
533Efeito tóxico de alimentos alternativos para abelhas Apis mellifera.

Ciência Rural, v.37, n.2, mar-abr, 2007.

Ciência Rural, Santa Maria, v.37, n.2, p.533-538, mar-abr, 2007

ISSN 0103-8478

Efeito tóxico de alimentos alternativos para abelhas Apis mellifera

Fábia de Mello PereiraI   Breno Magalhães FreitasII   José Maria Vieira NetoIII

Maria Teresa do Rêgo LopesIII   Alessandra de Lima BarbosaIII

Ricardo Costa Rodrigues de CamargoIII

Valdenir Queiroz RibeiroIII

Renato Santos RochaIII

Toxic effect of alternative feeds for honeybees Apis mellifera

RESUMO

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de
avaliar a existência de efeito tóxico em alimentos protéicos
alternativos fornecidos para abelhas Apis mellifera. Medindo-
se o tempo médio de mortalidade e o índice de mortalidade de
abelhas confinadas, avaliou-se a existência de efeito tóxico
do: (a) feno das folhas de mandioca (Manihot esculenta); (b)
feno das folhas de leucena (Leucaena leococephala); (c)
farinha de vagem de algaroba (Prosopis juliflora); (d) farinha
de vagem de bordão-de-velho (Pithecellobium cf. saman); (e)
farelo de babaçu (Orbygnia martiana) e (f) sucedâneo do leite
para bezerros da marca Purina®. O tempo médio de
mortalidade variou de 4,46 a 11,74 e o índice de mortalidade
variou de 4,58 a 12,80. Durante o experimento, obsevou-se
que as abelhas alimentadas com farinha de bordão-de-velho
ficavam envoltas em uma crosta de alimento, morrendo
asfixiadas posteriormente. Os resultados demonstraram que a
farinha de bordão-de-velho não deve ser fornecida às abelhas.
Não foi observado efeito tóxico nos demais alimentos estudados.

Palavras-chave: Apis mellifera, toxicidade, alimentação
alternativa.

ABSTRACT

The objective of this research was to study toxic
effects of alternative feeds for honeybees Apis mellifera. The
average mortality time and the mortality index of cagged
honeybees were assessed to evaluate any possible toxic effect of:
(a) cassava hay (Manihot esculenta); (b) leucaena hay
(Leucaena leococephala); (c) mesquite pod meal (Prosopis
juliflora); (d) “bordão-de-velho” pod meal (Pithecellobium
cf. saman); (e) babassu bran (Orbygnia martiana) and (f)
succedaneous for calfskin from Purina®. The mortality time
average varied from 4.46 to 11.74 and the mortality index

varied between 4.58 and 12.80. It was obseved that honeybees
fed with “bordão-de-velho” pod meal got involved by stichy
layer of food and died asphyxiated. Results showed that the
flour of Pithecellobium cf. saman should not be used for feeding
honeybees, considering the early mortality of workers fed with
this meal. The other food studied did not show any toxic effect.
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INTRODUÇÃO

Por ser capaz de aproveitar a mão-de-obra
familiar, gerar renda e fixar o homem no campo,
aproveitando o potencial da vegetação da Caatinga no
semi-árido, a apicultura é uma atividade crescente no
Nordeste do Brasil, onde se caracteriza por ser praticada
por pequenos apicultores ligados à agricultura familiar.
Esses produtores, em geral descapitalizados, não vêem
a atividade apícola como uma ocupação principal, mas
somente como um complemento da renda (PEREIRA et
al., 2000; PEREIRA, 2002).

Apesar do potencial florístico do Nordeste,
para a manutenção de uma apicultura produtiva e
rentável, torna-se necessário o fornecimento de
alimento protéico e energético no período da estiagem
(PEREIRA, 1997), que pode se prorrogar por seis a oito
meses consecutivos (CEPRO, 1992). A alimentação
mantém as colônias populosas, garantindo maior
produção na safra seguinte. Sem o fornecimento do
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alimento, além do comprometimento da produção, os
apicultores correm o risco de perder suas colônias, que
abandonam as colméias em busca de condições
ambientais mais favoráveis (FREITAS, 1991; LIMA,
1995).

Segundo SOUSA et al. (2000), o percentual
de abandono das colméias na região da Caatinga,
causado pela indisponibilidade de néctar e pólen, é de
31,25%. Devido a essas condições adversas de clima e
florada, os apicultores buscam informações com
técnicos e pesquisadores sobre opções de alimentos
artificiais para minimizar o problema quando necessário.
Contudo, a descapitalização dos apicultores, que, em
geral, não possuem recursos para adquirir rações
comerciais ou outros tipos de alimentos, é um empecilho
para esse manejo. Faz-se necessário, assim, o
desenvolvimento de uma ração formulada com
ingredientes regionais de fácil aquisição ou produção
para esses apicultores.

Enquanto não dispõe de uma alternativa
satisfatória, os apicultores têm buscado amenizar o
problema da estiagem por conta própria, fornecendo
às abelhas rapadura de cana-de-açúcar, xarope de água
e açúcar, farelo de soja, achocolatado em pó, farinha
láctea, ração de postura para galinha, sucedâneo de
leite para bezerro e ração de codorna (PEREIRA  et al.,
2000; PEREIRA, 2002).

Contudo, boa parte desses produtos é
ministrada sem que haja um respaldo de pesquisas
sobre a viabilidade deste fornecimento e uma análise
sobre a existência de um possível efeito tóxico do
alimento para as abelhas. HAYDAK (1945) observou
que a maioria das larvas dos núcleos de Apis mellifera
alimentadas com leite em pó e farinha de soja na
proporção de 1:4 morriam antes de 2,5 dias após a
eclosão. BARKER (1977) considerou que 40% dos
açúcares contidos na soja são tóxicos para as abelhas
e SYLVESTER (1979) verificou que a adição de 10% de
lactose ou galactose em xarope de açúcar reduz a
aceitação do alimento e aumenta a mortalidade das
abelhas.

Ao fornecer alimento às abelhas sem um
prévio conhecimento sobre a existência da toxicidade,
o apicultor poderá prejudicar suas atividades, matando
suas colônias. Com a intenção de contribuir para evitar
esse problema, desenvolveu-se esta pesquisa para
avaliar o efeito tóxico de alguns alimentos alternativos
fornecidos às abelhas Apis mellifera.

MATERIAL  E  MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida entre janeiro e
agosto de 2003 no Núcleo de Pesquisas com Abelhas

(NUPA) da Embrapa Meio-Norte, Teresina, Piauí,
situado a 79m de altitude, 5°05’ S de latitude e 42°49’ W
de longitude (CEPRO, 1992). Foi avaliado o eventual
efeito tóxico do feno das folhas de mandioca (Manihot
esculenta); do feno das folhas de leucena (Leucaena
leococephala); da farinha das vagens de algaroba
(Prosopis juliflora); da farinha das vagens de bordão-
de-velho (Pithecellobium cf. saman); do farelo de
babaçu (Orbygnia martiana) e do sucedâneo do leite
para bezerros da marca Purina®.

Para preparo dos fenos, as folhas de leucena
e mandioca tiveram os pecíolos eliminados, foram
colocadas para secar à sombra por 24h e, em seguida,
levadas à estufa de ventilação forçada a 60°C, onde
permaneceram por mais 24h. Após esse tempo, as
folhas foram processadas em um moinho modelo Willye
e passadas em uma peneira com granulometria de 2mm.

O processamento das vagens e do farelo de
babaçu ocorreu de forma semelhante; entretanto, esses
alimentos necessitaram permanecer na estufa por 72h
ou até que estivessem suficientemente secos. O
sucedâneo do leite da marca Purina® encontrado em
locais que comercializam ração para gado já é finamente
moído e não exige processamento.

O efeito tóxico dos alimentos foi
caracterizado pela mensuração do índice de mortalidade
(IM) e do tempo médio de mortalidade (TMM) das
abelhas confinadas e que receberam alimentação
controlada. Para essa avaliação, colocou-se em uma
estufa quadros de cria de Apis mellifera contendo
pupas prestes a nascer. A temperatura interna da estufa
e a umidade relativa foram controladas para 34°C e 67%,
respectivamente. Logo após a emergência, as operárias
foram coletadas e confinadas em gaiolas de madeira
semelhantes às usadas por KULENCEVIC &
ROTHENBUHLER (1972), possuindo dimensão de 8 x
11 x 13cm, duas laterais de vidro e piso telado. Cada
gaiola recebeu cerca de 50 operárias que tiveram à sua
disposição mel, água e alimento protéico ad libitum. O
alimento energético e a água foram fornecidos por
orifícios superiores em vidros emborcados com as
tampas perfuradas e o alimento protéico em tampas
plásticas colocadas na parte inferior das caixas.

O alimento energético fornecido foi o xarope
de açúcar invertido na proporção de 1:1. Para a
produção do xarope, foram utilizados 5kg de açúcar
cristal e 5L de água, os quais foram levados ao fogo e,
após o início da fervura, adicionaram-se 8 gramas de
ácido cítrico, deixando-se o preparado no fogo por mais
45 minutos.

Para a mensuração do índice de mortalidade
e do tempo médio de mortalidade, diariamente removia-
se e anotava-se a quantidade de abelhas mortas em
cada caixa, até que todas as operárias tivessem morrido.
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As análises foram realizadas em duas etapas.
Na primeira etapa (E01), entre 15 e 30 de janeiro de
2003, foi fornecido para as operárias como alimento
protéico: pólen (testemunha positiva, T01); feno de
leucena (T02); feno de mandioca (T04) e farinha de
bordão-de-velho (T05). Os resultados desses
tratamentos foram comparados com os resultados da
testemunha negativa, tratamento aprotéico (T03).

Na segunda etapa (E02), entre 07 de julho e
06 de agosto de 2003, além das testemunhas positiva
(T01) e negativa (T03), foi fornecido para as abelhas:
farelo de babaçu (T02); farinha de algaroba (T04) e
sucedâneo do leite (T05).

O pólen apícola utilizado foi adquirido da
COOPREPÓLEN, Cooperativa de Pólen do Brasil,
localizada na cidade de Canavieiras,  Bahia, havendo
predominância do pólen de Palmae.

Cada etapa foi composta de cinco
tratamentos com três repetições. O índice de
mortalidade (IM), expresso em abelhas/dia, foi obtido
pela razão entre a quantidade de abelhas mortas e a
duração do experimento em dias. O tempo médio de
mortalidade (TMM), expresso em dias, foi calculado
pela razão entre o somatório das abelhas mortas
multiplicado pelo número de dias e o total de abelhas
mortas.

A análise dos resultados obtidos foi
realizada no programa SAS (1998), por meio de
contrastes ortogonais e contrastes de interesse. Foram
analisados os mesmos contrastes para as duas etapas
do experimento. Os contrastes ortogonais analisados
compararam: (T01 + T03) x (T02 + T04 + T05); T01 x
T03; (T02 + T04) x T05; T02 x T05. Os contrastes de
interesse analisados compararam cada testemunha
(positiva e negativa) com os alimentos fornecidos: T01
x T02; T01 x T04; T01 x T05; T03 x T02; T03 x T04; T03
x T05.

RESULTADOS  E  DISCUSSÃO

Devido aos altos índices do coeficiente de
variação, não foi verificada diferença estatística para
os parâmetros estudados tanto em E01 como em E02,
ao nível de 5% de probabilidade. Observa-se, na tabela
1, a análise de variância e as médias de IM e de TMM
das duas etapas do experimento de toxicidade.
Contudo, pela análise dos contrastes ortogonais,
houve diferença significativa entre os alimentos
testados na primeira etapa do experimento (F = 5,53;
P<0,05), quando se comparou o TMM das abelhas
alimentadas com feno de leucena (T02) e feno de
mandioca (T04) contra o TMM de T05, abelhas
alimentadas com farinha de bordão-de-velho, (T02 +
T04) x T05. A análise dos demais contrastes ortogonais
e de interesse demonstrou não existir diferença
significativa para os parâmetros estudados.

Embora em E01 tenha sido observada
diferença significativa no TMM das abelhas
alimentadas com feno de leucena e mandioca (ET02 +
T04) e com farinha de bordão-de-velho (T05), como o
contraste estudado envolve mais de um tratamento,
não foi possível, através desta análise, determinar o
que ocorreu entre T02 e T05 ou entre T04 e T05.
Contudo, percebe-se na figura 1 que as abelhas
alimentadas com farinha de bordão-de-velho
apresentaram um aumento de mortalidade a partir do
terceiro dia de confinamento, causando uma acentuada
declividade na curva de longevidade.

Essa declividade acentuada demonstra uma
redução no tempo médio de vida das abelhas
alimentadas com farinha de bordão-de-velho, sendo
que essas alimentadas morreram aproximadamente dois
dias antes que as do tratamento aprotéico (T01), quatro
dias antes que as alimentadas com feno de leucena

Tabela 1 - Médias e desvios-padrão do índice de mortalidade (IM) e do tempo médio de mortalidade (TMM) observados nos alimentos
testados de 15 a 30 de janeiro de 2003 (E01) e de 07 de julho a 06 de agosto de 2003 (E02), em Teresina, PI.

E01¹ E02²

Parâmetros
IM (No abelhas/dia) TMM (dia) IM (No

abelhas/dia) TMM (dia)

Médias e desvios-padrão
T01 11,50±4,68 5,78±2,27 4,58±0,86 11,74±0,76
T02 8,05±4,35 8,09±1,87 5,25±1,39 11,50±1,82
T03 7,67±1,50 7,31±1,20 5,64±1,90 10,65±1,80
T04 9,14±4,83 6,86±2,48 8,78±6,60 8,19±4,29
T05 12,80±1,61 4,46±0,45 5,09±0,38 10,31±0,68

¹T01: tratamento aprotéico; T02: feno de leucena; T03: pólen; T04: feno de mandioca e T05: farinha de bordão-de-velho.
²T01: tratamento aprotéico; T02: farelo de babaçu; T03: pólen; T04: farinha de algaroba e T05: sucedâneo do leite.
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(T02) e seis dias antes que as abelhas alimentadas com
pólen (T03) e com feno de mandioca (T04). O IM deste
tratamento foi alto, variando de 10,97 a 14,03 abelhas/
dia, e o TMM foi baixo, variando de 4,14 a 4,98 dias.
Esses valores evidenciam a baixa longevidade das
abelhas alimentadas com a farinha de bordão-de-velho
(Pithecellobium cf. saman).

Ao longo do experimento, observou-se que
as abelhas pertencentes a T05 morriam envoltas por
uma crosta de farinha de bordão-de-velho, possuindo
as asas e pernas coladas ao corpo devido ao alimento,
enquanto que o mesmo fato não era observado nas
abelhas dos demais tratamentos.

Apesar das sementes de bordão-de-velho
possuírem um alcalóide tóxico (NASCIMENTO et al.,
1996), o tempo de mortalidade das abelhas alimentadas
com a farinha desta espécie vegetal pode não estar
relacionado ao efeito tóxico do alimento.
Aparentemente a alta taxa de açúcar contido na vagem
de bordão-de-velho confere à farinha uma propriedade
higroscópica e, ao absorver água do meio ambiente, a
farinha fica com uma textura muito pegajosa,
prejudicando o consumo e grudando no corpo das
abelhas, matando-as asfixiadas. Esses resultados
demonstram que a farinha de bordão-de-velho não deve
ser fornecida às abelhas como única fonte de alimento
e que o uso dessa farinha na composição de ração
deve ser evitado.

Pela figura 1, observa-se que as abelhas
alimentadas com feno de leucena e feno de mandioca
tiveram uma longevidade muito similar à longevidade
das abelhas alimentadas com pólen. Esses resultados
demonstram que o feno dessas espécies não é tóxico
para as abelhas e pode ser fornecido como fonte de
alimento.

A utilização de feno de mandioca na
composição de ração para diversos animais tem sido
estudada por outros pesquisadores e seus efeitos
tóxicos são conhecidos (PENTEADO & FLORES, 2000;
BOSCOLO et al., 2002). A toxicidade da mandioca é
causada por glicosídeos cianogênicos que, ao serem
hidrolisados, liberam ácido cianídrico, HCN. Contudo,
a desidratação, trituração e moagem da folha de
mandioca volatilizam o ácido cianídrico liberado, não
causando danos de intoxicação (PENTEADO &
FLORES, 2000) e permitindo o fornecimento das folhas
como fonte de alimento.

Os efeitos de toxicidade da leucena em
mamíferos devido à presença do aminoácido mimosina
têm sido estudados por vários autores, que não
aconcelham o fornecimento da leucena como única
fonte de alimento, principalmente aos monogástricos
(SALVIANO, 1984; VÉLEZ, 1986; VEIGA & SIMÃO
NETO, 1992). Os resultados obtidos neste trabalho
contestam esses autores, mostrando que as abelhas
Apis mellifera não sentiram os efeitos tóxicos da

Figura 1 - Curvas de sobrevivência das abelhas submetidas a diversos alimentos entre  15 e 30 de janeiro de 2003, em
Teresina, PI.

1T01: tratamento aprotéico; T02: feno de leucena; T03: pólen; T04: feno de mandioca e T05: farinha de bordão-de-
velho.
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mimosina, podendo-se fornecer o feno de leucena
livremente.

A figura 2 ilustra a curva de longevidade
das abelhas na segunda etapa do experimento. A
declividade acentuada observada na curva de T05
(sucedâneo do leite) a partir do segundo dia é atribuída
à alta mortalidade encontrada em uma das repetições.
Como posteriormente as abelhas deste tratamento
demonstraram maior longevidade, a mortalidade inicial
não pode ser atribuída à toxicidade do alimento; é
provável que uma fonte de contaminação na gaiola de
confinamento tenha provocado essa mortalidade. As
abelhas alimentadas com farelo de babaçu tiveram uma
longevidade longa, 24 dias, demonstrando que esse
alimento é uma alternativa viável como fonte de alimento
para as abelhas.

Embora as abelhas alimentadas com farinha
de algaroba tenham tido um tempo de vida entre seis e
12 dias a mais que as abelhas submetidas aos demais
alimentos, não foi detectada diferença significativa entre
os tratamentos. Estudos têm apontado que, ao se
fornecer vagem de algaroba em conjunto com melaço
de cana-de-açúcar, os glicosídeos cianogênicos da
cana-de-açúcar em contato com a emulsina da algaroba
causam a formação de ácido cianídrico (HCN) no
organismo animal. O HCN inibe as enzimas oxidativas
e provoca a morte por asfixia, uma vez que os tecidos
deixam de receber oxigênio. Os efeitos podem ser mais
drásticos em não-ruminantes (BARBOSA, 1977). Os
dados deste experimento sugerem que, para Apis

mellifera, a vagem de algaroba pode ser fornecida sem
que haja efeito tóxico. RIBEIRO FILHO (1999) considera
a algaroba uma ótima alternativa alimentar para as
abelhas. Entretanto, recomenda-se evitar o
fornecimento das vagens de algaroba com melaço de
cana-de-açúcar, enquanto o assunto não for melhor
estudado.

Quando se compara a longevidade das
abelhas nas duas etapas do trabalho, observa-se que
o segundo ensaio, realizado entre 07 de julho e 06 de
agosto de 2003, teve um tempo de duração duas vezes
maior que o primeiro ensaio, realizado entre 15 e 30 de
janeiro de 2003. Essa caracterísitca pode ser observada
em especial nos tratamentos aprotéicos das duas etapas
(T01 E01 e T01 E02). Segundo Crailsheim (1990) e
Crailsheim et al. (1993), em épocas de escassez de
alimento, ocorre uma redução da atividade metabólica
no organismo das abelhas. A redução no metabolismo
pode estar influenciado a longevidade das abelhas no
ensaio realizado entre 07 de julho e 06 de agosto de
2003, época em que ocorre escassez de alimento no
campo em Teresina.

CONCLUSÃO

A farinha de bordão-de-velho
(Pithecellobium cf. saman) não deve ser fornecida às
abelhas Apis mellifera na forma in natura.

O feno de leucena, o feno de mandioca, o
farelo de babaçu, a farinha de vagem de algaroba e o

Figura 2 - Curvas de sobrevivência das abelhas submetidas a diversos alimentos entre 07 de julho e 06 de agosto de 2003, em
Teresina, PI.

T01: tratamento aprotéico; T02: farelo de babaçu; T03: pólen; T04: farinha de algaroba e T05: sucedâneo de leite.
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sucedâneo de leite para bezerros não se mostraram
tóxicos para Apis mellifera e podem ser considerados
na formulação de rações protéicas para essas abelhas.

AGRADECIMENTOS

À Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP),
pelo apoio financeiro; ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq),
pela consessão das bolsas; à Fundação de Amparo a Pesquisa do
Estado do Piauí (FAPEPI), à Embrapa Meio-Norte e à
Universidade Federal do Ceará (UFC), pelo apoio institucional;
e aos Profs. David de Jong e Zilá Luz Paulino Simões, pelas
valiosas sugestões.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, H.P.  Valor nutritivo da algaroba (Prosopis
juliflora (Sw) D.C.) através do ensaio da digestibilidade
em carneiros.  1977.  48f.  Dissertação (Mestrado em
Zootecnia) – Curso de Pós-graduação em Zootecnia,
Universidade Federal de Viçosa.

BARKER, R.J.  Some carbohydrates found in pollen and pllen
substitutes are toxic to honey bees.  Journal of Nutrition,
Bethesda, v.107, n.10, p.1859-1862, 1977.

BOSCOLO, W.G. et al.  Farinha de varredura de mandioca
(Manihot esculenta) na alimentação de alevinos de tilápia do
nilo (Oreochromis niloticus L.).  Revista Brasileira de
Zootecnia, Viçosa, v.31, n.2, p.546-551, 2002.

CEPRO (Piauí:Brasil) .   Perfi l  dos municípios
piauienses .  Teresina: CEPRO / Governo do Estado do
Piauí, 1992.  590p.

CRAILSHEIM, K.  The protein balance of the honey bee worker.
Apidologie, Avignon, n.21, p.417-429, 1990.

CRAILSHEIM, K. et al.  Pollen utilization in non-breeding
honeybees in winter.  Journal of Insect Physiology, v.39,
n.5, p.396-373, 1993.

FREITAS, B.M.  Potencial da caatinga para a produção de
pólen e néctar para exploração apícola.  1991.  140f.
Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Curso de Pós-graduação
em Zootecnia, Universidade Federal do Ceará.

HAYDAK, M.H.  Value of pollen substitutes for brood rearing
of honeybees.  Journal of Economic Entomology, v.38, n.4,
p.484-487, 1945.

KULINCEVIK, J.M.; ROTHENBUHLER, W.C.  Laboratory
and field measurements of hoarding behavior in the honeybee.
Journal of Apicultural Research, v.12, n.3, p.179-182,
1972.

LIMA A. O.N.  Pólen coletado por abelhas africanizadas
em apiário comercial na caatinga cearense.  1995.  118f.
Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Curso de Pós-graduação
em Zootecnia, Universidade Federal do Ceará.

NASCIMENTO, M.P.S.C.B. et al.  Forrageira da bacia do
Parnaíba: usos e composição química.  Teresina: Embrapa,
Recife: Associação Plantas do Nordeste, 1996.  86p.

PENTEADO, M.V.C.; FLORES, C.I.B.  Folhas da mandioca
como fonte de nutrientes.  In: CEREDA, M.P. (Coord).
Culturas de tuberosas amiláceas latino americanas.
Volume 4 – manejo, uso e tratamento de subprodutos da
industrialização da mandioca.  São Paulo: Fundação Cargil, SP,
2000.  Capturado em 15 jan. 2005.  Online.  Disponível em:
www/raízes-ong.org.br/portugues/indexpor.htm.

PEREIRA, F.M.  Alimentação das colmeias.  In: SEMINÁRIO
PIAUIENSE DE APICULTURA, 5., 1997, Teresina, PI.
Anais...  Teresina: BN/FEAPI/Embrapa Meio-Norte,1997.  92p.
p.21-26.

PEREIRA, F.M.  Gargalos tecnológicos.  In: VILELA, S.L.O.;
PEREIRA, F.M.  Cadeia produtiva do mel no estado do
Rio Grande do Norte.  Natal: SEBRAE-RN; Teresina: Embrapa
Meio-Norte, 2002.  Cap.3, p.66-92.

PEREIRA, F.M. et al.  Gargalos tecnológicos e não-tecnológicos.
In: VILELA, S.L.O.; ALCOFORADO FILHO, F.G. (Org).
Cadeia produtiva do mel no estado do Piauí.  Teresina:
Embrapa Meio-Norte, 2000.  Cap.2, p.30-47.

SAS INSTITUTE INC.  SAS/STAT User’s guide-version 6.
4.ed.  Cary, NC, 1989.  V.2, 846p.

RIBEIRO FILHO, F.C.  Alternativas para alimentação na
entressafra.  In: SEMINÁRIO PIAUIENSE DE APICULTURA,
6., 1999, São Raimundo Nonato, PI.  Anais...  São Raimundo
Nonato: BN/FEAPI/SEBRAE/Embrapa Meio-Norte/Prefeitura
de São Raimund Nonato/SEABB, 1999.  80p,  p.37-43.

SALVIANO, L.M.C. Leucena: fonte de proteínas para os
rebanhos. Petrolina, Embrapa-CPATSA, 1984. 16p. (Circular
Técnica, 11).

SOUSA, R.M. et al.  Variações na população silvestre da abelha
africanizada (Apis mellifera L.) na caatinga.   In: ENCONTRO
SOBRE ABELHAS, 4., 2000, Ribeirão Preto, SP.  Anais...
Ribeirão Preto, SP: Universidade de São Paulo, Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, Ribeirão Preto, 2000.  363p.  p.295.

SYLVESTER, H.A.  Honey bees: response to galactose and
lactose incorporeted into sucrose syrup.  Journal of Economic
Entomology, n.72, p.81-82, 1979.

VEIGA, J.B.; SIMÃO NETO, M.  Leucena na alimentação
animal.  Belém:Embrapa-CPATU, 1992.  4p.  (Recomendções
Básicas, 19).

VELEZ, C.E.S.  Rendimento, valor nutritivo e toxicidade
de feno de leucena em ovinos.  1986.  77f.  Dissertação
(Mestrado em Zootecnia). - Curso de Pós-graduação em
Zootecnia, Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas
Gerais.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


