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2. Materiais e Métodos 

 

Para a realização deste estudo, foram utilizadas duas colônias de Melipona 

marginata Lepeletier provenientes de Cunha, Mata Atlântica, que, desde 2001, foram 

mantidas no Laboratório de Abelhas do Departamento de Ecologia Geral do Instituto 

de Biociências da Universidade de São Paulo (23º33'S, 46º43'W). Estas colônias 

foram instaladas em colméias de observação, envoltas com isopor, dentro do 

laboratório, ligadas ao ambiente externo por meio de um tubo de plástico 

transparente. 

As duas colônias (A e B) de Melipona marginata apresentavam semelhanças 

quanto ao estado da colônia, em termos de população, de número de potes de 

alimento e de diâmetro dos favos, que pode dar uma idéia do número de células de 

cria construídas (Kleinert-Giovannini, 1989).  

As colônias foram alimentadas artificialmente na tentativa de fortalecimento 

de suas populações até um mês antes do início da coleta dos dados, período esse em 

que não houve qualquer tipo de manipulação, nem alimentação extra. No início dos 

experimentos, as colônias já apresentavam diferenças em seu estado geral: a colônia 

A havia enfraquecido mais que a colônia B. Por esta razão, as colônias A e B serão 

tratadas separadamente no decorrer deste trabalho. 

A metodologia utilizada está descrita abaixo por itens e sub-itens, que incluem 

as análises de dados efetuadas. Como nenhuma das variáveis utilizadas neste estudo 

apresentou distribuição normal, foram utilizadas análises não-paramétricas (Zar, 

1999); os valores de probabilidade maiores que 5% (p > 0,05) foram considerados não 

significativos. 

 

 

2.1. Quantidade de pólen que entrou na colônia. 

 

2.1.1. Atividade externa. 

 

Durante dez dias por mês, nos meses de dezembro de 2003, janeiro e fevereiro 

de 2004 (verão), e junho, julho e agosto de 2004 (inverno), foi registrado por meio de 
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vídeo-cassete o número diário de campeiras que entrou e saiu nas duas colônias em 

doze horas de gravação por dia, das 6:00h às 18:00h. Para este trabalho, a fim de 

minimizar o tempo gasto com a análise das fitas gravadas, destes dez dias, cinco 

foram sorteados para a contagem do número de campeiras que entrou com cargas de 

pólen durante os primeiros quinze minutos de cada hora. 

A escolha do melhor intervalo de tempo de observação para se ter uma idéia 

geral e satisfatória da atividade da colônia é muito importante e deve levar em 

consideração as diferenças de comportamento e tamanho das populações.  

Para a escolha dos quinze minutos, foi realizado um teste preliminar em que 

foram analisados os dados de três dias do mês de dezembro de 2003 (Tabela 1 e 

Figura 1). Foi contado o número de abelhas total que entrou na colônia, através de 

registro por meio de gravação de vídeo-cassete do tubo de entrada transparente, que 

comunicava a colônia ao ambiente externo. A contagem foi realizada das 5:00h às 

19:00h, a cada cinco, dez, quinze e sessenta minutos, de cada hora, com o intuito de 

escolher qual daqueles tempos corresponderia melhor ao encontrado para sessenta 

minutos. Para isto, os valores obtidos foram extrapolados para uma hora, fazendo as 

devidas multiplicações e, então, foi tirada a diferença de cada um desses valores com 

os valores reais obtidos para os sessenta minutos de cada hora correspondente. A 

tabela 1 apresenta os resultados mínimos e máximos, média e desvio padrão desses 

valores, sendo que a observação de quinze minutos obteve os menores valores para 

máximo, mínimo e desvio padrão, o que indica que este é o tempo que apresentou 

menor diferença com relação ao encontrado para uma hora. 

 

Tabela 1: Valores mínimos e máximos, média e desvio padrão da diferença encontrada entre os 

valores extrapolados para uma hora do número de abelhas total de cada um dos tempos (cinco, dez e 

quinze minutos) em relação aos valores reais encontrados para a hora correspondente em uma colônia 

de Melipona marginata em observações das 5:00h às 19:00h por três dias do mês de dezembro de 

2003. 

 

Tempo (min.) Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

5’ -175 140 -13 70,9 

10’ -175 116 -7 58,3 

15’ -155 95 -8 49,0 
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A Figura 1 mostra o número total extrapolado de abelhas para cada um dos 

tempos observados. É visível que o padrão para a observação de quinze minutos foi o 

que mais se aproximou do padrão representado pela observação dos sessenta minutos 

inteiros. 

 

 

 
Figura 1: Valores extrapolados para uma hora (no caso de cinco, dez e quinze minutos) e números 

reais de uma hora do total de abelhas que entrou em uma colônia de Melipona marginata em 

observações das 8:00h às 17:00h por três dias. Os dados obtidos dos horários extremos (das 5:00h às 

8:00h e das 17:00 às 19:00h) não foram plotados no gráfico, sendo colocados apenas os dados da faixa 

horária de maior atividade. 

 

 

Para Plebeia saiqui, Oliveira (1973) verificou que os melhores intervalos de 

observação foram os de cinco a dez minutos. Nas colônias fortes, a variação do erro 

nesses intervalos foi insignificante e, por motivos práticos, a escolha deve ser para o 

intervalo mais curto, ou seja, de cinco minutos. No entanto, essa espécie, segundo a 

autora, apresenta uma população de cerca de 3000 indivíduos nas colônias fortes. 

Sendo assim, naquela época, a autora já sugerira que, para colônias mais fracas, com 

menor número de indivíduos, a contagem deveria compreender um tempo maior de 

observação. 
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Para Apis mellifera, cujas colônias apresentam um número bem maior de 

indivíduos, podendo apresentar cerca de 60.000 indivíduos adultos em colônias fortes 

(Michener, 1974), Gary (1967) verificou que trinta segundos de observação já foram 

suficientes para avaliar a atividade da colônia. 

Para Melipona marginata, que possui colônias pouco populosas, apresentando 

por volta de 470 indivíduos (Kleinert-Giovannini, 1989), o teste preliminar indicou 

que cinco minutos é realmente um tempo muito baixo de observação, sendo 

aconselhável um tempo superior a dez minutos, preferivelmente acima de quinze 

minutos, que foi o escolhido para esse estudo. 

 

 Análise dos dados. 

O número total de campeiras e o número total de abelhas que entrou na 

colônia com cargas de pólen foram comparados entre os seis meses de estudo e entre 

verão e inverno por meio do teste de Kruskal-Wallis (H) (Zar, 1999). 

 

 

2.1.2. Fatores climáticos. 

 

Os dados climáticos de temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica e 

precipitação pluviométrica foram obtidos da estação meteorológica situada no IAG 

(Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas) da Cidade Universitária 

de São Paulo (23o55’S, 46o73’W). 

 

 Análise dos dados. 

Foi realizado um teste de correlação de Spearman (rs) (Zar, 1999) entre as 

médias mensais estudadas de temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica e 

precipitação pluviométrica e as médias históricas relativas aos mesmos meses em 

questão do período de 1961 a 1990. Além disso, foram realizadas correlações de 

Spearman (rs) entre cada um destes fatores climáticos e a atividade de vôo total e de 

entrada de pólen nas duas diferentes estações. 
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2.1.3. Medidas das abelhas forrageiras. 

 

Durante cada um dos mesmos dez dias do registro de vídeo, algumas 

campeiras, de ambas as colônias, que retornavam ao ninho com cargas de pólen, 

foram capturadas (dentro da colônia, com auxílio de aspirador entomológico), sempre 

no mesmo período, entre 11:00h e 12:00h (quando a atividade externa é máxima para 

esta espécie, segundo Kleinert-Giovannini & Imperatriz-Fonseca, 1986). As cargas de 

pólen foram retiradas das corbículas com o auxílio de um estilete. As operárias foram 

medidas (largura intertegular – entre as inserções do primeiro par de asas no tórax) 

por meio de uma régua graduada na ocular da lupa Leica MZ12 e o valor obtido em 

centímetros sofreu determinadas transformações para que o real valor em milímetros 

fosse obtido. Além disso, foram obtidos os pesos fresco e seco (após 24h em estufa), 

através de uma balança analítica Ohaus com precisão de 0,1mg.  

 

Análise dos dados. 

O peso fresco, o peso seco e a largura intertegular das abelhas forrageiras 

foram comparados entre os seis meses e entre as estações através do teste de Kruskal-

Wallis (H) (Zar, 1999). A colônia A foi comparada com a colônia B em relação a 

estas variáveis pelo teste de Mann-Whitney (U). 

 

 

2.1.4. Quantidade de pólen que entrou na colônia. 

 

O número de abelhas que retornou ao ninho com cargas de pólen, 

contabilizado nos primeiros quinze minutos de cada hora, através do registro de 

vídeo, em cinco dias de cada um dos meses, foi multiplicado por quatro, a fim de se 

obter uma estimativa do número total que teria entrado por hora. O resultado para 

cada hora foi então somado para quantificar o número total de abelhas com cargas de 

pólen que entrou por dia.  

Cada carga de pólen, que foi retirada das campeiras coletadas, foi também 

pesada pela mesma balança descrita acima e, então, foi tirada uma média diária de 

peso de carga. 
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O número total de abelhas que entrou com cargas de pólen por dia foi, então, 

multiplicado por duas vezes a média diária do peso da carga de pólen, lembrando que 

cada abelha traz duas cargas, para obter a quantidade de pólen que entrou na colônia 

por dia, em cada um dos cinco dias de cada mês. Dessa forma, foi tirada uma média 

destes cinco dias, obtendo a média da quantidade de pólen que entrou na colônia por 

dia para cada mês. E, uma média dos quinze dias de cada estação (cinco dias em cada 

um dos três meses de cada estação) foi tirada, resultando na média da quantidade para 

a estação. 

 

Análise dos dados. 

As duas cargas de uma mesma abelha foram comparadas entre si por meio do 

teste de Wilcoxon (T). E, a soma das cargas e a quantidade de pólen que entrou na 

colônia por dia para cada mês foram comparadas, entre os seis meses e entre verão e 

inverno, através do teste de Kruskal-Wallis (H) (Zar, 1999). 

 

 

2.1.5. Relação entre o peso das cargas de pólen corbiculares e o tamanho das 

abelhas forrageiras. 

 

A capacidade de carga de pólen foi calculada como a razão entre o peso das 

cargas de pólen (2.1.4.) e o peso das abelhas (2.1.3.). 

 

Análise dos dados. 

O peso fresco, o peso seco e a largura intertegular das abelhas forrageiras 

foram relacionados entre si por meio de testes de correlação de Spearman (rs) (Zar, 

1999). Estas variáveis também foram avaliadas em relação à quantidade de pólen 

presente nas cargas corbiculares das abelhas por testes de correlação de Spearman (rs). 

Este mesmo teste foi utilizado na avaliação da capacidade de carga de pólen em 

relação aos pesos fresco e seco. 
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2.1.6. Origem floral dos polens das cargas corbiculares. 

 

Uma pequena parte de cada uma das cargas foi retirada com estilete e colocada 

sobre uma lâmina com gelatina glicerinada para análise do pólen a fresco, 

separadamente para cada abelha de cada colônia, para saber se as duas cargas que 

cada abelha trazia eram semelhantes entre si ou não, e se a carga transportada era 

mista (mais de uma fonte floral) ou monofloral, e, quando possível, a qual família 

pertencia. No caso de carga mista, foram contados 1.000 grãos de pólen (Vergeron, 

1964), para estabelecer a freqüência relativa de cada um dos tipos polínicos. Só foram 

considerados os grãos de pólen que apareceram com freqüência acima de 1%. Os 

grãos com freqüência inferior foram considerados contaminação (Ramalho et al., 

1994). 

O restante das cargas foi então colocado em ácido acético glacial, 

separadamente por dia, para cada colônia, para posterior acetólise pelo método de 

Erdtman (1960), para os casos em que os tipos polínicos não puderam ser 

identificados apenas com a lâmina do pólen a fresco.  

 

Análise dos dados. 

Foram calculadas as freqüências relativas dos tipos polínicos das amostras e 

de cada família de plantas visitadas presentes nas amostras ao longo dos meses de 

estudo. 
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2.2. Quantidade de pólen presente em cada célula de cria e aumento ou 

decréscimo na quantidade de pólen estocado nos potes. 

 

2.2.1. Células de cria. 

 

No mesmo período (2.1), nas duas colônias, os favos de cria foram mapeados 

com cores distintas (no mesmo horário, a cada dia), e foi anotado o número de células 

de cria construídas. A cada dois dias, cinco células foram abertas (totalizando 25 

células/mês analisado/colônia) e seu alimento larval foi retirado com auxílio de um 

capilar graduado com êmbulo, sendo possível saber seu volume total. Este alimento 

foi centrifugado e, após a retirada do sobrenadante, o volume de pólen (que ficou 

sedimentado) foi obtido pela diferença entre o volume total de alimento e o do 

sobrenadante. 

Para obter a quantidade de pólen usada nas células de cria em cada um dos 

cinco dias por mês em que as células foram abertas, o número de células de cria 

construídas por dia foi multiplicado pela média diária de volume de pólen presente no 

alimento larval. Então, foi tirada uma média destes cinco dias, obtendo a média da 

quantidade de pólen usada nas células de cria por dia para cada mês. E, uma média 

dos quinze dias de cada estação (cinco dias em cada um dos três meses de cada 

estação) foi tirada, resultando na média da quantidade para a estação. 

 

Análise dos dados. 

O número de células de cria construídas por dia em cada mês, o volume total 

de alimento larval, o volume de pólen e a proporção de pólen presente neste alimento, 

e, a quantidade de pólen usada na células de cria por dia para cada mês, foram 

comparados, entre os seis meses de estudo e entre verão e inverno, através do teste de 

Kruskal-Wallis (H). As colônias A e B foram comparadas entre si em relação ao 

volume total de alimento larval e volume de pólen presente neste alimento por meio 

do teste de Mann-Whitney (U) (Zar, 1999). 
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2.2.2. Potes de pólen. 

 

A cada dia, o número de potes de pólen também foi contado e seu volume foi 

estimado a partir do diâmetro máximo e da altura do pote ou do alimento estocado. 

Foi adotado o mesmo procedimento aplicado por Roubik (1982), em que o volume de 

alimento nos potes é estimado pela fórmula do volume de uma ovóide, que é igual à 

metade do volume de uma esfera mais a metade do volume de uma elipsóide. Este 

procedimento foi corroborado por Pompeu (2003), que realizou testes estatísticos 

também com outras fórmulas e verificou que a da ovóide é a mais indicada, por ter 

sido a única que se correlacionou significativamente com o volume real de alimento 

armazenado, no caso dos potes incompletamente preenchidos. O volume de alimento 

é dado, então, pela seguinte fórmula: 

 

V = [4.(π.r3)/3]/2 + [4.(π.r2.h)/3]/2, sendo r igual à metade do maior diâmetro e h igual 

à altura total do pote no caso dos potes fechados, que foram considerados como completamente 

preenchidos, e igual à altura do pólen estocado para os potes abertos incompletos.  

 

O volume de pólen presente em cada um dos potes de pólen a cada dia foi 

somado para obter a quantidade de pólen presente nos potes por dia em cada um dos 

dez dias em cada mês. Então, foi tirada uma média destes dez dias, obtendo a média 

da quantidade de pólen presente nos potes por dia para cada mês. E, uma média dos 

trinta dias de cada estação (dez dias em cada um dos três meses de cada estação) foi 

tirada, resultando na média da quantidade para a estação. 

 

Análise dos dados. 

O número de potes de pólen, o volume médio de pólen dentro destes potes e a 

quantidade de pólen presente nos potes por dia para cada mês foram comparados, 

entre os seis meses e entre as duas estações, pelo teste de Kruskal-Wallis (H). A 

colônia A foi comparada com a colônia B quanto ao volume médio de pólen dentro 

dos potes através do teste de Mann-Whitney (U) (Zar, 1999). 
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2.3. Medidas das operárias da região de cria e comparação com as abelhas 

forrageiras. 

 

Para estimar a variação do peso e do tamanho das operárias em relação ao 

alimento disponível, dez operárias/mês analisado/colônia foram coletadas da região 

de cria (operárias mais novas), com o uso de um aspirador entomológico, no primeiro 

dia logo depois dos dez dias de cada mês. Seus pesos fresco e seco (após 24h em 

estufa) foram registrados com a mesma balança analítica Ohaus com precisão de 

0,1mg e as medidas de tamanho foram tomadas (largura intertegular) da mesma forma 

descrita no item 2.1.3. 

 

Análise dos dados. 

O peso fresco, o peso seco e a largura intertegular das abelhas da região da cria 

foram comparados, entre os meses e entre as estações de estudo, pelo teste de 

Kruskal-Wallis (H). Estas variáveis medidas das abelhas da região da cria foram 

comparadas com as mesmas variáveis medidas das abelhas forrageiras por meio do 

teste de Mann-Whitney (U) (Zar, 1999). 

 

 

2.4. Relação entre as variáveis. 

 

Análise dos dados. 

Foram realizados vários testes de correlação de Spearman (rs) (Zar, 1999), 

para cada estação, entre a atividade externa de entrada de pólen e a quantidade de 

pólen que entrou por dia em cada mês com o número de células de cria construídas 

por dia em cada mês, volume total de alimento larval, volume de pólen presente neste 

alimento, quantidade de pólen presente nas células de cria, número de potes de pólen 

construídos e quantidade de pólen estocado nestes potes. Estes testes de correlação 

também foram feitos entre o número de células de cria construídas por dia em cada 

mês, o volume total de alimento larval, o volume de pólen presente neste alimento e a 

quantidade de pólen presente nas células de cria com o número de potes de pólen 

construídos e com a quantidade de pólen estocado nestes potes. 


