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RESUMO 

A suplementação energética é uma pratica muito difundida na apicultura, para 

fortalecimento, multiplicação das colônias e em caso de escassez de alimentos. Ainda se 

tem pouca informação em pesquisas relacionadas a alimentos alternativos para 

suplementação energética, esse estudo visou à utilização de um alimento alternativo, o 

caldo de cana, e testou também a pasta Cândi e outras dietas energéticas pastosas. 

Foram realizados dois experimentos e tiveram como objetivo avaliar a longevidade das 

abelhas africanizadas, e consequentemente o melhor alimento para suplementação 

energética. A unidade experimental era composta por cano PVC de 10 cm de diâmetro 

por 10 cm de altura, com a parte superior revestido de tecido organza e a inferior com 

tecido filó, cada unidade experimental continham 10 abelhas e foram mantidos em 

câmaras climatizadas a 29ºC ± 2, UR 70% ± 10 e foto período de 12 horas. O 

experimento 1 os tratamentos foram: caldo de cana (T1), caldo de cana fervido (T2), 

caldo de cana fervido + açúcar(T3), caldo de cana + açúcar(T4), caldo de cana + açúcar 

+ limão (T5), caldo de cana + açúcar + ácido cítrico (T6), caldo de cana + açúcar + 

ácido ascórbico (T7) e água e açúcar (T8). No experimento 2 os tratamentos foram: 

pasta Cândi (T1), açúcar + amido 3% (T2), açúcar + amido 6% (T3), açúcar + amido 

9% (T4), açúcar + amido 12% (T5), pasta Cândi + amido 3% (T6), pasta Cândi + amido 

6% (T7), pasta Cândi + amido 9% (T8) e açúcar e mel (T9).Cada tratamento teve 5 

repetições. No experimento 01 à base de caldo de cana não houve diferenças estáticas 

significativas entre os tratamentos. Já no experimento 02 com dietas energéticas 

pastosas houve diferenças e o tratamento de pasta Cândi tradicional, açúcar + amido 3% 

e açúcar e mel foram os que obtiveram os melhores resultados. 

 

Palavra Chave: Suplementação energética, abelha africanizada, análise de 

sobrevivência, Apis mellifera 
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ABSTRACT 

 

The Energy supplementation is a very widespread practice in beekeeping sector 

strengthening the colonies multiplication an in case of scarcity of food, a solution of 

water and sugar 50%, it is the most used. still have little Information on related searches 

to alternative energy food supplementation, t this study aimed at the use of alternative 

food for energy supplementation, his study aimed to use an alternative food, sugarcane 

juice, and also Test   Cândi masses.Two experiments were conducted and were used to 

evaluate the longevity of Africanized bees, and therefore the best food for energy 

supplementation. The experiments took place in the laboratory of apiculture practices of 

Animal Science Course at the Federal University of São João del Rei, and each 

treatment had 5 replications. The experimental unit was made in PVC pipe 10 

centimeters in diameter for 10 cm high, with the top organza coated fabric and the 

bottom fabric with tulle, each unit experimental containing 10 bees and was kept in 

chambers conditioned at 29 ° C ± 2, 10 ± 70% RH and foto period of 12 hours.Every 12 

hours, the dead bees were accounted and through the distribution weibul lwas adjusted 

to survival curve and calculating the lethal time the lethal time TL10, TL20, TL50 and 

TL99. On experiment 02, sugarcane juice-based no statistically significant differences 

between treatments. In the experiment 01 there were differences and treating traditional 

Candi paste was what had the best result. 

 

Keyword: Energy supplementation, Africanized bee, Survival Analysis, Apis mellifera 
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1. Introdução 

Todos os povos primitivos da Ásia, África e Europa conheciam as abelhas e 

utilizavam seus produtos, contudo os egípcios são considerados os primeiros 

apicultores, uma vez que 2400 anos A.C já criavam abelhas em colmeias de barro 

(Oliveira & Seabra, 2006). 

O mel é utilizado como alimento pelo homem desde a pré-história, por vários 

séculos foi retirado dos enxames de forma extrativista e predatória, muitas vezes 

causando danos ao meio ambiente, matando as abelhas. Ao longo do tempo, o homem 

desenvolveu técnicas de manejo das abelhas de forma a proteger os enxames e colmeias 

e obter maior produção com o mínimo de prejuízo para as abelhas. Nascia, assim, a 

apicultura (Pereira et al, 2003). 

A apicultura refere-se à prática da criação de abelhas para obtenção, a partir do 

néctar das flores, do mel e outros produtos derivados (Oliveira & Seabra, 2006). 

Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura) a estimativa da produção mundial de mel em 2013 foi de 1,59 milhões de 

toneladas, sendo que a China mantém a primeira colocação com 27,4% da produção, 

seguido da Turquia com 5,5%, Argentina com 4,7% e Estados Unidos da América com 

4,2%. O Brasil ocupa a sétima colocação com 33,5 mil toneladas, e tem sua produção a 

base de abelhas africanizadas, que são oriundas do cruzamento de abelhas africanas, 

Apis mellifera scutellata (Lepeletier, 1836) e abelhas europeias, principalmente a Apis 

mellifera mellifera (Linneaus,1758). O Brasil apresenta características especiais de flora 

e clima que, aliadas à presença da abelha africanizada, lhe conferem um potencial 

fabuloso para a atividade apícola, ainda pouco explorado (Pereira, 2003). A produção 

nacional vem crescendo muito nos últimos anos, segundo a CBA (Confederação 

Brasileira de Apicultura) o Brasil é o 5º maior exportador de mel com 350 mil 
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apicultores e consumo per capita baixo de 120 g por ano.  Além do mel, é possível 

explorar, com a criação racional das abelhas, produtos como pólen apícola, geleia real, 

rainhas, polinização, apitoxína, cera e até mesmo produção de enxames e larvas e 

própolis. (Pereira et al, 2003)   

A alimentação das abelhas é à base do néctar e do pólen que são coletados nas 

flores, sendo o pólen proteico e o a néctar energético, e também o mel, que é estocado 

pelas abelhas em níveis maiores que os de consumo da colmeia, possibilitando assim ter 

um o estoque de alimentos em épocas de escassez. Todavia devido ao intenso manejo 

dos apicultores, esta reserva é pequena sendo necessário fornecer uma dieta suplementar 

artificial (Wolf, 2007), para que não reduza o rendimento produtivo e reprodutivo e 

evitando o enfraquecimento da colmeia. A suplementação artificial ocorre em nível 

energético e proteico, sendo fornecido de forma separada ou mista. 

Assim o objetivo do trabalho foi avaliar a pasta Cândi acrescida de amido e o 

caldo de cana como suplementação energética para abelhas africanizadas. 

2. Revisão de Literatura 

2.1 Abelhas africanizadas 

Durante o século XIX com a chegada de imigrantes foi trazida para o Brasil as 

primeiras colmeias de A. m. mellifera (Linneaus, 1758), Apis mellifera ligustica 

(Spinola,1808), e no decorrer do tempo mais espécies oriundas da Europa foram 

introduzidas, como a Apis mellifera carnica (Pollmann, 1879) e Apis mellifera caucasia 

(Gorbachev,1916). Na década de 50 houve um surto de doenças, dizimando as colmeias 

brasileiras, segundo a EMBRAPA cerca de 80%, com isso o Governo procurou sanar 

trazendo da África varias rainhas de A. m. scutellata, elas foram introduzidas em um 

apiário no interior de São Paulo para pesquisas. Pouco tempo depois vários enxames 

enxamearam e começaram a reproduzir com as espécies europeias, ocasionando o poli-

hibrido, que ficou conhecido como Abelha “Africanizada”. Esses indivíduos apresentam 

características positivas como alta produtividade, alta resistência a doenças boa 

adaptação, e negativas como sua defensividade e tendências migratórias (Kerr, 1989). 
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A abelha africanizada possui um comportamento muito semelhante ao da A. m. 

scutellata, em razão da maior adaptabilidade dessa espécie às condições climáticas do 

país. Possui grande facilidade de enxamear, alta produtividade, tolerância a doenças e 

boa adaptação a climas mais frios, continuando o trabalho em temperaturas baixas, 

enquanto as europeias se recolhem nessas épocas (Pereira, 2003).  Devido a suas 

características de adaptação ao clima tropical resistências a doenças e a boa 

produtividade, a apicultura cresceu consideravelmente e atualmente o Brasil é o 5º 

exportador de mel. 

2.2 Nutrição 

As abelhas são divididas em castas, rainha, operaria e zangão, sendo que suas 

necessidades de energia apresentam pouca diferença (Gonçalves, 2015). 

A nutrição das abelhas é dividia em natural e artificial. A suplementação 

artificial é fornecida em épocas de escassez de alimentos ou dependendo do manejo do 

apicultor. A alimentação natural é à base de néctar (energético), pólen e mel que é 

estocado e usado quando há ausência ou escassez dos alimentos.  

O fornecimento de alimento energético (néctar e mel) estimula a produção de 

larvas e o valor nutritivo do pólen limita o crescimento e afeta a capacidade da colônia 

em cuidar das larvas (Pereira, 2006).  

O melhor alimento para as colônias continua sendo o néctar e o pólen floral, bem 

como certas exsudações adocicadas, provenientes de glândulas de partes vegetativas de 

plantas ou de cochonilhas e pulgões, que também servem como fonte natural de energia 

e nutrientes às abelhas. (Wolf, 2007). 

O néctar é uma substância aquosa e adocicada que é secretada pelas plantas por 

glândulas especializadas. Apresenta variabilidade de água e açúcares que é sua fração 

mais importante contendo hidratos de carbono que pode variar de 4 a 70% sendo os 
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açúcares mais representativos a sacarose, a glicose e a frutose. Contem também outras 

substâncias em pequenas quantidades como os minerais, aminoácidos, vitaminas, ácidos 

orgânicos, óleos essenciais, flavonoides, entre outros. Sua composição depende da 

espécie vegetal, fisiologia da planta, condições de solo e clima e fatores genéticos. 

(Portela & Gallego, 1999).  

No entanto, a função de maior importância do néctar para as abelhas, reside em 

fornecer praticamente todos os carboidratos , responsáveis pela fonte energética da dieta 

e a produção de mel (Couto, 1998). 

A xilose, galactose, lactose, xilose, melibiose, manose, rafinose e arabinose são 

tóxicos para as abelhas (Barker & Lehner, 1974; Barker, 1977). Os carboidratos são 

usados como fonte de energia na síntese de matéria orgânica, condução de impulsos 

nervosos, confecção dos favos, na termo regulação, no forrageamento e na produção do 

mel (Pereira, 2011). 

As proteínas, lipídeos, minerais e vitaminas são essenciais para as larvas e no 

desenvolvimento de abelhas jovens e as abelhas adultas conseguem sobreviver na 

ausência destes nutrientes pela possibilidade de poderem ser catabolizados dos estoques 

armazenados durante seu desenvolvimento, ao contrário dos hidratos de carbono, na 

qual as operárias adultas exigem constantemente por possuírem baixo estoque de 

glicogênio no corpo entre 0,05-0,47 mg,  não sobrevivendo por longos períodos quando 

há sua escassez (Haydak, 1970; Standifer et al., 1977; Hrassnigg & Brodscheneider, 

2005) por possuírem baixos níveis de glicogênio quando necessitam de energia para 

atividades de voo, por exemplo, buscam essa energia nas reservas de mel dentro da 

colônia (Barker & Lehner, 1974). 

Segundo Rortais et al, (2005) durante o estágio larval, que dura de 5 a 6 dias, há 

necessidade de 59,4 mg de açucares para desenvolvimento da larva. As necessidades de 
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uma abelha adulta de açucares são de 4 mg para mantença, e quando tiverem em 

trabalho a campo, suas reservas calóricas seriam suficientes para um voo de 15 a 60 

minutos, decrescendo a concentração de glicose e trealose em 50% após 30 minutos 

sem alimentação, sendo esta restabelecida em 10 minutos após se alimentar 

(Brodschneider & Crailsheim, 2010). 

O pólen é minúsculos grãos produzidos pelas flores das angiospermas, são 

elementos reprodutores masculinos que irão fecundar os óvulos. Liberados pelas 

anteras, sua composição é muito variada em função da espécie floral a localização 

geográfica entre outros, (Portela; Gallego, 1999). 

O pólen é um alimento proteico, é fundamental nas fases de crescimento e 

reprodução nas abelhas, sua ausência prejudica a formação dos óvulos e enzimas, 

desenvolvimento das larvas na síntese de proteínas imunológicas (Hebert Jr, 1977; 

Zucoloto,2004 ; Pereira et al, 2006).  

Amostras de pólen coletados por abelhas africanizadas apresentaram as 

seguintes características físico-químicas, pH a 5,1; 23,6% em ácidos graxos; 2,8% em 

cinzas; 23,6% em umidade; 76,3% em matéria seca; 3,5% em lipídios; 38,2% em 

carboidratos, dos quais 31% são açúcares totais; mais de 80 enzimas, sendo as de maior 

importância a catalase, fosfatase e redutase, cujo teor em proteína, varia de 10 a 35%, 

sendo que o valor ótimo de proteína para o desenvolvimento das colônias é de 24,51% 

(Lengler, 2003; Marchini; Reis; Moreti, 2006; Costa et al, 2007).  

O pólen apícola é diferente, pois ele passa por alteração física e química durante 

a coleta e o armazenamento. A quantidade de pólen exigida para criar uma única larva 

de operaria, foi calculada em 125 a 145 mg, contendo aproximadamente 30 mg de 

proteína e as exigências anuais de uma colônia variam de 15 a 55 kg (Winston, 2003). 

Oriunda do pólen a geleia real uma substância cremosa, de cor branco-leitosa, 
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gosto ácido e cheiro ligeiramente forte, são produzidas em pequenas quantidades por 

abelhas jovens chamadas nutrizes. São compostas de água, proteínas, extratos etéreos, 

dextrose, sacarose, nitrogênio, enxofre, fósforo, gorduras, sais minerais e vitaminas 

incluindo as do complexo B (Puttkammer, 1994). A geleia real é utilizada na 

alimentação de larvas até o terceiro dia, e também e utilizada na alimentação de rainhas. 

As abelhas necessitam de água principalmente para suprir as necessidades 

fisiológicas como em todos os seres vivos, mas também é utilizada para manter a 

umidade e temperatura no interior da colmeia, assim como para diluição do mel e 

preparo de alimentos para larvas. O consumo de água por uma colônia normal de 

abelhas, na ausência de um fluxo intensivo de néctar é estimado em 5 litros/dia 

(Lengler, 1999). 

O mel é o produto alimentício elaborado pelas abelhas, a partir do néctar das 

flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de 

insetos sugadores que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas recolhem, 

transformam, combinam com substâncias específicas próprias, as quais armazenam e 

deixam madurar nos favos da colmeia (BRASIL, 2000).  

Segundo Horn et al. (1996) o néctar é coletado pelas abelhas e passa por dois 

processos, um físico que é a evaporação da água e outro químico através da ação 

enzimática. É uma solução com alta concentração de açucares, predominando glicose e 

frutose, contendo ainda uma mistura complexa de outros hidratos de carbono, enzimas, 

ácidos orgânicos, minerais, aminoácidos, substâncias aromáticas, pigmentos e grãos de 

pólen (Marchini et al. 2005). 

Uma larva de operária tem a necessidade de aproximadamente 142 mg de mel 

para o seu desenvolvimento, e as exigências anuais de mel para uma colônia foram 

calculados em aproximadamente, 60 a 80 kg (Winston, 2003). 
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2.3 Suplementação Artificial 

As abelhas têm necessidades de proteínas, lipídeos, carboidratos, vitaminas e 

minerais (Hebert, 1992). A quantidade e o tipo de alimento coletado são decididos pelas 

operarias, de acordo com as exigências da colmeia (Free, 1980).  

A alimentação natural é a mais eficiente, mas dependendo do manejo no 

apicultor e da época do ano em que ocorre escassez da florada apícola, a alimentação 

artificial é de suma importância, evitando o enfraquecimento da colônia, que ainda pode 

facilitar o surgimento de doenças e ataques de outros enxames ou outros insetos, e ou o 

enxameamento, pois é seu comportamento natural ir para outro local quando os 

alimentos estão escassos. 

Quando há pouco alimento na natureza, as operarias desgastam-se muito a 

procura, ocasionando em uma queda de seu tempo de vida (Oliveira & Cunha, 2005; 

Santana & Silva Júnior; Mesagem, 2006; Silva, 2008; Pereira, 2009). A redução da 

disponibilidade de alimento pode afetar as pupas, diminuindo os níveis corporais de 

proteína bruta e sais minerais em até 8,4% e 38,5%, respectivamente (Funari & Rocha, 

1998).  

Quando a oferta de pólen na natureza encontra-se diminuída por longos 

períodos, as abelhas utilizam principalmente carboidratos como seu único alimento 

(Haydak, 1970), pois elas vão usando suas reservas corporais. Em determinados casos 

quando a disponibilidade de proteína está baixa, pode ocorrer canibalismo para elas 

manterem seus níveis de proteína (Salomé, 2009). Para evitar que isso ocorra o produtor 

deve fornecer uma alimentação artificial, e em determinados casos quando o manejo é 

muito intenso ou dependendo do objetivo da produção deve-se fornecer a 

suplementação. 

Devem se tomar cuidado com o tipo de alimento usado, visando garantir que o 
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produto final não fique resíduo e assegurando tanto a saúde das abelhas, principalmente 

a saúde humana (Pinto et al, 2008). 

A alimentação artificial é dividida em duas categorias, de manutenção e 

estimulante. A de manutenção é utilizada quando a escassez de alimentos, geralmente 

no inverno, mas vai dependendo da região pode ser fornecido em outras épocas, é 

fornecida para evitar perda e enfraquecimento do enxame. Para que se tenham enxames 

produtivos, é preciso cuidar de sua alimentação nas épocas de escassez, especialmente 

no inverno. A alimentação artificial durante o inverno evita a morte das abelhas, reduz a 

interrupção da oviposição da rainha e mantém a colmeia com alta densidade 

populacional, favorecendo a produção de mel na safra seguinte (Jean-Prost, 1981).  

O fornecimento da alimentação artificial de manutenção pode ser líquida, 

pastosa ou sólida, e pode ser do tipo energética ou energético-proteica, conforme a 

presença ou não de estoques de pólen nos favos (Wolf, 2007). 

Os apicultores devem fazer um esforço especial para manter a colmeia sempre 

com 2 a 4 quadros de mel, natural ou elaborado a partir de soluções açucaradas (Wiese, 

1995; Camargo et al, 2002). 

A alimentação estimulante é ofertada, não apenas no inverno, mas em outras 

épocas também, dependendo das atividades dos apicultores como exemplo a produção 

de própolis e de enxames.  

É muito utilizado na entressafra do verão, quando se captura enxames novos ou 

quando se faz multiplicação do enxame e no final do inverno, estimulando a produção 

de mel quando começar a florada. O enxame costuma ficar populoso até depois do meio 

do inverno, depois começa o declínio no inicio da primavera, pois o consumo das 

reservas aumenta de forma drástica, para satisfazer as necessidades das colônias em 

aumentar as larvas (Wolf, 2007). É recomendada a alimentação energético-proteica 
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nesta época, pois as larvas tem uma alta exigência em proteínas. As colônias manejadas 

com alimentação artificial estimulante começam a produzir suas larvas bem antes da 

florada, em tempo hábil para o máximo aproveitamento da primavera, incluindo a 

polinização dos cultivos e a produção de mel (Wolf, 2007). 

2.3.1 Alimentação Artificial Energética 

Também conhecida como suplementação alimentar de subsistência, é utilizada 

em condições de laboratório ou de campo, e tem como o objetivo proporcionar as 

abelhas adultas uma maior longevidade e manter as colônias com uma elevada 

densidade populacional (Alcárcel, 2011). 

 A alimentação artificial energética é fornecida às abelhas em épocas de escassez 

de alimentos ou quando a reserva de alimento for insuficiente e é utilizada para evitar 

perda de peso da colônia, aumentar a oviposição da rainha, aumentar produção de mel 

durante a safra, evitar enxameação e enfraquecimento da colônia. Ela visa substituir o 

néctar das flores.  

A alimentação artificial já mais suprirá as necessidades nutricionais das colônias 

de abelhas, como ocorre com alimentação coletada por elas nas fontes existentes na 

natureza (Pereira, 2011). 

 A suplementação energética deve ser fornecida somente em momentos críticos e 

nas quantidades adequadas, já que poderá ser misturada ao mel armazenado que terá 

assim sua qualidade prejudicada. (Silveira, 1987). 

A alimentação energética gera menos problema que a proteica, pois uma simples 

mistura de água com sacarose proporciona energia suficiente para as colônias, 

geralmente as abelhas não utilizam a sacarose diretamente em sua alimentação, sem que 

ocorra a inversão (Souza, 2004).  

Para fazer a solução de água e açúcar, basta colocar 1 Kg de açúcar para 1 L de 
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água, levar a mistura ao fogo e mexer até o açúcar dissolver completamente, essa 

mistura deve ser fornecida as abelhas pouco tempo depois de pronta, e retirar o alimento 

que não for consumido pela colônia em 24 horas, pois depois deste período começa a 

ocorrer a fermentação. 

A solução de sacarose invertida segundo Lengler et al, (2000), é só colocar 1 kg 

de açúcar, 1 L de água  e 1 g de ácido cítrico. Levar a solução ao fogo, e misturar até 

dissolver todo o açúcar, quando entrar em ebulição colocar o ácido cítrico. Além do 

ácido cítrico podemos utilizar o ácido ascórbico e o ácido tartárico na mesma 

quantidade que o ácido cítrico e podemos utilizar limões Galego, Tahiti e Cravo, que 

são rico em ácido cítrico, em uma média de 50 mL, para 1 kg de açúcar e 1 L de água 

(Brighenti et al, 2009). 

A inversão é necessária, pois a abelha não absorve a sacarose, ela precisa passar 

por um processo de hidrolise através da ação da enzima invertase, onde sofrera a quebra 

em glicose e frutose, só que essa ação gera gasto de energia, diminuindo a longevidade 

das abelhas. Pode-se fazer também a inversão ácida, através do ácido cítrico, tartárico e 

ascórbico ou com limão que é rico em acido ascórbico e cítrico. 

3. Material e métodos 

Foram realizados dois experimentos em delineamento inteiramente casualisado, 

no Laboratório de Praticas Apícolas no Departamento de Zootecnia (DEZOO) da 

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) no Campus Presidente Tancredo de 

Almeida Neves (CTAN), na cidade de São João Del-Rei, Minas Gerais. O experimento 

01 foi à base de caldo de cana, com 08 tratamentos (Tabela 1). O experimento 02 foi à 

base de dietas energéticas pastosa com 09 tratamentos (Tabela 2). Em ambos foram 

utilizados 5 repetições em cada tratamento.  
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Tabela 1 – Tratamentos do experimento 01 

                             Tratamentos   

Caldo de Cana T1 

Caldo de cana fervido T2 

Caldo de cana fervido + açúcar T3 

Caldo de cana + açúcar T4 

Caldo de cana fervido + açúcar + limão T5 

Caldo de cana fervido + açúcar + ácido cítrico T6 

Caldo de cana fervido + açúcar + ácido ascórbico T7 

Água + mel T8 

 

Tabela 2 – Tratamentos do experimento 02 

Tratamentos   

Pasta Cândi T1 

Açúcar + amido 3 % T2 

Açúcar + amido 6 % T3 

Açúcar + amido 9 % T4 

Açúcar + amido 12 % T5 

Pasta Cândi + amido 3 % T6 

Pasta Cândi + amido 6 % T7 

Pasta Cândi + amido 9 % T8 

Açúcar + mel T9 
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3.1 Obtenção de adultos de abelhas africanizadas 

As abelhas adultas foram provenientes de uma caixa modelo Langstroth 

estabelecida no Campus Tancredo de Almeida Neves da Universidade Federal de São 

João del Rei. Desta caixa foi retirado um quadro, que apresentava grande número de 

pupas, o mesmo foi colocado em uma “gaiola de emergência” (Figura 1) que foi 

mantida em câmara climatizada a 32ºC ± 2, UR de 70% ± 10 para que as abelhas 

emergissem e em seguida fossem transferidas para as gaiolas, no Laboratório de 

Práticas Apícolas do Departamento de Zootecnia. A gaiola de emergência é 

confeccionada em madeira e as laterais revestidas com tela plástica de malha de 2 mm, 

de cor branca, possibilitando visualizar os insetos no seu interior, possuindo 50 cm de 

comprimento x 7,5 cm de largura x 25 cm de altura, permitindo a colocação de um a 

dois quadros de ninho (Brighenti, et al. 2007). 

 

Figura 1 Gaiola de Emergência de abelhas localizada dentro da câmara climatizada. 

3.2 Unidades Experimentais 

As abelhas africanizadas foram colocadas em gaiolas (Figura 2) confeccionadas 

em cano de PVC com 10 cm de diâmetro e 10 cm de altura, revestidos na parte superior 

com o tecido filó, que possibilita a visualização para contagem de indivíduos mortos, e 

a parte inferior com tecido organza e cada gaiola representou uma unidade 

experimental. Os tecidos foram presos com elástico de látex e foi adicionado em cada 

gaiola um recipiente com alimento e um com água. Ambos foram utilizados tampas de 
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garrafas PET com 3 cm de diâmetro e 1,5 cm de altura .  Nos recipientes com água e 

nos recipientes com alimentos do experimento 02 foram colocados algodão para que 

não ocorresse morte das abelhas por afogamento. O experimento 01 utilizou recipientes 

na cor azul para água e vermelha para alimento, já no experimento 02 utilizou 

recipientes da cor amarela para alimento e da cor verde para água. 

Todas as unidades experimentais foram mantidas em câmaras climatizadas 

(Figura 2 B) com temperatura de 29 °C ± 2, e Umidade Relativa de 70 % ± 10 e 

fotoperíodo de 12 horas. Para transferir as abelhas para as unidades experimentais, a 

gaiola de emergência foi colocada no freezer a uma temperatura de aproximadamente 

4°C por um tempo de 15 min permitindo a diminuição de suas atividades. 

 

    

                                                             2 A                     2 B 

Figura 2 – Unidade experimental feito de cano PCV (A) e Câmara Climatizada (B). 

 

3.3 Dietas composta por caldo de cana 

No experimento 01 (Figura 3 A) foram 08 tratamentos e 05 e repetições cada, 

sendo sete tratamentos a base de caldo de cana e um a base de uma mistura de água e 

açúcar em 50%, que foi usado como testemunho.  O caldo de cana foi obtido no 

momento da montagem dos tratamentos, e colocado em algodão no recipiente onde o 

caldo de cana foi adicionado para evitar a morte por afogamento das abelhas na hora de 

sua alimentação (Figura 3 B). A água destilada, usada para evitar contaminações, era 
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fornecida na quantidade de 1 mL a cada 12horas, através de uma pipeta pauster que 

passava pelo orifício do tecido filó, no momento da contagens dos indivíduos mortos, às 

08:00 h e às 20:00 h.  

 

                                            3 A                                        3 B 

Figura 3 – Unidades experimentais dentro da câmara climatizada (A). Abelhas 

alimentando-se de caldo de cana no recipiente, onde foi colocado algodão para evitar 

morte das abelhas (B). 

Para aferir o pH foi utilizado um pHmetro e para avaliar o Brix, foi através de 

um refratômetro manual. 

 

3.3.1 Preparo dos tratamentos de caldo de cana 

O tratamento 1 e 2 foi a base de caldo de cana, sem adicionar nenhuma 

substância.  No tratamento 2 o caldo de cana  foi fervido, sendo adicionada a um Becker 

de 250 mL  100 g de caldo de cana pesado em uma balança de precisão (Figura 4 A) e 

em seguida levado a  um aquecedor em chapa (Figura 4 B) até entrar em ebulição em 

uma temperatura de aproximadamente 97°C. 

  

                 4 A                                                 4 B 

 Figura 4 - Balança de precisão (A). Aquecedor em Chapas (B). 
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Nos tratamentos 3 e 4 foi utilizado caldo de cana acrescido de 50 gr de açúcar 

L’açúcar
®
, o tratamento 3 o caldo de cana foi fervido. Já os tratamentos 5, 6 e 7 foi 

caldo de cana fervido acrescido de 50 gr de açúcar L’açúcar
®
, foram adicionados 5 mL 

de limão rosa (Citrus limonia), 0,1 g de ácido cítrico e 0,1 g de ácido ascórbico 

respectivamente. Foi utilizada pipeta graduada para quantificar o limão a ser adicionado 

ao caldo de cana e balança de precisão para quantificar os ácidos. Essas substâncias 

foram adicionadas quando o caldo de cana começou a entrar em ebulição. 

O tratamento 8 foi usado como controle, nele foi utilizada água destilada mais 

açúcar em concentração de 50%. Todos os tratamentos que foram adicionadas 

substâncias foram mexidos com bastão de vidro para que ocorresse uma 

homogeneização.  Os tratamentos eram adicionados no recipiente através de uma pipeta 

pasteur. 

 Foi adicionada uma média de 2,15g por tampa. Ao longo do experimento 

quando era observado falta do alimento no recipiente, eles eram novamente fornecido, 

através de uma pipeta pauster na quantidade de 1 mL.  

3.4 Dietas energéticas pastosas 

No experimento 02 (Figura 5) foram 9 tratamentos com 5 repetições cada, sendo 

oito tratamentos a base de uma dieta energética pastosa, variando o tipo de açúcar e 

diferentes concentrações de amido e um com açúcar e mel para controle. As pastas 

utilizadas foram preparadas de forma manual e foi adicionado mel para dar a liga. A 

água destilada, usada para evitar contaminações, era fornecida na quantidade de 1 mL a 

cada 12horas, através de uma pipeta pauster que passava pelo orifício do tecido filó, no 

momento da contagens dos indivíduos mortos, às 08:00 h e às 20:00 h.  
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Figura 5 – Experimento 02, unidades experimentais colocadas na câmara climatizada. 

3.4.1 Preparo dos tratamentos pastosos 

O Tratamento 1 (Figura 6 A) foi utilizada a receita “Tradicional” da pasta Cândi. 

Foram utilizados 100g de açúcar de confeiteiro Glasçucar
®
 e acrescido de mel para da 

liga a pasta. A pasta Cândi foi colocada em tampa de garrafa PET. 

Nos tratamentos 2, 3, 4 e 5 foi utilizado o açúcar cristal L’açucar
®
, que foi 

processada em um Moinho de facas do tipo Willy (Figura 6 B), em uma peneira de 5 

mm. Foi adicionado ao açúcar amido de milho Zaeli
®
, na proporção de 3%, 6%, 9% e 

12% para os tratamentos 2, 3, 4, 5 respectivamente.  

 

                                           6 A                                               6 B 

Figura 6 - Abelhas do tratamento 1 se alimentando (A). Moinho de facas tipo Willy (B). 

 

Nos tratamentos 6, 7 e 8 utilizaram açúcar de confeiteiro Glasçucar
®
 (açúcar 

composto de 3% de amido), acrescido de amido de milho Zaeli
®
, na proporção de 3%, 

6% e 9 % nos tratamentos respectivamente. Cada tratamento utilizou 100 g da mistura 
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de amido e açúcar, acrescido de mel para da liga, ajustando o peso em uma balança de 

precisão. 

O tratamento 9 foi utilizado açúcar cristal L’açuccar
® 

processado no moinho de 

facas tipo Willy (Figura 6 B) acrescido de mel e foi utilizado como controle. 

 Os alimentos foram colocados em tampas de garrafas PET com uma média de 

8,95 g por tampa. Foi fornecido somente uma vez, no começo do experimento. 

3.5 Dados estatísticos 

Nos estudos entomológicos que envolvem resposta temporal, os dados são 

coletados periodicamente e sabe-se que a morte ocorreu em um intervalo de tempo, não 

sabendo ao certo a hora exata da morte. Para avaliação do número de abelhas mortas, 

foram coletados dados a cada 12 horas. A contagem foi realizada  ás 08:00 horas e ás 

20:00 horas (Colosimo & Giolo, 2006). 

Como o exato momento da morte (T) não é conhecido sabe-se que ele pertence a 

um intervalo de tempo, T є (I, S), onde I é o limite inferior, ou tempo de coleta anterior 

e S o limite superior, ou tempo de limite posterior, esses dados são denominados por 

sobrevivência intervalar ou dados de censura intervalar. (Colosimo & Giolo, 2006). 

Para analise do tempo de sobrevivência com presença de dados de sobrevivência 

intervalar, o ajustamento das curvas é feito através da distribuição de Weibull, segundo 

Sgrillo (1982), Moncharmont et al. (2003) e Guimarães et al.  (2004). 

Após a obtenção do ajuste, o efeito de cada dieta foi analisado pela estimação de 

máxima verossimilhança dos parâmetros da função de sobrevivência S(t) de acordo com 

o modelo ajustado de Weibull dado por: 

  exp

i

i

t
S t





  
   
   

 

Onde S (t) > 0 é o tempo de vida observado, αi > 0 o parâmetro estimado em 
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horas para as dietas e βi > 0 é o parâmetro de forma sem unidade de medida. Com as 

estimativas dos parâmetros de forma e escala em cada tratamento foi possível construir 

a respectiva curva de sobrevivência e analisá-las, considerando-se que: α corresponde à 

chamada vida característica (intervalo de tempo no qual ocorrem 63,2% das mortes) e β 

indica a forma da curva e a característica das mortes. Se β < 1, ocorreram mortes 

precocemente, se β = 1 as mortes são aleatórias e se β > 1 as mortes ocorrem por danos 

causados pelo tratamento e/ou tempo (Colosimo & Giolo, 2006). 

Após os ajustes das curvas de sobrevivência, são realizadas comparações por 

meio da identidade dos modelos (Drapper & Smith, 1988), permitindo que as diferentes 

dietas fossem comparadas simultaneamente. A vantagem deste método é que, caso os 

resultados não sejam significativos, isto é, os coeficientes sejam estatisticamente iguais, 

pode-se reduzir o número de curvas a serem avaliadas (Lawles, 1982). As curvas foram 

comparadas utilizando-se o teste da razão de verossimilhanças (TRV), que utiliza a 

comparação dos valores do logaritmo da função de verossimilhança maximizada sem 

restrição H1 e sob H0, ou seja, a comparação de 
 1

ˆlog L 
 e 

 0
ˆlog L 

 (Nelson, 1982). A 

estatística para esse teste é dada por: 

 
 

   
0

1 0

1

ˆ
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Onde, H0:  = 0, segue aproximadamente uma distribuição qui-quadrado com p 

graus de liberdade, onde p é a diferença do número de parâmetros dos modelos sendo 

comparados, isto é, aquele sem restrição e o modelo em que se emprega um número 

reduzido de parâmetros (H0). A hipótese H0 é rejeitada, a 5% de significância, se o valor 

observado para o TRV for maior que o valor tabelado para a distribuição 
2
, isto é, 

2

;0,95pTRV 
 (Colosimo & Giolo, 2006). 
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O tempo letal (TL) para adultos A. mellifera foi avaliado até a mortalidade de 

10% (TL10), 20% (TL20), 50% (TL50) e para o tempo de extinção da espécie da 

população (TL99) com os insetos mantidos em cada tratamento.  

4. Resultado e discussão 

4.1 Efeito das dietas composta por caldo de cana 

Quanto ao potencial hidrogeniônico, verificou-se que todas as dietas preparadas 

apresentam pH ácido, sendo o menor deles o tratamento 05 (caldo de cana + açúcar + 

limão) que foi 4,03 , que é próximo do mel que apresenta uma média  de 3,5 podendo 

chegar até 4,2 segundo Azeredo et al, (2003). O tratamento 05 e  o tratamento 06 (caldo 

de cana + açúcar + ácido ascórbico) apresentaram um Brix de 47,5º, enquanto o caldo 

de cana apresentou o menor, 18º de Brix, o mel apresenta um Brix de 81º( Tabela 3). 

Tabela 3 – pH dos tratamentos à base de Caldo de cana 

Tratamento pH Brix (%) 

Caldo de cana 5,7 18 

Caldo de cana fervido 5,82 18.2 

Caldo de cana fervido + açúcar 5,86 47 

Caldo de cana + açúcar 5,78 48 

Caldo de cana fervido + açúcar + limão 4,03 47,5 

Caldo de cana fervido + açúcar + Ac. Cítrico 4,47 47,5 

Caldo de cana fervido + açúcar + Ac. Ascórbico 4,86 49 

Água + açúcar 6,21 50,5 

 

O tratamento 05 (caldo de cana + açúcar + limão) foi aquele que teve o maior 

tempo de vida médio, que foi 316,27 horas, seguido do tratamento 07 (caldo de cana + 

açúcar + ácido ascórbico) que teve uma média de 313,71 horas, o tratamento 02 

apresentou a uma média inferior, que foi de 278,58 horas (Figura 7). 
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Figura 7 - Tempo médio de vida das abelhas africanizadas no tratamento a base de caldo 

de cana 

Com os dados de mortalidade obtidos por meio da distribuição de Weibull os 

dados foram ajustados e através do calculo de estimativa de verossimilhança de  e  

(Tabela 4). Após 10 dias o tratamento de caldo de cana simples e o fervido foram que 

apresentaram maiores porcentagem de mortalidade, enquanto o tratamento de caldo de 

cana fervido + açúcar + limão apresentou o menor junto com o tratamento que levou 

ácido ascórbico que foi de 72% a curva de sobrevivência das abelhas foi construída, 

sendo assim uma única curva foi suficiente (Figura 8).  

 

Tabela 4 - Estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros de forma (β) e escala 

(α) da distribuição de Weibull e porcentagem de mortes 
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Tratamentos    (horas) 

% de 

mortalidade 

após 10 dias 

Caldo de cana 2,29 317,27
a
 98 

Caldo de cana fervido 2,38 314,29
a 

98 

Caldo de cana fervido + açúcar 2,71 338,47
a 

86 

Caldo de cana + açúcar 2,63 328,59
a
 90 

Caldo de cana fervido + açúcar + limão 2,89 354,74
a 

72 

Caldo de cana fervido + açúcar + Ac. 

Cítrico 
2,59 335,77

a 
80 

Caldo de cana fervido + açúcar + Ac. 

Ascórbico 
2,67 352,88

a 
72 

Água + açúcar 2,44 334,89
a 

86 
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Figura 8- Curvas de sobrevivência de abelhas africanizadas alimentadas com dietas à 

base de caldo de cana, ajustadas segundo o modelo de Weibull. Temperatura de 29ºC  

2, UR 70%  10 e foto período de 12 horas. 

 

Foi realizado um teste de razão de verossimilhanças (TRV) para comparação das 

dietas e de acordo com os parâmetros avaliados (p>0,05), verificou-se que não houve 

diferença significativa entre o tempo médio de vida das abelhas, com a mortalidade 

influenciada pela solução (Tabela 5).  

Tabela 5 - Teste de χ
2
 para comparação das curvas nos parâmetros de forma e escala 

para sobrevivência de abelhas africanizadas alimentadas com tratamentos à base de cana 

de açúcar 

 

Para os tempos letais estimados para mortalidade de 10% (TL10) da população, o 

tratamento 05 (caldo de cana + açúcar + limão) foi o que apresentou melhor tempo, 

aproximadamente 162 horas, seguido do tratamento 07 (caldo de cana + açúcar + Ac. 

Parâmetros χ
2 

Graus de 

liberdade 
Valor-p 

Escala e formas iguais 138,40 14 > 0,05 

Forma igual 51,64 7 > 0,05 

Escala igual 97,91 7 > 0,05 
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Ascórbico ) que foi 152 horas, o tratamento 01 à base de caldo de cana apresentou o 

menor tempo que foi 118 horas aproximadamente. O tratamento 05 novamente tem 

destaque nos tempos letais 20% (TL20) e 50 % (TL50) com o tempo de 211 e 312 horas 

respectivamente. Já no tempo letal 99% (TL99) o tratamento 8 ( água + açúcar), que foi 

a testemunha, obteve 625 horas,  (Tabela 6). 

Tabela 6 - Estimativa do tempo letal (TL  EP), em horas, de abelhas africanizadas 

alimentadas com dietas à base de caldo de cana. 

 

Tratamento 
Tempo Letal em horas 

10% 20% 50% 99% 

Caldo de cana (C.c) 118,94 ± 3,46 164,97 ± 3,59 270,41 ± 3,56 617,45 ± 11,97 

C.c fervido (CF) 122,29 ± 3,32 167,53 ± 3,44 269,51 ± 3,40 596,37 ± 10,38 

CF + açúcar 147,87 ± 3,94 194,90 ± 3,88 295,77 ± 3,56 593,74 ± 10,71 

C.c + açúcar 139,69 ± 3,66 185,80 ± 3,66 285,86 ± 3,46 587,16 ± 10,01 

CF + A + limão 162,85 ± 4,57 211,13 ± 4,37 312,49 ± 3,86 601,68 ± 11,94 

CF + açúcar + Ac. 

Citrico 

141,22 ± 4,02 188,50 ± 4,02 291,59 ± 3,76 604,38 ± 11,60 

CF + açúcar + Ac. 

Ascórbico 

152,10 ± 4,70 

 

201,38 ± 4,56 307,68 ± 4,09 624,68 ± 14,08 

Água + açúcar 133,52 ± 4,03 181,43 ± 4,07 288,31 ± 3,85 625,05 ± 12,97 

 

A hipótese nula sobre a igualdade dos parâmetros avaliados deve ser então 

aceita, já que não foi verificada através das comparações dos parâmetros diferença 

significativa, provavelmente pelo fato do baixo Brix apresentado pelas dietas, passando 

longe do brix do mel que é em torno de 81º, ficando baixo o teor de açucares consumido 

pelas abelhas. Os tratamentos que apresentaram os tempos médios de vida menores 

foram os que apresentaram os menores Brix.  

4.2 Efeito das dietas energéticas pastosas 

O tratamento da pasta Cândi foi o que apresentou melhor tempo médio de vida 

que foi de 250 horas aproximadamente, seguido pelo tratamento de açúcar + amido 3%, 
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que teve uma vida média de 225 horas (Figura 9). O tratamento 06 que foi pasta Cândi 

+ 3% de amido foi o que apresentou o pior tempo médio de vida, 89 horas 

aproximadamente (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Tempo de vida médio (± EP), em horas, de abelhas africanizadas 

alimentadas com dietas à base de dietas energéticas pastosas. 

  

Tratamento Tempo de vida médio (horas) 

Pasta Cândi 250,67 ± 24,99 
a
 

Açúcar + amido 3% 225,98 ± 23,38 
a
 

Açúcar + amido 6% 167,07 ± 12,30 
bc

 

Açúcar + amido 9% 98,98 ± 6,90 
de

 

Açúcar + amido 12% 153,40 ± 9,21 
bc

 

Pasta Cândi + amido 3% 85,98 ± 6,97 
e
 

Pasta Cândi + amido 6% 178,85 ± 16,20 
bc

 

Pasta Cândi + amido 9% 129,67 ± 9,75 
cd

 

Açúcar + mel 211,08 ± 18,59 
ab

 
 

Por meio da distribuição de Weibull os dados foram ajustados e através do 

calculo de estimativa de verossimilhança de  e  (Tabela 8), a curva de sobrevivência 

das abelhas foi construída. 

 

Tabela 8 - Estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros de forma (β) e escala 

(α) da distribuição de Weibull e porcentagem de mortes. 

 

Tratamentos                   

(Concentração de açúcar) 
  (horas) 

% Mortalidade 

após 10 dias 

Cândi Tradicional 1,61 279,77
 

62 

Açúcar +amido 3% 1,51 250,67
 

66 

Açúcar +amido 6% 2,00 188,53
 

80 

Açúcar +amido 9% 2,17 111,76
 

98 

Açúcar +amido 12% 2,49 172,89
 

100 

Pasta Cândi + amido 3 % 1,85 96,79
 

96 

Pasta Cândi + amido 6 % 1,59 199,42
 

80 

Pasta Cândi + amido 9 % 1,97 146,27
 

92 

Açúcar + mel 1,66 236,22
 

52 
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Com a estimação dos parâmetros foi construída uma curva (Figura 9). 

 

Figura 9 - Curvas de sobrevivência de abelhas africanizadas alimentadas com dietas 

energéticas pastosas, ajustadas segundo o modelo de Weibull. Temperatura 29°C ± 2, 

UR 70% ± 10 e fotoperíodo de 12 horas. 

Houve interseção entre as curvas em diferentes tempos. A curva do tratamento 

da pasta Cândi tradicional se destacou em relação às demais quase que o tempo todo 

sendo superado pelo tratamento de açúcar + amido 12 % no começo, apesar do bom 

começo ela foi regredindo ao longo do tempo.  O tratamento de pasta Cândi + amido 

6% foi o que apresentou a menor longevidade, isso mostra que ele não seria o melhor 

alimento para a suplementação. 

Com a estimação dos tempos letais, a mortalidade de 10 % da população (TL10%) 

o tratamento de açúcar + amido 12 % foi o que apresentou o maior tempo, que foi de 70 

horas, seguido do tratamento à base de pasta Cândi tradicional que foi de 69 horas 

aproximadamente. Em todos os outros tempos letais, TL20%, TL50% e TL99%, a pasta 

Cândi tradicional obteve destaque, apresentando os maiores tempos, para que ocorresse 

a mortalidade de 99 % da população em 721 horas. O tratamento de açúcar + amido 3%, 
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que teve o segundo maior tempo médio de vida, obteve destaque nos tempos letais 50% 

e 99 %, onde ele ficou com o segundo maior tempo que foi de 196 e 685 horas 

respectivamente.  O tratamento de pasta Cândi + 3% de amido foi o que apresentou o 

pior tempo letal, tendo sempre os tempos letais mais baixos em todos os parâmetros 

avaliados, para extinguir 99 % de sua população levou 220 horas aproximadamente, 

(Tabela 9). 

Tabela 9 – Estimativa do tempo letal (TL ± EP), em horas, de abelhas africanizadas 

alimentadas com dietas à base de dietas energéticas pastosas. 

 

Tratamento 
Tempo Letal em horas 

10% 20% 50% 99% 

C. Tradicional 69,25 ± 15,71 110,32 ±18,52 222,87 ± 23,13 721,60 ± 124,00 

A +amido 3% 56,91 ± 13,99 93,31 ± 16,90 196,89 ± 21,45 685,55 ± 123,99 

A +amido 6% 61,39 ± 10,31 89,24 ± 11,61 157,04 ± 13,08 403,70 ±38,53 

A +amido 9% 39,72 ±  5,10 56,08 ± 5,95 94,43 ± 7,27 225,52 ± 13,83 

A +amido 12% 70,17 ±11,63 94,78 ± 11,40 149,27 ±  9,87 318,81 ± 36,34 

Pasta Cândi + 3% 28,70 ± 4,40 43,05 ± 5,47  79,41 ± 7,29 220,85 ± 15,35 

Pasta Cândi + 6% 48,66 ± 10,87 77,88 ± 13,08 158,49 ± 16,13 519,40 ± 74,84 

Pasta Cândi + 9% 46,76 ± 7,44 68,40 ± 8,65 121,48 ± 10,33 317,14 ± 26,54 

Açúcar + mel 61,18 ± 12,52 95,99 ± 15,13 189,57 ± 19,00 590,86 ± 72,10 

 

Observou-se que em função da dieta utilizada, há uma variação considerável no 

tempo médio de vida das abelhas africanizadas, podendo afirmar que houve diferenças 

significativas (p<0,05), (Tabela 10).  

Os tratamentos que apresentaram menores tempos médios de vida foram os que 

possuiam maior quantidade de amido, esse fato pode ter ocorrido provavelmente pelo 

desgaste energético das abelhas ao hidrolisarem o amido que possui cadeias grandes de 

glicose, diminuindo assim sua longevidade. 
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Tabela 10 – Teste de χ
2
 para comparação das curvas nos parâmetros de forma e escala 

para sobrevivência de abelhas africanizadas alimentadas com dietas energéticas 

pastosas. 

 

A hipótese nula sobre a igualdade dos parâmetros avaliados deve ser aceita, a 

hipótese H0: α1 = α2...= α9 deve ser rejeitada, já que foi verificado através das 

comparações dos parâmetros que há diferença significativa utilizando intervalos de 

confiança a 5%. Assim, não é possível ajustar em um único modelo o tempo de vida dos 

diferentes grupos de abelhas. 

O tratamento de pasta Cândi tradicional junto com o tratamento açúcar + amido 

3 % e açúcar + mel, foram os que apresentaram melhor desempenho. Como o açúcar de 

confeiteiro, encontrado na pasta Cândi, já leva 3% de amido em sua composição isso 

evidencia que a melhor porcentagem para se trabalhar com amido em dietas pastosas 

energéticas é de 3%. 

Apesar de a pasta Cândi apresentar o melhor tempo médio de vida, o tratamento 

açúcar + amido 3%, é indicado desde passe por um processo de moagem para obter uma 

granulometria de 5 mm, pois o açúcar de confeiteiro possui um custo bem mais elevado 

em relação ao açúcar cristal, colocando assim um alimento de qualidade para as abelhas 

a um preço acessível.  

 

 

 

Parâmetros χ
2 

Graus de 

liberdade 
Valor-p 

Escala e formas iguais 191,44 16 < 0,001 

Forma igual 12,8594  8 0,117  

Escala igual 144,50 8 < 0,001 
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5. Conclusão 

Foi constatado no experimento 01 que não houve diferenças estatísticas 

significativas, que pode ser pelo fato do baixo Brix apresentado pelos tratamentos à 

base de caldo de cana. 

Já no experimento 02 o tratamento realizado com a tradicional pasta Cândi 

seguida do açúcar + 3% e açúcar mais mel foi os que apresentaram os melhores 

resultados, não apresentando diferenças estatísticas entre eles.  Ficou evidenciado que 

3% é a melhor quantidade de amido para se ofertar as abelhas, provavelmente pelo fato 

de em quantidades maiores de amido a abelha ter maior gasto energético na digestão, 

assim diminuindo sua longevidade.  
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