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5. Conclusões 

 

� Para Melipona marginata, o tempo de observação da atividade de vôo, para se 

ter uma idéia geral e satisfatória da colônia, deve ser superior ao tempo de dez 

minutos, preferivelmente acima de quinze minutos. 

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

na colônia, variou entre os meses, e, foi maior no verão para a colônia mais forte e 

semelhante entre as estações para a colônia mais fraca. 

� A atividade de coleta de pólen, em termos do número de campeiras que entrou 

na colônia trazendo cargas de pólen, não apresentou diferença significativa entre 

as estações para nenhuma das duas colônias, apesar de ter variado entre os meses. 

� O pico de atividade externa total foi entre 13:00-14:00h nas duas estações para 

a colônia mais fraca, e, entre 13:00-14:00h no verão e 14:00-15:00h no inverno 

para a colônia mais forte. 

� O pico de atividade de coleta de pólen foi entre 9:00-10:00h, no verão, e 

11:00-12:00h, no inverno, para a colônia mais fraca, e entre 10:00-11:00h, no 

verão, e 8:00-9:00h, no inverno, para a colônia mais forte. 

� A atividade de vôo total foi correlacionada positivamente com a temperatura e 

negativamente com a umidade relativa, precipitação pluviométrica e pressão 

atmosférica nas duas colônias. 

� A atividade de coleta de pólen também foi correlacionada positivamente com 

a temperatura e negativamente com a umidade relativa e precipitação 

pluviométrica nas duas colônias. E, somente a colônia mais forte apresentou uma 

correlação negativa também com a pressão atmosférica no inverno. 

� As campeiras das duas colônias apresentaram maiores peso seco e largura 

intertegular no verão, variando também entre os meses. Para o peso fresco não 

houve diferença significativa entre as estações para nenhuma colônia, e nem entre 

os meses, para a mais fraca. 

� As campeiras da colônia mais forte apresentaram maiores pesos fresco e seco 

que as campeiras da colônia mais fraca. A largura intertegular não diferiu 

significativamente. 
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� O peso das cargas de pólen que cada abelha trazia em suas corbículas diferiu 

entre os meses e foi maior no verão nas duas colônias. 

� A quantidade de pólen que entrou por dia em cada mês nas duas colônias não 

diferiu entre os meses de estudo, nem entre as estações. 

� Para a colônia mais fraca, as três variáveis de tamanho medidas (peso fresco, 

peso seco e largura intertegular) foram correlacionadas entre si nas duas estações. 

Já para a colônia mais forte, essas correlações apareceram no inverno, sendo que 

no verão houve apenas uma correlação entre o peso fresco e o peso seco. 

� O tamanho da campeira não teve correlação com o peso da carga de pólen 

trazida por ela para a colônia mais fraca. Já para a colônia mais forte, o peso seco 

se correlacionou positivamente com o peso da carga de pólen no verão. No 

entanto, a capacidade de carga de pólen, calculada como a razão entre o peso das 

cargas de pólen e o peso das campeiras (fresco e seco), não teve correlação com o 

peso das abelhas, apesar da tendência negativa para a colônia mais forte. 

� As duas cargas de pólen trazidas por cada campeira  das duas colônias foram 

semelhantes tanto em relação ao peso, quanto ao tipo de pólen. Além disso, houve 

uma freqüência bem maior de cargas apresentando apenas um único tipo polínico. 

� Foi encontrado um total de sete tipos florais para a espécie de Melipona 

marginata, pertencentes às famílias Asteraceae, Melastomataceae, Mimosaceae, 

Myrtaceae e a outros três tipos polínicos que não foram identificados. 

� O número de células de cria construído por dia em cada mês variou entre os 

meses de estudo, e foi maior no verão para a colônia mais forte e semelhante entre 

as estações para a colônia mais fraca. Esta última, inclusive, teve alguns períodos, 

no verão, de ausência completa de produção de cria durante o período amostral. 

� O volume total de alimento larval presente nas células de cria foi maior no 

verão, enquanto que não houve diferença significativa no volume de pólen 

presente nesse alimento entre as estações, apesar da variação significativa destas 

variáveis entre os meses de estudo para as duas colônias. 

� O volume total de alimento larval e o volume de pólen nas células de cria não 

apresentaram diferenças significativas entre a colônia mais forte e a mais fraca. 

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

colônia mais forte, apresentando também uma diferença significativa entre os 

meses estudados. O mesmo não foi encontrado para a colônia mais fraca. 
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� O número de potes de pólen variou entre os meses estudados, sendo maior no 

verão para a colônia mais forte e maior no inverno para a colônia mais fraca. 

� O volume médio de pólen nos potes não diferiu significativamente entre as 

estações, nem entre os meses estudados e também não entre as colônias. 

� A quantidade de pólen em estoque nos potes por dia em cada mês diferiu entre 

os meses de estudo para as duas colônias e foi maior no inverno apenas para a 

colônia mais fraca.  

� As operárias mais novas, retiradas da região da cria, apresentaram maiores 

pesos (fresco e seco) e largura intertegular no verão para as duas colônias, 

variando também entre os meses de estudo (com exceção do peso seco para a 

colônia mais fraca). 

� As operárias da região da cria apresentaram maior peso fresco e menor largura 

intertegular em relação às campeiras para as duas colônias.  

� A quantidade de pólen que entrou no ninho apresentou uma correlação 

positiva com o número de células de cria construídas por dia em cada mês para a 

colônia mais fraca no inverno. 

� Apenas o volume total do alimento larval apresentou uma correlação positiva 

com a coleta de pólen, somente para a colônia mais fraca no inverno. O volume de 

pólen no alimento larval e a quantidade de pólen utilizada nas células de cria não 

apresentaram correlação com a atividade de coleta de pólen e com a quantidade de 

pólen que entrou por dia em cada mês, em nenhuma das duas colônias, em 

nenhuma estação. Dessa forma, a entrada de pólen pareceu não se correlacionar 

com a nutrição da cria, em termos quantitativos, no que diz respeito ao pólen. 

� A coleta de pólen apresentou uma correlação negativa com a quantidade de 

pólen estocada nos potes apenas para a colônia mais forte no inverno. 

� A quantidade de pólen que entrou no ninho apresentou uma correlação 

negativa com a quantidade de pólen em estoque para a colônia mais fraca no 

inverno. 

� O número de células de cria construído por dia em cada mês apresentou uma 

correlação positiva, no verão, e negativa, no inverno, com o número de potes de 

pólen, para a colônia mais forte, e, uma correlação positiva, no verão, e negativa, 

no inverno, com a quantidade de pólen estocada, para as duas colônias.  
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� O volume total de alimento larval apresentou uma correlação negativa com a 

quantidade de pólen presente nos potes apenas para a colônia mais fraca no verão. 

� O volume de pólen presente no alimento larval não teve correlação com o 

número de potes de pólen nem com a quantidade de pólen estocada nos potes, 

para nenhuma das duas colônias, em nenhuma das estações. 

� A quantidade de pólen usada nas células de cria foi correlacionada 

negativamente com a quantidade de pólen presente nos potes para a colônia mais 

fraca, no inverno. 

� Para a colônia mais fraca, no que diz respeito ao pólen na nutrição da cria, 

parece que a quantidade de pólen ainda em estoque teria mais influência do que o 

grau de sucesso da coleta de pólen. 

� Para a colônia mais forte, no entanto, 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. 

� De maneira geral, em situações normais, com um estoque de pólen suficiente, 

a coleta de pólen tende a diminuir e as operárias continuam com o consumo de 

pólen estocado, para a construção de células de cria e alimentação, até que o 

número de células de cria vai aumentando e o estoque de pólen vai diminuindo; 

então, a coleta de pólen volta a aumentar, tendendo sempre a manter a reserva de 

pólen, que é uma estratégia de sobrevivência da colônia quando os recursos são 

escassos, praticamente igual.  

� Uma ressalva importante é que os meses de estudo foram atípicos; os fatores 

climáticos analisados não apresentaram correlações com as médias históricas. 

� O ideal seria que colônias possuindo um mesmo estado geral fossem utilizadas 

no mesmo estudo, para que mais dados pudessem ser obtidos. E, um outro estudo 

sim, poderia ser realizado com a intenção de comparar as respostas de colônias de 

estados diferentes. 

�  Mais um fator importante no delineamento de um novo estudo seria o de fazer 

uma avaliação ao longo de um ano inteiro, acompanhando as colônias por todas as 

estações do ano. 


