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RESUMO

A alimentação artificial é utilizada na apicultura para o fortalecimento das colônias, na 

divisão de ninhos ou em períodos de escassez de alimento, sendo normalmente utilizada 

uma  solução a  base  de  açúcar.  Entretanto,  há  dúvidas  quanto  à  concentração  a  ser 

utilizada e um possível derivado da cana-de-açúcar que atenda melhor as necessidades 

das  abelhas  e  garanta  maior  sobrevivência  aos  indivíduos.  Assim,  o  objetivo  deste 

trabalho foi avaliar  a longevidade de abelhas africanizadas alimentadas com solução 

ii



aquosa de açúcar empregando diferentes derivados da cana-de-açúcar e em diferentes 

concentrações, bem como estimar o ganho de produtividade de mel. Foram realizados 

dois experimentos, sendo o primeiro composto por sete tratamentos à partir da solução 

aquosa a 50% dos açúcares refinado, cristal, confeiteiro, mascavo, varredura, rapadura e 

sacarose P.A. e o segundo de cinco tratamentos com diferentes concentrações: 25, 50, 

75 e 100% de açúcar cristal e mel puro como testemunha. Cada tratamento foi composto 

de  cinco  repetições  constando  de  dez  abelhas  com idade  máxima  de  24  horas.  As 

unidades experimentais foram gaiolas de PVC de 10 cm de diâmetro por 5 cm de altura, 

tendo a parte superior revestida com tecido tipo filó e a inferior com organza, mantidos 

em câmara climatizada a 29ºC ± 2, UR 70% ± 10 e fotoperíodo de 12 horas. Contou-se 

o número de abelhas mortas a cada 12 horas ajustando-se a curva de sobrevivência pelo 

modelo Weibull e calculando-se os tempos letais TL10, TL20, TL50 e TL99. Foi constatado 

que a dieta oferecida a partir do açúcar de confeiteiro teve longevidade média igual a 

159,39  horas,  sendo  esta  superior  a  de  rapadura  que  foi  de  104,  25  horas,  com 

estimativa de produção de mel superior em 34,6% em relação aos dois açúcares. Entre 

as concentrações testadas, aquela composta de solução aquosa de açúcar cristal a 50% 

apresentou  maior  longevidade,  com tempo  médio  de  vida  de aproximadamente  159 

horas  e  o  tempo  para  extinção  da  população  em laboratório,  TL99,de  366  horas,  e 

expectativa de produção de mel superior em 48,4% quando comparada ao tratamento de 

mel. 

Palavras  chave:  Apis  mellifera,  carboidrato,  suplementação  alimentar,  análise  de 

sobrevivência  

ABSTRACT

Artificial feeding is used in beekeeping to strengthen colonies in nests division or in 

periods of food shortage, usually is using a solution based on sugar. However, there are 

doubts about the concentration to be used and a possible derived from sugarcane that 

best meets the needs of bees and ensures greater survival to individuals. The objective 

of this study was to evaluate the longevity of Africanized honey bees fed with aqueous 

sugar  using  different  derivatives  of  sugarcane  and  in  different  concentrations  and 
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estimate  the  honey  productivity  gains.  Two  experiments  were  conducted,  the  first 

composed of seven treatments  starting from the aqueous solution at  50% of refined 

sugars, crystal, icing, brown, scan, brown sugar and sucrose PA and the second of five 

treatments with different concentrations: 25, 50, 75 and 100% of crystallized sugar and 

pure honey as a witness. Each treatment comprised five replicates containing ten bees 

with  maximum age  of  24  hours.  Experimental  units  were  PVC cages  of  10  cm in 

diameter and 5 cm high, with a coated top with tulle fabric type and the bottom with 

organza, kept at temperature of  29 °C ± 2, UR 70 ± 10% and photoperiod 12 hours. He 

counted the number of dead bees every 12 hours by adjusting the survival curve for the 

Weibull model and calculating the lethal time TL10, TL20, TL50 and TL99. It has been 

found that the diet from powdered sugar had the same average lifespan 159.39 hours, 

this being greater than that of brown sugar was 104, 25 hours with top honey production 

estimate in 34.6% from the two sugars. Among the concentration tested, one composed 

of aqueous sugar solution at 50% was increased longevity with an average lifetime of 

around 159 hours and the time to extinction of the population in the laboratory, TL99, 

366 hours, and the expected production honey higher in 48.4% when compared to the 

processing of honey.

Keywords: Apis mellifera, carbohydrate, dietary supplementation, survival analysis

iv



41

1. Introdução

A apicultura ou criação racional de abelhas  Apis mellifera Linnaeus (1756) é 

uma das atividades agropecuárias mais importantes do mundo e apresenta expansão em 

diversos países, principalmente naqueles subdesenvolvidos e em desenvolvimento (Neto 

& Neto, 2006; Golynski, 2009).  

No Brasil, a apicultura é realizada a partir da criação de abelhas africanizadas, 

que são provenientes do cruzamento de abelhas europeias e africanas. Esta cultura foi a 

atividade zootécnica que mais cresceu e se desenvolveu ao longo dos últimos 30 anos, 

sendo  necessário  que  novas  práticas  e  técnicas  de  manejo  acompanhassem  o 

crescimento,  visando maior produção e bem-estar do animal,  tendo a nutrição como 

item importante para o sucesso na criação (Modanesi, 2012; Soares, 2012).  

A alimentação das abelhas é baseada na coleta de néctar e pólen das flores e na 

ausência  ou indisponibilidade  destas  fontes alimentares,  os enxames  contam com as 

estoques contidos nos favos. Entretanto, sob manejo intensivo provocado pelo apicultor, 

é comum as reservas serem pequenas e insuficientes para todo o período de escassez, 

contribuindo para diminuição das características produtivas e reprodutivas em razão da 

fome e da procura de melhores condições. Assim, nesta ocasião, tem-se a alternativa de 

suplementar  artificialmente  suas  colônias  na  tentativa  de  melhorar  as  condições  de 

sobrevivência dos enxames (Wolff, 2007).

A suplementação artificial fornecida as colmeias poderá ser energética, protéica 

ou  energético-protéica,  sendo  a  sacarose,  a  fonte  de  carboidrato  mais  empregada. 

Assim,  no  Brasil,  o  apicultor  é  beneficiado  pelo  fato  do país  ser  o  maior  produtor 

mundial  de  açúcar,  com  produção  anual  de  cana-de-açúcar  de  716,8  milhões  de 

toneladas, facilitando a compra de produtos derivados com ampla variação no preço e 
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na  sua  utilização  em períodos  de  escassez  de  néctar,  permite  reflexos  positivos  na 

produtividade das colônias (Ageitec, 2008; IBGE, 2013 ).

Apesar  de  estudos  relacionados  à  suplementação  artificial  energética  na 

apicultura apresentarem avanços, de uma forma geral,  há pouco conhecimento sobre 

diferentes  derivados  de  açúcar  a  utilizar  e  qual  concentração  energética  fornecer, 

principalmente no caso de abelhas africanizadas. Portanto, o presente trabalho objetivou 

avaliar  o  derivado  da  cana-de-açúcar  e  a  concentração  que  melhor  atenda  as 

necessidades das abelhas africanizadas e que aumente a longevidade dos indivíduos.

2. Revisão de literatura 

2.1 Nutrição de abelhas 

A nutrição de abelhas pode ser investigada em diferentes níveis, sendo eles, a 

nutrição da colônia, do adulto e da larva; havendo complexidade entre as categorias, 

pois distúrbios ocorridos em uma fase anterior afetarão as fases subsequentes e vice-

versa, sendo a qualidade do alimento ou o número de adultos em quantidade reduzida, 

causará danos na criação de larvas futuras e estes danos estão fortemente ligados através 

de suas interações (Brodschneider & Crailsheim, 2010).  

As  necessidades  fisiológicas  e  nutricionais  de  abelhas  operárias,  rainhas  e 

zangões  apresentam  pequenas  diferenças  e  a  preocupação  com  a  alimentação  das 

operarias é o fator de maior relevância, pelo fato de sua sobrevivência e qualidade ser 

responsável pela produtividade e saúde das colônias,  sendo esta última definida não 

somente  pela  ausência  de  enfermidades,  mas  também  pela  presença  de  muitos 

indivíduos nutridos sendo capazes de produzir descendência e apresentar resistência a 

fatores estressores (Hrasshigg & Brodschneider, 2005). 
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Para sua sobrevivência e de toda colônia, as abelhas necessitam de proteínas, 

carboidratos,  sais  minerais,  vitaminas  e  lipídeos  que são naturalmente  supridas  pela 

coleta de água, pólen e néctar e em alguns casos de néctar extrafloral ou artificialmente 

pelos diferentes ingredientes utilizados, tendo como base principal a sacarose para as 

dietas  energéticas  e farelo de soja  adicionada com fubá de milho  para as  protéicas, 

embora o melhor alimento seja sempre aquela fornecida pelas flores (Pereira, 2003; Jati, 

2007; Wolff, 2007).

A água é  utilizada  no metabolismo,  diluição de alimentos  concentrados e na 

termorregulação da colmeia.  A coleta  é realizada  pelas  campeiras  que ao retornar à 

colônia fazem a distribuição para as abelhas mais jovens que se encarregam de atender 

suas exigências fisiológicas e o restante repassam para as demais, além de distribuir na 

parede  dos  alvéolos  para  auxiliar  no  controle  da  temperatura  interna  (Kuhnhozl  & 

Seeley, 1997).

O  pólen  é  o  componente  masculino  da  flor,  liberado  pelas  anteras  e  sua 

composição  varia  em  função  da  espécie  floral,  sendo  composto  basicamente  de 

proteínas, lipídeos, fibras, sais minerais, aminoácidos e vitaminas que durante a coleta e 

armazenagem pelas campeiras sofre alterações físicas e químicas devido a processos 

fermentativos  e  quando  estocados  nos  favos  é  conhecido  como  “pão  de  abelha”, 

principal  alimento  para  larvas  e  adultos  (Coelho et.  al., 2008).  As  proteínas  são 

fundamentais  no  período  de  crescimento  e  no  estágio  de  reprodução  e  sua  falta 

prejudica a produção de óvulos e enzimas, o desenvolvimento das larvas, a longevidade 

das abelhas adultas e a capacidade da colônia em cuidar das crias mais jovens (Sing & 

Sing, 1996; Alqami, 2006; Pereira, 2011).

O  néctar  é  uma  substância  açucarada  oriunda  dos  nectários  das  plantas 

apresentando variação de água e açúcares entre 5 a 80%, sendo a concentração um fator 
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determinante  na  atração  alimentar,  na  qual  atende  as  necessidades  individuais  e  da 

colônia e o restante, é estocado nos favos na forma de mel após sofrer desidratação e 

ação enzimática no aparelho digestivo das abelhas. Os carboidratos mais representativos 

encontrados  são  sacarose,  frutose,  glicose  e  maltose,  outros  menos  importantes  a 

trealose e malezitos e outros com efeito tóxico acumulativo a rafinose, galactose e os 

ácidos  glucurônico,  galacturônico  e  poligalacturônico  (White,  1979;  Coelho  et  al., 

2008). Os açucares são utilizados como fonte de energia na síntese de matéria orgânica, 

contração muscular, condução de impulsos nervosos, confecção dos favos, alimentação 

das larvas, na termorregulação e na produção de mel (Pereira, 2011).

Apesar das proteínas,  lipídeos,  minerais  e vitaminas serem essenciais  para as 

larvas  e  no  desenvolvimento  de  abelhas  jovens,  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 

baixa  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  & Brodschneider,  2005).  Assim,  quando  há  necessidade  de  energia,  por 

exemplo, para forragear, as operárias são fortemente dependentes das reservas de mel 

existente  na  colmeia,  do  néctar  presente  nas  flores  ou  da  suplementação  artificial 

energética.

Os carboidratos são necessários rotineiramente na colmeia e sua utilização esta 

fortemente  ligada a  fatores  internos,  como necessidade  de regulação da temperatura 

interna da colônia, área de larvas nos favos e número de indivíduos adultos a serem 

alimentados, e externos, como condição climática local. O estágio larval de uma abelha 

dura 21 dias e segundo Rortais et al, (2005) a necessidade de carboidrato neste período 



41

foi estimado em  59,4 mg, com teor de açúcares no “pão-da-abelha” de 18% nos três 

primeiros dias e de 45% nos últimos dois.

Brodschneider & Crailsheim, (2010) estimando as necessidades de açúcares para 

uma  operária  adulta  concluíram  que  seria  necessário  cerca  de  4  mg  de  açúcares 

utilizáveis  por dia  para sua mantença e quando em trabalho à  campo,  suas reservas 

calóricas seriam suficientes para 15 a 60 minutos de voo, decrescendo a concentração de 

glicose e trealose em 50% após 30 minutos sem alimentação, sendo esta restabelecida 

em 10 minutos após se alimentar. Já para o gasto energético na construção de favos, 

forrageamento e na colônia de uma abelha européia, seria necessário entre 50 a 80 Kg 

anualmente,  com maior  consumo  de  mel  durante  o  período  de  inverno  que  estaria 

próximo de 0,84 Kg/semana para pequenas colônias que apresentam área de larvas e 

0,42  Kg/semana  para  aquelas  sem  prole,  sendo  importante  ressaltar  que  o  maior 

consumo de mel é destinado para controle de temperatura. 

Para as abelhas armazenarem 1 Kg de mel, o consumo seria de oito vezes ao 

valor  estocado,  realizando  até  4  milhões  de  viagens  entre  a  colmeia  e  as  flores, 

percorrendo de 10 a 15 viagens por dia, visitando de 500 a 1000 flores por viagem e 

com volume de néctar transportado de 20 a 40 mg por forrageamento e na construção de 

favos, o gasto energético para produção de cera seria necessário consumir 7,5 Kg de mel 

para produzir 1,2 Kg de cera (Paulino, 2006; Souza, 2007).  

Assim justifica-se a conservação de alimento nas colmeias ou o fornecimento 

deste  no  período de  entressafra,  permitindo  que  as  colônias  sobrevivam por  longos 

períodos e no caso, a falta de energia seria um limitante quando as fontes de néctar são 

pobres, o número de operárias é reduzido pelo fato da rainha diminuir sua oviposição e 

os estoques durante o período de inverno já foram consumidos ou até mesmo após a 

colheita de mel quando a reposição não foi adequada (Paulino, 2006).
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2.1.1. Alimentação artificial energética

Ainda hoje, uma das dificuldades da apicultura é a dependência dos recursos 

naturais para satisfazer as necessidades nutricionais das colônias, sendo que este fato é 

agravado devido à flora apícola sofrer oscilação de acordo com as condições ambientais 

e  climáticas,  que  por  vezes  desfavoráveis,  aliada  a  problemas  atuais,  como 

desmatamento, monoculturas, culturas geneticamente modificadas, chuvas irregulares e 

secas  prolongadas  fazendo  com  que  as  colmeias  diminuam  ou  até  mesmo  cessem 

produção pela  falta  de alimento  (Coelho et.  al., 2008;  Brodschneider  & Crailsheim, 

2010).  

Em  período  em  que  há  escassez  de  flora  apícola,  os  enxames  ficam 

enfraquecidos e abandonam para outros locais onde o alimento é encontrado com maior 

abundância,  comprometendo a produção da safra seguinte,  sendo necessário capturar 

novos enxames (Brighenti, 2009).  Outro fator importante, é que enxames enfraquecidos 

apresentam uma baixa resposta de coleta pelo baixo número de operárias forrageadoras 

e as primeiras floradas são utilizadas para o fortalecimento das colônias ao invés de ser 

utilizado para estocar.

A falta de alimento e a má nutrição acabam por diminuir a população de abelhas 

das  colmeias,  deixando  os  indivíduos  em  estado  de  estresse,  desnutrição  e  piores 

condições de sobrevivência,  possibilita o aparecimento de doenças e aumenta o ataque 

de inimigos  naturais, da mortalidade por fome e abandono da colônia, influenciando 

negativamente  a  produtividade  das  caixas  e  assim,  o  lucro (Silveira,  1987; Lengler, 

2003; Castagnino  et al., 2004; Pereira,  2008; Schafaschek  et al.,  2008; Silva,  2008; 

Brighenti,  2009).  Diante  desta  situação  o  apicultor  necessita  de  uma  alimentação 

complementar  para  manter  o  enxame  saudável  e  com  alta  densidade  populacional 

(Coelho et al., 2008).



41

Suprir a escassez de energia é menos problemático que a protéica pelo fato da 

simples  mistura  de  água  e  açúcar  (sacarose)  ser  suficiente  para  fornecer  energia 

necessária às colônias e esta, pode ser ministrada às abelhas na alimentação artificial em 

alimentadores individuais ou coletivos e isto irá depender da conveniência do apicultor 

e do atendimento das necessidades das abelhas (Figura 1). 

Figura 1 - Alimentador artificial individual (1A) e coletivo (1B) para fornecimento de 

suplementação energética. 

  A alimentação suplementar é oferecida geralmente no período anterior a floração 

como  dieta  estimulante  para  aumentar  a  oviposição  da  rainha,  para  produção  da 

própolis,  em épocas  de chuva quando o néctar  encontra-se diluído ou escorrido,  no 

período  de  escassez  de  flores  nectaríferas  ou  tão  logo  que  seja  identificado  o 

enfraquecimento das colmeias, não existindo uma época correta para o seu fornecimento 

uma vez que este período pode variar de acordo com a região e o objetivo de criação, 

mas  de uma forma mais  prática  deve administrada  sempre  que houver  menos  de  2 

quadros de mel nas colônias (Coelho et al., 2008; Alcarcel, 2011; Brighenti, 2011).

A  quantidade  do  alimento  bem  como  sua  concentração  pode  determinar  a 

quantidade de larva, o estado geral da colônia, pois a deficiência nutricional prejudica a 

capacidade produtiva,  comprometendo o desenvolvimento,  manutenção e reprodução 

das colônias e reduzindo o tempo de vida das operárias pelo fato de se desgastarem na 

Fonte: Janina Gonçalves                        Fonte: Deodoro Brighenti
1B 1A
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busca  de  alimento  a  longas  distâncias  (Oliveira  & Cunha,  2005;  Santana  & Junior, 

2006).

Desta forma, a suplementação de alimentos energéticos resultará em benefícios, 

pois  assegura  um  desenvolvimento  contínuo  das  colônias  em  lugares  e  épocas  de 

escassez de néctar, além de prepará-las, em ótimo nível de população, para aproveitar 

melhor  o fluxo de néctar,  polinizar  os cultivos e para o incremento das colônias  na 

produção de rainhas (Freitas, 2001).

Na literatura há variação nas indicações dos ingredientes a serem utilizados, bem 

como na concentração e na sua forma de preparo. É comum as dietas energéticas com 

alto teor de carboidratos serem compostas de açúcar simples (sacarose), mel e água na 

proporção de carboidrato:água de 1:1 até 3:2, podendo ser misturados à temperatura 

ambiente  ou  utilizando  aquecimento  e  ainda,  aquelas  que  utilizam  em  conjunto 

aquecimento e utilização de um ácido que poderá ser o cítrico, tartárico e sulfúrico, ou 

geralmente  pelo  preço  e  facilidade  no  mercado,  o  caldo  de  limão  para  ocorrer 

desdobramento da sacarose em glicose e frutose, diminuindo o desgaste energético das 

abelhas (Lengler, 2003; Paulino, 2006; Brighenti  et al., 2009; Pereira, 2011; Alcarcel, 

2011).  

Muitos  apicultores  utilizam  ingredientes  de  forma  aleatória,  que  por  vezes 

resíduos de indústrias, geralmente com impurezas e alto risco de contaminação. Assim, 

para escolha do produto a ser utilizado em uma alimentação artificial para abelhas deve-

se levar em conta a atratividade, aroma, valor nutricional e composição, facilidade de 

preparo, custo e toxidade, assegurando que não deixe resíduos no produto final e na 

saúde das  abelhas  e  que  estudos  sejam realizados  previamente  e  a  utilização  tenha 

comprovação científica (Perlin, 1999; Paulino, 2006; Pinto, 2010). 
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2.2. Derivados da cana-de-açúcar

A sacarose proveniente da cana-de-açúcar (Saccharum sp.) é utilizada a mais de 

2.500  anos  e  após  o  inicio  de  sua  comercialização  transformou-se  rapidamente  em 

commodity (Rodrigues, 2010). 

Atualmente,  o  Brasil  tem grande expressão  na  produção de  açúcar,  sendo o 

maior produtor e exportador mundial, participando com 35% do volume transacionado 

no exterior. Este glicosídeo tem longo histórico de uso seguro para alimentação animal, 

sendo  utilizado  como  fonte  alimentar  energética  apresentando  em  sua  composição 

glicose,  frutose  e  sacarose,  obtido  através  de  processos  industriais  adequados  após 

sofrer maturação, com pelo menos 13% de sólidos solúveis (Brix) (Unica, 2014).

Após realizar a extração e obter o caldo da cana, este é submetido a um processo 

de  clarificação  por  intensidades  diferentes  dependendo  do  açúcar  a  ser  produzido, 

podendo utilizar os métodos de caleação, calagem ou de defecação (uso da cal virgem); 

sulfitação (uso de anidro sulfuroso);  fosfatação (uso de ácido fosfórico);  carbonação 

(uso  de  anidrido  carbônico)  e  de  óxido  de  magnésio.  Em  seguida  passa  por 

evaporadores  e  cozedores,  transformando-se  em  massa  cozida.  A  turbinagem  (ou 

centrifugação)  da  massa  cozida  separa  os  cristais  de  açúcar  da  parte  líquida, 

denominada “mel” (Oliveira, 2009) (Figura 2).

Figura 2: Etapa geral no processamento industrial na fabricação de açúcar desde a coleta 

da cana-de-açúcar até o produto comercial.
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No mercado, o açúcar pode ser encontrado em diferentes tipos e dentre os mais 

vendidos comercialmente estão:

Açúcar mascavo: é o primeiro tipo de açúcar a ser extraído a partir do caldo de cana, 

após o cozimento e cristalização sem ocorrer processo de branqueamento com produtos 

químicos.  Desta  forma,  mantém  em  sua  composição  os  micronutrientes  (minerais) 

naturalmente presentes no vegetal. É um açúcar macio, na qual sua cor, sabor e aroma 

são  característicos  da  cana-de-açúcar.  Devido  a  seu  alto  teor  de  umidade,  pode 

apresentar um ambiente propicio a proliferação de microorganismos (Inmetro, 2014).

Açúcar cristal: obtido por cristalização controlada do caldo de cana tratado. Para a sua 

obtenção é necessário um processo mais exigente de clarificação, utilizando sulfitação e 

caleagem. São cristais finos, regulares, com alto brilho e pureza de 99%. Suas principais 

características são: baixo teor de sólidos solúveis não açúcares e coloração mais clara 

(tendendo ao branco). Apresenta certa resistência para dissolver nas soluções por estar 

na forma de cristais (Bettani, 2014).

Açúcar refinado: ocorrência de uma maior etapa de refinamento e clarificação quando 

comparado ao cristal, apresentando granulometria fina e dissolução rápida e alta pureza 

(99,8% de sacarose) e a utilização de aditivo químico como o enxofre permite que o 

produto apresente aparência branca e uniforme (Faria, 2008).

Açúcar de confeiteiro:  recebe sofisticação no processo de refino,  passando por um 

processo maior de moagem e peneiragem que o açúcar refinado, sendo acrescidos 3% 

de amido para evitar agregação dos cristais (Conti, s.d.)

Açúcar  de  varredura: obtido  a  partir  do  resíduo  de  usinas  de  cana-de-açúcar, 

resultando em um produto de baixa qualidade,  apresentando,  muitas  vezes,  diversos 

contaminantes.  Recentemente  apresenta  grande  utilização  em  produção  animal 
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possivelmente pelo seu baixo preço comercial. 

Rapadura: doce  resultante  do  caldo  da  cana-de-açúcar  concentrado.  É um produto 

integral,  sem refino,  puro e passível de utilização como açúcar,  possuindo ponto de 

concentração mais alto que o mascavo (Delgado, 1999).

2.3. Produtividade de abelhas africanizadas

Historicamente, as abelhas do gênero Apis foram introduzidas no Brasil em 1838 

e nos anos de 1950, a criação que era realizada basicamente por abelhas européias, 

sofreu uma série de morbidades em função do surgimento de doenças e pragas, como a 

nosemose, acariose e cria pútrida européia que dizimou 80% das colmeias e declinou 

drasticamente a produção apícola (Embrapa, 2003). Dessa forma, em 1956, o professor 

e  geneticista  Warwick Estevan Kerr  dirigiu-se à  África,  em apoio ao Ministério  da 

Agricultura,  com o intuito de executar  um programa de melhoramento genético que 

fosse capaz de aumentar a produção de mel no país justificada pela baixa produtividade 

das abelhas introduzidas, associando à baixa defensividade e resistência a doenças e, a 

partir de seus resultados recomendar a abelha mais apropriada às condições brasileiras. 

Porém, devido a problemas na manipulação, ocorreu enxameação de algumas colônias 

trazidas e a partir disso houve o início do processo de cruzamentos naturais com abelhas 

européias propiciando a formação de um híbrido, conhecido como abelha africanizada 

(Soares, 2012).

Apesar  das  colônias  apresentarem  alto  poder  de  defensividade  e  gerarem 

problemas em como lidar com estes novos indivíduos, com o advento da africanização a 

produção  de  mel  no  Brasil  que  era  contabilizada  em 1980  em torno  de  3  a  5  mil 

toneladas  de  mel/ano  passou  em  2002  a  produzir  27  mil  toneladas/ano,  sendo  a 
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produção denominada como “explosão doce” passando de 27° para 6° no ranking de 

produção durante este período (Pereira, 2003; Alcarcel, 2011). 

Em 2009, a produção de mel brasileira já era contabilizada em torno de quase 40 

mil toneladas sendo estes números justificados pela atividade ser praticada em todos os 

estados dada a expansão do número de enxames nativos  e  dos apiários,  apoiado na 

grande quantidade e variedade de flora apícola (Constan, 2009; IBGE, 2009). 

Nos  últimos  anos,  a  apicultura  demonstrou  avanços  significativos  e  houve 

aumento do número de apicultores, de colmeias e da produtividade das colônias, mas de 

uma forma geral ainda é praticada de forma rudimentar, apresentando baixos índices 

produtivos (Freitas, 2007) (Figura 3).

Figura 3- Média anual da produtividade de mel por colmeia de abelhas Apis mellifera de 

alguns países americanos segundo Sebrae, (2008).

A  produtividade  das  colmeias  brasileiras  pode  estar  relacionada  à  falta  de 

capacitação dos apicultores e ao baixo uso de recursos tecnológicos, além de encarem a 

atividade,  na  grande  maioria  dos  casos,  como  amadores  e  não  como  profissionais 

(Barbosa, 2007). Assim, para melhoria da representatividade do país diante a grande 

diversidade  de plantas  e  variedade de climas  é  necessário reciclagem constante  dos 

apicultores, troca anual de rainhas selecionadas, escrituração produtiva e principalmente 
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suplementação alimentar para que os índices produtivos e reprodutivos das colônias não 

sejam  comprometidos  no  período  de  escassez  de  alimento (Brodschneider  & 

Crailsheim, 2010).

A alimentação artificial energética é um fator positivo, já que pode servir como 

estratégia  para antecipar e aumentar  a produção de mel,  isso por ser utilizada como 

ferramenta para regular a população das colmeias; incrementar a reprodução, através do 

aumento da postura da rainha; contribuir no depósito de reserva de alimento e equilíbrio 

nutricional da colmeia (Dias, 2008; Alcarcel, 2011). De acordo com Santana & Junior 

(2006) utilizando entre 30 e 45 dias antes das floradas, há um aumento da população de 

abelhas, resultando em maior produtividade por enxame na safra. 

Diante aos fatores descritos, o Brasil torna-se um país propicio para apicultura 

por  apresentar  alto  índice  de  cobertura  vegetal  que  reunido  aos  recursos  hídricos 

naturais proporciona variada biodiversidade de flora, e assim, as abelhas desempenham 

seu papel na polinização, que por sua vez fornecem os recursos necessários para sua 

sobrevivência  e  na  falta  ou  escassez  de  néctar,  o  apicultor  deve  suplementar  seus 

enxames com alimentação artificial energética para mantença de sua produtividade e 

aliado  ao  potencial  de  produção de açúcar  no país  e  ao  valor  comercial  do  mel,  a 

suplementação energética oferecida às abelhas torna-se uma elemento fundamental para 

o seu desenvolvimento, bem como na melhoria da representatividade do Brasil no setor.

3. Material e métodos
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Foram realizados dois experimentos conduzidos em delineamento inteiramente 

casualizado utilizando dietas energéticas  para avaliar  a longevidade das operárias de 

abelhas africanizadas. No primeiro experimento foram utilizadas sete dietas preparadas 

com diferentes  derivados da cana-de-açúcar  e no segundo utilizaram-se cinco dietas 

com distintas concentrações de açúcar cristal. Em ambos os experimentos empregou-se 

5 repetições para cada tratamento, com 10 indivíduos por repetição.

3.1.  Obtenção de adultos de abelhas africanizadas

 Os adultos de abelhas africanizadas foram obtidos de uma colônia em produção, 

mantida em colmeia modelo Langstroth, no Apiário Linha de Voo, conveniado com a 

Universidade Federal de São João del-Rei,  situado em César  de Pina,  município de 

Tiradentes-MG. Para seleção da colônia adulta adotaram-se os seguintes critérios: (i) 

presença  de  dez  quadros  de  ninho  com  ovos,  larvas  e  pupas  de  abelha;  (ii)  uma 

melgueira e (iii) sanidade da colônia. Da colônia selecionada, foi retirado um quadro 

contendo pupas com aproximadamente 90% de células  operculadas,  além de células 

contendo  mel  e  pólen.  No  Laboratório  de  Práticas  Apícolas  do  Departamento  de 

Zootecnia, este quadro foi inserido em uma “gaiola de emergência” mantida em câmara 

climatizada a 32ºC ± 2, UR de 70% ± 10 e ausência de luz, para obtenção de insetos 

com idade conhecida. A gaiola de emergência possui 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). Sua estrutura feita em madeira e as laterais revestidas com tela 

plástica de malha de 2 mm, de cor branca, possibilitando visualizar os insetos no seu 

interior. A diferença de idade das abelhas para a montagem do experimento foi fixada 

em no máximo 24 horas.

3.2. Montagem das Unidades Experimentais 
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Para  montar  as  unidades  experimentais  foram  utilizadas  gaiolas  de  PVC 

cilíndricas com 10 cm de diâmetro por 5 cm de altura. A parte superior da gaiola foi 

revestida com tecido filó que possibilita a visualização das abelhas e sua contagem. A 

parte inferior foi revestida com tecido organza (Figura 2).

Figura 4 – 4A Unidade experimental montada. 4B Unidades experimentais distribuídas 

na câmara climatizada. 4C Abelhas alimentando.

Para  transferir  os  indivíduos  para  as  unidades  experimentais,  a  gaiola  de 

emergência foi colocada com as abelhas por aproximadamente 10 minutos no freezer 

em  temperatura  de  4º  C  para  reduzir  a  atividades  das  abelhas,  evitando  que  estas 

voassem  ou  ferroassem,  ocasionando  a  morte  dos  indivíduos.  Foram  colocadas  10 

abelhas adultas recém-emergidas com no máximo 24 horas de idade em cada unidade 

experimental, sendo substituídos os indivíduos debilitados ou mortos até percorrido 24 

horas de experimento. As unidades foram mantidas em câmara climatizada a 29°C ± 2, 

UR 70% ± 10 e fotoperíodo de 12 horas. 

3.3.  Tratamentos com derivados da cana-de-açúcar e diferentes concentrações 

Os tratamentos variaram de acordo com a concentração, bem como no nível de 

processamento e composição do açúcar utilizado.  

1) Uso de diferentes derivados da cana-de-açúcar:

Foi  selecionado  a  concentração  da  mistura  aquosa  a  50%  dos  açúcares  mascavo 

(Empresa  MaisVita),  refinado   (Empresa  União),  varredura,  confeiteiro  (Empresa 

A

B

4A4B 4C
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União), cristal (Empresa Usina Colombo S/A), rapadura (Rapadura de caldo de cana, 

produto artesanal, fabricado por Sítio Água Limpa) e sacarose P.A. (Vetec).

2) Diferentes concentrações da solução aquosa de açúcar cristal:

Foi  utilizado  concentração  de  25%,  50%,  75%  e  100%  de  açúcar  e  mel  como 

testemunha.  O  açúcar  usado  foi  o  do  tipo  Cristal  comercial  produzido  pela  Usina 

Colombo  S/A,  sendo  utilizado  pelo  seu  baixo  custo  e  facilidade  de  encontrar  no 

mercado e o mel foi do Apiário Linha de Voo.

No  preparo  das  soluções,  os  açúcares  foram  pesados  em  balança  eletrônica 

Shimadzu com precisão de três casas decimais, modelo AW 220 e a água, anteriormente 

destilada, foi medida em Erlemeyer de vidro graduado com 250 mL de volume. Todas 

as soluções, com exceção do tratamento de mel e 100% de açúcar, foram misturadas em 

água  a  temperatura  ambiente  até  se  dissolver  completamente,  obtido  ao  final  do 

processo uma mistura em proporção de peso/volume (p/v). Posteriormente as soluções 

foram armazenadas em freezer à temperatura de 8ºC.

Para  fornecimento  do  alimento  e  água  foram  utilizadas  tampas  plásticas  de 

garrafa PET de 3 cm de diâmetro por 1,5 cm de altura de cores diferenciadas para que 

não  houvesse  confundimento.  Para  evitar  mortes  de  abelhas  por  afogamentos  nos 

recipientes  foram adicionados chumaços  de algodão.  Os alimentos  foram fornecidos 

diariamente  e  as  tampas  trocas  para  limpeza  a  cada  2  dias.  Todos  os  tratamentos 

receberam água ad libitum.

3.4. Cálculo  da  estimativa  dos  parâmetros  de  longevidade  de  abelhas  e 

identidade dos modelos

Para estudos entomológicos, na qual envolve uma resposta temporal, os insetos 

são acompanhados em coletas periódicas de dados e sabe-se apenas que a morte ocorreu 

em certo intervalo de tempo não sabendo exatamente o momento exato da ocorrência. 
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Desta forma, para determinação da longevidade, avaliou-se o número de abelhas mortas 

a  cada 12 horas  por  10 dias  no experimento  1 e  por  15 dias  no experimento  2.  A 

contagem  foi  realizada  às  oito  horas  e  às  vinte  horas  durante  todo  experimento 

(Colosimo & Giolo, 2006).

Pelo  fato  de  não  conhecer  exatamente  o  momento  da  morte  (T),  e  que  ele 

pertence a um determinado intervalo, isto é, T є (I, S], em que I é o limite inferior, ou 

tempo de coleta anterior e S é o limite superior, ou tempo de coleta posterior, sendo 

denominado por sobrevivência intervalar ou, usualmente, dados de censura intervalar. 

Para análise do tempo de sobrevivência na presença de dados com censura intervalar, 

fez-se o ajustamento das curvas por meio da distribuição de Weibull, de acordo com 

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

tS t
β

α

  
 = −  ÷
   

em que S (t) > 0 é o tempo de vida observado, αi > 0 o parâmetro estimado em horas 

para as dietas e βi > 0 é o parâmetro de forma sem unidade de medida. De acordo 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).



41

Após os  ajustes  das  curvas  de  sobrevivência,  realizaram-se 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 ( )1̂log L θ  e ( )0̂log L θ  

(Nelson,  1982).  A  estatística  para  esse  teste  é  dada  por: 

( )
( ) ( ) ( )0

1 0
1

ˆ
ˆ ˆ2 log 2 log log

ˆ
L

TRV L L
L

θ
θ θ

θ

 
  = − = −  

 
, que,  sob  H0:  θ = θ0,  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  χ2, isto é,  2
;0,95pTRV χ>  (Colosimo & 

Giolo, 2006).

Foi avaliado o tempo letal  (TL) para adultos  A. mellifera 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. 

Para o calculo do tempo médio de vida foi utilizado o tempo final de vida de cada 

tratamento  subtraído  do  tempo  inicial  e  divido  pelo  número  de  horas  e  para  a 
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porcentagem  da  mortalidade  ao  final  de  cada  tratamento  usou-se  o  número  de 

indivíduos mortos dividido pela quantidade total multiplicado por 100 para obtenção da 

porcentagem. E ainda, no experimento 2 foi realizado o teste de regressão avaliando a 

concentração de açúcar na dieta em relação a porcentagem de mortalidade.  

3.5. Longevidade e produtividade de mel 

Com os resultados experimentais dos diferentes tratamentos avaliados, estimou-se 

as perdas de produtividade de mel, em gramas/dia e em porcentagem, para uma operária 

e posteriormente para colônias de alta densidade populacional, na qual é contabilizado 

em  torno  de  100  mil  operárias,  comparando  ao  tratamento  que  garantiu  maior 

longevidade de acordo com o tempo médio de vida de cada dieta (Modanesi, 2012). 

Assim, para realização dos cálculos baseou-se em algumas características produtivas e 

reprodutivas das abelhas Apis mellifera L. (Tabela 1).

Tabela 1 – Característica produtiva e reprodutiva de abelhas  Apis mellifera L. e seus 

valores médios

Média Referência
Viagens/dia 12,5 Paulino, 2006

Coleta de néctar (g/viagem) 0,03 Paulino, 2006

Carboidrato para mantença (g/dia) 0,004 Brodschneider & Crailsheim, 2010

Consumo de carboidrato no período 
larval (g) 0,0594 Rortais et al, 2005

Concentração de açúcar do 
néctar coletado (%) 42,5 White, 1979

Proporção do consumo de mel em 
relação ao estoque nos favos 8:1 Paulino, 2006
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De  acordo  com  a  Tabela  1  foi  calculado  as  necessidades  de  carboidrato 

necessário para cada abelha desde o período larval até a sua extinção, considerando um 

período de 42 dias após sua emergência, sendo 20 dias de operária interna e 22 dias de 

campeira, sendo no último caso em estado de mantença (Modanesi, 2012) (Tabela 2).

  
Tabela  2  –  Fórmulas  utilizadas  para  calcular  à  necessidade  de  carboidrato  de  uma 

operária desde seu período larval até sua extinção  

Necessidade de carboidrato 

Desenvolvimento larval (g) Consumo de carboidrato no período larval

Operária interna (g)  Carboidrato para mantença x 20 dias

Campeira (g) Carboidrato para mantença x 22 dias

Total consumido (g) Desenv. larval + Operária interna + Campeira

A  avaliação  da  expectativa  de  produção  de  mel  diária  de  uma  operária  foi 

calculada de acordo com as fórmulas da Tabela 3. 

Para  calcular  a  coleta  de  néctar  foi  utilizado  o  volume  médio  de  néctar 

transportado por viagem x número de viagens realizada por dia e para o cálculo da 

estimativa da produção de mel, a concentração de açúcares no mel operculado foi de 

80% (Barth, 2005). 

Tabela 3 - Fórmulas utilizadas para estimar a produção de mel diária por campeira

Coleta de néctar (g/dia)  Coleta de néctar/viagem x Número de viagens 

Néctar em 100% de açúcar Coleta de néctar x Concentração de açúcar médio do néctar / 
Concentração de 100%

Mantença (g) Quantidade de carboidrato para mantença x Número de 
viagens realizadas 

Total líquido (g) Concentração de néctar a 100% de açúcar - Mantença 
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Produção mel (g/dia) Total líquido x Concentração do néctar a 100% de açúcar / 
Concentração de açúcar do mel operculado (80%)

Para estimar as perdas de produtividade de mel de cada tratamento, foi utilizada 

a  fórmula:  Produção  de  mel  x  diferença  de  dias  em  relação  ao  tratamento  que 

apresentou maior tempo médio de vida sendo utilizado todo o tempo experimental e 

para colmeias de alta densidade populacional multiplicou-se pelo número de campeiras 

que segundo Tautz (2010) corresponde a ¼ da população existente na colmeia e ainda, 

para  o  volume  de  mel  estocado  nos  favos  usou-se  a  produção  de  mel  na  colmeia 

dividido por 9 (proporção de 8:1) para estimar o estoque nos favos.

  
4. Resultados e discussão

4.1. Uso de diferentes derivados da cana-de-açúcar 

Em função da dieta utilizada, há uma variação considerável no tempo médio de 

vida das abelhas. Assim, realizado o teste de igualdade entre os modelos ajustados para 

as diferentes dietas verificou que houve diferenças significativas quanto aos parâmetros 

avaliados (p<0,05), sendo a mortalidade influenciada pela dieta oferecida (Tabela 4).

Tabela 4 - Teste de χ2 para comparação das curvas nos parâmetros de forma e escala 

para sobrevivência de abelhas africanizadas alimentadas com diferentes derivados da 

cana-de-açúcar

Com  os  parâmetros  estimados  (Tabela  5)  construíram-se  as  curvas  de 

Parâmetros χ2
Graus de 

liberdade
Valor-p

Escala e formas iguais 21,1568 12 0,048

Forma igual 1,7946 6 0,938
Escala igual 15,6566 6 0,016
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sobrevivências dos diferentes tratamentos.

Tabela 5 - Estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros de forma (β) e escala 

(α) da distribuição de Weibull e porcentagem de mortes

Quanto  ao  parâmetro  da  porcentagem  da  mortalidade  avaliado  ao  final  do 

experimento, este é importante para quando fornecer uma suplementação artificial que 

garanta maior sobrevivência aos indivíduos, principalmente quando estes já estão em 

situação de estresse por fome.    

Os  resultados  evidenciaram  que  a  hipótese  nula  sobre  a  igualdade  dos 

parâmetros de forma deve ser aceita, no entanto, avaliando-se os parâmetros de escala, a 

hipótese  H0:  α1  = α2...= α7  deve ser  rejeitada,  uma vez que foi  verificada  através  das 

comparações múltiplas diferença significativa (p<0,05) entre a dieta com o açúcar de 

confeiteiro e a rapadura. Assim, não é possível ajustar em um único modelo o tempo de 

vida dos diferentes grupos de abelhas nas dietas testadas (Figura 5).

Tratamentos 

(açúcares)
β α (horas)

% de mortalidade 

após 10 dias
Sacarose P.A. 1,61 165,02ªb 82,4

Confeiteiro 1,75 179,00a 77,6
Cristal 1,74 144,65ªb 87,5

Mascavo 1,78 147,70ªb 87,5
Rapadura 1,99 117,62b 98,0
Refinado 1,67 153,98ªb 81,3
Varredura 1,76 157,26ªb 87,8
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Figura 5 - Curvas de sobrevivência de abelhas africanizadas alimentadas com dietas a 

base de diferentes derivadas de cana-de-açúcar, ajustadas segundo o modelo de Weibull. 

Temperatura de 29ºC ± 2, UR 70% ± 10 e fotoperíodo de 12 horas.

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

houve  destaque  para  a  dieta  a  base  de  açúcar  de  confeiteiro,  indicando  que  com a 

utilização dessa dieta, haverá mortalidade de 10% da população em aproximadamente 

49,7 horas. Já para a rapadura este mesmo índice de mortalidade ocorre em apenas 37,9 

horas. Para os demais tempos letais calculados, o tratamento com açúcar de confeiteiro 

foi sempre superior, como já demonstrado pela curva de sobrevivência. Para o tempo de 

extinção  da  população  (TL99)  o  valor  estimado  supera  427  horas,  indicando  que  a 

duração  de  um  experimento  com  outras  finalidades  utilizando  essa  dieta  como 

tratamento testemunha superará os 17 dias, enquanto ao usar rapadura o tempo para 

extinção da população é pouco superior a 10 dias (Tabela 6).

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

alimentadas com uso de diferentes derivados da cana-de-açúcar após 288 horas
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Tratamento
Tempo Letal em horas

10% 20% 50% 99%
Sacarose P.A. 40,9 ± 9,1  65,1 ± 10,8  131,5 ± 13,5  425,2 ± 65,9  

Confeiteiro 49,7 ± 10,4  76,2 ± 11,8  145,3 ± 14,1  427,3 ± 65,9  
Cristal 39,9 ± 8,9  61,3 ± 10,5  117,3 ± 12,6  346,5 ± 48,8  

Mascavo 41,8 ± 8,2  63,7 ± 9,6  120,2 ± 11,6  347,9 ± 41,4  
Rapadura 37,9 ± 6,3  55,4 ± 7,1  97,8 ± 8,2  253,3 ± 23,5  
Refinado 40,1 ± 8,5 62,8 ± 10,3  123,7 ± 12,8  383,6 ± 51,4  
Varredura 44,0 ± 9,35 67,3 ± 10,5 127,8 ± 12,1  373,2 ± 56,2  

Quanto  aos  fatores  tempo  médio  de  vida,  observou-se  que  há  uma  variação 

considerável  em  função  do  açúcar  utilizado,  embora  não  houvessem  diferenças 

estatísticas  consideráveis,   sendo  os  tratamentos  com  açúcar  de  confeiteiro,  e  em 

seguida pela sacarose P.A. apresentando em número maiores tempo médio de vida e o 

menor  no tratamento composto pela rapadura (Figura 6).

Figura 6 - Tempo médio de vida, em horas, de abelhas africanizadas alimentadas com 

diferentes  derivados  da  cana-de-açúcar.  Temperatura  29ºC  ±  2,  UR  70%  ±  10  e 

fotoperíodo de 12 horas. 
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O açúcar de varredura foi o que apresentou, em número, o terceiro maior tempo 

médio de vida dentre os tratamentos  utilizados.  Isso pode ser devido à  doação pela 

empresa  produtora  para  realização  de  experimentos,  sendo  no  ato  da  escolha, 

possivelmente, um produto de melhor qualidade e menor grau de impureza. Este tipo de 

açúcar  não deve ser utilizado na alimentação de abelhas pela falta  de padronização, 

riscos de contaminação e variabilidade do produto. Quanto ao açúcar de confeiteiro, que 

foi o que apresentou, numericamente, o maior tempo médio de vida dentre os utilizados, 

já é recomendado na alimentação de rainhas em gaiolas de transporte confirmando neste 

trabalho tal indicação.

4.1.1.  Estimativa da produtividade de mel das abelhas africanizadas em 

relação aos diferentes derivados da cana-de-açúcar

Com os resultados obtidos foi possível contabilizar sobre os possíveis ganhos 

econômicos na produção de mel na utilização da suplementação alimentar energética e 

no fornecimento dos diferentes derivados da cana-de-açúcar.

A partir dos cálculos utilizados, para cada operária desde a emergência até a sua 

extinção seria necessário fornecer, em condições de mantença, em torno de 0,2194 g de 

carboidrato  e  para  o  consumo  de  uma  colônia  de  alta  densidade  populacional 

aproximadamente 23 Kg (Tabela 7). Dessa forma, o apicultor conhecendo o número 

aproximado de indivíduos de suas colônias poderá se beneficiar fazendo o planejamento 

financeiro no volume de açúcar a ser comprado, principalmente em período anterior a 

floração,  visto  que  os  enxames  já  estarão  fortalecidos  e  com  elevado  número  de 

campeiras aptas ao forrageamento na época de grande volume de flores.
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Tabela 7 - Necessidade de carboidrato, em gramas, de abelhas africanizadas no período 

larval e de operária adulta, considerando 42 dias de vida

Operária Colmeia

Desenvolvimento larval 0,0594 5.940

Operária interna  0,080 8.000

Campeira 0,088 8.800

Total consumido 0,2274 22.740

A suplementação da dieta das abelhas é necessária e deve ser utilizada, pois a 

produtividade das colônias está correlacionada com o número de operárias existentes. 

Isso é justificado pelo fato do consumo de alimento necessário em toda a vida de uma 

operária ser recompensado em aproximadamente dois dias de trabalho no período que 

atinge idade de campeira em período de safra (total consumido/produção de mel) e pelo 

fato da energia estocada nos favos ser sempre superior ao gasto energético consumido 

no voo, podendo chegar até 50 vezes essa relação (Tautz, 2010) (Tabelas 7 e 8). 

Tabela  8 -  Expectativa  da produção de mel  diária,  em gramas,  por uma operária,  e 

colmeia de alta densidade populacional

Operária Colmeia

Coleta de néctar (g/dia) 0,375 9.375

Néctar em 100% açúcar  0,159 3.975

Mantença (g) 0,050 1.250

Total líquido (g) 0,109 2.725

Produção mel (g/dia) 0,136 3.400

Realizou-se os cálculos das estimativas de perdas de produtividade de mel em 

relação ao tratamento de açúcar de confeiteiro, na qual foi obtido o maior tempo médio 
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de vida (Tabela 9).

Tabela 9 - Estimativa de produção de mel de acordo com o tempo médio de vida, em 

gramas e em porcentagem, em função das dietas oferecidas em relação à solução de 

açúcar de confeiteiro

De  acordo  com  os  valores  encontrados,  pode-se  dizer  que  as  perdas  de 

produtividade dos tratamentos avaliados apresentaram pouca variação com exceção do 

tratamento de rapadura que apresentou produtividade de 65,4 % em comparação ao de 

confeiteiro para colmeias altamente populosas. Assim para os demais tratamentos, deve-

se avaliar o preço do açúcar utilizado para o fornecimento da alimentação suplementar 

energética.

4.2. Diferentes concentrações da solução aquosa de açúcar cristal 

Foi observado 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), sendo a mortalidade das abelhas influenciada pela 

dieta oferecida (Tabela 10).

Perda de vida 

(dias)
Operária Colmeia

Estocado 

nos favos
%

Confeiteiro 0,0 0,903 22.575 2.508 100

Varredura 0,8 0,793 19.825 2.202 87,8

Cristal 1,3 0,730 18.258 2.028 80,8

Sacarose P.A. 0,5 0,838 20.950 2.328 92,7

Mascavo 1,2 0,744 18.600 2.067 82,4

Refinado 0,9 0,779 19.475 2,164 86,3

Rapadura 2,3 0,590 14.750 1.639 65,4
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Tabela 10 – Teste de χ2 para comparação das curvas nos parâmetros de forma e escala 

para sobrevivência de abelhas africanizadas alimentadas com mel e açúcar cristal em 

diferentes concentrações 

Foi realizado o teste de igualdade entre os modelos ajustados para as diferentes 

dietas,  podendo  afirmar  que houve diferenças  significativas  quanto  aos  parâmetros 

avaliados (p<0,05). Assim,  estimadou-se os parâmetros de forma e escala de acordo 

com os diferentes tratamentos utilizados (Tabela 11).

Tabela  11 -  Estimativas  de máxima verossimilhança dos parâmetros  de forma (β) e 

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

Os  resultados  evidenciaram  que  a  hipótese  nula  sobre  a  igualdade  dos 

parâmetros  de forma deve ser aceita,  entretanto,  quanto aos parâmetros  de escala,  a 

hipótese  H0:  α1  = α2...= α5  deve ser  rejeitada,  uma vez que foi  verificada  através  das 

comparações  múltiplas  diferença significativa (p<0,05) entre as dietas.  Assim, não é 

possível ajustar em um único modelo o tempo de vida dos diferentes grupos de abelhas.

Com os parâmetros estimados construíram-se as curvas de sobrevivências dos 

Parâmetros χ2
Graus de 

liberdade
Valor-p

Escala e formas iguais 38,12 8 0,0001

Forma igual 6,11 4 0,191
Escala igual 26,72 4 0,0001

Tratamentos 

(Concentração de açúcar)
β α (horas)

% Mortalidade 

após 15 dias
25% 2,51 105,70ª 78
50% 2,15 180,12b 34
75% 2,01 157,83b 44
100% 1,82 92,61c 76
Mel 3,03 135,35b 50
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diferentes tratamentos (Figura 7).
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Figura 7 – Curvas de sobrevivência de abelhas africanizadas alimentadas com mel e 

diferentes  concentrações  energéticas  a  base  de  açúcar  cristal,  ajustadas  segundo  o 

modelo de Weibull. Temperatura 29°C ± 2, UR 70% ± 10 e fotoperíodo de 12 horas.

Ocorreu  interseção  entre  as  curvas  em  diferentes  tempos.  Houve  destaque 

positivo para a curva que representa o tempo de vida das abelhas que se alimentaram de 

solução aquosa de açúcar cristal a 50%, cuja sobrevivência foi superior em relação aos 

demais  em quase  todo  o  tempo  estimado,  sendo  inferior  ao  mel  apenas  nas  horas 

iniciais.  Ao  ser  empregado  dieta  de  100%  de  açúcar,  foi  constatada  a  menor 

longevidade,  indicando que em casos experimentais  o período de sobrevivência  dos 

indivíduos  seria  curto  e  para  o  apicultor  apesar  da  praticidade  deve  avaliar  melhor 

quando administrado diretamente como suplementação artificial para as abelhas. Além 

disso, quando se utiliza dieta totalmente seca há gasto energético das abelhas campeiras 

para coletarem água, visto que para ser consumido seria necessário hidratar o alimento e 

assim durante o processo há maior  predisposição a solidificação (empedramento)  do 

alimento.  No  entanto,  em condições  de  campo,  nas  ocasiões  e  regiões  de  umidade 

superior a 80% e com outros açúcares de granulometria menor e de mais fácil diluição, 

este resultado poderia ser alterado. 
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O maior tempo de vida foi observado quando as abelhas foram alimentadas com 

solução aquosa de açúcar a 50%, em que foi constatado, ao final de 120 horas, uma 

sobrevivência  média  de  159,5  horas,  seguido  dos  resultados  quando  os  adultos  se 

alimentaram  de  solução  a  75%,  sendo  obtida  sobrevivência  de  139,9  horas, 

evidenciando que dietas preparada com mais de 50% de açúcar aumenta a longevidade 

das abelhas (Figura 8).

Segundo  os  órgãos  regulamentadores  de  pesquisa  United  States  Enviromental 

Protection Agency – U.S. EPA nos E.U.A. e Organization for Economy Cooperation 

and Development – OECD na Europa é indicado para alimentação de adultos de abelhas 

africanizadas confinados em laboratório o fornecimento de uma dieta que contenha uma 

solução aquosa de sacarose com 50%, estando os resultados encontrados de acordo com 

a recomendação e, para os alimentos utilizados na colmeia com concentrações elevada, 

este sofre diluição para ser consumido, inclusive o mel (Pinto, 2010).

Figura 8 - Tempo médio de vida, em horas, de abelhas africanizadas alimentadas com 

dietas energéticas a base de açúcar cristal  em diferentes concentrações.  Temperatura 

29°C ± 2, UR 70% ± 10 e fotoperíodo de 12 horas.

Estudo  realizado  por  Scheiner  et  al,  (2013),  utilizando  abelhas  fixadas   e 
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analisando diferentes concentrações de sacarose na solução e a resposta ao estímulo da 

antena puderam verificar que com o aumento da concentração, maior era o estímulo, 

sendo maior na concentração de 30%, que no caso de seu estudo, foi a maior utilizada. 

Dessa forma, a baixa sobrevivência encontrada na solução de 25% pode ser possível 

pelo fato dos indivíduos não serem estimulados e apresentar dificuldade em distinguir a 

sacarose a partir da água, e ainda, pode-se inferir que naturalmente quando as abelhas 

campeiras coletam néctar com baixa concentração de açúcar e um alto volume de água, 

estas por contato de trofalaxia conseguem desidratar este alimento o que poderia não ter 

ocorrido no experimento por apresentar um número limitado de abelhas em cada gaiola 

e assim maior dificuldade em metabolizar e suprir tal necessidade. 

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

houve destaque para a dieta de 100% de açúcar, indicando que com a utilização dessa 

dieta, haverá mortalidade de 10% da população em aproximadamente 64 horas. Já para 

o mel este mesmo índice de mortalidade ocorre em apenas 26,9 horas. Para os demais 

tempos letais calculados, o tratamento de  solução aquosa de açúcar cristal a 50%  foi 

sempre superior, como já demonstrado pela curva de sobrevivência. Para o tempo de 

extinção  da  população  (TL99)  o  valor  estimado  supera  366  horas,  indicando  que  a 

duração  de  um  experimento  com  outras  finalidades  utilizando  essa  dieta  como 

tratamento testemunha superará os 15 dias (Tabela 12).

Tabela 12 – Estimativa do tempo letal (TL ± EP), em horas, de abelhas africanizadas 

alimentadas  com  mel  e  dietas  energéticas  a  base  de  açúcar  cristal  em  diferentes 

concentrações após 120 horas

Tratamento
Tempo Letal em horas

10% 20% 50% 99%
25% 43,2 ± 6,2 58,2 ± 6,2 91,4 ± 6,1 194,1 ± 20,6
50% 63,2 ± 11,2 89,6 ± 11,3 151,9 ± 19,9 366,7 ± 107,1
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75% 51,5 ± 9,7 74,8 ± 9,9 131,5 ± 14,5 337,5 ± 81,5
100% 64,5 ± 8,0 82,6 ± 7,3 119,9 ± 8,0 223,8 ± 31,8
Mel 26,9 ± 5,1 40,6 ± 5,8 75,7 ± 7,0 214,3 ± 30,4

De acordo com os dados obtidos a partir da porcentagem da mortalidade dos 

indivíduos ao final do experimento de acordo com cada dieta oferecida realizou-se o 

teste de regressão (Figura 9).     

Figura  9  –  Análise  de  regressão  considerando  a  porcentagem  de  mortalidade  dos 

indivíduos em função da concentração de açúcar na dieta. 

Pode-se  afirmar  que  os  dados  estão  altamente  correlacionados  e  efetuando a 

derivada da função fornecida há um ponto mínimo de mortalidade dos indivíduos na 

qual  se  aproximou  da  concentração  de  açúcar  na  dieta  em 62%.  Assim,  devido  às 

abelhas  africanizadas  apresentarem  suas  características  próprias  e  distintas  das 

européias e africanas e pelo fato de serem usadas referências nutricionais da literatura 

estrangeira, com o presente estudo pode-se diagnosticar tal fato, restando avaliar melhor 

qual concentração energética de açúcar fornecer as abelhas considerando o intervalo de 

50 a 75%.
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4.2.1. Estimativa da produtividade de mel das abelhas africanizadas  em 

relação às diferentes concentrações da solução aquosa de açúcar cristal

Avaliando  as  diferentes  concentrações  das  dietas  oferecidas  em  relação  à 

concentração que garantiu maior longevidade as abelhas (concentração de açúcar cristal 

a 50%) e as possíveis perdas de produção de mel (Tabela 13), pode-se notar que com o 

aumento  da  concentração  da  dieta  as  perdas  de  produção  de  mel  seriam  menores, 

embora  o custo para o fornecimento  da alimentação artificial  seja  superior  e assim, 

menos eficiente economicamente.  A dieta a base de mel foi a que apresentou maior 

perda de produção, devendo o apicultor comercializar o produto que deixaria estocado 

nas melgueiras e comprar o açúcar para o fornecimento.

Além do ganho com produção de mel, a dieta a 50% de açúcar garante outros 

benefícios,  como:  na  longevidade  das  abelhas  garantindo  mais  indivíduos  para 

forrageamento e defesa da colônia,  diminuição de perdas de colmeias por ataque de 

invasores naturais, aumento na produção de cera e própolis e maior garantia de sucesso 

na multiplicação de enxames.

Tabela 13 – Estimativa de produção de mel de acordo com o tempo médio de vida, em 

gramas e em porcentagem, em função das dietas oferecidas em relação à solução de 

açúcar a 50% 

5. Conclusão

Perda de vida 

(dias)
Operária Colmeia

Estocado nos 

favos
%

50% 0,0 0,903 22.575 2.508 100
25% 2,74 0,532 13.300 1.478 58,8
75% 0,82 0,793 19.825 2.203 87,7
100% 1,61 0,685 17.125 1.902 75,8
Mel 3,22 0,467 11.675 1.297 51,6
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O açúcar  de  confeiteiro  apresentou longevidade média  igual  a  159,39 horas, 

sendo esta superior ao de rapadura que foi de 104, 25 horas.

A longevidade dos adultos de abelhas  africanizadas  quando alimentados com 

solução de açúcar cristal a concentração de 50% foi superior as demais concentrações 

testadas.  Estimou-se que a concentração que provocaria menor mortalidade seria  de 

uma solução aquosa a 62%.
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