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ESTUDO DO RAIO DE ACAO E DENSIDADE IDEAL DE*
ABELHAS AFRICANIZADAS. *P* » W * L.. 1758

(HYMENOFIERA: APIDAE). MARCADAS COM 32P EM POMAR DE MAÇÃ

Autora: BEATRIZ AGUIAR JORDÃO PARANHOS

Orientador: JULIO MARCOS MELGES WALOER

RESUMO

Pol realizado um experimento, no qual se estudou a

densidade ideal, o raio de aç3o, a preferência por alguma direção de

vôo, a influência da temperatura e umidade relativa do ar sobre a

atividade das abelhas, Apis meJJifen L., 1768 (Hymenoptera: Apldae),

em pomar de macS, cv. "Anna" utilizando-se de técnicas nucleares.

Foram marcadas, através de xarope (50%) contendo 32P

(2,5 pCi/ml), 5 colmelas com aproximadamente 36.000 abelhas cada uma e,

levadas uma a uma, a cada dois dias em um pomar Já com flores abertas.

A Area experimental foi de 0,8 ha, onde fixou-se estacas a cada 10

metros até completarem-se 60 metros do centro, formando quatro alas em

forma de cruz nas direções Norte, Sul, Leste e Oeste.

At abelhas foram coletadas nas flores de maçã, durante S

minutos em cada local estaqueado, nos horários de 10:00h e l2h:30min..

A maior população de abelhas no pomar e.

consequentemente uma pollnlzaç3o mais eficiente, foi conseguida com 5

* cclaeias/ha. As abelhas apresentaram uma maior atividade de coleta mais

próximo à colmeia, decrescendo significativamente a cada 20 metros e.
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mostraram-se mais ativas durante a segunda coleta.

À temperatura e umidade relativa do ar Interferiram de

maneira Inversa no comportamento das abelhas, ou seja. o aumento da

temperatura favoreceu a presença das abelhas no campo. Jâ o aumento da

umidade relativa do ar prejudicou essa presença.

As abelhas nSo mostraram preferência na coleta de néctar

e pólen entre as direções estudadas.



STUDY OF THE FLH2ÍT RANGE AND IDEAL DENSITY OF THE
AFRICANIZED HONEYBEES, *P* **wr*r* L.. 1758 (HYMENOPTERA;

APIDAE), LABELED WITH 32P ON AN APPLE ORCHARD

Author: BEATRIZ AGUIAR JORDÃO PARANHOS
Adviser: JUUO MARCOS MELGES WALOER

SUMMARY

The Ideal density, the flight range, the choice for any

flight direction, the Influence of temperature and relative humidity of

air about the honeybee's activity. Apis mellifen L., 1758

(Hymenoptera: Apldae) were studied In an apple orchard, utilizing

nuclear techniques.

Plve hives, with 35,000 bees each, were labeled with

syrup 150%) content (2,5 pCl 32P/ml) and taken one by one, every two

days to the blossomed orchard. A circumference area of 100 m diameter

(0,8 ha) w e staked each 10 m from the center to the limit (50 m),

making a cross, pointing out to North, South, East and West.

The honeybees were collected on apple flowers, during 5

minutes In each stake, at 10:00 a.m. and 12:30 p.m..

The biggest population of honeybees on orchard to reach

the best polinizatlon, was 6 hives/ha. The honeybees had a bigger

. gather activity clo*e to the hives, decreasing significantly at each 20

m. Around 12:30 p.m. the honeybees activity was greater.
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Low air relative humidity and high temperature were

favourable to the gathering activity. Concerning nectar and polen

gathering they showed no preference to any direction.



1. INTRODUÇÃO

As abelhas s3o os mais importantes insetos benéficos,

pois além de produzirem o mel, que é conhecido desde a antigüidade pelo

seu apreciável sabor e .valor nutritivo, apresentam extrema Importância

na transferencia de pólen de uma flor para outra, promovendo assim a

pollnizaçSo.

Atualmente a monocultura predomina na agricultura, como

nos pomares de maçS. Neste caso. bilhões de flores se abrem

simultaneamente, . ao contrario do que acontece na natureza onde

diferentes espécies florescem em épocas distintas. Assim sendo, grande

quantidade de flores fica a mercê de poucos Insetos pollnizadores,

devido também ao uso intensivo de defensivos agrícolas. Desta forma, o

único método conhecido e satisfatório de aumentar o número de Insetos

pollnizadores em pomares 6 pelt introdução de colônias de c'velhas. Apis

meUIfen L. 1758 (Hyuenoptera-Apidae), a qual pollniza adequadamente,

permitindo ainda a colheita de mel e cera (FREE. 1970a).

De acordo com o INSTITUTO CAMPINEIRO DE ENSINO AGRÍCOLA

(1982), calcula-se que nos EUA a pollnlzaçSo das flores pelas abelhas

representa am aumento na produção anual de frutos e grãos na ordem de 2

blindes de dólares. Uma colmela que produz anualmente 5 dólares em mel

*« c*ra, 44 UB lucre de 100 dólares no aumento de produção de frutos e

, de sementes. Os frutlcultores norte americanos chegam a pagar aos



aplcultores um aluguei que varia entre 2 a 5 dòlares/colmeia.

anualmente, variando este preço, em proporção relativamente Inversa a

produção nectar if era da região, pois havendo maior produção de mel e

cera (que pertencem ao apicultor), o aluguel por enxame é menos

elevado.

A maçã é uma das frutas que mais agregou, em seu

cultivo, tecnologia agrícola. Isto devido á sua importância econômica e

pela retribuição que a cultura concede ao produtor.
»

Entre nòs a macá è considerada a fruta mais importante

de clima temperado e a mais popular, face a sua beleza, cheiro e sabor,

sendo ultrapassada somente pela uva, em termos de produção. Além disso,

a maçã integra quase todas as prescrições médicas para dieta, pela sua

riqueza em proteínas, vitaminas e minerais (BILLER et aüi. 1984).

Em Santa Catarina, estado que se destaca no cenário

nacional, a produtividade está em torno de 15 a 16 tons/ha (INSTITUTO

DE PLANEJAMENTO E ECONOMIA AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA. 1986). Em

função do aumento da área* plantada, aproximadamente 1000 ha/ano, e da

entrada em produção dos plantios uals recentes, prevê-se que em 1990 a

produção nacional deverá responder por mais de 95% do consumo

(BRASIUMlnlstério da Agricultura. 1987).

Diante da extrema Importância dessa cultura e da sua

dependência das abelhas na pollnlzacào, fica evidente a necessidade' de

te concretizar hipóteses nesta área.
v.

Este trabalho, teve somo objetivo determinar, com o

auxilio de técnicas nucleares, o ralo de ação de abelhas afrlcanlzadas

A. taelUfera L. 1758 (Hymenoptera: Apidae) em pomar de raací. pyrus
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nuJus, cv. "Anna", assim como o numero ideal de colméias por hectare.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

A macieira pertence a família das Rosaceae do gênero

Pyrus a qual possui uma flor com cinco pétalas e numerosos es tames, mas

o ovãrio consiste de cinco carpelos contendo, cada um, dois óvulos. Os

cinco estilos são unidos em suas bases. Os estigmas de todas as

espécies e cultlvares de Pyrus são receptivos tão logo as flores se

abrem e a pollnização inicial é desejável para os cultlvares que têm

sido estudados (FREE, 1970b).

Segundo PETRI (1980), a macieira ê auto estéril,

necessitando, portanto, de polinlzação cruzada para se obter boas

produções. No entanto, embora a pollnização seja um dos fatores mais

Importantes para se conseguir altas produções, não tem tido a merecida

atenção do fruticultor. O autor obteve uma frutificação abcixo de 50*

nas condições naturais, o que não proporciona uma colheita normal, e

quando realizada a pollnização manual, a frutificação efetiva foi

praticamente triplicada. Esses dados evidenciam a importância da

pollnlzacão cruzada para a macieira, bem como a necessidade de um

agente que transfira o pólen ao estigma, o que na prática é feito

utilizando-se um esquema de plantio onde os pollnlzadores e aqueles a

.serem pollnizados fiquem adjacentes, facilitando a ação dos insetos,

principalmente das abelhas.
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Segundo WIESE (1981), a contribuição do vento na

pollnizaçSo de maça é inexpressiva, sendo 54 o número de frutos

colhidos sem a contribuição das abelhas com peso médio de 139 g/fruto

e, com abelhas. 861 frutos com peso médio de 143 g/fruto.

BENEDEK (1985) relata que as diferentes culturas

dependem mais. menos ou independem da pollnizaçSo por abelhas. A maçã

foi colocada em uma categoria, onde as culturas sao completamente

dependentes das abelhas, e seu papei como pollnizador é estimido em

cerca de 90%. Na Hungria as abelhas rendem um valor aproximado de 10%

do valor de todas as cultura cultivadas.

YAKHLEP (1986) cobrindo galhos de diversas frutíferas,

para Isolar a aç9o pollnlzadora de insetos, observou que, em galhos de

maçS não cobertos a polinizaçSo por abelhas, a frutificação e a

colheita de frutos foram aumentadas significativamente, e a queda dos

frutos foi reduzida.

2.1. Saio de AçSo das Abelhas

ECXERT em (1933) mostrou que as abelhas voaram de 400 a

13,600 m para coletar néctar e pólen. O aumento no ganho de peso por

colônia diminuiu gradualmente quando as abelhas estavam de 400 a 6.400

m da fonte, a partir dai começou haver perda de peso das colmeias.

Testou também, a distribuição das abelhas provenientes dos aplárlos e,

observou que este inseto tem, tendência a voar em somente uma ou duas

maiores linhas de vôo. desprezando plantas nectariferas presentes em

outras direções.
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Estudos realizados por BRTTTAIN (1933) mostram que o

número de abelhas diminui 4 medida em que se afasta a colônia da

planta. A uma distancia de 120 a 150 m poucas abelhas foram

encontradas, havendo assim necessidade de distribuir uniformemente as

caixas de abelha no pomar, principalmente em condições adversas de

tempo, quando as abelhas visitam somente as plantas próximas.

Segundo FREE (1960), a área de ação de uma colônia

depende dos seguintes fatores: quantidade de pólen e néctar disponível

por unidade de área. atratividade de diferentes espécies e cultivates

presentes, condições climáticas e características físicas da área. Esse

autor recomenda a colocação das caixas com abelhas o mais próximo

possível da floração, conseguindo-se um maior número de visitas,

principalmente nos primeiro dias em que elas forem colocadas, o que se

torna Importante quando o período de florescimento é curto.

FREE & SPENCER-BOOTH (1964) calcularam que a área média

de atuação de uma abelha Individual aumentou para 339m2 durante dois

dias consecutivos e para 1016m2 durante oito dias consecutivos.

AMARAL (1972) determinou o raio de ação de Apia

meJJSfen L. em cafezal florido utilizando o radlonudideo r^P na

marcação de duas colmeias. AS abelhas foram marcadas fornecendo xarope

de açúcar com soluç3o de 92P, através de silmentadores colocados no

interior das colmeias. Os resultados indicaram que as abelhas

trabalharam principalmente nas flores do cafeelro mais próximas a

colmeia, com atividade decrescente e considerável até 100 m de

distância. Portanto, seria conveniente colocar colmeias distanciadas de

100 m para promover boa pollnlzaçao em café "Novo Mundo* (Coffea
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KREZDORN (1972) cita que se apiários fossem colocados em

Intervalos de 150 a 200 m os vôos de abelhas duplicariam.

BENEDEK et ãJJi (1972) fizeram observações sobre galhos

telados e não telados de árvores de maça a 20, 80, 150, 300 e 800 m das

colmelas. A fertilização das flores de ambos descresceu á medida em que

se aumentou a distância das colmelas. Galhos não engaiolados produziram

multo mais maçãs de maior peso que galhos engaiolados, o melhores

resultados foram obtidos quando abelhas foram colocadas no pomar após o

inicio do florescimento.

McGREGOR (1976) comenta que com frio, tempo encoberto ou

ventanias, as abelhas provavelmente visitarão somente árvores até uns

100 m das colmelas.

KOZIN ê. REZNrrSKII (1980) colocando colmelas de abelhas

em campos de alfafa, observaram que quando estavam 100 m distante da

cultura, a densidade de abelhas foi de 2000/ha, e a 900 m foi de 1780

abelhas/ha, sendo que a produção na área de menor distância foi 2 vezes

maior do que na área mais distante.

Segundo WALLER (1980), abelhas podem viajar muitas

milhas para forragear, mas a probabilidade de suas visitas a uma certa

cultura ê decrescida quando a distância do apiârio ó aumentado.

PARKAS (1981) colocou colmelas em distâncias de 50 a 10C

m de úm pomar de cereja e obteve uma maior produção quando as abelhas

estavam mais próximas. Desta forma, o autor estimou que para cada 14 ra

de distância de uma colmela, a produção de cereja foi reduzida em 1,2

'kg.
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ORLOWSKI et mill (1982) estudando a utilização de

abelhas na produção de couve, observaram que a colheita decresceu de

forma evidente com o aumento da distancia do apiario. ou seja. quando a

distância foi de 20 m. a colheita foi de 1920 kg/ha, mas a 1700 m foi

somente 1270 kg/ha.

PACHECO (1982) marcando árvores. de eucalipto com o

radlonuclldeo 3 2P. estudou o raio de ação de Apis meUifen L. através

do pólen marcado coletado em caça-pólens. O inseto apresentou-se

efetivo em promover polinlzação cruzada, com maior atividade até 100 m

de distancia das colmeias.

PARKAS (1983) utilizando abelhas na cultura de girassol

concluiu que, dentro de 30 a 40 m da colmeia. o numero de abelhas

visitantes variou com a temperatura e hora do dia. A 600 m da colmeia o

numero de visitas teve um valor duas vezes menor do que a 100 m.

Segundo MAYER (1983) abelhas não forrageam em fontes

longes até que a temperatura esteja acima dé 18°C e o vento esteja

menos que 4.5 m/s.

DEGRANDI-HOFFMAN et ãlil (1984) observaram que nem a

frutificação nem o número de sementes/fruto de maçS, cv. "Delicious",

decresceram significativamente com o aumento da distancia entre os

pollnlzadores, abelhas, em relação ao pomar de maça. Relataram também

que todas as abelhas forrageiras transportavam pólens compatíveis e que

a transferência de pólen entre as abelhas da própria colmeia contribuiu

para à polinlzação cruzada.

JANKOVIC & KULINCEVIC (1986) investigaram os efeitos de

,abelhas sobre colheitas e qualidades dos frutos de pera e notaram que,
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a produção foi maior quando o apiário estava a uma distância de 50 a

100 metros das árvores; com malotes distancias a colheita decresceu.

MIJACIKA & KONSTANTINOVIC (1986) testando o efeito das

distancias de 5 a 440 m das colmeias sobre a pollnlzação em campos de

maça, observaram que a fertilização, retenção de frutos, número de

sementes/fruto e colheita de frutos/árvore foram todos adversamente

afetados pelo aumento na distância das colmeias. mas por outro lado, o

peso individual do fruto foi maior.

Segundo GARCIA (1987), com Iluminação escassa os vôos de

coleta das abelhas predominam a poucos metros da colônia, e não

realizam vôos nem atividades polinizadoras em períodos de chuvas,

apenas com chuviscos elas se atrevem a voar até 100 m da colmela.

Plantas a serem pollnlzadas não devem distar das colmeias mate de 400

m, sendo que a eficiência máxima se situa à menos de 125 m das

colônias. A distancia entre os aplarios não deve entSo, ultrapassar 125

m, pois em condições desfavoráveis os vôos se restrigem a distancias

menores que estas. Mesmo em condições favoráveis se o apiário estiver a

mais de 50 m do cultivar poUnizador, a produção de frutas será muito

baixa.

2.2. Densidade Ideal de Apia meWfer*

BRITTAIN (1933) cita que em pomares com ausência de

abelhas nas vizinhanças, requer maior número de colmeias que aqueles em

áreas onde muitas colônias slo mantidas. Provavelmente, grandes pomares

geralmente têm menor população de pollnlzadores selvagens por árvores
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que os pequenos.

A estrutura da flor de maçã. cv.. "Delicious" não

facilita a pollnlzação, sendo assim mais que 2 e 1/2 colônias/ha podem

ser necessários para pollnlzar esse cultivar (ROBERTS.-1946).

A HORTICULTURAL EDUCATION ASSOCIATION (1961) calculou

que para obter uma colheita econômica, cerca de 5% das flores de mac3.

ou aproximadamente 136.000 flores/ha devem resultar em frutos maduros.

Se as abelhas visitam cerca de 700 flores/dia, então 194 abelhas/dia

são necessárias para visitar as flores em 1 ha de pomar. No entanto,

somente poucas visitas promovem a pollnização. mas se uma em cada 6

flores visitadas origina um fruto, 1164 (194x6) abelhas são

necessárias/dia para polinizar 1 ha. Pelo fato de muitas visitas

ocorrerem em flores Já polinizadas, seria necessário, talvez, o dobro

de abelhas, ou seja, 2328 abelhas/dia/ha.

Em boas condições de tempo, um terço das abelhas (3.300)

podem ser forragelras e. talvez, 1 terço das forragelras (1.100) podem

visitar as flores do pomar (PREE, 1969). Então, durante um único dia de

bom tempo para a atividade das abelhas, duas e mela colônias de 10.000

abelhas cada, deveriam ser hábeis para pollnlzar 1 ha. No entanto, para

a maior parte do tempo de florescimento de árvores frutíferas as

condições ambientais ô, geralmente, não estável para a delscèncla da

antera ou atividade de coleta das abelhas. Então a recomendação de 2 e
i/2 eolônlas/ha é. provavelmente, não suficiente.

m •

FREE A SPENCER-BOOTH (1963) mostraram que abelhas foram

multo menos efetivas entre grupos de 9 colônias no centro de um bloco

,de 1,6 ha, do que quando estavam em grupos de 4 ou unicamente 1
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colÔnlaAMOha.

Segundo FREE (1966). menos eolnelas serão necessárias em

ponares com cultivates auto-férteia que em auto-lnfértels, e

PALMER-JONES & CLINCH (1968) Indicou que deveria existir uma abelha

para 1000 flores.

BORNUS et aJJl (1976a) estimaram que em 1 pomar de 600

árvores/ha, com uma média de 3000 flores/árvore. 250 abelhas

trabalhando/hora/árvore são necessárias para uma produção de 30 tons/ha

de maça. Isto deve corresponder a 1 colmela/ha e para se obter 33

tons/ha de maça são necessárias 2 colmeias/ha (500

abelhas/hora/árvore). Mas como o aluguel de colmeias é barato comparado

com o custo de outras * operações, acima de 6 colmelas/ha são

recomendadas.

BORNUS et aJll (1976b) usando 2 colônias/ha conseguiram

uma produção de maçã de 36 tons/ha. Com menos colmeias ocorreu uma

reduçSo de cerca de 40* nas visitas de abelhas, sendo a produção de 27

tons/ha. Uma maior redução das comelas, reduziu as visitas em 20%, com

uma produção de 23 tons/ha.

WIESE (1976) utilizou 100 colônias de abelhas

afrlcanlzadas em 46 ha d* "Golden Delicious", "Golden Spur" e

"Starkrimson Spur". Em 10 árvores fechadas para excluir abelhas houve

4162 flores, comparada com 2716 em 10 árvores abertas para a ação das

abelhas, mas o número de frutos foi de 54 e 861, respectivamente. O

peso total foi de 7,5 e 126.8 kg, respectivamente e, a qualidade do

fruto sobre árvores pollnlzadas com abelhas foi mais alto.

Com 3 colmelas/ha SLJAHOV (1977) conseguiu maior número.

. - * * * • • • .



.12.

tamanho e peso de frutos de maçã. Observou também que em maiores

altitudes (1220 m) esses valores diminuíam em relação a menores

altitudes (1040 m). utilizando-se 1 colmeia/ha.

SDIIDCH1EV (1978) mostrou que abelhas constituíam 92 -

99% de todos Insetos que visitavam flores de maça e péra. Com 4

colmelas/ha 31.13% das flores de maça foram pollnlzadas e, 28,15% das

flores de pera; em árvores que as abelhas foram excluídas 3,45% e 0.13%

das flores foram pollnlzadas. respectivamente.

Segundo WALLER (1980) a distribuição preferida é colocar

as colônias em 2 ou mais grupos de 6 a 12 colmeias ao redor dos campos

com menos de 8,1 ha, distanciando esses grupos de 60 m.

NYUJTO et tdil (1980) durante o florescimento de

damasco, colocaram 3 - 6 colmei?s/ha em cultivares auto-estéreis

lnterplantados com auto-fêrtels e em cultivares com auto-fêrtels 2 a 4

colmelas/ha.

LORENZATTI DE DIEZ (1980) encontrou uma frutificação 21%

mais alto. o numero de pêssegos maduros 86% mais alto. e o peso do

pêssegos colhidos 62% mais alto com 2 colõnlas/ha.

HASLBACHOVA et ãili (1980) relatam que para uma boa

pollnlzaçao de trevo é necessário 3 - 4 colônias que correspondem a

8000-13000 abelhas forrageiras trabalhando por 12 horas, diariamente,

em 1 ha da cultura. Cada abelha polinlzando de 14 - 21 flores/min.

Ja em colza. KUBISOVA et *lli (1980) encontraram que.

com um aumento na densidade de abelhas por unidade de area, o número de

flores visitadas por abelhas aumentou de 7 para 10/min, sendo que. para

uma boa pollnlzaçao necessita-se de 7600 a 10.000 abelhas/ha com 12
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norms de trabalho, equivalente a 4 colônias dentro de 1 ha de colza.

Blocos de colza pollnizados com abelhas tiveram uma produção 69* mais

alta que sobre plantas engaioladas.

WIESE (1981) colocou cerca de 2 colmeias/ha de maçã e,

por melo de Identificação dos pólens. constatou-se que cerca de 12% das

abelhas visitavam as flores de maçã na primeira semana, 18% na segunda

e 23% na terceira semana.

WOYKE (1982) conseguiu boa produção de sementes de

cebola tanto com 6,7 quanto 2 colônias de abelhas/ha, sendo que sobre

plantas engaioladas a colheita foi pobre.

ORLOWSKI et tíU (1982) estudaram a utilização de

abelhas na produção semente de couve e observaram que a Introdução de 2

coiônlas/ha aumentou a colheita am 100 kg/ha.

Em testes realizados por POPOVTC (1982) na

Tchecoslováqula, abelhas meliferas são relatadas como responsáveis pelo

aumento na colheita dos frutos: groselha em 17%, uva vermelha em 9%,

uva preta em 13% e em morangos e framboesa em torno de 20%. A densidade

de colônias de abelhas recomendada é 3, 8, 6, 8 e 2 colônias/ha para as

culturas citadas acima, respectivamente.

Em cultura de girassol com 0,6 e 1,8 colmelas de

abelhas/ha, PARKAS (1983) obteve uma colheita de sementes de 2,2

tons/ha e 2,5 tons/ha, respectivamente.

MAYER (1983) comenta que o Ideal é distribuir colmeias

em grupos de 4 a 12, pois aumenta a eficiência da polinlzaç3o cruzada,

o.u seja, aumenta a chance de uma abelha visitar ambos, pollnizadorcs 8

cultivar principal. Uma boa família pollnlzadora deve possuir uma
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rainha, seis quadros de cria ou larva com abelhas adultas para

cobri-los ou cerca de 30.000 abelhas. Outra maneira de se avaliar a

população de uma colmeia. ê observando o número de abelhas que entram

por minuto. Uma colmeia é considerada forte se cerca de 100 abelhas

entram por minuto. * . .

VAISSÍERE et aUl (1984) testando a eficiência de Apis

melllfera L. em 3 campos comerciais de algodão, onde foram colocados

15.5, 13,2 e 7,5 colônias/ha, respectivamente. Foi observado que a

pollnlzaç3o foi altamente variável e menos adequada quando somente

polinizadores nativos estavam presentes e que a eficiência na

transferência de pólen dependeu do número e distribuição das colônias,

isto é, a produção entre os campos 1 e 2 não apresentaram diferença

estatística significativa. Em compensação o campo 3 que tinha somente

7,5 colônias/ha teve uma colheita 30% menor que os 2 primeiros.

JANKOVIC & KULINCEVIC (1986) investigaram os efeitos de

abelhas sobre colheitas e qualidade dos frutos de pera e maçã. A

polinlzacão e qualidade da maçã foi melhor em blocos contendo 5.3

colmeias/ha do que em blocos com 1,3 ou 2,7 colônias/ha. Em pera a

produção foi maior com 1,5 - 2/ha.

WILLIAMS (1987) através de experimentos obteve uma

produção signiílcativamente maior de melão quando os blocos estavam

telados com abelhas dentro ou com polinlzação livre em relação aos que

estavam telados excluindo abelhas e outros Insetos polinizadores. Ele

utilizou 2,2 colmeias/ha e concluiu que os rendimentos para a

polinlzação de melão é financeiramente rentável.

DECRANDI-HOFFMAN et aJU (1987) verificaram através de
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um programa, de computador que aumentando o numero de colônias de

abelhas/ha resultava em maior frutificação, mas havia um ponto em onde

começava a decrescer o numero de frutos formados; concluíram enUo que

mais de 5 colmeias/ha de maça eram desnecessário.

Em termos gerais, usando-se sempre colmeias fortes (ao

menos com 5 quadros de cria). 4 colmeias/ha. cobre a maior parte dos

casos em condições normais, uma adequada pollnizaçSo. Mas

especificamente para maça usa-se 4 colmeias/ha. pera 8/ha, pêssego

. 3/ha. cereja 8/ha, ameixa 4/ha e amêndoa 6-8/ha. Esses números devem

aumentar quando: o período de pollnlzaçao ê curto, as colônias, são

fracas, plantas concorrentes mais atrativas no local, plantações

Intensivas do mesmo cultivar e Impossibilidade de boa distribuição das

colmeias (GARCIA. 1987).

2.3. Horário de maior atividade das abelhas e efeitos das condições

ambientais.

Segundo BBITTAJN (1933) a atividade das abelhas sobre

floras de maça durante o dia, é geralmente maior cerca das 9:00h, sendo

que o numero máximo de visitas ocorre com uma velocidade do vento de

0,44 m/s e a temperatura Ideai encontrada para sua atividade, esta

entra 10 e 14°C. N3o é necessário a fertilização de todos os óvulos no

ovarlo para haver o desenvolvimento do fruto, mas quanto mais óvulos

fertilizados, maior sera a competição do fruto pelos nutrientes da

* planta, permanecendo este até a colheita.

, PERCIVAL (1W6) encontrou que o período de pico de
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disponibilidade em flores de maça na Inglaterra é a partir das 12:00

até as 16:00 hs.

JOHANSEN (1966), usando caça-pólens, encontrou que a

maioria do pôlen de maça foi coletado entre 9:00 e 14:00 h.

Provavelmente a duração e o pico de disponibilidade de pólen das

espécies varia com diferentes condições ambientais e em diferentes

lugares.

KREZDORN (1972) observou que abelhas cessavam seus vôos

em temperaturas abaixo de 15°C, enquanto a intensidade de radiação

solar foi indiferente. Entretanto, entre 17 e 22°C, os vôos tornaram-se

mais freqüentes com aumentos da radiação, porém acima de 23 °C a

intensidade elevada de radiaç9o solar não os influenciou. Velocidade do

vento até 0,33 m/s não afetou o número de abelhas voando, mas acima de

1,7 m/s, a atividade das abelhas foi confinada para flores, abaixo do

topo das arvores.

Segundo GIORGINI & GUSMAN (1972) quando a umidade

relativa do ar está elevada, aumenta a secreção, diluindo assim o

néctar, ficando este sem valor pratico, pois sera pouco procurado pelas

abelhas.

BENEDEK et Mill (1972) observaram que abelhas

constituíram 95 a 99* da população de Insetos polinlzadores bre maçã,

sendo que. a atividade deste inseto começou no inicio da manhã,

alcançando um pico no inicio da tarde.

ERICSSON (1976) disse que as condições favoráveis para

abelhas pollnlzareia pepinos foram: temperatura acima de 21 °C, o céu

.aberto sem nuvens, umidade relativa menor que 70%, velocidade do vento
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abaixo de 2,5 m/s e ausência de competição com outras plantas,

produzindo néctar com uma alta concentração de açúcar (25%).

Secundo KO «t zül (1977), o numero de polinizadores

sobre flores de pera foi reduzido em 1/3 quando a temperatura caiu de

19°C para 17°C, e não houve nenhum abaixo de 1S°C.

Conforme WALLER (1980) quando a temperatura excede 38 °C,

a atividade de vôo é fortemente reduzida.

WIESE (1981) observou que a atividade das abelhas foi

maior com sol forte, diminuindo com tempo nublado.

RAPP (1981) notou que abelhas começavam a forragear em

flores de pepino às 6:00h, e alcançavam atividade máxima das 9:00 às

12:00h, descrescendo no inicio da tarde.

De acordo com KRAUSE & WILSON (1981) as abeihas

iniciaram a coleta de néctar e pólen entre 7:00 e 8:00 h atingindo um

pico às 13:00 h e outro às 17:00 h.

DEGRANDI-HOFFMAN (1983) através de um programa de

computador afirma que o envelhecimento de flores, de maçã depende da

temperatura, enquanto que densidade de abelhas pollnizando está em

função da temperatura, vento, radiação solar, total de abelhas

presentes na área e do estágio ua flor.

BARBATTINI et âUl (1983) relatam que o número de

abelhas observado sobre flores de cereja foi diretamente relacionado

com a temperatura do -ar, ou seja, as visitas quadruplicavam com uma

elevação de 4 graus na temperatura, sendo que a diminuição de insolaçâo

e aumento na velocidade do vendo reduziu o número de abelhas. A

orientação dos galhos não apresentaram efeito e a atividade de coleta
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das abelhas teve um pico entre 11:00 e 12:00 e entre 14:30 e 15:30 h.

BOYLE-MAKOWSKI & PH1LOGENE (1986) relatam que abelhas

mellferas são mais afetadas pelas condições ambientais que os

poUnizadores nativos. Entre os fatores físicos estudados, tais como:

temperatura, umidade e luminosidade, o primeiro foi o fator mais

significativo para as abelhas seguido da umidade, sendo que quanto

maior a radiação solar maior a visitação das abelhas nas flores. A

umidade relativa ótima para as abelhas foi em torno de 45%, sendo que o

número de abelhas observadas cresceu proporcionalmente com a

temperatura, a qual variou de 10 a 32°C. Uma análise do número de

insetos presentes/100 flores visitadas, em 5 minutos de observação,

entre fileiras, indicou que não houve diferença significativa no número

de abelhas entre a direção leste e oeste.

DEGRANDI-HOFFMAN et ãUi (1987) simulando resultados

através de um programa de computador, estudaram as interações do tempo,

florescimento e a atividade de forragear de Api» meUlfen, em

frutificação de maçã, cv. "Delicious" e "Mclntosh". Observaram que a

frutificação foi reduzida em ambos cultivares, quando as condições do

tempo restringiu o vôo das abelhas. Neste caso mais colônias seriam

necessárias para manter o nível de frutificação.

Segundo GARCIA (1987), condições metereológicas

adversas, como baixas temperaturas, ventos fortes e escassa

luminosidade limitam a atividade das abelhas a poucos metros das

colmelas. A coleta de polen e néctar diminui ostensivamente a partir de

velocidade de vento superiores a 5 m/s, cessando ao alcançar os 9,8m/s

aproximadamente, concordando com WILLIAMS ê, SIMS (1977).
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A atividade das abelhas, quando a temperatura ambiente

estava entre 15 e 26°C, decresceu ao rftmiimii» a temperatura, chegando a

ser nula abaixo de 10*C. sendo que, acima de 32°C a atividade das

abelhas se restringiu a coleta de água para refrigerar a colmeia.

A concentração do açúcar no néctar flutua

consideravelmente como resultado do vento, da chuva e. igualmente, com

as mudanças na umidade relativa.

Em geral, as abelhas manifestam* preferência por néctar

com mais de 20% de açúcares, acompanhando a lei do minimo esforço, pois

dessa maneira a colmeia faz um menor esforço para evaporar o excesso de

água do mel. Por Isso a concentração do néctar é um dos fatores

determinantes da atividade de coleta. Isto é, plantas que possuem

flores com baixa concentração do néctar s9o muito menos visitadas que

outras fontes mais ricas. Segundo FREE (1970a). a concentração do

néctar da flor de maça, varia de 25 a 56%.

A freqüência da coleta de néctar e pólen em maçi e pera,

segundo LEE (1988). foi correlacionada positivamente com a atividade de

outros Insetos pollnlzadores, com a temperatura e a intensidade de luz,

e foi negativamente correlacionada com a umidade.

WOYKE (1988) observou que o número de abelhas decrescia

sobre as flores de cebola quando a temperatura estava abaixo de 15°C,

ou com a velocidade do vento acima de 3-6 m/s, ou durante chuvas e

quando as plantas estavam úmidas. Recomendou que para uma polinlzaçSo

satisfatória é necessário Introduzir um extra de 2 a 4 colmelas de

-abelhas/ha de cebola sobre o número recomendado.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado na propriedade de Jan Matheu

Maria de Quay, cooperado da Holambra n, no Município de Paranapanema,

Estado de S3o Paulo. Na região 6 cultivado em grande escala frutas de

clima temperado, tais como: maçã, pêssego, ameixa e nectarina, sendo

predominante o cultivo de maça.

O pomar consistiu de 6,90 ha de maça, Pyrus malus L.,

cultivar "Anna", com 4 anos de Idade, num espaçamento de 4.5 x 1,20 m,

totalizando 12.778 pés.

3.1. Marcação das abelhas

Cinco colmelas de abelhas africanizadas, Apia meülfera

L. 1768 (Hymecsptera - Apldae), cada uma com população rédla de 36.000

abelhas, pertencentes ao aplârlo Caipira, Município de Santa Maria da

Serra (SP), foram transportadas para o Centro de Energia Nuclear na

Agricultura da Universidade de S9o Paulo, cerca de 10 dias antes do

inicio do experimento propriamente dito.

As caixas que abrigavam as abelhas eram do tipo

Longstroth, com fundo, ninho, sobre-ninho, tampa e tela excluldora para

separar o ninho do sobre-nlnho, evitando assim que a rainha subisse, a
<
fim de fazer ovlposlçao.
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Dois dias antes de começar o transporte das colmelas

para o pomar de maça. foi fornecido para cada colmeia através de um

allmentador tipo Boardman. 300 ml de xarope de açúcar (60%) com 32P na

forma de fosfato monoacido de sódio (Na2H32P04) com uma atividade de

0,75 mCi. Essa solução foi obtida no Instituto de Pesquisas Energéticas

e Nucleares OPEN). São Paulo. S.P.. '

O allmentador tipo Boardmann é individual, multo

pratico, pois é encaixado no alvado das colmelas. dando acesso interno

ao xarope para as abelhas. Compoe-se de duas partes: um frasco de vidro

e uma base de madeira furada em dois sentidos com espessura igual ao do

alvado, para assim ser encaixado. O frasco, de tampa furada, se encaixa

emborcado sobre o orifício largo em sentido vertical.

A base de madeira dos allmentadores foram encapadas COR

plástico, para evitar a contaminação dos alvados das colmeias com

material radioativo e, sobre os frascos de vidro, foram colocadas

placas de PVC para protege-los de possíveis chuvas, pois caso ocorresse

era bem provável a infiltração de água e a possível' contaminação do

fundo da colmeia.

Esses aUmentadores foram deixados por 2 dias nas

colmelas, o suficiente para que as abelhas consumissem todo o alimento

e, em seguida levados a um local adequado de decaimento radiológlco.

por medidas de segurança.

Antes de levar as colmeias ao campo, foram coletadas em

torno de 15 abelhas no alvado de cada colmeia e, levadas ao clntilador

liquido em frascos especiais contendo água destilada (15 ml) para a

detecção da radiação beta pelo efeito Cerenkov. Todas as amostras
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mostraram-se marcadas, apresentando uma média de 4339 contagens por

minuto (cpm).

Essa contagem foi considerada satisfatória, Ja que a

meia vida física do 32P é de 14,3 dias e todo o periodo experimental

transcorreria em 10 dias. Além do mais, estudos realizados por

NASCIMENTO FILHO et aJll (1980). no qual foi oferecido às abelhas um

xarope marcado com 32P numa razão de 0.02 pCi/indivíduo, mostrou que a

meia vida biológica é de 8.62 dias. • .

Além dessa detecção inicial, comprovou-se a marcação era

campo, utilizando-se o monitor Gciger Ifüller para a contagem de

Indivíduos em transito no alvado de cada uma das colmelas.

3.2. Introdução e coleta de abelhas no campo

Para a montagem do experimento foi escolhido uma área de

0,8 ha e, a partir do centro, colocou-se estacas de madeira

distanciadas de 10, 20, 30, 40 e 60 metros, formando quatro alas

perpendiculares entre si, nas direções Norte. Sul, Leste e Oeste, em

forma de cruz. As estacas foram numeradas de IA a 6A; IB a SB; 1C a 5C

e ID a 6D, respectivamente.

As colmelas foram levadas ao pomar de ma;ã uma a uma, a

cada dois dlás e instaladas no centro da cruz. Picaram dispostas

paralelamente com os alvados, voltados ao acaso, segundo as orientações

cardeais.

Assim que as colmeias chegavam ao campo, eram colocadas

no local destinado e permaneciam por 30 minutos ainda fechadas, para
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evitar o abandono da colmeis pelas abelhas, devido ao "stress" da

viagem. Depois de abertas esperava-se por volta de 1 hora até iniciar a

primeira coleta, a flm de que as mesmas se estabelecessem e começassem

os vôos para coletar néctar e pólen.

Foram feitas duas coletas por dia, uma as 10:0Oh. e a

outra 12h:30min, com quatro técnicos treinados, um em cada ala. Poi

realizado uma rotatividade entre técnicos, alas, horas e dias de

coleta, para evitar tendenciosidade de coleta.

Para as coletas, foi utilizado um vidro de 250 ml para

cada local estaqueado, ou seja, vidros numerados Igualmente as estacas

fixadas no chão. Esses vidros possuíam "boca larga" para facilitar a

captura das abelhas, contendo em seu interior papel filtro amassado e

umldecldo com éter.

Os técnicos Iniciavam as coletas a partir do centro,

capturando as abelhas que estavam visitando as flores de macieira

presente na região estaqueada durante 6 minutos, findos os quais,

trocavam os vidros e iam para a estaca seguinte, repetindo a operação

até a estaca número cinco (60 m)

Essa metodologia de coleta de abelhas, foi semelhante a

adotada por AMAKAL (1970).

0 ritual de coleta foi repetido duas vezes ao dia,

durante 10 dias, sendo que a cada dois dias foi introduzido uma nova

colmela, até completarem 5 colmelas no campo.

No final de cada dia, as abelhas capturadas eram levadas

'para o laboratório da Seção de Entomologia do CENA/USP, a fira de

,prepara-las para o processo de triagem das radlomarcadas.
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3.3. Detecção das abelhas marcadas

As abelhas coletadas no campo e levadas ao laboratório,

foram Individualizadas em frascos de vidro, próprios para cintilacSo

liquida, contendo 10 ml de água destilada em seu interior.

A detecção foi feita por efeito Cerenkov, em cintilador

liquido tipo Beckman LS 230, com circuito de coincidência e
f

amplificador logaritmico. O tempo de contagem para cada amostra foi de

1 minuto.

A cada dia de contagem eram incluídos 10 frascos

contendo apenas água destilada, para se medir a radiação de fundo

(B.G.).

Para distinguir-se abelhas marcadas das n9o marcadas foi

necessário estabelecer um valor mínimo para as marcadas, correspondente

a 3 vezes o desvio padrão das contagens por minuto (cpm). O desvio

padrão e a raiz quadrada de BG médio obtido de todas as contagens.

Assim sendo, todas as amostras que apresentaram uma contagem igual ou

acima deste valor estavam marcadas.

Essa é uma margem de segurança adotada, de forma que

torna quase que 100% a chance de que as amostras com contagem acima

deste valor estejam realmente marcadas.

Sabendo-se que o 32P emite radiação Beta negativa de

alta energia (S máx » 1,71 MeV), com meia vida de 14,3 dias e que o

efeito Cerenkov tem apenas 50% de eficiência para a detecção de fótons

emitidos no decaimento de 32P, pode-se perder muitos dados, ou seja.
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multas amostras que poderiam estar marcadas n3o seriam consideradas

como tal. Mas mesmo assim, optou-se por esse método para não

transcorrer em possíveis erros.

Utilizando-se essa metodologia, foi possível diferenciar

as abelhas provenientes das colmeias introduzidas no pomar das que Jà

estavam presentes na area e, desta forma alcançar os objetivos

pretendidos.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O delineamento experimental usado foi considerado como

parcelas sub-subdivididas, com duas repetições, onde a quantidade de

colmeias é referente as parcelas, com a variável dependente abelhas

marcadas e independentes número de colmeias, distancia, direção e hora

de coleta, com dados tranformados em y x + 0,5'

Pode-se observar pela Tabela 1, que houve diferença

significativa no número de abelhas marcadas ( P) coletadas, na

presença de diferentes números de colmeias, nas várias distancias e nos

dois horários de coleta.

Em relação ás direções Norte, Sul, Leste e Oeste (DIR)

n3o houve diferença estatística no número de abelhas - 32P coletadas.

Este resultado foi semelhante ao obtido por BOYLE-MAKOWSKI & PHILOGENE

(1986) que estudando o comportamento de abelhas, n3o encontraram

diferença significativa em sua quantidade, entre as direções estudadas.
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CAUSAS OE VARIAÇXO

BLOCOS

NC

RES ( a )

PARCELAS

DIR

DIR X NC

RES ( b )

SUB-PARC.

D
D X NC

D X DIR

D X DIR x NC

RES ( e )

SUB-SUB PARC

B
B X NC

B X DIR

B x D

B x NC x DIR

B x NC X D

B X DIR x D

RES ( d )

TOTAL

GL

1
. 4

4

9

3

12

16

39

4

10

12

48

71

199

1

4

3

4

12

16

12

100

399

SQ

0.11
43.85
3.77

47.72

0.94
4.74
7.08

6.48

6.37
2.90
1.43
9.06

13.20

92,46

16.37
6.46
0.89
0.24
4.20
1,26
1.14

48,84

170.66

QM

0.11
10.96

, 0.31
0,40
0.47

1.34
0.18
0.12
0.19
0,18

16.37
1,62
2.30
0.06
0,36
0.08
0.10
0.49

F

0.11
11.64*

0.67
0.84

7.22**
0.98
0.64
1.02

31.47**
3,31*
0.60
0,12
0,72
0,16
0,20

•

* - significativo ao nivel de 6%
•* - significativo ao nível de 1%

Onde;

NC * número de colraeias
B * Hora

DIR - direção
D * distancia do centro do pomar



.28.

COB O interesse de se verificar como a HORA e o número

de eolmeias (NO interferiram Juntos sobre o número de abelhas - 32P

coletadas, foi feito um desdobramento do componente NC e da interação

NC x HORA (Tabela 2).

Tabela 2 - Análise de variãncia.

CAUSAS DA VARIAÇXO

NC (10 :00h)

NC (12h:30uin)

RESÍDUO

GL

4

4

9

17

32

SQ

.67167499

.64205600

-

* QM

4.4179178

8.16051400

0.7150864

P

6.19*

11,41**

* - significativo ao nível de 5%
** - significativo ao nível de 1%

Verlflca-se que tanto o primeiro (10:00h.) quanto o

segundo horário (12h:30mln) de coleta, apresentou uma relação

significativa com a quantidade de eolmeias presentes na area.

Pol- aplicado o teste de Tukey, a fim de verificar as

diferenças significativas entre as médias do número de abelhas - 32P

coletadas, com os diferentes números de eolmeias, no primeiro e segundo

horário, separadamente (Tabela 3).

Pode-se observar que no primeiro horário de coleta

(10:00h.) a média do. número de abelhas 32P foi maior quando havia 5

eolmeias no pomar.
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Tabela 3 - Diferença entre as médias do número de abelhas - 32P

coletadas, com diferentes quantidades de colmelas no pomar e

nas duas horas de coleta separadamente (Tukey 5%, com A =

0.64).

H0RA 1 - 2 WS 4 5

10:00 0.80a 1,01a 1.35ab 1.29ab 1.66b

12:30 0.99a ' 1,44ab 1.56abc 2.16c 1.91bc

Médias seguidas da mesma letra nao apresentam diferença
entre si .

Apesar de nSo haver diferença entre as médias com 3, 4 e

6 colmelas, as duas primeiras nao diferenciaram também das médias com 1

e 2 colmelas. Portanto, 5 colmeias parece ser a melhor quantidade na

area estudada do pomar, isto se for considerado que elas só trabalham

na pollnlzaçao em torno das dez horas.

Ja ao meio dia e meia, a maior média do numero de

abelhas - r, foi encontrada com 4 colmeias, sendo que com 6 colmelas

essa média diminuiu, apesar de n9o diferir da anterior.

Desta forma, pode-se dizer que o número ideal de

colmelas em 0,8 hectares de maçl foi de 4 ou 6 colmelas/ha, pois elas

trabalham durante todo o dia, variando apenas em sua atividade.

O presente resultado de 4 colmelas por 0,8 ha ou 5

.colmeias/ha. esta de acordo com os obtidos por JANKOV1C & KULINCEWC

(1986), que concluíram ser a pollnlzaçSo e qualidade de maça melhor ém
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blocos contendo 5,3 colmelas/ha. DEGRANDI-HOFFMAN et ãlli (1987) também

afirmaram que aumentando-se o número de colônias no pomar resultava em

maior frutificação, mas havia um ponto em que começava a decrescer o

número de frutos formados, concluindo então, que mais de 6 colmelas/ha

de maça eram desnecessárias.

Por outro iado, esses dados slo difíceis de serem

comparados, e até mesmo duvidosos, devido a varlabilldade nas condições

climáticas, disponibilidade de flores e principalmente na população de

abelhas forrageiras/colme^a em cada um dos experimentos citados.

Quanto a distancia de vôo, pode-se observar pela Tabela

4. que entre 10 e 20 metros, 20, 30 e 40 metros e 30, 40 e 50 metros

nSo houve diferença no numero de abelhas - 32P coletadas. Portanto, de

10 para 30 metros e de 20 para 50 metros ocorreu uma queda

significativa na média de abelhas - 32P.

Isto mostra que a partir de 20 metros do centro, as

abelhas visitaram as flores de maça com uma menor freqüência, sendo que

na maior distância estudada (50 m), houve um menor número de abelhas -
32P.

Tabela 4 - Média do número de abelhas - 32P coletadas nas diferentes

distâncias estudadas (Tukey 6%, com A * 0,19).

DIST (m)
10 20 30 . 40 60

1,59a l,60ac l,38bc l,34bc 1,28b

Médias seguidas da mesma letra não apresentam diferença
estatística entre s i .
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A Tabela 5 indica a ocorrência de Regressão Linear para

a distancia, ou seja, a média do número de abelhas - P coletadas

diminuiu linearmente com o aumento da distancia.

Tabela 5 - Análise de regressão para distância.

CV

Regressão Linear

RegressSo Quadratica

Regressão Cúbica

Regress9o do 4 - grau

Resíduo (c)

GL

1

1

1

1

71

.** s ign i f i ca t ivo ao nível de 1%
Equação de Regressão: Y = 1,442980
Y = número de abelhas P
X • distancia

QM

6.18.

0.11

0.01

0.08

0,18

- 0.000806

P

27.86**

0.69

0.02

0.42

X

Com o objetivo de se ter uma visualização mais detalhada

da influência de alguns parâmetros no número de abelhas coletadas

durante o experimento, foi utilizado uma matriz de correlação de

Pearson, utilizando-se do programa SYSTAT1 (Tabela 6).

The System for Statistics, conseguido no Departamento de Ecologia da
Universidade Paulista "Júlio de Mesquita Pilho", campus de Rio
Claro, S3o Paulo.
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Tabela 6 - Matriz de correlação de Pearson, acrescentando-se os

parâmetros de temperatura (°C), umidade relativa do ar

{%) nos diferentes dias e horas de coleta com a quantidade

de abelhas.

NC

HORA

DIST

OIRECXO

ÜR

T°C

ÜR

ABELHAS - P 3 2

0.438**

0,324**

-0.179**

-0,039n.S.

-0,240**

0,367**

0.076n.S.

0,073n.s.

ABELHAS

-0,140**

0,592**

0.170**

0,033n.s.

-0,158**

0,249**

-0.195**

-0,029n.s.

"signif icat ivo ao nível de 1%.

Através da matriz, pode-se observar uma correlação

positiva entre abelhas - 32P e NC. Ou seja, a medida em que se aumentou

o numero de colmelas a população de abelhas - P também aumentou. Isto

pode ser mais facilmente visualizado com os dados da Tabela 7 e Figura

1. " •
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Tabela 7 - Número total de abelhas - 32P (tranformadas em Y * + 0,5').

coletadas nos "dois horários diferentes, em relação ao número

de colmeias no pomar. Paranapanema. S.P.. 1989.

BORA
DA

COLETA

NÚMERO DE ABELHAS - ( P) COLETADAS
NC

1 2 3 4 5

10:001»

12h:30min.

31,94 40,35 53,99 51,71 66,57

39.54 57,66 62.62 86.56 76,59

ABELHAS MARCADAS (P-32)

1 2 3 4 6
NUMERO DE COLMEIAS (NC)

•912h:30min.

Figura 1 - Distribuição de abelhas mareadas (32P) com relação a

quantidade de colmeias presentes no pomar, as l0:00h e as

12h:30min.

*Dados transformados para y x + 0,5'
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Tanto para abelhas - 3 2P como abelhas nao marcadas,

houve uma correlação positiva com a hora de coleta. Isto mostra que

ambas as abelhas preferiram coletar néctar e pòlen em torno de melo dia

e mela em relação i s dez horas da manha (dados na Tabela 8 e Figura 2).

Esses dados diferem dos de BRÜTAIN (1933). que Indica

uma atividade das abelhas em macieiras, geralmente maior no horário

das 9:00h. Por outro lado estes resultados estão de acordo cora os

observados por JOSHANSEN (1956). KRAUSE è. WILSON.Ü981) e BARBATTINI et

MUI (1983).

700

800

600

400

NUMERO DE ABELHAS

300

200

100

0
MARCADAS (P-32) NAO MARCADAS

IttteSOmfa

Figura 2 - Distribuição de abelhas marcadas (32P) e não marcadas

coletadas durante todo o período experimental nos diferentes

horários de coleta.
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Tabela 8 - Dados da temperatura, umidade relativa do ar. número de

abelhas marcadas (32P) e não marcadas nos diferentes dias e

horários de coleta. Paranapanema. S.P.. 1989.

UTU it court

TOT. lâlt CO

i.i.íóií in

01/01

12,50

M,N

02/01

t

11.50

10,00

03/00

13,25

13,00

H/00

11,25

70,01

05/00

1Í.7S

«,00

K/01

12,00

05.M

07/00

14,75

00,00

01/00

12,00

02.M

09/01

17,00

12,00

10/00

10,50

70,00

tom

10:101 11,50 .11,50 13,50 21,00.11,75 U.7S 21,75 24,00 21,50 21,50
nv.

12:101 20,25 11,50 17,50 23,25 11,00 11,00 24,25 2f,00 20,00 23,75

10:001 14,00 70,00 f f .M (5,01 11,00 N .M 70,00 (2,00 50,00 14,00
1.1.

12:301 14,00 57,00 53,50 45,00 I7.H 07,00 (3,00 5(,00 53,00 71,00

10:001 0 I I If 31 27 1) 13 40 54 257

12:101 I U (0 U M (3 101 71 17 51 501
UlCtltS

TOTlt I 13 « Jl H H 124 111 Üi 105 7((

UILlii 10:001 0 15 1 41 2 4 4 12 1 II 105

HO 11:301 1) M 127 71 I 12 4( ff (0 42 M5

UIOI1 IITll 13 II 13f 111 5 (í 51 71 (1 (I 770
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Ja para a distância, houve una resposta inversa para

abelhas - 32P e abelhas não marcadas. Isto é, a medida em que a

distância aumentou, diminuiu o numero de abelhas - 32P e aumentou o de

abelhas não marcadas (dados na Tabela 9 e Figura 3).

Tabela 9 - Número de abelhas marcadas e não marcadas coletadas nos

diferentes pontos de amostragem. Paranapanema, S.P., 1989.

ABELHAS 10
DISTANCIA (m)

20 30 40 50

MARCADAS

NXO MARCADAS

191

93

168

04

139

128

131

154

114

163

NUMERO DE ABELHAS

20 30 40

DISTÂNCIA (m)
50

marcados nao marcadas

Figura 3 - Distribuição de abelhas marcadas ( P) e não marcadas com

relação â distancia do aplárlo.
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Essa ocorrência * óbvia, Ja que abelhas não marcadas

eram provenientes de aplârios vizinhos e, logicamente a maior distância

percorrida pelas abelhas - 3 2P era a menor para as abelhas não marcadas

na area estudada.

Concordando assim com BRITTAIN (1933), WALLER (1971).

BENEDEK et aUi (1972). AMARAL (1972). PARKAS (1981). ORLOWSKI et alii

(1982). PACHECO (1982), DE GRANDI-HOPFM \H et alil (1984) e MIJACIKA &

KONSTANTINOVIC (1986), os quais comentam que a atividade de coleta das

abelhas diminui, a medida em que aumenta a distância do apiàrio ao

pomar a ser polinizado.

Em relação ao NC utilizado e número de abelhas n3o

marcadas, houve uma correlação negativa, ou seja, com o aumento do NC

no pomar, decresceu a freqüência das abelhas (com dados na Tabela 10 e

Figura 4). Isto provavelmente ocorreu, porque as abelhas - 32P que

foram levadas progressivamente ao pomar, foram dominando a área através

da marcação das plantas com feromônlos característicos (CHAUD, 1990) .

CHAUD NETO, J. (Departamento de Biologia da Universidade Estadual
Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Campus de Rio Claro, São
Paulo). Comunicação pessoal, 1990.
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Tabela 10 -Número de abelhas não marcadas coletadas nos dois

diferentes horários em relaçSo ao numero de colmelas no

pomar. Paranapanema. S.P. 1989.

HORA
DA

COLETA

NÚMERO DE ABELHAS COLETADAS
NC

2 3 4

10:00h

12h:30min.

16

159

49

197

6

96

16

112

19

102

ABELHAS NAO MARCADAS

2 3 4 6
NÚMERO DE COLMEIAS (NC)

i2fe30min.

Figura 4 - Distribuição de abelhas nâo marcadas coletadas nas flores de

maça, em função do número de colselos marcadas, as lO.OOh e

as 12h:30mln.
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A unidade relativa (UR) do ar na hora de coleta

apresentou uma correlação negativa, tanto para o numero de abelhas -
32P como para o numero de abelhas não marcadas, indicando assim que com

o decréscimo da UB do ar a freqüência de abelhas marcadas e não

marcadas, no pomar, se elevou. O contrario ocorreu com o aumento da UR

do ar.

Para a temperatura na hora de coleta ocorreu uma

correlação positiva, tanto para abelhas - 32P como para as abelhas não

marcadas, ou seja, a freqüência dessas abelhas no campo aumentou quando

a temperatura nas horas de coleta estava mala elevada e vice-versa (com

dados na Tabela 10 e Plguras 5 e 6). Esses resultados estão de acordo

com os encontrados por LEE (1988).

A concentração do açúcar no néctar das flores, flutua

consideravelmente como resultado do vento e da chuva e,

consequentemente, com as mudanças na UR e temperatura do ar. Em geral

as abelhas manifestam preferência por néctar com mais de 20% de

açúcares, acompanhando a lei do mínimo esforço, pois dessa maneira a

colmeia gasta menos energia para evaporar o excesso de água do mel. Por

isso, a concentração do néctar é um dos fatores ueterminantes da

atividade de coleta (GARCIA, 1987).

Segundo GIORCINI A GUSMAN (1972) quando a UR do ar está

elevada, hà uma diluição do néctar, ficando este sem valor prático para

a atividade de coleta das abelhas.
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01/08 02/08 03/08 M/06 06/08 08/08 07/06 08/08 09/08 10/08

DATA DE COLETA

Figura 5 - Distribuição de abelhas marcadas (li) e nSo marcadas (NM) em

relação a temperatura (t°C) e umidade relativa do ar (URS)

observada às 10:00h, nos diferentes dias de coleta.

120

60

40

. A

*—
J—i—

NM

V

1

+

*Ô '
_ 0
' x
toC \

H y—*—i—

_ * — • * * *

—\ ( H — » —
01/08 02/06 03/08 04/06 06/08 06/08 07/06 08/08 00/06 10/08

DATA DE COLETA

Figura 6 - Distribuição do número de abelhas mareadas (M) e não

marcadas (NM) com. relaçSo à temperatura (t°C) e umidade

relativa do ar (UR*) observado às i2h:30mln, nos diferentes

dias de coleta.
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ERICSSON (1978) cito que temperatura acima de 21 °C e UR

menor que 70%, produz um néctar de alto concentração de açúcar (25%). o

qual é Ideal para a* abelhas. Segundo FREE (1970) a concentração do

nectar da flor de maça varia em torno de 25% a 66%.

BOYLE-MAKOWSKI & PHILOGENE (1986) encontraram que a UR

do ar Atlma para as abelhas foi em torno de 45%, sendo que o número de

abelhas observadas cresceu proporcionalmente com a temperatura, a qual

variou de 10 a 32°C.

Apesar de não ter ocorrido diferença significativa no

número de abelhas marcadas . e não marcadas, coletadas nas direções

Norte, Sul. Leste e Oeste, pode-se observar pela Figura 7 que na

direção Sul, onde havia maior concentração de abelhas - 3 2P, M

Justamente o local menos visitado pelas abelhas não marcadas.

Evidenciando assim, certo domlnãncia das abelhas - 3 2P introduzidas na

area (Tabela 11).

Através da Figura 8, pode-se verificar uma tendência de

aumento na quantidade de abelhas - 32P e de diminuição para abelhas

não marcadas, com os dias de coleta, apesar do teste "t" pareado não

ter dado resultado significativo ao comparar abelhas - 32P e não

marcadas (Tabela 8).
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Tabela 11 - Nâmero de abelhas marcadas e nao marcadas coletadas nas

direções Norte (N). Sol (S). Leste (D e Oeste (O).

Paranapanema, S.P., 1989.

ABELHAS DIBEÇXO
N

MARCADAS 178 220 173 172

NAO MASCADAS 156 139 166 161

NÚMERO DE ABELHAS

DIREÇÃO

E Moreadas WM N3o Marcados

Figura 7 - Distribuição de abelhas marcadas (32P) e nao marcadas,

coletadas nas flores de maça em relaçSo as orientações

Norte, Sul, Leste e Oeste.
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NÚMERO DE ABELHAS

MorcodoB

100 50 50 100 150

Figo» 8 - Distribuição temporal de abelhas mareadas (32P) e nào

marcadas, coletadas nas flores de maça*.
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6. CONCLUSÃO

Nas condições em que foi realizado o experimento,

recomenda-se grupos de cinco colmeias por hectare de pomar de maçã, com

uma população aproximada de 35.000 abelhas cada uma.

As abelhas preferem coletar nectar e pólen das flores

mais próximas da colmeia, decrescendo sua atividade de maneira

significativa a cada 20 metros.

Entre os dois notaries de coleta estudados, 10:00h e

12h:30mln., as ebelhas forrageiras estavam em maior atividade, no

campo, no segundo período.

A freqüência de abelhas no campo foi maior com a

elevação da temperatura e sofreu um* diminuição com o aumento da

umidade relativa do ar.

N9o houve preferência, por parte das abelhas, entre as

dlreçSes Norte, Sul, Leste e Oeste.
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