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RESUMO - A apicultura e a meliponicultura, atualmente, são atividades agropecuárias 

consideradas altamente sustentáveis. A flora apícola de uma região é muito importante 

para o fornecimento de recursos para as abelhas e imprescindível preservação do 

mesmo. O objetivo dessa foi fazer um levantamento preliminar das espécies apícolas 

visitadas por duas espécies de abelhas no entorno de apiários de Bambuí-MG. O 

presente levantamento está sendo desenvolvido em três fazendas apícolas da região com 

fitofisionomias de cerrado.  Foram selecionados 10 parcelas onde se analisa o 

comportamento das abelhas. Foram herborizadas, até o momento, 22 espécies de plantas 

apícolas, pertencentes a 15 famílias, sendo a mais representativa a Asteraceae. A 

diversidade florística da região, até agora estudadas contribui significativamente para o 

sucesso da atividade apícola. Faz-se necessário mais coletas botânicas com o intuito de 

aumentar o conhecimento do tema. 
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INTRODUÇÃO 
 

A apicultura e a meliponicultura, atualmente, desperta muito interesse em 

diversos segmentos da sociedade sendo uma das poucas atividades agropecuárias que 

preenchem os requisitos da sustentabilidade (PAXTON, 1995; ALCOFORADO-

FILHO, 1998).  

A flora apícola de uma região é muito importante para o fornecimento de 

recursos para as abelhas como, pólen e principalmente néctar (NOGUEIRA-NETO, 

1953; LIMA, 2003). Como as colônias dependem destes recursos para seu 

desenvolvimento, é imprescindível o conhecimento dos recursos florais locais (SILVA 

et al, 2014), cuja a quantidade e qualidade dependem das espécies vegetais endêmicas 

(SILVA et al, 2012) Além das poucas informações regionais referentes às fontes de 



obtenção de recursos pelas abelhas, a apicultura e a meliponicultura ainda enfrentam 

outras dificuldades que vem se perdendo, tanto pelo desmatamento, quanto outras ações 

antrópicas degradantes ambientais(PAIVA, 1999; FREITAS, 2009). 

O objetivo deste trabalho foi determinar as espécies apícolas visitadas pelas 

abelhas Apis mellifera e Tetragonisca angustula nas fitofisionomias de cerrado 

encontradas no entorno de três apiários da região de Bambuí-MG. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

            O presente levantamento está sendo desenvolvido em três locais diferentes em 

fazendas apícolas e meliponícolas da região em fitofisionomias de cerrado. Os locais 

selecionados no estudo foram na fazenda Retiro (de propriedade da empresa 

Natucentro) e na Fazenda Varginha – Campus do IFMG, ambos em Bambuí-MG e o 

outro, no município vizinho de Tapiraí-MG na fazenda Caatinga apiário/meliponário. 

           As coletas foram realizadas de setembro de 2015 e a finalização em agosto de 

2016, em intervalos de 15 dias. Os procedimentos de coleta são baseados conforme 

método proposto por Sakagami et al, (1967, 1971) com algumas modificações. Este 

método consiste na coleta de plantas visitadas por abelhas ao longo de uma trilha de até 

3000 m de extensão. Foram montadas 10 parcelas de 150m
2
 (10mx15m), de 20 m uma 

da outra, onde são registrados o comportamento das abelhas Apis mellifera e 

Tetragonisca angustula. 

Tudo está sendo feito por meio de observações visuais diretas, a olho e/ou com 

auxílio de binóculo e registrado com câmera digital. 

As plantas coletadas foram herborizadas conforme metodologia de MORI et al. 

(1989) e foram depositadas no Herbário da Empresa de Pesquisa Agropecuária de 

Minas Gerais (PAMG/EPAMIG). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO 
 

Foram coletadas e identificadas, até o momento, 22 espécies de plantas apícolas, 

pertencentes a 15 famílias, sendo a mais representativa a Asteraceae com 6 espécies, 

seguidas de Amaranthaceae e Poaceae com duas espécies cada seguida das demais 

espécies. (Tabela 1). A predominância da família Asteraceae confirma a observação de 

alguns trabalhos que indicam a família Asteraceae como uma das mais ricas em número 

de espécies em diferentes regiões, assim como apresentado em vários outros estudos 

(MARCHINI et al., 2001; SALOMÉ e ORTH, 2004; GARCIA, et al, 2008).  



Tabela 1 – Plantas visitadas pelas abelhas Apis melífera e Tetragonisca angustula (levantamento preliminar) 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME VULGAR HÁBITO 
REGISTRO 

PAMG 

AMARANTHACEAE Amaranthus spinosus L. Caruru-de-espinho Erva 57978 

Amaranthus viridis L Caruru-de-macha Erva 57979 

APIACEAE Foeniculum vulgare Mill Funcho Erva 57996 

APOCYNACEAE Asclepias curassavica L. Erva-de-leite Erva 57985 

ASPHODELACEAE Bulbine frutescens (L.) Willd Cebolinha-de-jardim Erva 57989 

ASTERACEAE Baccharis trinervis Pers. Assa-peixe-branco Arbusto 57987 

Bidens pilosa L. Picão preto Erva 57990 

Chromolaena maximilianii (Schrad. R.M.Kin e 

H.Rob. Mata pasto Arbusto 57986 

Partenium hysterophorus L. Losna-branca Erva 57982 

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski Margaridinha Erva 57976 

Tridax procumbens L. Fazendeiro Erva 57991 

BIXACEAE Bixa orellana L. Urucum Árvore 57993 

CURCUBITACEAE Momordica charantia L. Melão-de-são-caetano Escandente 57984 

EUPHORBIACEAE Ricinus communis L. Mamona Arbusto 57992 

LAMIACEAE Leonurus sibiricus L. Mané-turé Erva 57983 

LYTHRACEAE Lagerstroemia indica L. Resedá Árvore 57981 

MALPIGHIACEAE Malpighia emarginata DC. Acerola Árvore 57988 

MELASTOMATACEAE Miconia sp. Pixirica Árvore 57994 

MYRTACEAE Callistemon citrinus (Curtis) Skeels Escova-de-garrafa Árvore 57995 

POACEAE Brachiaria brizantha (Hochst. Ex A. Rich.) Stapf Brachiaria Erva 57997 

Paspalum notatum Fluggé Grama-batatais Erva 57980 

POLYGONACEAE Polygonum hydropiperoides Michx Pimenta-do-brejo Erva 57977 



As espécies mais abundantes visitadas foram: Bidens pilosa L., Partenium 

hysterophorus L., Leonurus sibiricus L., Tridax procumbens L., Amaranthus viridis L. e 

Amaranthus spinosus L., que formam populações numerosas em áreas próximas a 

baixios (terrenos próximos ao curso de pequenos riachos intermitentes, alimentados 

pelas chuvas e olhos-d’água), beiras de estradas, áreas abandonadas de agricultura e 

pastejo contribuindo sobremaneira para manter o pasto das abelhas na entressafra 

(CHAVES, BARROS E ARAÚJO, 2007). 

Quanto ao hábito de crescimento, as espécies apícolas da área estudada podem 

apresentar-se como ervas (13), arbustos (3), árvores (5), escandente (1). Sendo que o 

estrato herbáceo é provavelmente o maior contribuinte de recursos da região, reforçando 

a importância desse estrato como fonte apícola (ARAUJO et al. 2002). 

 

CONCLUSÕES 
 

1. Através da observação direta Asteraceae se mostrou como a família mais atrativa para 

o forrageamento das abelhas A. mellifera e T. ungustula. Este serve para entender qual 

melhor local para alocação de colméias e auxilia na melhor estratégia para recuperar 

áreas degradadas visando espécies com potencial apícola e meliponícola.  

2. As plantas herbáceas, em grande parte espontâneas, foram as que mais apresentaram 

visitação das espécies de abelhas estudadas, mostrando o valor destas plantas, muitas 

vezes rejeitadas ou até mesmo eliminadas em muitas atividades agrícolas. 

3. A diversidade florística da região, até agora estudadas contribui significativamente 

para o sucesso da atividade apícola e meliponícola dos municípios estudados para isso 

faz-se necessário mais coletas botânicas com o intuito de aumentar o conhecimento da 

diversidade da flora apícola e meliponícola regional. Esta atividade de coleta e 

identificação está sendo realizada com previsão de término em agosto deste ano, sendo 

base para a confecção de um calendário apícola para a região. 
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