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RESUMO 
 
 
 
Neste trabalho foram utilizadas cinquenta colmeias de Melipona compressipes 

fasciculata, para estudos de meliponicultura migratória e variabilidade genética 

quanto a produção de mel por meio do coeficiente de herdabilidade, em duas 

localidades. Inicialmente as colmeias foram instaladas no meliponário de Vila Nova e 

após doze meses foi realizada uma migração de São Luís (MA) para cidade de São 

Bento (MA). Foi observado para os períodos avaliados, que a produção média de 

mel nos dois meliponários não tiveram diferenças significativas, e que a produção 

média de mel no ano de 2006 foi maior que em 2005 para os locais avaliados. A 

metodologia utilizada para obter a estimativa do coeficiente de herdabilidade foi a da 

correlação intraclasse para irmãos completos. As operárias de uma colônia foram 

consideradas como irmãs completas; colmeias deste tipo são verdadeiros teste 

progênie, onde o valor genético da rainha é avaliado pela produtividade. Os valores 

dos coeficientes de herdabilidade foram 2h  0,024   0,015 e 2h  0,2094   0,015 

para as populações de tiuba do meliponário da Vila Nova em São Luís e da fazenda 

Escola da UEMA em São Bento, respectivamente. Tais estimativas baixas sugerem 

uma grande influência não genética na produção de mel nos locais avaliados. 



 

ABSTRACT 

 

Fifty hives of Melipona compressipes fasciculata were used in this work to study 

migratory meliponiculture and genetic variability in honey production through the 

heritability coefficient in two locations. Initially the hives were installed in the 

meliponary of Vila Nova and after twelve months a migration from São Luís (MA) to 

the city of São Bento (MA) was performed. It was observed for the evaluated periods 

that the average honey production in the two meliponaries had no significant 

differences, and that the average honey production in 2006 was higher than in 2005 

for the evaluated sites. The methodology used to estimate the heritability coefficient 

was the intraclass correlation for complete siblings. The workers of a colony were 

regarded as complete sisters; Beehives of this type are true progeny testing, where 

the queen's genetic value is evaluated by productivity. The heritability coefficient 

values were 2h 0.024   0.015 and 2h  0.2094   0.015 for the tiuba populations 

of Vila Nova meliponary in São Luís and UEMA School farm in São Bento, 

respectively. Such low estimates suggest a large non-genetic influence on honey 

production at the evaluated sites. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1   Considerações Gerais 

 

No reino Animalia, o filo Arthropoda possui aproximadamente trinta e 

quatro milhões de espécies, sendo o grupo com maior representatividade de 

indivíduos entre os animais (CARVALHO, 2000). 

Na classe Insecta, a mais numerosa do filo Arthropoda, encontramos as 

abelhas sociais da família Apidae, que se divide em quatro subfamílias: Apinae, 

Xilocopinae, Nomadinae e Melipininae (SILVEIRA; MELO; ALMEIDA, 2002). 

A subtribo Meliponina reúne as chamadas “abelhas indígenas sociais sem 

ferrão” que pertencem à subfamília Apinae, e compreendem as abelhas nativas 

brasileiras conhecidas vulgarmente pelos nomes de: Mandaçaia, Manduri, Tuiuva, 

Guarupú, Urussú, Jandaira, Mandaguari, Moça-branca, Tuiú-mirim, Jataí, Irapuá, 

Tiúba, etc. A tiúba, Melipona compressipes fasciculata, aloja suas colônias em ocos 

de árvores como: Cararaúba, Criviri, Andiroba, Bacuri, Sabonete.  

Segundo Camargo e Menezes-Pedro (1992) os meliponíneos tiveram 

origem na parte oeste do continente Gondwana, hipótese sustentada pelos registros 

fósseis e pela biogeografia. A distribuição geográfica e o registro fóssil indicam que 

os meliponíneos são mais antigos, quando comparados com as subfamílias Apinae, 

Bombinae e Euglossinae e sugerem uma origem independente ou uma divergência 

precoce do tronco evolutivo de outros Apidae. 

A espécie Melipona compressipes fasciculata: 

“A Melipona interrupta Lat. foi dividida em duas espécies por Moure (c.p.): 

M. interrupta, com subespécies interrupta e grandis, e Melipona compressipes, com 

subespécies: compressipes fasciculata, salty, manaosensis, triplarides, cuja 

distribuição geográfica é: compressipes – Rio Negro (Amazonas) até o sul da 

Venezuela (Coleção USP-Camargo); Suriname, Guiana, Rio Cassiquere 

(Venezuela)(104); fasciculata – Arari (MA), Vitória do Mearim (MA), Santarém (PA), 

Rio Xingu (PA), São Luís (MA) (Coleção USP-Camargo, e coleção UFMA); Óbidos 

(PA), Oriximiná (PA), Maranhão, Norte de Goiás (Schwarz, 1932); salty – Rio Frito 

(Madalena, Colômbia ) (Coleção USP-Camargo); Sevilla (Madalena, Colômbia), 

Santa Maria, todos no norte da Colômbia (104); manaosensis – Manaus (AM) – 

Coleção USP-Camargo, Coleção UFMA e Coleção INPA; até a confluência do Rio 
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Madeira com o Rio Amazonas, Itacoatiara (AM) (104); triplarides – Panamá (Coleção 

USP-Camargo) Balboa, e Barro  Colorado (104). Existem mais duas subespécies, 

não publicadas na coleção USP-Camargo (Camargo, c.p.). ”(KERR, 1996). 

As colônias de Melipona compressipes fasciculata compõem-se de um 

conjunto de discos de cria em várias fases de desenvolvimento, denominados de 

ninho; um invólucro de cera que protege o ninho; um conjunto de potes de cera onde 

armazenam o mel e pólen; algumas bolinhas grudentas de resina, para defesa; 

aderentes aos discos e/ou ao invólucro mantêm bolinhas que são depósitos de cera; 

acima e abaixo estão batumes de barro e resina que marcam os limites superior e 

inferior do oco que será ocupado pela colônia.  

As abelhas sem ferrão brasileiras constituem-se nos principais 

polinizadores de 90% das flores das árvores brasileiras. As 10% restantes são 

polinizadas pelas abelhas solitárias, borboletas, coleópteros, morcegos, aves, alguns 

mamíferos, água, vento, e pelas abelhas do gênero Apis (KERR, 1996). 

A maioria das espécies de melipona é melhor polinizadora do que as Apis, 

porque ao sair de uma flor, voa de um a três metros antes de se assentar novamente 

na mesma flor ou contigua, o que facilita a fecundação cruzada. Também, existem 

flores cujas anteras são porícidas, isto é, abrem-se por meio de poros situados nas 

suas extremidades, pelos quais saem o pólen. Estão neste caso as flores das 

solanáceas (tomateiro, juazeiro, berinjela, entre outras), melastomáceas 

(quaresmeiras) e cesalpináceas (cássias, moringa, pau-brasil). Para essas famílias, 

tanto as Apis como as pequenas abelhas do grupo Trigona não são polinizadoras 

eficientes a polinização delas é especialidade das MELÍPONAS (KERR, 1987), e de 

algumas abelhas solitárias de porte semelhante. 

Absy e Kerr (1977) realizaram um trabalho, no qual determinaram cerca 

de 60 espécies de plantas que são visitadas para coleta de néctar e pólen pelas 

operárias (e algumas também por machos) de tiúba, utilizando o método de 

observação direta e coleta de pólen. 

Para Campos (1996) as abelhas constituem o principal grupo de insetos 

polinizadores, o papel delas nos ecossistemas é importante e sua preservação deve 

ser encarada como uma prioridade em programas de conservação ambiental. 

Segundo Wiese (2000) nos Estados Unidos, as abelhas e seus serviços 

de polinização são altamente valorizados. A estimativa nacional é que para o ano de 

1999, o valor total do benefício, com a polinização entomófila foi de quarenta bilhões 
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de dólares e, somente na fruticultura foi de 18 bilhões de dólares, ou seja, em termos 

econômicos o valor da polinização é muito maior que o mel obtido pelas abelhas. 

Nos ecossistemas brasileiros muitas plantas dependem da polinização 

realizada pelos meliponíneos e só a criação racional poderá impedir a extinção de 

diversas espécies postas em perigo (CAMPOS, 1996). 

Segundo Campos (1996) algumas espécies de Melipona produzem um 

mel saboroso com propriedades medicinais e em quantidade que compensa a 

venda, sendo as preferidas por grande parte dos meliponicultores. 

Apesar disso, os meliponíneos estão sendo extintos devido às 

modificações nos ecossistemas tropicais. A fragmentação de áreas de floresta pelo 

avanço da agricultura e outras atividades antrópicas leva ao isolamento de 

subpopulações e, consequentemente, à deriva genética e à endogamia 

(NOGUEIRA-NETO, 2002). 

Com as constantes derrubadas da vegetação nectarífera nativa para dar 

lugar a inúmeros reflorestamentos, com essência melífera ou não, surge uma nova 

opção para a exploração em bases lucrativas, a meliponicultura migratória. 

Segundo Wiese (2000) a apicultura migratória ou móvel é fundamentada 

na mudança de conjuntos de colmeias (apiários) de uma região para a outra, 

acompanhando as floradas, com vistas à produção de mel e polinização. 

Uma das maneiras de aumentar a produção das melíponas no que se 

refere à quantidade de mel, cria, pólen e polinização é a prática da meliponicultura 

migratória. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  Meliponicultura migratória 

 

A meliponicultura migratória consiste no deslocamento de colmeias de um 

local com escassez de floradas para áreas de floradas com o objetivo de aproveitar 

o potencial nectarífero disponível em tais áreas (BARROS, 1994). 

Segundo Kerr (1987) alguns locais do Maranhão podem ser usados para 

a meliponicultura migratória e em cada local desses, em 40 a 60 dias cada colméia 

pode acumular até quatro quilos de mel (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Locais do Maranhão sugeridos por Kerr (1987), para meliponicultura migratória, 
com suas floradas e períodos de florescimento. 

 
Locais 

 

 
Florada Predominante 

 
Meses 

 
Litoral 

Siriuba (mangue) (Avicennia nitida) 
Mangue vermelho, Mangue preto 
(Rhizophora mangle ) 

 
Novembro a 
dezembro 

 
Maio 

Baixada (Arari, Vitória 
do Mearim, São Bento, 
Pinheiro, Bequimão, 
etc.) 
 

Cararaúba (Terminalia lucida ) 
Sabonete ( Sapindus saponaria ) 
Criviri (Mouriri guianensis ) 

Outubro a novembro 
 

Maio 
 

Barra do Corda, 
Carolina, Codó 

Jitirana (Ipomoea bahiensis  ) Abril a junho 

Urbano Santos Eucalipto (Eucalyptus sp) Outubro a dezembro 
Chapadinha Catanduva (Piptadenia 

moliniformes) 
Julho a outubro 

Fonte: BARROS, J.  R.S. (2006). 

  

O trabalho pioneiro de apicultura migratória foi realizado porAmaral (1968) 

com a abelha Apis mellifera, no qual migraram onze colônias do apiário da ESALQ 

para o Horto florestal de Camaquã, florada de Eucaliptus alba. Nessa migração foi 

obtido um aumento médio de 40,8 kg em nove colméias. 

Kerr e Fava (1970) realizaram um experimento de apicultura migratória, 

transportando 23 colméias com abelhas Apis mellifera, de Piracicaba (SP) para Rio 
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Claro (SP), verificando um aumento médio no peso bruto de 35,91 quilos por 

colméia. 

Gazire e Murta (1981) relataram em Minas Gerais a existência de ensaios 

de apicultura migratória, com objetivos de polinização e os resultados econômicos 

dessa atividade apícola não foram compensadores devido ao alto preço do 

combustível. 

Wiese (1980) considerou a apicultura migratória como uma atividade 

pouco praticada no Brasil, e que sua incrementação traria um melhor aproveitamento 

de floradas, bem como na produção de sementes e frutos. 

Os trabalhos citados até aqui foram realizados com a abelha Apis 

mellifera, e o primeiro trabalho descrito sobre migração de melíponas foi realizado 

por Kerr (1987), o qual observou que a tiúba (Melipona compressipes fasciculata) é 

uma abelha que se prestou à meliponicultura migratória, em uma migração de São 

Luís (MA) a Belém (PA) (ida e volta) e de São Luís (MA) a Carajás (PA) (ida), 

ocorrendo pouca mortalidade, tanto de abelhas adultas como larvas. 

Barros e Krogh (1990) realizaram um experimento de meliponicultura 

migratória com a abelha M. c. fasciculata transferindo de São Luís (MA) para cidade 

de Urbano Santos (MA) 25 colônias, e, em 150 dias obtiveram um aumento médio 

de 1 quilo por colônia. 

Barros (1994) realizou três experimentos de meliponicultura migratória 

com a abelha Melipona scutellaris. Os experimentos foram realizados a partir da 

cidade de Jaboticabal (SP): a primeira migração foi para uma florada de laranjeiras 

na cidade de Monte Alto (SP), a segunda também para florada de laranjeiras na 

cidade de Bebedouro (SP) e a terceira para florada de eucaliptos na cidade de Luiz 

Antonio - SP. Constatou-se para as três migrações que as médias de peso total das 

colméias ao final de cada florada foram significativamente maiores que as médias de 

peso total do início.  Durante o trabalho de migração as colméias foram avaliadas 

pelos seus pesos brutos, que pode corresponder ao aumento na produção de mel, 

cera, cria, pólen, geoprópolis ou, ainda à umidade da caixa. Após a primeira 

migração foi avaliada a variabilidade entre colônias por meio do coeficiente de 

repetibilidade (r= 0,8346  0,071), tal estimativa é alta e sugere ser a característica 

produção repetível. 

Com o objetivo de conhecer a flora apícola da cidade de São Bento na 

baixada maranhense, Silva (2006) identificou por meio de analise polínica espécies 
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de plantas procuradas pela abelha M. c. fasciculata, para néctar e pólen na Escola 

Fazenda da UEMA, em São Bento–MA (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Espécies de plantas visitadas por Melipona compressipes fasciculata na 

Fazenda Escola da UEMA, em São Bento, MA (2004), e seus períodos de 
floração. 

 
Família 

 
Espécie 

 
Nome Vulgar 

 
Floração 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Pau-pombo Variável 
Arecaceae Maximiliana marina  Inajá Variável 

Orbignya phalerata Babaçu Váriavel 
Bixaceae Bixa orellana Urucum Abr. a Jun. 
Fabaceae Gustavia augusta  Jeniparana Out. a Jan. 
Mimosaceae Mimosa pudica Dormideira Ano todo 

Mimosa caesalpinifolia  Sabiá Ano todo 
Fonte: BARROS. J. R.S.  (2006). 

 

2.2  Herdabilidade 

 

A herdabilidade expressa a proporção da variância total que é atribuída ao 

efeito médio dos genes (Falconer, 1981) e pode ser definida como: 

A razão da variância genética aditiva (VA) para a variância fenotípica (VP): 

    
P

A

V

V
h 2   

A função mais importante do coeficiente de herdabilidade no estudo 

genético de caráter métrico é o seu papel preditivo, expressando a confiança do 

valor fenotípico como guia para o valor genético (MONTEIRO, 1992). 

A herdabilidade é uma propriedade não somente de um caráter, mas 

também da população e das condições genéticas e de ambiente às quais os 

indivíduos estão submetidos. 

Qualquer estimativa da herdabilidade é rigorosamente válida apenas para 

a população analisada no seu ambiente particular, porque a quantidade de variação 

genética pode variar entre populações e a heterogeneidade do ambiente pode variar 

no espaço e no tempo (FUTUYMA, 1992). 

A variância genética aditiva é atribuída aos efeitos aditivos dos alelos 

dentro e entre locos, é um conceito de importância central em genética quantitativa 

e, a razão da sua importância é que os efeitos aditivos dos genes são responsáveis 

pela semelhança entre pais e sua progênie. 
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A variância ambiental depende das condições de criação ou manejo. Uma 

maior uniformidade das condições de ambiente torna mais preciso o cálculo da 

herdabilidade. 

A Melipona compressipes fasciculata e todas as abelhas sociais 

conhecidas tem a peculiaridade de serem organismos haplodiplóides, isto é, as 

fêmeas têm 2n cromossomos (diplóides) porque são originadas de óvulos 

fecundados, e, os machos que tem nos cromossomos (haplóides) provém de óvulos 

não fecundados por meio de partenogênese arrenótoca, haplodiploidia (Kerr, 1972), 

exceto os machos diplóides. 

Em algumas espécies de abelhas uma colônia é constituída de operárias 

meio irmãs e irmãs completas. Assim sendo, nessa colônia temos um coeficiente de 

parentesco de 75% para as irmãs completas e 25 % para as meio irmãs 

(BRANDEBURGO, 1986). 

Para Chevalet e Cornuet (1982) existem duas linhas de pensamento: uma 

analisa toda a colônia como um só organismo e a outra considera a colônia como 

um conjunto de indivíduos, em que se considera o valor fenotípico de cada um. 

As características que se procuram melhorar como: produção de mel, teor 

de açúcar e resistência a doenças, agressividade, polinização de determinadas 

espécies devem ser atribuídas a uma colônia, isto é, a uma coletividade complexa 

constituída de uma rainha e várias operárias e, estas com propriedades 

semelhantes.  

Pirchener; Ruttner; Ruttner, (1960) propuseram o desempenho de uma 

colônia ao valor fenotípico de uma operária mediana cujo valor genético é a média 

dos valores genéticos de todas as operárias. Este método permite dar um sentido 

preciso às relações de parentesco entre colônias não levando em conta a 

contribuição da rainha que, pela sua intensidade de postura, influencia sobre o 

tamanho e, conseqüentemente, sobre a força da colônia. 

Segundo Lush (1964) e Rinderer (1986), para obter a estimativa do 

coeficiente de herdabilidade torna-se necessário a partição da variância fenotípica e 

faz-se necessário agrupar os indivíduos com genes comuns por descendência, 

dentro da família. 

Existem dois métodos para se estimar o coeficiente de herdabilidade: 

- Método direto, que relaciona o progresso obtido na seleção com o 

diferencial de seleção. 
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- Método da semelhança entre parentes. 

 

2.2.1 Herdabilidade Realizada 

 

É o conhecimento da herdabilidade depois que praticamos a seleção. 

Neste método, seleciona-se um grupo de reprodutores de uma população. A média 

desse grupo selecionado em relação a certa característica, subtraída da média da 

população, é chamada de diferencial de seleção (S). A diferença entre as médias 

dos filhos dos pais selecionados e a média da população de onde provieram tais 

pais, é a resposta à seleção (R). A razão entre a resposta à seleção (R) e o 

diferencial de seleção (S) fornece o valor da herdabilidade realizada (MONTEIRO, 

1992). 

A herdabilidade realizada fornece a mais útil descrição empírica da 

eficiência da seleção, a qual possibilita comparação de experimentos diferentes, 

ainda que a intensidade de seleção não seja a mesma (FALCONER, 1981). 

Alguns trabalhos de estimativa do coeficiente de herdabilidade realizados 

em abelhas estão listados abaixo (Tabela 3): 

 

Tabela 3 – Estimativas do coeficiente de herdabilidade (
2h ) em abelhas para várias 

características. 

 
Fonte 

 

 
Característica 

 
Herdabilidade realizada 

* Soller e Bar-Cohen (1967), 
em Apis melífera 

Produção de mel de 
laranja 

0,36 

* Rothenbuler; Kulincevic; 
Thompson (1979), em Apis 
mellifera 

Coleta de xarope 
Linhagem rápida, 0,553 
Linhagem lenta, 0,324 

* Hellmich; Kulincevic; 
Rothenbuler (1975), em Apis 
mellifera. 

Coleta de pólen  
Linhagem alta, 0,556 
Linhagem baixa 0,063 

Barros (1994), em Melipona 
scutellaris. 

Produção bruta (mel, 
pólen, geoprópolis, cria e 
cera) 

 
0,166 

Fonte: BARROS, J.  R.S. (2006). 

 

Os trabalhos de Soller e Bar-Cohen (1967) e de Barros (1994) tiveram 

uma geração de seleção. As estimativas foram obtidas como sendo duas vezes a 

razão da resposta à seleção (R) pelo diferencial de seleção, o fator 2 foi colocado 
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devido ao fato de que as rainhas só recebem metade dos genes das suas mães. 

Nos trabalhos de Rothenbuler; Kulincevic; Thompson, (1979) e de Hellmich et al. 

(1985) além de ter mais de uma geração de seleção os experimentos foram 

realizados em duas direções, uma para maior desempenho e outra para menor 

desempenho, simultaneamente.  

 

2.2.2  Semelhança entre parentes 

 

A semelhança entre parentes é um dos fenômenos genéticos básicos, 

apresentados pelas características métricas. O grau de semelhança é uma 

propriedade do caráter, e, fornece um meio de estimar a quantidade de variância 

aditiva e é a quantidade proporcional de variância aditiva, a herdabilidade 

(FALCONER, 1981). 

As estatísticas usadas para determinar o grau de semelhança entre 

grupos são a regressão (b) e a correlação intraclasse (t). 

 
a) Regressão: é o termo estatístico que expressa o quanto se pode 

esperar na mudança de uma variável por mudança unitária na outra variável. Uma 

variável é função da outra. 

Em genética quantitativa, um exemplo comum é a regressão do valor 

gênico do indivíduo em relação ao seu fenótipo: a herdabilidade. 

Rinderer (1977) também indica o uso dessa metodologia em abelhas para 

características que se manifestam em um mesmo sexo, como por exemplo, 

produção de cria pelas rainhas. 

Alguns trabalhos foram realizados para obter as estimativas do coeficiente 

de herdabilidade, por meio do cálculo da regressão (Tabela 4). 

 
b) Correlação Intraclasse: a estimativa do coeficiente de herdabilidade por 

esse método é a mais usual, pois a herdabilidade pode ser obtida em grupos de 

indivíduos onde se desconhece o valor dos pais. 

Falconer (1981) apresentou a expressão para o cálculo da estimativa do 

coeficiente de herdabilidade, 2h = t/r, onde t é o coeficiente de correlação intraclasse 

de Fisher (1954) e r é o coeficiente de parentesco médio de uma colônia ou de 

coancestria  (Malecot 1948), e que pode ser obtido pela expressão: r = ½ ( +  ´´ ), 
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onde:  é a probabilidade de que o alelo paterno numa operária seja idêntico por 

descendência àquele na operária irmã, e ´´  é a probabilidade de que o alelo 

materno numa operária seja idêntico por descendência àquele na operária irmã.  

 

Tabela 4 - Estimativas do coeficiente de herdabilidade ( 2h ) pelo método da regressão 

para várias características em Apis mellifera capensis,  

Autor Característica h2  Regressão 

Bar-Cohen;Alpern; 
Bar-Anan (1978) 

Produção de mel 
Área de cria 

0,54 
0,10 

Filha-mãe 

Brandes (1988) Aprendizagem 0,45 Filha-mãe 
Collins (1979) Tempo de reação ao 

isopentil acetato 
 

0,68 
 

Filha-média 
dos pais 

Gonçalves e Stort 
(1978) 
 

Número de hamulus 0,76 Filha-mãe 

El  Bamby (1967) Produção de cria: 
inverno 
florada de laranja 
florada de trevo 
florada de algodão 
média anual 
Produção de mel: 
Florada de trevo 
Florada de algodão 

 
0,95 
0,51 
0,39 
0,28 
0,90 

 
1,0 
0,75 

 
 
 

Filha-mãe 
 
 
 
 
 
 

Moritz (1985) 
 
 
Moritz e Klepsch 
(1985) 
 
 
 
Vesely e Siler 
(1963) 

Tempo em que a célula 
permanece operculada 
 
Asas de operárias: 
comprimento 
larguras 
ângulos 
 
Produção de: 
mel 
cria 

 
   0,97   0,06 

 
0,93 

0,56-0,91 
0,20-0,85 

 
0,16-0,19 
0,30-0,41 

Filha-média 
dos pais 

 
 
 
 
 

Filha-média 
dos pais 

 
 

  Fonte: BARROS, J.  R.S. (2006). 

 

Nos himenópteros panmíticos em que as fêmeas se acasalam com um 

único macho, todas as operárias são irmãs completas e possuem ¾ de genes em 

comum. A grande relação de parentesco entre as operárias acontece pelo fato dos 

machos serem haplóides e contribuírem com todo o seu genoma para cada operária 

filha (BRANDEBURGO, 1986). 
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Para Roubik (1989), a haplodiploidia nos himenópteros reduz a variação 

genética em uma população, por esse motivo acaba sendo favorecida pela seleção 

natural, e sendo os machos haplóides os genes deletérios recessivos são 

prontamente eliminados. 

Em colônias onde há múltiplos acasalamentos, como o que ocorre em 

Apis mellifera e em colônias com mais de uma rainha como acontece em Melipona 

bicolor, há uma diminuição na relação de parentesco entre operárias, porém com um 

aumento na variabilidade genética da colônia (BLOWS; SCHWARZ, 1991).  

A freqüência de acasalamentos nas melíponas ainda é muito discutida 

entre os pesquisadores. Com base na dissecação da espermateca para contagem 

de espermatozóides Kerr et al. (1962) e Page e Kerr (1990) concluíram que rainhas 

do gênero Melipona são monândricas, mas na década de 80 Falcão e Contel (1982) 

realizaram um trabalho pioneiro que indicou em Plebeia droryana os acasalamentos 

ocorrem com dois machos em 13% das rainhas analisadas, porem em Melipona isso 

não foi constatado. Vale informar que após a cópula a genitália do macho fica 

fortemente enganchada na vagina da rainha, sendo praticamente impossível de sair 

no mesmo dia (KERR, c.p.) 
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3  OBJETIVO GERAL 

 

Entre os insetos da ordem Hymenoptera, as abelhas ocupam uma 

posição de destaque em virtude de sua grande contribuição à natureza, a 

polinização. Portanto, o principal objetivo deste trabalho foi estudar o manejo e 

variabilidade genética de Melipona compressipes fasciculata, conhecimentos 

imprescindíveis para manutenção da biodiversidade desta espécie que foi muito 

importante para as populações indígenas do Maranhão e ainda é importante para a 

polinização de várias plantas nativas.  

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

i. - Estudar e testar a meliponicultura migratória para incremento 

na produção de mel. 

ii. - Estimar o valor do coeficiente de herdabilidade para produção 

de mel. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material Biológico 

  

 Neste estudo foram utilizadas cinquenta colmeias de Melipona compressipes 

fasciculata (Figura 1), popularmente conhecida como tiúba, a abelha do Maranhão.  

 Para a denominação dessas colmeias foram utilizados alguns critérios: tipo da 

colmeia indicado por uma letra em homenagem ao Prof. Dr Warwick Estevam Kerr e 

a numeração da colmeia, nunca repetida (BARROS, 1994). 

 
Figura 1- Estrutura interna de uma colônia de Melipona 

compressipes fasciculata, alojada em colmeia racional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

4.2 Local do Experimento 

  

A meliponicultura migratória consistiu da transferência de colméias de 

Melipona compressipes fasciculata do meliponário localizado na Vila Nova, bairro do 

Anjo da Guarda, em São Luís (MA) para um meliponário na Fazenda-Escola da 

Universidade Estadual do Maranhão localizada em São Bento (MA), cidade da 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
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baixada maranhense com coordenadas geográficas: 2°40´de latitude norte e 44° de 

longitude oeste (Figura 2). 

 

Figura 2- Localização geográfica das cidades envolvidas na 

meliponicultura migratória. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: LABGEO/2002 

 

 

4.3 Implantação do Meliponário em São Luís 

 

Cinquenta colmeias de Melipona compressipes fasciculata, de uma 

mesma população oriundas de Peri- Mirim (MA) foram levadas para São Luís a fim 

de implantar o meliponário de Vila Nova no bairro do Anjo da Guarda, em julho de 

2004. O local de alojamento das colmeias obedeceu algumas características: local 

próximo ao pasto apícola, proteção contra chuvas e sol direto, proximidade de 

residências para evitar roubo, longe de outras criações animais, proteção 

contraventos e inimigos naturais. 
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As colmeias foram instaladas uma ao lado da outra ( 10 cm) confinadas 

em um galpão de madeira sobre prateleiras untadas com graxa na sua base para 

impedir a passagem de formigas (Figura 3). 

 

Figura 3 - Meliponário instalado em Vila Nova, bairro do Anjo da 

Guarda em São Luís (MA). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

4.4  Avaliação das Colônias 

 

Quinze dias após a implantação do meliponário em São Luís as colônias 

foram avaliadas por observação direta interna quanto à quantidade de mel, pólen e 

cria, tendo-se concluído que estavam fracas, portanto, deveriam ser alimentadas 

artificialmente. 

As rainhas fisogástricas das colônias do meliponário foram marcadas com 

tinta atóxica no tórax para confirmar que as operárias eram filhas da mesma rainha 

no período da realização da pesquisa. Essas colônias foram alimentadas durante o 

ano 2004 com o mínimo de interferência para permitir o desenvolvimento de forma 

mais natural possível. 

 

 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
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4.5  Alimentação de Subsistência 

 

No dia seguinte ao término da avaliação, as colônias passaram a ser 

alimentadas artificialmente, três vezes por semana. Para complementação de néctar 

foi oferecido um xarope composto de: uma parte de açúcar, uma parte de água e um 

comprimido de complexo vitamínico para cada litro de água. Também foi adequado o 

fornecimento de um substituto do pólen, alimento indispensável para cria e abelhas 

jovens. Dessa forma foi oferecido um composto de: uma parte de proteína de soja, 

uma parte de levedura de cerveja e uma parte de trigo, e essa mistura foi oferecida 

às abelhas em um copo de plástico de 25 mL no interior das colmeias uma vez por 

mês.  

Para evitar transtornos na abertura das colmeias como variação de 

temperatura na área de cria e perda de abelhas jovens, as colônias foram 

alimentadas por meio de um alimentador externo acoplado à colmeia com vazão na 

parte interna para sucção pelas abelhas (Figura 4). 

 

Figura 4 - Colmeia de Melipona compressipes fasciculata, com alimentador 

externo acoplado à mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
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4.6  Meliponicultura Migratória 

 

Meliponicultura migratória é o tipo de exploração apícola que usa o 

princípio de transportar as colmeias de um lugar em que terminou um período de 

secreção nectarífera para outro, em que a secreção nectarífera esteja iniciando 

(BARROS 1994). 

Neste estudo foi realizada uma migração para a cidade de São Bento 

(MA), distante 10 km da cidade de Peri- Mirim, local de origem das colônias. A 

cidade de São Bento foi escolhida para instalação das colmeias porque nesta cidade 

está localizada a fazenda escola da UEMA local seguro contra roubo. Também a 

flora apícola desta Fazenda Escola é bastante semelhante a da cidade de Peri - 

Mirim e, por isso, foi eleita como testemunha nas análises estatísticas. Em 03 de 

setembro de 2005, 25 colmeias de tiúba foram escolhidas aleatoriamente e 

transportadas para o meliponário desta fazenda.  

As colmeias transferidas para a cidade de São Bento (MA) foram: K05; 

K07; K10; K13; K15; K18; K19; K20; K21; K25; K27; K30; K31; K34; K35; K37; K38; 

K39; K41; K42; K47; K50.  

Após a implantação das colmeias, as mesmas permaneceram 10 dias 

sem manipulação para se aclimatarem ao novo local. Foram realizadas duas coletas 

de mel em cada uma das colmeias de tiúba em São Bento, correspondendo a 30 e 

60 dias após a instalação das mesmas.  Os dados de produção de mel da migratória 

foram coletados em outubro e novembro de 2005 e de 2006, período de boa floração 

nas cidades de São Luís e São Bento.  

Para realização da meliponicultura migratória alguns procedimentos foram 

adotados: 

 retirada toda geoprópolis da tampa da colmeia, para impedir que esta 

se quebre com a trepidação durante a viagem e libere as abelhas, dez 

dias antes da viagem; 

 coleta e registro da produção do mel, tampa da colméia presa com 

arame e vedação das frestas com fita gomada, um dia antes da 

viagem; 

 tela de arame nas entradas das colméias após raspagem das mesmas, 

na noite anterior à viagem para permitir ventilação durante a viagem; 
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 adição de 5 mL de água em cada colmeia, antes da saída; 

 instalação das colmeias em um lugar sombreado, sobre estante de 

madeira, untadas com graxa para impedir a passagem de predadores 

(Figura 5). 

  

Figura 5 - Colmeias de abelha Tiúba no interior do meliponário da 

Fazenda Escola da UEMA, São Bento (MA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Figura 6 - Extração de mel em uma colmeia de tiúba utilizando uma 

bomba a vácuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 

 Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
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4.6.1  Coleta de Mel 

 

O mel foi coletado higienicamente sem resíduos de cera, pólen ou sujeira 

utilizando uma bomba de vácuo, e em seguida foi quantificado em uma balança 

eletrônica. Os dados foram registrados quando as coletas foram realizadas em cada 

meliponário. O mel foi armazenado em potes de vidro de até 2 litros com a tampa 

semi-aberta para impedir a fermentação.  

 

4.6.2  Análises Estatísticas 

 

Para comparação das médias da produção de mel das colméias foi 

utilizado o teste t de Student. No caso de amostras de tamanhos diferentes 

Conchran e Cox (1950) sugeriram um t crítico corrigido ao nível de 5%. A fórmula de 

t para comparação de duas médias é apresentada como: 

 

22

21

21 xx ss

xx
t




 onde: 

1x  = média da produção de mel no meliponário da Fazenda Escola 

 2x = média da produção de mel no meliponário de Vila Nova 
2

1x
s  = variância da produção de mel no meliponário da Fazenda Escola 

2

2xs  = variância da produção de mel no meliponário de Vila Nova 

 

O t crítico foi obtido pela fórmula: 

22

2

2

1

2

21

21

xx

xx

c
ss

tsts
t




  onde 

ct t crítico corrigido 

 1t  e 2t = valores de t crítico com respectivamente n1 – 1 e n2 – 1 graus de 

liberdade. 
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4.7 Herdabilidade 

 

Segundo Kerr et al. (1996) a grande maioria dos himenópteros são 

partenogenéticos arrenótocos, isto é, os machos originam-se de ovos não 

fecundados (“n” cromossomos) e as fêmeas de ovos fecundados (“2n” 

cromossomos). 

O fato dos machos serem haplóides leva a uma grande relação de 

parentesco entre as operárias irmãs, pois, eles contribuem com todo seu genoma 

para cada operária filha. 

A poliandria na Melipona compressipes fasciculata é um assunto ainda a 

ser estudado. Kerr et al. (1962) e Page e Kerr (1990) em observações e dissecação 

da espermateca com contagem de espermatozóides concluíram que as rainhas de 

Melipona são monândricas, nesse caso todas as operárias são irmãs completas e 

possuem ¾ de genes idênticos.   

 O método para obter a estimativa da herdabilidade foi o da correlação 

intraclasse entre irmãos completos e a característica estudada foi a produção de 

mel.  

Neste caso foram consideradas as operárias de uma colônia como irmãs 

completas. Segundo Vencovsky e Kerr (1982) colméias deste tipo são verdadeiros 

testes de progênie em que se avalia pela produtividade o valor genético aditivo da 

rainha. 

 O coeficiente de herdabilidade foi estimado pela fórmula: 

 h2 = t/r, onde: 

t = coeficiente de correlação intraclasse; 

r = coeficiente de coancestria de Malecot (1948), para irmãos completos é de  

¾. 

Então, h2 = 4.t/3  

O modelo estatístico usado foi: 

Yij =   + ai + eij 

Yij = Produção de mel 

  = efeito da média geral 

ai  = efeito da colméia  

eij = erro aleatório 
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A Tabela 5 apresenta o modelo da análise de variância em que foram 

estimados os componentes de variância para o cálculo do coeficiente de correlação 

intraclasse, o qual estima o grau de semelhança entre os irmãos dentro de uma 

família em relação às diferenças entre famílias. 
 

Tabela 5 – Modelo da análise de variância para obtenção de seus componentes, 
visando o cálculo do coeficiente de correlação intraclasse, em colméias 
de Melipona compressipes fasciculata. 

 

Fontes de Variação GL QM E(QM) 

Entre Colmeias C – 1 QM 2 kE 
2 2

C  

Dentro de Colmeias N - C QM1 
2

E  

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
 
GL: graus de liberdade 
QM: quadrado médio  
E (QM): esperança do quadrado médio. 
 

 
  
 O coeficiente de correlação intraclasse foi estimado a partir da análise de 

variância conforme modelo apresentado abaixo: 

t = 
22

2

EC

C






 

t = coeficiente de correlação intraclasse 

2

C  componente de variância de colméias 

2

E componente de variância ambiental 

k = número de observações por colméia  

Então o coeficiente de herdabilidade foi assim estimado: 

3/)(:4 2222

Ecch    

 O erro padrão da herdabilidade foi obtido pela fórmula: 

)1)(1(

])1(1[)1(2

3

4
)(

22
2






skk

tkt
hdp  

s = número total de observações  

k = número de observações por colméia  

t = coeficiente de correlação intraclasse 

Para o cálculo do coeficiente de herdabilidade, foi utilizado o pacote 

estatístico Bioestat 5.0. 
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5   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  Meliponicultura Migratória 

 

Após a instalação das colônias no meliponário, as mesmas tiveram suas 

entradas liberadas, no entanto, no momento em que as abelhas foram liberadas 

observou-se um grande conflito entre operárias das colmeias migrantes e operárias 

das colméias existentes no meliponário, resultando uma alta mortalidade de abelhas 

operárias. 

Dez dias após a instalação das colméias no meliponário observou-se que, 

onze colméias (40%) enfraqueceram e morreram (K05; K10; K18; K19; K21; K37; 

K38; K41; K42; K47; K50). Desta forma, os dados de produtividade de mel em São 

Bento foram tomados com base em 14 colônias. 

As tabelas 6 a 9 mostram as médias das produções de mel nos 

meliponários da Fazenda Escola da UEMA e de Vila Nova. 

No apêndice as tabelas 14 a 17 mostram a produção acumulada de mel 

dos meses em que as colônias foram alimentadas. 

  

Tabela 6 – Produção média de mel em gramas de colméias de Melipona compressipes 
fasciculata no meliponário da Fazenda Escola da UEMA, na cidade de São 
Bento (MA). 

ORD. COLMÉIAS 
PROD.DE MEL 

OUT/2005 
PROD. DE MEL 

NOV/2005 
PROD. MÉDIA DE MEL 

01 K 07 00,00 272,49 136,2450  192,6795 
02 K 13 303,90 408,79 356,3450  74,1684 
03 K 15 00,00 1670,75 835,3750 1181,3986 
04 K 20 71,18 31,97 51,5750 27,7256 
05 K 25 287,52 00,00 143,76 203,3073 
06 K 27 128,23 00,00 64,1150 90,6723 
07 K 30 85,90 227,82 156,8600 100,3525 
08 K 31 151,59 223,60 187,5950  50,9187 
09 K 34 913,00 672,71 792,8550  169,9106 
10 K 35 169,00 824,83 496,9150  463,7418 
11 K 39 609,67 560,26 584,9650  34,9381 
12 K 44 1004,40 1423,93 1214,1650  296,6525 
13 K 45 1002,67 1444,32 1223,4950  312,2937 
14 K 46 257,60 411,96 334,7800  109,1490 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
 

1x = 469,9318   405,7159 g 
2

1s = 164605,3854 

tt  2,160 para 13 gl, e  = 0,05 

tt  valor tabelado 
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Tabela 7 – Produção média de mel, em gramas, de colméias de Melipona compressipes 
fasciculata no meliponário de Vila Nova, na cidade de S. Luís (MA) 

 

ORD. COLMÉIAS 
PROD. DE MEL 

OUT/2005 
PROD. DE MEL 

NOV/2005 
PROD. MÉDIA DE MEL 

01 K 01 1030,89 127,54 579,2150   638,7649 
02 K 02 684,75 411,27 548,0100  193,3796 
03 K 03 297,52 451,22 374,3700  108,6823 
04 K 04 172,56 932,16 552,3600  537,1183 
05 K 06 733,49 614,57 674,0300  84,0891 
06 K 08 274,50 135,98 205,2400  97,9484 
07 K 09 1486,17 899,56 1192,8650  414,7959 
08 K 11 276,95 260,43 268,6900  11,6814 
09 K 12 335,62 654,44 495,0300  225,4398 
10 K 14 153,50 437,19 295,3450  200,5991 
11 K 16 962,65 344,68 653,6650  436,9708 
12 K 17 278,43 253,51 265,9700  17,6211 
13 K 22 842,52 635,04 738,7800  146,7105 
14 K 23 1662,68 589,58 1126,1300  758,7963 
15 K 24 337,15 684,30 510,7250  245,4721 
16 K 26 2036,59 1164,25 1600,42  616,8375 
17 K 28 918,94 760,36 839,6500  112,133 
18 K 29 128,37 383,35 255,8600  180,2981 
19 K 32 785,49 333,42 559,4550  319,6618 
20 K 33 547,39 110,65 329,0200  308,8218 
21 K 36 1417,03 753,20 1085,1150  469,3987 
22 K 40 447,11 187,57 317,3400  183,5225 
23 K 43 1636,54 784,38 1210,4600  602,5681 
24 K 48 2206,02 340,13 1273,0750  1319,3830 
25 K 49 1739,84 887,74 1313,79  602,5257 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 

 

2x = 690,5844   403,0239 
2

2s = 162428,2387 

tt  2,064 para 24 gl, e  = 0,05 

tt  valor tabelado. 
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Tabela 8 – Produção média de mel, em gramas, de colméias de Melipona compressipes 

fasciculata no meliponário da Fazenda Escola da UEMA, na cidade de São 

Bento (MA). 

 

ORD. COLMEIAS 
PROD.DE MEL 

OUT/2006 

PROD. DE MEL 

NOV/2006 

PROD. MÉDIA DE 

MEL 

01 K 07 396,15 0,0 198,0750  280,1204 

02 K 13 716,37 0,0 358,1850  506,5501 

03 K 15 1504,71 541,20 1022,955  681,3045 

04 K 20 1209,41 326,66 768,0350  624,1985 

05 K 25 1265,09 728,22 996,6550  379,6244 

06 K 27 865,20 135,07 500,1350  516,2799 

07 K 30 176,50 0,0 88,2500   124,8043 

08 K 31 1031,03 654,44 842,7350   266,2893 

09 K 34 124,94 0,0 62,4700   88,3459 

10 K 35 1228,05 198,00 713,0250   728,3553 

11 K 39 480,52 0,0 240,2600   339,779 

12 K 44 1439,77 380,36 910,0650  749,116 

13 K 45 1269,50 760,36 1014,930 360,0163 

14 K 46 1950,41 564,62 1257,515  979,9015 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
 

1x = 640,9493   394,5343 

2

1s = 155657,2947 

tt  2,160 para 13 gl, e  = 0,05 

tt  valor tabelado 
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Tabela 9 – Produção média de mel em colméias de Melipona compressipes fasciculata 

no meliponário de Vila Nova, na cidade de São Luís (MA). 

ORD. COLMEIAS 
PROD. DE 

MEL 
OUT 

PROD. DE 
MEL 
NOV 

PROD. MÉDIA DE MEL 
(gramas) 

01 K 01 1637,00 625,47 1131,2350  715,2597 
02 K 02 383,67 00,00 191,8350  271,2957 
03 K 03 487,13 85,52 286,3250  283,9812 
04 K 04 911,43 326,53 618,9800  413,5868 
05 K 06 841,98 490,59 666,2850  248,4703 
06 K 08 1485,88 568,57 1027,2250  648,6361 
07 K 09 524,03 433,83 478,9300  63,7810 
08 K 11 1563,11 1333,01 1448,0600  162,7053 
09 K 12 426,90 312,23 369,5650  81,0839 
10 K 14 1679,06 946,77 1312,9150  517,8072 
11 K 16 782,95 198,54 490,7450  413,2403 
12 K 17 702,48 560,82 631,6500  100,1687 
13 K 22 1198,37 510,73 854,5500  486,2349 
14 K 23 554,97 255,01 404,9900  212,1038 
15 K 24 1123,84 729,21 926,5250  279,0455 
16 K 26 1135,41 1126,45 1130,9300  6,3356 
17 K 28 79,91 00,00 39,9550  56,5049 
18 K 29 949,35 680,51 814,9300  190,0986 
19 K 32 1272,75 1885,54 1579,1450  433,308 
20 K 33 1690,78 899,54 1295,1600  559,4912 
21 K 36 650,32 91,52 370,9200  395,1313 
22 K 40 822,42 466,52 644,4700  251,6593 
23 K 43 1028,18 1134,11 1081,1450  74,9038 
24 K 48 112,36 73,06 92,77  27,7893 
25 K 49 871,87 865,59 868,73  44,406 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
 

2x  750,3188   427,5090 

2

2s 182763,9334 

tt  2,064 para 24 gl, e  = 0,05 

tt  valor tabelado 

 

 
 

 

 

 

 



37 
 

As representações gráficas 7 e 8 apresentam as variações da produção 

média de mel em torno da média geral em cada meliponário, nas colméias com a 

abelha Melipona compressipes fasciculata, nos anos de 2005 e 2006. 
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Figura 8 – Representação gráfica da produção média de mel em 14 colméias com 

Melipona compressipes fasciculata, em São Bento (MA), em outubro e 

novembro de 2005 e de 2006. 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
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Figura 7 – Representação gráfica da produção média de mel em 25 colmeias com 
Melipona compressipes fasciculata, em São Luís (MA), em outubro e 
novembro de 2005 e de 2006 

Fonte: BARROS, J. R. S. 
(2006). 
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Pela análise dos dados das tabelas 6 e 7, foram obtidos os valores de  

6331.1t  e 1276.2ct  e concluiu-se que como ctt   a produção média de mel dos 

Meliponários da Vila Nova (São Luís) e da Fazenda Escola da UEMA (São Bento) 

não diferiram significativamente pelo teste t de Student ao nível de 5% de 

probabilidade para o período avaliado (outubro e novembro de 2005). 

Analisados os dados das tabelas 8 e 9, foram obtidos os valores de  

0073.0t  e 1239.2ct  verificando-se que, como ctt 
 
a produção média de mel dos 

meliponários de Vila Nova e da Fazenda Escola da UEMA não difere 

significativamente pelo teste t de Student ao nível de 5% de probabilidade para o 

período avaliado, outubro e novembro de 2006. 

O fato dos dados não terem diferido significativamente nas duas situações 

acima, deve-se ao potencial nectarífero de São Luís e de São Bento terem sido 

satisfatórios para produção de mel, muito embora, os pastos apícolas sejam 

diferentes.   

Nos períodos em que foram coletados os dados nos meliponários de São 

Bento e São Luís a florada disponível está apresentada na tabela 10. 

 

Tabela 10  Florada apícola predominante nos meliponários de Vila Nova em São Luís 

(MA) e da Fazenda Escola da UEMA em São Bento (MA) durante a 

produção de mel por Melipona compressipes fasciculata.  

 

Meliponário Espécie Fonte 

Vila Nova Avicennia nítida Kerr (1987) 

 

Fazenda Escola 

Turnera ulmifolia  Kerr (1987) 

Mimosa pudica Silva (2006) 

Gustavia augusta  Silva (2006) 

Mimosa caesalpinifolia Silva (2006) 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 

 

Na figura 7, que corresponde à produção média de mel das 25 (vinte  

cinco) colmeias de M. c. fasciculata, localizadas no meliponário de Vila Nova, nos 

meses de outubro e novembro de 2005 e 2006, observa-se variação na produção 

em cada colméia e em cada ano, ou seja, aquelas que tiveram um bom rendimento 

em 2005 não repetiram em 2006. A média geral da produção de mel em 2006 foi 
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maior do que em 2005. Observa-se ainda que, em 2006 doze colméias tiveram uma 

produção média superior à média geral, enquanto que, em 2005 apenas nove 

colméias tiveram produção acima da média. 

A figura 8 correspondentes a produção média de mel de 14 colmeias de 

M. c. fasciculata, alojadas no meliponário da Fazenda Escola da UEMA, que nos 

meses de outubro e novembro de 2005 e de 2006 pôde ser observada variação na 

produção de mel nas colmeias desse meliponário. Aquelas que tiveram uma boa 

produção em 2005 não repetiram o mesmo desempenho em 2006. 

Tanto no meliponário de Vila Nova como no da Fazenda Escola, da UEMA, a 

média geral da produção de mel de 2006 foi superior a de 2005, fato que pode ser 

justificado pela excelente floração de Avicennia nítida, localizada nas proximidades 

do meliponário de Vila Nova e de Turnera ulmifolia, na Fazenda Escola da UEMA. 

A explicação para a não repetibilidade de produção das colméias seja, 

possivelmente, tanto pela variação ambiental, como também pela possibilidade das 

rainhas se terem acasalado com mais de um macho, como ocorre em Apis mellifera. 

Nesse caso, as operárias originadas durante o período de produção de mel (2005 e 

2006) seriam meias irmãs (filhas de zangões diferentes), e talvez os distintos tipos 

de sêmen estivessem na espermateca da rainha formando blocos. 

O primeiro trabalho descrito sobre migração de melíponas foi realizado 

por Kerr (1987) realizou um trabalho de meliponicultura migratória com a M. 

compressipes fasciculata, em uma migração de São Luís (MA) a Belém (PA) (ida e 

volta) e de São Luís (MA) a Carajás (PA) (ida), avaliou a baixa mortalidade, tanto de 

abelhas adultas como larvas. Neste trabalho o autor avaliou a mortalidade das 

abelhas não estimou a produção. 

Barros e Krogh (1990) realizaram um experimento de meliponicultura 

migratória com a abelha M. c. fasciculata transferindo de São Luís (MA) para cidade 

de Urbano Santos (MA) 25 colônias, e, em 150 dias obtiveram um aumento médio 

de 1 quilo por colônia (peso bruto). Os autores avaliaram a produção total da 

colônia: mel, geoprópolis, cria e pólen.  

Barros (1994) realizou três experimentos de meliponicultura migratória 

com a abelha Melipona scutellaris. Os experimentos foram realizados a partir da 

cidade de Jaboticabal (SP): a primeira migração foi para uma florada de laranja na 

cidade de Monte Alto (SP), a segunda também para florada de laranja na cidade de 

Bebedouro (SP) e a terceira para florada de eucaliptos na cidade de Luiz Antonio - 
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SP. Constatou-se para as três migrações que as médias de peso total das colméias 

ao final de cada florada foram significativamente maiores que as médias de peso 

total do início. Apenas na segunda migratória houve coleta de mel, para um período 

de 67 dias foram extraídos 646,00 ± 296,80 gramas, por colmeia. 

 

5.2 Herdabilidade 

 

A análise de variância da produção de mel das colmeias, que nos permitiram 

obter os componentes de variância usados no cálculo do coeficiente de 

herdabilidade ( 2h ) é apresentada nas tabelas 11 e 12. Verifica-se que em ambas as 

tabelas os resultados do teste F não foram significativos (F= 1,0751 e F=1,7455) ao 

nível de 5% de probabilidade (P>0,05), indicando que a diferença entre colmeias foi 

casual. 

 

Tabela 11 – Resumo da análise de variância da produção de mel em 25 colmeias com 

Melipona compressipes fasciculata, no meliponário de Vila Nova, São Luís 

(MA) em 2005 e 2006. 

Fontes de variação                   G.L.               Quadrado médio              F  

Entre Colmeias 

Dentro de 

Colmeias 

      24  

     75 

    6349800,00 

18458000,00 

   1,0751 

   Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
 

     p = 0,3915 

 

Tabela 12 – Resumo da análise de variância da produção de mel em 14 colmeias de 

Melipona compressipes fasciculata, no meliponário da Fazenda Escola da 

UEMA, São Bento (MA) em 2005 e 2006. 

Fontes de variação              G.L.                     Quadrado médio               F  

Entre Colméias 

Dentro de 

Colmeias 

13 

42 

5146100,00 

9524900,00 

        1,7455 

 

   Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
    

   p = 0,0862 
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Os dados referentes às estimativas dos coeficientes de herdabilidade )( 2h  

são encontrados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Estimativas do coeficiente de herdabilidade para produção de mel de M. 

compressipes fasciculata em 2005 e 2006. 

 

Caráter Local t 2h  )( 2hdp  2

G  2

F  

Prod. Mel São Luís 0,0184 0,024 0,115 4617,5 250727,5 

São 

Bento 

0,1571 0,2094 0,187 42267,5 269047,5 

   Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 

 

Os coeficientes de correlação intraclasse (t) são relativamente baixos 

(0,0184 e 0,1571), o que mostra que a maior parte da variabilidade observada nas 

populações analisadas foi dentro das colméias do que entre elas. Isto pode ser 

explicado em decorrência das variações ambientais, ou pela possibilidade de 

múltiplo acasalamento da rainha. Esses valores ( 2h = 0,024 e 0,2094) das 

estimativas do coeficiente de herdabilidade para produção de mel em colméias de M. 

compressipes fasciculata, refletem a grande influência do ambiente. Os baixos 

valores do coeficiente de herdabilidade significam que a variação do caráter na 

população depende em apenas 2,4% e 20,94% das variações genotípicas e em 

97,6% e 79,06% de outras variações não genéticas, para os locais avaliados. 

A importância da estimativa de herdabildade é porque ela indica que tipo 

de seleção deve ser adotado em programas de melhoramento genético em abelhas, 

além de antever o progresso genético à seleção. 

A herdabilidade varia com a espécies animal, com a mesma espécie em 

diferentes condições e de local para local, portanto a herdabilidade só é válida para 

as condições em que foi estimada. 

Barros (2006) estimou a herdabilidade realizada para produção bruta 

(mel, pólen, cria e geoprópolis) em Melipona scutellaris, e obteve uma estimativa 

baixa ( 166,02 h ), sugerindo também grande influência do ambiente. 

Outros estudos foram também realizados para obter a estimativa do 

coeficiente de herdabilidade em Apis mellifera, entre eles Hellmich; Kulincevic; 



42 
 

Rothenbuler (1985) encontraram o valor de herdabilidade ( 2h 0,063) para a 

produção de mel similar ao obtido neste trabalho para M. c. fasciculata (Tabela 16). 

No entanto, El Bamby (1967) e Bar-Cohen; Alpern; Bar-Anan (1978) usando o 

método de regressão para estimar a herdabilidade, obtiveram valores mais elevados 

( 2h 0,90 e 2h  0,54).  

Ainda em relação a este aspecto, com exceção do trabalho de Soller e 

Bar-Cohen (1967) que detectaram um valor mais elevado da herdabilidade 

( 2h 0,58) para produção de mel, os demais valores encontrados também foram 

baixos 2h 0,23 (Pirchner et al.,1962) e  2h 0,16-0,19 (VESELY E SILER, 1963). 

Isto significa que a produção de mel é altamente influenciada pelo ambiente, ou seja, 

pelo potencial nectarífero de uma região.  

Apesar das diferenças obtidas nesse estudo para a herdabilidade da 

produção de mel nos dois meliponários, as estimativas são consideradas baixas, 

comparadas com outras encontradas na literatura para Apis mellifera.  
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6   CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente trabalho permitem concluir que: A produção 

média de mel para os meliponários de Vila Nova e Fazenda Escola da UEMA não 

mostrou diferença significativa, indicando que o potencial nectarífero nos dois locais 

é semelhante para uma boa produção de mel.  

O coeficiente de correlação intraclasse (t) para os dois meliponários foi 

relativamente baixo, mostrando que maior parte da variabilidade observada foi 

dentro das colméias do que entre elas. 

A estimativa da herdabilidade foi baixa, indicando que maior parte da 

variabilidade fenotípica observada não é herdável, refletindo a grande influência do 

ambiente. 

Devido aos constantes desmatamentos, a flora apícola para as abelhas 

nativas tem se tornado escassa, isto torna a prática da meliponicultura migratória, 

tanto para o meliponicultor como para o agricultor, uma alternativa de manejo, pois 

ambos serão beneficiados, com a produção de mel e a polinização. 

Considerando esses resultados observou-se que a meliponicultura 

migratória pode contribuir para a conservação das espécies de abelhas, bem como 

das plantas que serão polinizadas por essas espécies.  
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Tabela 14 – Produção média de mel em gramas de colméias de Melipona 

compressipes fasciculata no meliponário da Fazenda Escola da UEMA, na 

cidade de São Bento (MA). 

 

ORD. COLMÉIAS 
PROD. DE MEL 

ACUMULADA   

PROD.DE MEL 

OUT/2005 

PROD. DE MEL 

NOV/2005 

01 K 07 239,90 00,00 272,49 

02 K 13 27,37 303,90 408,79 

03 K 15 399,86 00,00 1670,75 

04 K 20 407,35 71,18 31,97 

05 K 25 1417,27 287,52 00,00 

06 K 27 131,00 128,23 00,00 

07 K 30 677,39 85,90 227,82 

08 K 31 457,57 151,59 223,60 

09 K 34 568,10 913,00 672,71 

10 K 35 367,45 169,00 824,83 

11 K 39 428,70 609,67 560,26 

12 K 44 396,80 1004,40 1423,93 

13 K 45 263,06 1002,67 1444,32 

14 K 46 275,20 257,60 411,96 

 MÉDIA 432,644 356,047 583,816 

 D. PADRÃO 316,403 
 

355,213 
 

583,816 
 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
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Tabela 15 – Produção média de mel, em gramas, de colméias de Melipona 

compressipes fasciculata no meliponário de Vila Nova, na cidade de S. Luís (MA) 

ORD. COLMÉIAS 
PROD. DE MEL 

ACUMULADA 

PROD. DE MEL 

OUT/2005 

PROD. DE MEL 

NOV/2005 

01 K 01 1198,12 1030,89 127,54 

02 K 02 782,44 684,75 411,27 

03 K 03 1166,06 297,52 451,22 

04 K 04 3483,40 172,56 932,16 

05 K 06 1129,88 733,49 614,57 

06 K 08 603,60 274,50 135,98 

07 K 09 1461,35 1486,17 899,56 

08 K 11 686,17 276,95 260,43 

09 K 12 592,60 335,62 654,44 

10 K 14 976,44 153,50 437,19 

11 K 16 1502,12 962,65 344,68 

12 K 17 870,23 278,43 253,51 

13 K 22 748,22 842,52 635,04 

14 K 23 2504,82 1662,68 589,58 

15 K 24 1095,08 337,15 684,30 

16 K 26 2304,81 2036,59 1164,25 

17 K 28 1592,81 918,94 760,36 

18 K 29 472,23 128,37 383,35 

19 K 32 847,39 785,49 333,42 

20 K 33 781,36 547,39 110,65 

21 K 36 2788,46 1417,03 753,20 

22 K 40 902,26 447,11 187,57 

23 K 43 1752,67 1636,54 784,38 

24 K 48 1640,82 2206,02 340,13 

25 K 49 1341,03 1739,84 887,74 

 MÉDIA 1328,974 855,708 525,460 

 D. PADRÃO 735,901 622,131 281,110 
Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
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Tabela 16 – Produção média de mel, em gramas, de colméias de Melipona 

compressipes fasciculata no meliponário da Fazenda Escola da UEMA, na 

cidade de São Bento (MA). 

 

ORD. COLMÉIAS 

PROD. DE 

MEL 

ACUMULADA 

PROD.DE MEL 

OUT/2006 

PROD. DE MEL 

NOV/2006 

01 K 07 874,87 396,15 0,0 

02 K 13 931,32 716,37 0,0 

03 K 15 2076,25 1504,71 541,20 

04 K 20 939,20 1209,41 326,66 

05 K 25 1403,50 1265,09 728,22 

06 K 27 2391,88 865,20 135,07 

07 K 30 890,73 176,50 0,0 

08 K 31 598,90 1031,03 654,44 

09 K 34 860,25 124,94 0,0 

10 K 35 1636,74 1228,05 198,00 

11 K 39 1806,04 480,52 0,0 

12 K 44 1510,20 1439,77 380,36 

13 K 45 2320,54 1269,50 760,36 

14 K 46 875,27 1950,41 564,62 

 MÉDIA 1365,406 975,546 306,352 

 D. PADRÃO 578,199 518,221 285,774 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 
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Tabela 17 – Produção média de mel em colméias de Melipona compressipes 

fasciculata no meliponário de Vila Nova, na cidade de São Luís (MA). 

ORD. COLMÉIAS 

PROD. DE 

MEL 

ACUMULADA 

PROD. DE 

MEL 

OUT/2006 

PROD. DE MEL 

NOV/2006 

01 K 01 125,97 1637,00 625,47 

02 K 02 390,46 383,67 00,00 

03 K 03 739,03 487,13 85,52 

04 K 04 532,42 911,43 326,53 

05 K 06 545,73 841,98 490,59 

06 K 08 390,00 1485,88 568,57 

07 K 09 750,37 524,03 433,83 

08 K 11 349,45 1563,11 1333,01 

09 K 12 655,12 426,90 312,23 

10 K 14 473,57 1679,06 946,77 

11 K 16 52,68 782,95 198,54 

12 K 17 222,55 702,48 560,82 

13 K 22 196,02 1198,37 510,73 

14 K 23 150,27 554,97 255,01 

15 K 24 392,61 1123,84 729,21 

16 K 26 98,99 1135,41 1126,45 

17 K 28 205,22 79,91 00,00 

18 K 29 274,22 949,35 680,51 

19 K 32 371,52 1272,75 1885,54 

20 K 33 282,04 1690,78 899,54 

21 K 36 453,78 650,32 91,52 

22 K 40 164,90 822,42 466,52 

23 K 43 650,32 1028,18 1134,11 

24 K 48 595,15 112,36 73,06 

25 K 49 320,50 871,87 865,59 

 MÉDIA 375,315 916,646 583,986 

 D. PADRÃO 199,002 457,969 450,637 

Fonte: BARROS, J. R. S. (2006). 


