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RESUMO 
 
 

As abelhas são vitais para vida na Terra pois, são importantes polinizadoras além de serem 
exploradas economicamente em todo o mundo. A espécie de abelha mais criada no Brasil é a 
Apis mellifera L. (africanizada). A apicultura é uma atividade rentável que exige manejo 
diferenciado entre o período produtivo e a entressafra. Durante a entressafra, período em que a 
oferta de pólen e néctar é baixa no campo, o fornecimento de alimentação se torna importante 
para garantir a manutenção das colônias. Por ser um fator determinante para a eficiência da 
atividade apícola deve-se conhecer a flora apícola da região pois possui variação da época e 
período do seu pico de floração. As colmeias devem ser alimentadas assim que identificado o 
enfraquecimento das mesmas, não existindo uma época certa para a alimentação, uma vez 
que este período varia de acordo com a região. Para suprir a deficiência nutricional das 
abelhas no período de escassez de alimento pode ser fornecido na forma energética e/ou 
proteica. Diante dos aspectos descritos anteriormente é importante ao apicultor o uso de 
técnicas que mantenham ou até fortaleçam as colmeias no período da entressafra. O projeto 
visa identificar com qual tipo de alimentação elas terão uma resposta melhor para que possam 
manter o nível populacional e continuar com a produção de mel, cera e estimular a rainha para 
manter uma boa postura da cria. O fornecimento de alimento no período crítico reduz a 
probabilidade de abandono das colmeias do apiário e leva a um aumento de produção pois 
quando acabar o período entressafra, a colmeia estará forte e populosa. Foram testados dois 
tipos de alimentação proteica em quatro colmeias diferentes, a alimentação foi feita duas vezes 
por semana (segunda e quinta feira) durante os 2 meses que antecedem a primavera. Foram 
ofertados 30g a cada colmeia por alimentação, cada tipo de alimento foi testado em duas 
colmeias diferentes com as mesmas características (quantidade de quadros com cria, 
mel/pólen e espaço). Um dos alimentos testados foi feito com a mistura de 25g de pólen 
triturado com 5ml de mel e o outro alimento é industrial. Como complemento foram fornecidos 
250ml de xarope energético a cada colmeia. Para a fabricação deste xarope basta misturar 
água e açúcar na mesma proporção e levar ao fogo até que o açúcar esteja completamente 
dissolvido na água. Devido à fermentação do xarope ser rápida é aconselhável que o mesmo 
seja feito no dia da alimentação e retirado num prazo de 24 horas caso não seja 
completamente consumido. Duas colmeias que não estavam recebendo qualquer tipo de 
alimento também foram vistoriadas nos mesmos dias que as demais. Com base nas 
informações apresentadas pode-se concluir que a alimentação proteica juntamente com a 
energética no período entressafra é importante para a manutenção dos enxames ou até 
mesmo desenvolvimento do mesmo. As colmeias que receberam alimento se fortaleceram 
antes do início da primavera e ficaram mais populosas, portanto a produção do mel foi mais 
rápida e em maior quantidade. Além de evitar que haja enxameação no caso de falta de 
alimento e pelo enxame estar mais forte, protegerá melhor a colmeia contra ameaças naturais, 
de maneira que o apicultor não terá perda financeira. Palavras-Chaves: Abelhas; Alimentação; 
Desenvolvimento. 


