das plantas foram a “visitação de abelhas” e a contagem 

de “galhas seca”, que tiveram contribuição inversa. Pode-se dizer, por exemplo, que a 

planta 5 foi aquela de intensa visitação mas com pouca incidência de galhas secas. Já a 
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planta 4 como tem coordenadas negativas para ambos os componentes, então a 

visitação e contagem de galhas ficou abaixo do valor médio. 

Com apenas dois componentes foi possível explicar 98,5 % da variabilidade 

entre as plantas avaliadas durante o outono, sendo que, neste caso, apenas o CP1 

explica 83,3%. Sendo a composição dos CP’s dadas por  

     1 outono i i i= 0,520  - - 0,615  - - 0,593  - CP V V GV GV GS GS  

     2 outono i i i= -0,843  -  - 0,256  - - 0,473  - CP V V GV GV GS GS , 

pode-se afirmar que, durante o outono, a visitação tem comportamento oposto a 

contagem de galhas, tanto verdes quanto secas, assim, a presença de galhas é um indício 

de uma diminuição na frequência de visitação das abelhas. Este fato, pode ser 

confirmado pela posição da planta 5.   

No inverno obteve-se 95,5% de explicação com os dois primeiros componentes 

dados pelas seguintes combinações lineares, 

     1 inverno i i i= 0,689  - - 0,108  - + 0,717  - CP V V GV GV GS GS  

     2 inverno i i i= - 0,302  -  - 0,942  -  0,148  - CP V V GV GV GS GS . 

 

 Pela análise da CP1 pode-se dizer que os fatores que mais influenciaram na 

variabilidade das plantas foram a “visitação de abelhas” e a contagem de “galhas 

secas”. Pode-se dizer, por exemplo, que a planta 5 foi aquela que se destacou em 

relação a planta 4. 

 Considerando as mesmas variáveis durante todo o ano, percebemos que tanto a 

visitação quanto a contagem de galhas verdes e secas, tem forte influencia das estações 

do ano. Isto pode ser percebido no gráfico de dispersão das plantas da Figura 26, em 

que houve agrupamento entre as plantas, principalmente no verão e no inverno. 
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Figura 26 – Diagrama de dispersão das plantas em relação as variáveis em estudo. 

 

 A combinação linear referente a cada um dos componentes é a seguinte: 

     1 geral i i i= 0,399  - - 0,686  - + 0,608  - CP V V GV GV GS GS  

     2 geral i i i= - 0,866  -  - 0,065  -  0,495  - CP V V GV GV GS GS  

 Novamente, houve concordância entre os efeitos positivos entre a visitação de 

abelhas e a contagem de galhas secas para o CP1, que é aquele de maior contribuição e 

efeito negativo destas em relação a variável “galhas verdes”. 

 

 

4.7. PROPAGAÇÃO DO ALECRIM DO CAMPO Baccharis dracunculifolia 

(Asteraceae) 

 

A partir da seleção de planta de alecrim do campo Baccharis para propagação, 

visando possível aumento da produção de própolis, é necessário verificar as condições 

Inverno 

Verão 
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para que a mesma seja multiplicada. Nas três condições em que as estacas foram 

mantidas para observar o enraizamento, após 30 dias, essas mudas foram avaliadas não 

obtendo sucesso (Figura 27). Após 55 dias foram avaliadas novamente verificando-se 

variações quanto ao nível de enraizamento, ocorrendo apenas calosidades em alguns 

casos (Figura 28). 

 
 

Figura 28 - Tubete com Alecrim 

do campo 

Figura 29 - Variações quanto ao 

enraizamento 

Ao ar livre, apesar da adição de AIB, não houve enraizamento. Na casa de 

vegetação com sombrite a proporção de enraizamento foi de 7% e na casa de vegetação 

climatizada de 18% (Tabela 30).  

 

Tabela 30 – Relação de estacas enraizadas e não enraizadas em cada tratamento. 

Estacas Ar livre 
Casa de vegetação 

com sombrite 

Casa de vegetação 

climatizada 

Enraizadas 0 24 61 

Não enraizadas 342 320 281 

 

Pode-se perceber então, que a manutenção das estacas sob a temperatura de 

23,7°C (condição térmica da casa de vegetação climatizada) favoreceu o enraizamento 

das estacas de alecrim do campo Baccharis quando utilizado o AIB. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No verão foi quando ocorreu a maior visitação de abelhas no alecrim do campo. 

A baixa contagem de galhas secas pode ser um bom indicador da presença de 

abelhas no alecrim do campo e vice-versa. O fator climático que mais tem influência na 

visitação de abelhas é a radiação, a umidade tem influência direta na produção de 

própolis verde, e a temperatura tem ligação direta com a infestação de galhas secas. A 

visitação de abelhas não tem nenhuma relação com o número de galhas verdes. Existe 

um efeito positivo entre a visitação de abelhas e a contagem de galhas secas.  

No geral pode-se dizer que os fatores que mais influenciaram na variabilidade 

das plantas foram a “visitação de abelhas” e o número de “galhas secas”. Sendo que a 

planta 5 foi aquela que se destacou em relação a planta 4. 

 As estações do ano influenciaram fortemente nos resultados tanto na visitação 

quanto na contagem de galhas verdes e secas.   

Apesar do alecrim do campo ser uma espécie facilmente encontrada, sua 

multiplicação depende, além da adição do hormônio de crescimento, da manutenção em 

casa de vegetação climatizada. 

 

Para a realização de trabalhos futuros com alecrim do campo, sugere-se:  

 Análise morfológica, anatômica e composição das plantas de Baccharis 

dracunculifolia (Asteraceae) estudadas; 

 Propagação da planta 5 com adição de AIB, em casa de vegetação com sombrite 

ou casa de vegetação climatizada. 
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