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4. Discussão 

 

4.1. Quantidade de pólen que entrou na colônia. 

 

4.1.1. Atividade externa e fatores climáticos. 

 

O conhecimento da atividade de vôo de uma espécie é importante para o 

estudo de seu comportamento, além de melhorar o desempenho, e conseqüentemente 

o rendimento, de atividades como apicultura e meliponicultura. A atividade externa 

fornece uma indicação das condições de coleta e das condições gerais do estado da 

colônia. 

A atividade de vôo sofre influência de diversos fatores, como o tamanho da 

abelha e da colônia, a necessidade e disponibilidade de recursos florais e os próprios 

fatores climáticos (Hilário et al., 2000, 2001). Em relação a este último fator, as 

colônias podem responder de diferentes maneiras de acordo com seu estado geral. 

Saraiva (1985) observou, para Apis mellifera, que as colônias mais fracas são mais 

susceptíveis às condições climáticas que as colônias mais fortes. 

A atividade de vôo, em termos do número total de campeiras que entrou na 

colônia, foi maior no verão em comparação com o inverno para a colônia B, como era 

esperado, devido a condições mais favoráveis e uma maior disponibilidade de 

recursos florais nesse período, mas foi semelhante para a colônia A. E, o número de 

campeiras que entrou com cargas de pólen também não apresentou diferença 

significativa entre as estações para nenhuma das duas colônias. Pode ser que os três 

meses que antecederam a coleta do mês de junho tenham contribuído para uma 

pequena recuperação das colônias, já que durante este período não houve 

manipulação. Mas também é importante ressaltar que houve uma grande variabilidade 

na atividade externa, tanto total quanto de coleta de pólen, entre os seis meses de 

estudo, o que pode ter contribuído para uma diferença não significativa entre verão e 

inverno. 

A colônia B apresentou maiores números de atividade total e atividade de 

coleta de pólen que a colônia A nas duas estações, o que era esperado, já que essa 

colônia era a mais forte. 
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A atividade total foi ótima entre 12:00h e 14:00h, no verão, para ambas as 

colônias, sendo que a colônia B apresentou um pico adicional entre 17:00h e 18:00h. 

No inverno, o ótimo ficou entre 12:00h e 15:00h para a colônia A e entre 13:00h e 

16:00h para a B. 

Esses resultados são um pouco distintos dos obtidos por Kleinert-Giovannini 

& Imperatriz-Fonseca (1986), para a mesma espécie, Melipona marginata, em que o 

ótimo de atividade externa foi entre 11:00h e 13:00h. Isso pode estar relacionado com 

os meses que compreenderam este atual estudo, que foram atípicos, e ao número de 

colônias utilizado. 

A coleta de pólen ocorreu principalmente pela manhã, quando a maioria das 

plantas tem seu pólen disponibilizado, apresentando um pico anterior à atividade 

externa total, entre 9:00h e 10:00h, no verão, e 11:00h e 12:00h, no inverno, para a 

colônia A, e entre 10:00h e 11:00h, no verão, e 8:00h e 9:00h, no inverno, para a 

colônia B, diminuindo gradativamente ao longo do dia. Como é possível perceber, as 

colônias apresentaram estratégias diferentes para a coleta de pólen no verão e no 

inverno. A disponibilidade de pólen pode ser um fator que predispõe uma competição 

intraespecífica também, fazendo com que algumas colônias tenham que deslocar sua 

coleta para um horário diferente.  

Hilário et al. (2000) concluíram, em seu estudo com Melipona bicolor bicolor, 

que o estado geral da colônia influencia as diferentes estratégias de coleta de 

alimento. No entanto, afirmaram que a coleta de pólen acontece mais cedo nas 

colônias mais fortes que nas médias e mais fracas. Neste presente trabalho, isto 

aconteceu no inverno, mas não no verão, talvez por se tratar de um período atípico. 

Os meses estudados para o verão foram mais quentes que a média, e uma vez que as 

colônias mais fracas tendem a ser mais sensíveis às alterações climáticas que as 

colônias mais fortes, a colônia A pode ter deslocado sua coleta de pólen para um 

horário mais anterior, talvez porque, com altos níveis de radiação, há uma excessiva 

perda de água para o ambiente. 

No último horário de registro do número total de abelhas que entrou na 

colônia B, das 17:00h às 18:00h, é possível notar um alto valor (Figura 5) 

inconsistente com a realidade, uma vez que este era o horário em que eram feitas as 

medidas dos potes. Essa manipulação era muito invasiva, e demorava um certo 

tempo, enquanto isso, dava para notar que as abelhas saíam e voltavam para a colônia 
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inúmeras vezes, superestimando a contagem nesta faixa horária. Já na colônia A, isto 

não foi notado, porque as abelhas desta colônia, em menor número, agiram de 

maneira diferente da B, sendo menos agressivas e optando por se esconder embaixo 

da região do favo. 

Outra dificuldade encontrada quanto à contagem das abelhas é que, durante os 

picos de atividade, muitas abelhas passavam juntas pelo tubo de entrada, onde a 

gravação estava sendo feita. Isso dificultava a visualização e pode ter resultado em 

uma contagem um pouco sub ou superestimada.  

Os meses de estudo foram atípicos. Os fatores climáticos analisados, com 

exceção da pressão atmosférica, não apresentaram correlação com as médias 

históricas referentes ao período de 1961 a 1990. A temperatura foi maior em todos os 

meses estudados, com exceção do mês de julho; a umidade relativa foi menor em 

todos os meses e a precipitação pluviométrica foi bem menor, com exceção de julho 

que foi semelhante. 

Mesmo assim, a atividade externa total apresentou correlação positiva com a 

temperatura e negativa com a umidade relativa do ar, pressão atmosférica e 

precipitação pluviométrica, ou seja, a atividade externa tende a aumentar quanto 

maior for a temperatura e menor a umidade relativa, pressão atmosférica e 

precipitação. Isso, independentemente da colônia e da estação do ano. A atividade de 

coleta de pólen apresentou as mesmas correlações, exceto para a pressão atmosférica, 

sendo que apenas a colônia B apresentou uma correlação negativa no inverno.  

A correlação positiva com a temperatura faz sentido, uma vez que em baixas 

temperaturas há uma menor disponibilidade de recursos florais, do número de 

floradas e do tempo de forrageamento das abelhas, como foi visto por Knoll & 

Imperatriz-Fonseca (1993), cujo trabalho mostrou uma ausência de forrageamento de 

Plebeia remota nas flores no outono e início do inverno. Portanto, no inverno as 

baixas temperaturas podem restringir a atividade de vôo, enquanto que no verão, são 

as temperaturas muito altas que podem limitar a atividade externa, pois causam uma 

perda de água muito grande para o ambiente. 

Iwama (1977) também observou, para Tetragonisca angustula, que a atividade 

externa aumentou com a diminuição da umidade relativa. Guibu & Imperatriz-

Fonseca (1984) observaram o inverso para Melipona quadrifasciata quadrifasciata, 

encontrando uma correlação positiva entre a atividade de vôo e a umidade relativa, 
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assim como Hilário et al. (2000) para Melipona bicolor bicolor. Já Kleinert-

Giovannini & Imperatriz-Fonseca (1986), estudando a mesma espécie deste estudo, 

chegaram ao mesmo resultado, uma correlação negativa com a umidade relativa e 

positiva com a temperatura. Tanto neste estudo como no último citado, para um valor 

de umidade relativa acima de 70% já há uma queda acentuada na atividade externa. 

A correlação negativa da atividade de vôo com a pressão atmosférica (para a 

colônia B) pode ser explicada de acordo com a ação que a pressão causa sobre as 

forças aerodinâmicas de sustentação e arrasto nas asas dos insetos, sendo que um 

aumento na pressão significa uma viscosidade maior do ar, o que faz com que o vôo 

fique mais difícil (Spedding, 1992). 

A precipitação pluviométrica pode causar uma diminuição na atividade de vôo 

ou até mesmo sua interrupção. De modo geral, neste estudo, a atividade de vôo se 

correlacionou negativamente com a precipitação pluviométrica, diminuindo conforme 

a precipitação aumentava. No trabalho de Kleinert-Giovannini (1982), a autora 

observou que, apesar de a temperatura favorecer o forrageamento, houve uma redução 

na atividade de vôo de Plebeia emerina quando o céu ficou encoberto. 

Roubik (1989) discutiu que as abelhas talvez pudessem detectar alterações na 

umidade relativa e na pressão atmosférica que as permitissem prever a chuva. Hilário 

(2005) notou uma redução na atividade de vôo de Plebeia remota uma hora antes do 

início da chuva, o que mostra que realmente elas possuem uma capacidade de 

percepção das alterações nas condições climáticas. E, após a chuva, notou acréscimos 

na atividade de vôo, inclusive com números que indicam uma tentativa de compensar 

o forrageamento perdido. 
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4.1.2. Medidas das abelhas forrageiras. 

 

As medidas de tamanho das campeiras apresentaram uma grande variabilidade 

entre os meses de estudo nas duas colônias, com exceção da variável peso fresco para 

a colônia A. As abelhas coletadas das duas colônias foram maiores no verão do que 

no inverno, em termos de peso seco e largura intertegular. Uma vez que essas 

operárias são dependentes da estação anterior (levando em consideração o tempo de 

desenvolvimento e todo o processo etário da abelha até chegar a ser campeira), ou 

seja, da primavera, época em que há maior coleta de alimento, é esperado realmente 

que estas abelhas sejam maiores no verão. 

Com relação ao peso fresco, não houve diferença significativa de tamanho das 

operárias entre as estações. Isso pode ter ocorrido porque foram coletadas poucas 

abelhas; com o aumento do número da amostra talvez essa situação se modificasse. 

Pode ser também que o peso fresco não esteja representando o peso real da abelha, 

pois algumas podem ter ingerido néctar também durante a coleta de pólen, ficando 

mais pesadas que outras.  

Apesar disso, o peso fresco teve uma correlação direta com o peso seco e com 

a largura intertegular (exceto com esta no verão para a colônia B), o que mostra que 

qualquer uma destas variáveis poderia ser utilizada como estimativa do tamanho da 

abelha.  

As abelhas da colônia B apresentaram maior peso fresco e maior peso seco 

que as da colônia A. O mesmo não foi encontrado para a largura intertegular. Lacerda 

et al. (1991) já haviam mencionado que colônias fracas de Geotrigona inusitata 

produziram operárias menores que as colônias mais fortes. Ramalho et al. (1998) 

também encontraram para Melipona quadrifasciata anthidioides uma variação de 

massa entre operárias de ninhos fracos, médios e fortes, e sugeriram que essa variação 

poderia estar relacionada com a eficiência no forrageamento. 

Isso também pode ser resultado de um decréscimo na quantidade ou qualidade 

do alimento larval, como foi sugerido por Lacerda et al. (1991), já que encontraram 

nas colônias mais fracas um menor volume de alimento depositado nas células de 

cria. No entanto, para este trabalho, o volume total do alimento larval e o volume de 

pólen nas células de cria da colônia A (mais fraca) não diferiram significativamente 
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dos volumes encontrados para a colônia B, talvez por causa do número amostral ou 

porque só foram analisados os dados referentes a duas estações do ano, por exemplo. 

Um novo estudo com uma amostra maior e que tivesse um acompanhamento 

ao longo do ano inteiro seria necessário para ver se existe uma correlação entre o 

tamanho das abelhas e o alimento disponível, pois os tamanhos das abelhas de uma 

estação têm uma relação direta com os meses referentes à estação anterior e esses 

dados não foram aqui obtidos. 

 

 

 

4.1.3. Quantidade de pólen que entrou na colônia. 

 

O peso das duas cargas somadas de pólen das corbículas foi significativamente 

maior no verão do que no inverno, o que pode indicar que as abelhas coletam mais 

pólen em uma mesma viagem no verão, ou, simplesmente, que os polens coletados no 

verão são diferentes daqueles do inverno, já que os grãos de polens apresentam uma 

grande variabilidade de tamanho. 

Apesar disso, a quantidade de pólen que entrou por dia em cada mês nas duas 

colônias não diferiu significativamente entre verão e inverno, apesar de as médias 

terem sido bem diferentes nas duas estações, o desvio padrão também foi muito alto 

para cada uma. O fato é que a contagem das abelhas foi realizada em cinco dias por 

mês que foram sorteados e a coleta das abelhas com pólen dentro da colônia nem 

sempre coincidiu com os dias da amostragem da atividade externa, pois apesar de ter 

sido planejada para ser feita todo dia, em alguns dias, a coleta não foi possível, uma 

vez que dentro do horário estipulado, às vezes, não aparecia abelha com pólen, não 

tendo então uma estimativa do peso da carga de pólen para todos os dias. 
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4.1.4. Relação entre o peso das cargas de pólen corbiculares e o tamanho das 

abelhas forrageiras. 

 

O tamanho da abelha não apresentou correlação com o peso das cargas de 

pólen trazidas por ela para a colônia A, tanto no verão quanto no inverno. Já para a 

colônia B, apenas o peso seco foi correlacionado positivamente com o peso das cargas 

de pólen das corbículas no verão, ou seja, nesse caso, quanto maior a abelha, maior a 

carga que ela transporta. No entanto, não houve correlação significativa entre a 

capacidade de carga de pólen e os pesos fresco e seco para nenhuma das duas 

colônias.  

Dessa forma, não deu para confirmar os dados obtidos por Ramalho et al. 

(1994), cujo trabalho relatou que a capacidade de carga diminuiu em proporção 

inversa ao peso corporal, ou seja, conforme o peso das abelhas aumenta, a capacidade 

de carga de pólen diminui, de forma que as campeiras menores carregam mais pólen 

por viagem em relação ao seu peso corporal que as abelhas maiores. Isto poderia estar 

favorecendo uma recuperação da colônia, já que as colônias mais fracas produzem 

operárias menores. 

No caso da colônia B, apesar da não significância, deu para notar que houve 

uma tendência negativa, assim como encontrado por Ramalho et al. (1994). Talvez 

aumentando o número da amostra, distribuída ao longo de todo o ano, seja possível 

obter um resultado mais favorável para uma significância ou não. 
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4.1.5. Origem floral dos polens das cargas corbiculares. 

 

As duas cargas que cada abelha trouxe em suas corbículas foram bem 

semelhantes em termos de peso e também em relação ao tipo de pólen coletado. Foi 

muito rara a freqüência de um ou mais tipos de pólen secundários, cerca de 4,5% das 

abelhas coletadas para a colônia A e 5,1% para a colônia B, e quando presentes, 

apareceram em uma freqüência bem menor que o pólen principal. Ramalho et al. 

(1994) também notaram que as abelhas freqüentemente visitam um único tipo de flor 

durante a mesma viagem e raramente visitam mais que uma, somente cerca de 3% das 

abelhas, no geral, e, para Melipona marginata, cerca de 2%. 

Sete tipos florais foram encontrados para a espécie de Melipona marginata, 

pertencentes às famílias Asteraceae, Melastomataceae, Mimosaceae, Myrtaceae e a 

outros três tipos polínicos que não foram identificados. Outros estudos realizados com 

esta mesma espécie encontraram, para os tipos de pólen principais, praticamente as 

mesmas famílias: Melastomataceae, Mimosaceae, Myrtaceae e Solanaceae (Kleinert-

Giovannini & Imperatriz-Fonseca, 1987; Imperatriz-Fonseca et al., 1989; Ramalho et 

al., 1989). A família Solanaceae não foi encontrada nos meses de estudo, porém pode 

ser que algum destes tipos polínicos não identificados possa pertencer a esta família. 
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4.2. Quantidade de pólen presente em cada célula de cria e aumento ou 

decréscimo na quantidade de pólen estocado nos potes. 

 

4.2.1. Células de cria. 

 

O número de células de cria construídas foi maior no verão que no inverno 

para a colônia B, o que era esperado já que, no inverno, as condições são mais 

adversas e a disponibilidade de alimentos é menor. Para a colônia A, essa diferença 

não foi encontrada provavelmente porque esta colônia, além de diminuir muito a sua 

produção, em alguns dias, e até meses (no caso do mês de janeiro), a construção de 

células de cria cessou completamente, o que pode ser notado também pela 

variabilidade no número de células de cria entre os meses. Isso provavelmente foi 

causado pela manipulação em uma colônia que já estava fraca. Por algumas vezes foi 

registrado o canibalismo, no qual algumas células de cria mais recentes tiveram seu 

conteúdo removido. Roubik (1982) percebeu que o canibalismo acontece quando o 

alimento estocado na colônia é mínimo e sugeriu que a sobrevivência dos adultos 

teria precedência sobre o crescimento da colônia. Também para Apis mellifera, foi 

notado que, quando o pólen é mais escasso, as larvas velhas recebem um tratamento 

preferencial em detrimento das mais novas (Schmickl & Crailsheim, 2002). 

A colônia A não construiu células de cria durante o período de coleta do mês 

de janeiro. Isso deve provavelmente estar relacionado com a disponibilidade de pólen, 

uma vez que a coleta de pólen neste mês foi menor em relação aos meses de 

dezembro e fevereiro, assim como o volume de pólen estocado também foi menor.  

A redução da quantidade de cria e a presença de alguns períodos sem produção 

da mesma em uma colônia podem ocorrer no ciclo de vida natural das abelhas, sendo 

influenciadas pelas condições internas do ninho e provocadas por enxame ou evasão, 

condições de tempo adversas, períodos de deficiência de alimento, estação, 

predadores ou patógenos, ou podem ser causadas por manipulações humanas, levando 

a um impacto no consumo de pólen (Hrassnig & Crailsheim, 1998). 

Para as duas colônias, a proporção de pólen presente no alimento larval das 

células de cria foi menor no verão, uma vez que o volume total de alimento larval 

nestas células foi maior nessa época e o volume de pólen neste alimento não 

apresentou diferença significativa entre as estações, apesar da variação significativa 
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destas variáveis entre os meses de estudo. O volume total de alimento larval presente 

nas células de cria pode estar, muito provavelmente, relacionado à disponibilidade de 

alimento nas diferentes estações do ano. O maior volume de alimento total no verão 

pode ser um reflexo da maior abundância de recursos florais nesta época.  

As variações no alimento larval podem ser na quantidade ou qualidade de 

alimento na célula, seja no pólen, carboidratos ou secreções glandulares. Os polens e 

os açúcares do néctar variam de acordo com a origem botânica. Neste trabalho, foi 

encontrada uma variação significativa no volume total de alimento larval, mas não no 

volume de pólen. Diferenças na qualidade protéica não foram avaliadas. Castilho-

Hyodo (2001), trabalhando com Schwarziana quadripunctata, verificou que a 

quantidade de alimento larval nas células de cria é variável e provavelmente está 

relacionada à quantidade de alimento disponível nas diferentes épocas do ano. A 

concentração de proteínas totais também variou entre as estações do ano, sendo maior 

no verão, como reflexo da primavera, época em que há uma maior diversificação das 

floradas. Hartfelder (1987) estudou a composição do alimento larval em algumas 

espécies de abelhas sem ferrão e também encontrou grande variação.  

Um fator interessante encontrado foi o de não ter havido diferença 

significativa entre as duas colônias tanto para o volume total de alimento quanto para 

o volume de pólen nas células de cria. Isso pode estar relacionado ao alimento 

armazenado disponível, pois, como poderá ser visto mais adiante, não houve variação 

significativa no volume médio de pólen estocado entre as duas colônias. O fato 

também é que uma comparação como essa fica dificultada, já que a colônia A cessou 

por alguns períodos sua construção de células de cria. Lacerda et al. (1991) relataram 

que as células de cria de colônias fracas de Geotrigona inusitata apresentaram um 

volume e uma quantidade de alimento menor que as colônias fortes. Já Castilho-

Hyodo (2001) também não encontrou diferenças nem na quantidade de alimento 

larval, nem na concentração de proteínas totais, quando colônias em diferentes 

estados foram comparadas, o que pode ser devido ao critério de classificação do 

estado das colônias, que pode não ter sido suficiente para detectar diferenças sutis.  

A quantidade de pólen gasta nas células de cria foi maior no verão para a 

colônia B, apresentando também uma variação significativa entre os meses, já que 

houve um maior número de células de cria construídas neste período. O mesmo não 
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ocorreu para a colônia A, talvez pelo número limitado de amostras, uma vez que esta 

colônia deixou de construir células de cria por alguns períodos. 

 

 

 

4.2.2. Potes de pólen. 

 

Para a colônia B, o número de potes de pólen foi maior no verão do que no 

inverno. No entanto, não foi encontrada uma diferença significativa na quantidade de 

pólen em estoque entre as estações, existindo uma variação significativa entre os 

meses de estudo. Já para a colônia A, tanto o número de potes de pólen quanto a 

quantidade de pólen encontrada em estoque foram maiores no inverno. 

De acordo com van Veen et al. (2004), era esperada uma diminuição gradual 

do estoque de pólen no inverno, representando uma clara indicação da escassez de 

flores neste período e do investimento do alimento estocado na produção de cria. O 

fato é que os meses compreendidos pelo estudo foram atípicos, em termos climáticos, 

o que pode ter contribuído para toda essa variação de respostas encontradas em 

relação ao esperado. 

O volume médio de pólen estocado dentro dos potes não apresentou diferença 

entre as estações, e também entre os meses, para nenhuma das duas colônias e nem 

entre as colônias. Portanto, apesar de haver uma variação no número de potes de 

pólen, o volume médio de pólen presente em cada um dos potes foi semelhante no 

verão e no inverno, e também entre os meses de estudo. Pompeu (2003) também não 

encontrou uma diferença significativa entre a estação seca e a chuvosa para Melipona 

rufiventris, apesar de ter notado uma variação nos estoques de pólen ao longo do ano 

e entre colônias. Mesmo assim, o autor sugeriu que a temperatura possa ter uma 

influência direta na oferta de pólen no ambiente, uma vez que obteve uma correlação 

positiva entre esta variável e a quantidade de pólen estocado. 
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4.3. Medidas das operárias da região de cria e comparação com as abelhas 

forrageiras. 

 

As operárias retiradas da região da cria apresentaram peso fresco, peso seco e 

largura intertegular maiores no verão para ambas as colônias, e entre os meses, com 

exceção do peso seco. Como nesta época há uma maior coleta de alimento, é esperado 

realmente que, se tiver relação com o alimento disponível, as abelhas recém-

emergidas sejam maiores. 

Quando comparadas com as campeiras coletadas, as abelhas da região de cria 

apresentaram uma menor largura intertegular e maior peso fresco, o que pode ser 

explicado segundo sua faixa etária e atividade dentro da colônia. O peso parece ser 

um fator importante na determinação da divisão de trabalho, além da idade e das 

necessidades da colônia. Para Melipona quadrifasciata anthidioides, foi observado 

um incremento na massa das operárias durante os primeiros cinco dias de vida, que é 

a época em que começa a ocorrer o desenvolvimento glandular e ovariano, e, após o 

quinto dia, inicia-se um decréscimo gradual na massa da operária, o que pode estar 

relacionado a uma maior participação no POP (Processo de Aprovisionamento e 

Postura), ao comportamento de doadora durante trofaláxis e ao início das atividades 

fora da colônia, do forrageamento, que demandam um maior gasto energético 

(Contrera, 2004). 
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4.4. Relação entre as variáveis. 

 

A quantidade de pólen que entrou por dia em cada mês apresentou uma 

correlação positiva com o número de células de cria apenas para a colônia A no 

inverno. A correlação somente para esta colônia pode ser por causa, talvez, do seu 

estado enfraquecido, que resultou em baixa coleta de pólen e baixa construção de 

células de cria. Mas, também é necessário levar em consideração o baixo número 

amostral obtido, que pode estar mascarando uma possível correlação também na 

colônia B. 

Alguns autores afirmaram que a coleta de pólen é maior em colônias que tem 

uma maior quantidade de células de cria (Free, 1967; Todd & Reed, 1970; Calderone, 

1993). A colônia B apresentou um maior número de células de cria e apresentou uma 

coleta de pólen superior à da colônia A, apesar de não ter havido uma relação 

significativa entre estes dois fatores. 

Com exceção de uma correlação positiva entre a coleta de pólen e o volume 

total de alimento larval para a colônia A, no inverno, a coleta de pólen e a quantidade 

de pólen que entrou por dia em cada mês não apresentaram correlação com o volume 

total de alimento larval para a colônia B, e, com o volume de pólen no alimento larval 

e com a quantidade de pólen utilizada nas células de cria, para as duas colônias. Dessa 

forma, parece que a coleta de pólen não apresentou, neste caso, uma correlação com a 

nutrição da cria, em termos quantitativos, no que diz respeito ao pólen. No entanto, 

vale ressaltar que a amostra para as duas colônias foi muito pequena em todos os 

casos, o que limita conclusões mais firmes a este respeito. 

A quantidade de pólen estocada nos potes apresentou uma correlação negativa 

com a atividade de coleta de pólen para a colônia B, no inverno, e, com a quantidade 

de pólen que entrou por dia para a colônia A, também no inverno. Alguns estudos 

sobre a relação destas variáveis mostram que a coleta de pólen é regulada 

negativamente pela quantidade de pólen estocado, ou seja, conforme o estoque de 

pólen vai aumentando, há uma diminuição na coleta de pólen, mas que com o uso 

deste estoque, a coleta de pólen volta a aumentar, mostrando uma tendência a manter 

o nível da reserva de pólen mais ou menos constante (Barker, 1971; Free & Williams, 

1971; Fewell & Winston, 1992). 



 63 

No trabalho de Biesmeijer et al. (1999), com Melipona beecheii, os autores 

perceberam que em uma situação de estresse de pólen, após uma redução das reservas 

de pólen e da disponibilidade de pólen no ambiente, o forrageamento por pólen quase 

cessou nos primeiros dias. Depois, houve um aumento de forrageiras coletando pólen 

na população de forrageiras, sem aumentar a força de forrageamento total, indicando 

que o forrageamento individual foi intensificado. Essa alocação de forrageiras para a 

coleta de pólen dependeu tanto da disponibilidade de fontes de pólen, quanto da 

necessidade da colônia, o que mostra a plasticidade da mesma frente a situações de 

estresse. 

Apenas a colônia B apresentou uma correlação entre o número de células de 

cria e o número de potes de pólen, e foi positiva no verão e negativa no inverno. Já, a 

correlação entre o número de células de cria e a quantidade de pólen estocada nos 

potes, também positiva no verão e negativa no inverno, foi encontrada para as duas 

colônias. 

No verão, conforme vai entrando mais pólen, o estoque de pólen vai 

aumentando e mais pólen é gasto na produção das células de cria. No inverno, o 

estoque de pólen vai sendo consumido, o que leva a uma diminuição gradual, 

enquanto que a quantidade de pólen gasta na produção da cria continua aumentando 

gradativamente, mesmo que em quantidades menores que no verão (Figura 21). 

Fewell & Winston (1992) encontraram uma relação direta entre os níveis de 

estoque de pólen e a produção de cria, além do forrageamento. Roubik (1982) 

mostrou que a produção da cria depende, pelo menos em parte, do pólen estocado e 

que os estoques de pólen e a produção da cria estão relacionados e declinam 

conjuntamente. van Veen et al. (2004) encontraram uma correlação negativa entre a 

quantidade de pólen estocado e a produção da cria, mostrando que estes estoques 

foram muito importantes para aumentar esta produção, o que indica que a colônia 

estava investindo em manutenção. 

No estudo de Dreller et al. (1999), os autores afirmaram que a atividade de 

coleta de pólen parece ser regulada por dois fatores principais, que seriam a 

quantidade de cria, estimulando positivamente e a quantidade de pólen estocado, com 

estímulo inibitório. Enquanto que a produção de cria, por sua vez, seria regulada 

positivamente pelo estoque de pólen e também pelo forrageamento. 
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Apenas para a colônia A, o volume total de alimento larval apresentou uma 

correlação negativa com a quantidade de pólen estocada nos potes, no verão. E, a 

quantidade de pólen gasta nas células de cria apresentou uma correlação negativa com 

a quantidade de pólen estocada nos potes, no inverno, o que mostra um investimento 

do pólen estocado na produção de cria, já que conforme aumenta a quantidade de 

pólen gasta nas células de cria, a quantidade de pólen em estoque diminui. O volume 

de pólen nas células de cria não teve correlação nem com o número de potes de pólen, 

nem com a quantidade de pólen presente dentro deles, para nenhuma das duas 

colônias, em nenhuma das estações. 

Essa grande variação no resultado das duas colônias, também encontrada ao 

longo de todo o estudo, ora respondendo de maneira semelhante, ora de maneira 

diferente, pode ter acontecido simplesmente pelas diferenças no estado geral delas, o 

que vale também, de certa maneira, para todas as outras análises das demais variáveis. 

Como dito anteriormente, os meses foram atípicos durante o período de estudo, 

resultando também em uma grande variação mensal para as colônias. 

De qualquer forma, parece que a quantidade de pólen gasta nas células de cria 

e os estoques de pólen apresentaram uma relação entre eles, pelo menos para a 

colônia A, o que não aconteceu com a atividade de coleta de pólen. Portanto, para esta 

colônia, no que diz respeito ao pólen na nutrição da cria, aparentemente, parece que a 

quantidade de pólen ainda em estoque teria mais influência do que o grau de sucesso 

da coleta de pólen. No entanto, para a colônia B, não é possível fazer comentários 

sobre a influência de uma ou de outra variável na nutrição da cria, já que nenhuma 

delas apresentou qualquer tipo de correlação. 

Mesmo assim, neste estudo, é difícil fazer afirmações deste tipo, pois as 

amostras foram muito pequenas e apenas uma colônia de cada estado, uma forte e 

uma fraca, foram consideradas. O ideal seria estudar mais colônias que apresentassem 

o mesmo estado geral, para que seus dados pudessem ser trabalhados juntos, 

aumentando, dessa forma, consideravelmente a amostra. 
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4.5. Considerações finais. 

 

Os limites ecológicos ao desempenho da colônia resultam da disponibilidade 

do alimento no meio ambiente e também das condições dentro da colônia. O estoque 

de alimento nos meliponíneos pode ser visto como uma estratégia para a 

sobrevivência da colônia no caso de recursos escassos (Roubik, 1982). Dessa forma, 

quando há estoque de pólen suficiente na colônia, as operárias diminuem a coleta de 

pólen e passam a consumir o pólen estocado para a construção de células de cria e 

alimentação, conforme aumenta o número de células construídas e o estoque de pólen 

vai diminuindo, a coleta de pólen volta a aumentar, recomeçando o ciclo, tendendo a 

manter o nível da reserva de pólen praticamente igual. É claro que além da regulação 

interna conforme a necessidade da colônia e variáveis internas como, por exemplo, a 

condição da rainha, também agem os fatores ambientais como luz do sol, vento, 

temperatura, umidade, inimigos naturais, mortalidade de forrageiras e disponibilidade 

de recursos. De modo geral, a sazonalidade influencia o comportamento de forrageio 

das abelhas, interferindo em sua fisiologia, disponibilidade de recursos e competição, 

afetando toda a estrutura da população, o acasalamento, o crescimento e 

desenvolvimento (Hilário, 2005). 

Mais estudos sobre este tema com meliponíneos são necessários, pois a 

maioria dos estudos relacionados a este assunto encontrados foi para as espécies de 

Apis. 

Neste estudo, se torna complicado fazer muitas afirmações devido ao baixo 

número de amostras das variáveis. O ideal era ter estudado colônias semelhantes 

quanto ao seu estado geral, o que era a intenção inicial, mas uma das colônias ficou 

mais enfraquecida. Dessa forma, seria possível juntar os dados das colônias, 

aumentando a amostra consideravelmente. Um outro estudo sim poderia ser realizado 

com o objetivo de comparar colônias de estados diferentes, mas com mais colônias de 

cada estado. 

Um outro fator interessante seria o de fazer uma avaliação ao longo de um ano 

inteiro, acompanhando todas as estações do ano, para que fosse possível fazer uma 

observação da conduta das colônias frente a diferentes situações, como feito por van 

Veen et al. (2004), que estudaram nove colônias de Melipona beecheii por 20 meses. 


