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Ao longo dos anos a produção apícola vem se destacando no cenário da produção animal e 

apresentando crescimento constante. Com a produção intensificada, a apicultura deixa de 

ser uma fonte de renda extra e passa a ser a única e principal fonte para vários produtores. 

Dessa forma, a apicultura necessita de algumas intervenções para que a produção apresente 

os resultados e o retorno esperado. As abelhas, assim como os demais animais, necessitam 

de nutrientes para seu desenvolvimento e manutenção dos enxames, nutrientes esses que 

também são necessários para que ocorra a deposição do mel e demais co-produtos que 

serão coletados e comercializados posteriormente. Uma das intervenções usada é a 

alimentação artificial, uma ferramenta eficaz em épocas do ano quando as fontes naturais de 

alimento para as abelhas são diminuídas e consequentemente as colmeias são 

enfraquecidas, causando uma diminuição progressiva da produção de mel. A alimentação 

artificial pode ser proteica ou energética; uma é considerada um alimento estimulante e a 

outra fornece energia à colmeia. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados uma vez 

que alguns alimentos são considerados tóxicos as abelhas ou podem gerar resíduo no mel, 

acarretando na não conformidade com os padrões exigidos pela legislação, inviabilizando a 

comercialização. Neste contexto, o objetivo foi avaliar o desenvolvimento e o crescimento 

geral das colmeias, assim como a qualidade do mel de abelhas suplementadas com o açúcar 

do tipo VHP. As colmeias foram alocadas no município Guatambu (SC), em maio de 2018, 

permanecendo até o presente momento. Foram utilizadas recrias do modelo Langstroth 

contendo 10 quadros cada, padronizadas quanto ao número de favos contendo cria, mel e 

pólen, distribuindo-se cinco colônias por tratamento. As dietas testadas consistem em dieta 



controle, onde as colônias não receberam nenhum tipo de suplementação (energética ou 

proteica); dieta líquida, onde as colônias receberam xarope de açúcar cristal na proporção de 

50:50 (água: açúcar cristal) e dieta com açúcar VHP in natura. As variáveis analisadas na 

etapa a campo foram o mapeamento das áreas de cria (Figura 1), pesagem das colônias e 

consumo do alimento. Para o mapeamento foram registradas fotos de ambos os lados de 

cada quadro, diferenciando suas áreas em: área de cria aberta e fechada (operculada), de 

operárias e zangões, além da reserva de alimento (Figura 1), segunda metodologia descrita 

por Silva e Freitas (2004). A pesagem de cada colônia foi feita inicialmente com balança do 

tipo pendular, seguindo a pesagem mensal. As variáveis físico-químcas analisadas na etapa 

laboratorial foram realizadas no laboratório de Morfofisiologia Vegetal do Departamento de 

Zootecnia da UDESC Oeste. A extração foi realizada mediante desoperculação dos favos e 

a extração do mel via centrifugação. Os resultados obtidos são preliminares e, devido a 

problemas no desenvolvimento dos  
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enxames, estes foram readequados e reiniciamos um novo período experimental, iniciando a 

alimentação dos enxames de acordo com o sorteio. Outra dificuldade encontrada foi a 

necessidade de realizar a troca de cera, pois os favos encontravam-se fora do padrão e muito 

escuros, o que dificultou a visualização. Houveram muitas quebras e dificuldades na 

readequação aos caixilhos do tipo padrão. Como demonstrado na figura abaixo, a postura da 

rainha não está regular, o que sugere que esta esteja com a idade avançada, apresentando 

postura reduzida. Também podemos constatar a presença de grande quantidade de pólen na 

maioria dos favos, que constituem um estímulo para a postura da rainha devido a quantidade de 

proteína que este alimento fornece.  

Tabela 1. Valores medidos da área de cria, segundo as divisões realizadas.  

Tipo de alvéolo 
Quantidade Dimensão (mm) Área total  

(mm)  

Operária  

Cria fechada (pupa) 594 4.85 2880,9 Cria aberta (larva) 153 4.85 742,05 Cria aberta (ovo) 63 

4.85 305,55  

Cria nascendo 0 4.85  

Zangão  

Cria fechada (pupa) 0 6,0 Cria aberta (larva) 0 6,0 Cria aberta (ovo) 0 6,0 Cria nascendo 0 6,0 

Realeira 0 -  

Pólen 
156 4.85 756,6  

Mel 
Aberto (verde) 0 4.85 0  

Fechado (maduro) 
576 4.85 2793,6  

Vazio 
520 4.85 2522  
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Figura 1. Registros dos favos avaliados nas colmeias anteriormente a suplementação: área de 

cria aberta (ovo ou larva) (A), área de cria fechada (pupa) (F), reserva de alimento (mel e 

pólen) (M e P).  
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