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A astrapéia Dombeya Wallichii (Lindl.)
Baill é uma arvoreta ornamental e
florística, originaria da África, podendo
chegar até sete metros de altura,
pertencente à família Malvaceae. No
Brasil sua presença é destacada em
maior quantidade na região sul, onde se
possui zonas de clima mais à menos,
litoral, vales e principalmente onde a
intensidade climática não afete na
formação de geadas ou que as mesmas
sejam menos intensas, fazendo com que
se ganhasse grande importância no
estado do Paraná, devido ao mesmo
fazer parte da região sul do Brasil.
 

ESPÉCIES ARBÓREAS COM POTENCIAL PARA
PRODUÇÃO DE MEL
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A espécie floresce no outono/inverno
(maioria até setembro), dependendo da
latitude e do ambiente em que está
localizada. É uma espécie que possui
inflorescência de cor rosa-salmão
possuindo também outras estruturas
características em seus nectários florais.
Esses atuam na formação do néctar e
pólen, sendo visitados por várias abelhas,
como Appis mellifera (abelhas
africanizadas). Outras espécies de
abelhas como Irapuá (Trigona spinipe),
Jataí (Tetragonisca angustula), Jataí-da-
terra (Paratrigona subnuda), Mirim
(Plebeya emerina), Mirim (Plebeya saiqui),
Mandaçaia (Melipona quadrifasciata) já
foram relatadas visitando a espécie. A
utilização da astrapéia na apicultura vem
com o intuito de aumentar a produção,
sendo uma planta alternativa para os
apicultores.
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Sendo assim, a apicultura é uma atividade
que apresenta ampla influência na
agricultura familiar, pois dela partem
vários produtos, sendo o mel o principal. A
produção de mudas de astrapéia é uma
alternativa ao apicultor, que facilita a
atividade, devido sua capacidade
nectárea, sendo vista principalmente
como uma fonte sustentável dentro da
propriedade.

Fonte: VIANA, C. M. S. S (2019).
.

A sua importância na apicultura está
ligada a morfologia, possuindo em seus
nectários florais alimento para as abelhas
no período de inverno, quando ocorre
sua abundante floração e a maior visita
das abelhas, período qual outras espécies
não produzem pólen, havendo escassez
de néctar. Diante disso, seus nectários
apresentam substâncias como: açúcares, 

proteínas e lipídeos, onde as mesmas
proporcionam grande valor nutricional
para diversos visitantes da planta.



O eucalipto ssp, essa espécie que possui
sua origem na Austrália, foi introduzido
no Brasil em 1868. Primeiramente, sua
utilização foi na arborização de ruas,
decoração, ou ainda para quebra de
ventos. O cultivo, em larga escala, só
começou a ser executado após o ano de
1900, quando pesquisadores foram para
a Austrália e selecionaram variedades
da espécie com potencial para
produção de florestas plantadas.
Inicialmente era para a produção de
lenha, depois passou também para
celulose e madeira para serraria.
 
As condições edafoclimáticas da
Austrália, país de origem do eucalipto,
são muito semelhantes às do Brasil,
fator primordial para a boa adaptação
da espécie aqui na América do Sul.

 As florestas de eucaliptos, além de suas
utilidades tradicionais, tornaram-se
uma alternativa sustentável para
substituir as florestas nativas com o
propósito de fornecer florada para a
produção apícola. O eucalipto tem
como característica florescer
abundantemente e cobrir-se de flores,
com meses distintos de floração, assim
torna-se possível possuir flores durante
todos os meses do ano, incluindo
épocas em que nenhuma outra planta
as possui.

3
Dezembro de 2021 Vol 1 Edição 12

Os botões florais de todas as espécies de
eucalipto, segundo FLORENCE (1964), são
completamente cobertos por um
invólucro de brácteas durante os estágios
iniciais do seu desenvolvimento. Este
desenvolvimento começa com a
formação de uma inflorescência de
botões nas axilas das folhas mais novas
(CREMER et al, 1978) e as causas que
induzem um botão a se diferenciar como
floral ou vegetativo ainda não são bem
conhecidas, como salientam MORA et al
(1981).

Para algumas espécies de eucalipto, o
desenvolvimento floral na Austrália, que é
seu território natural, ocorre de maneira
bastante lenta, sendo necessário um
período de 3 a 4 anos desde a formação
dos botões florais até a maturação das
sementes.Já para outras espécies, o ciclo
de desenvolvimento floral ocorre num
período de tempo bastante reduzido,
analisado por FIELDING (1956).

EUCALIPTO SSP

Fonte: Google imagens, 2021.
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Fonte: Google imagens, 2021.
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PITANGUEIRA
 (EUGENIA UNIFLORA L.)

 Eugenia uniflora L. Myrtacea é uma
espécie nativa que ocorre nos biomas
Cerrado, Mata Atlântica e Pampa (Flora
do Brasil, 2017), apresenta caráter
arbustivo/arbóreo e frutífera, podendo
atingir de 2 a 10 m de altura, a depender
da poda aplicada. ser considerada
árvore de pequeno a médio porte, com
raio de copa de 4 a 5 metros, com
diâmetro de até 50 cm, apresenta
tronco com tortuosidade, copa densa,
arredondada e muito ramificada, sendo
de baixa manutenção (Lorenzi, 1998). 
 

muito atrativos para animais silvestres em
geral. (Demattê, 1997).

 A família Mytaceae apresenta o pólen
como o principal produto oferecido aos
polinizadores e suas flores são muito
visitadas pelas abelhas. Modro et al. (2011)
menciona a importância polinífera da
família Myrtaceae para A. mellifera e a
riqueza foral de espécies poliníferas em
período de entressafra de mel, como o E.
uniflora, entre outras espécies com
potencial comercial na produção de polén
apícola.

 O estudo de Andrade et al. (2009)
analisando o Perfil Polínico do Mel de
Melipona scutellaris Latreille, no
município de Mundo Novo, Bahia,
verificou que dentre outras famílias e
espécies estudadas, o perfil polínico do
Mel de M. scutellaris, (abelha sem ferrão)
foi caracterizado pela família Myrtaceae e
E. uniflora.

O pólen e o néctar são fontes primordiais
de proteínas coletadas pelas abelhas para
manutenção das colmeias. Dessa forma, a
interação que ocorre entre as plantas e as
abelhas é muito importante para
manutenção da vida nos ecossistemas,
pois as abelhas são os principais agentes
polinizadores de muitas espécies vegetais,
e também contribuem para o equilíbrio
biológico da natureza (PEGORARO et al.,
2017). 

As flores são pequenas, brancas e
perfumadas, atrativas para os insetos, é
considerada uma espécie importante
para manutenção da avifauna,
apresenta folhas simples e opostas. A
floração pode ocorrer duas vezes ao
ano, a depender do clima e região. No
Sul e Sudeste geralmente ocorre
durante os meses de agosto a
dezembro, mas também podem
ocorrer de fevereiro a julho, e os frutos
amadurecem em outubro-janeiro. Os
frutos são bagas com coloração
variando entre verdes, amarelas,
alaranjadas, vermelhas e roxas, sendo 

Fonte: SANTANA, A. P (2008).
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Fonte: Google imagens, 2021.
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UVA-DO-JAPÃO 
(HOVENIA DULCIS THUNB)

 

apicultura dessa espécie florestal tem um
potencial muito relevante. O mel das
flores da uva japonesa é muito nobre,
com uma tonalidade clara, de sabor leve
e suave e geralmente tem produção
limitada no país .

 O proveniente do mel da Uva-do-Japão é
de difícil cristalização e produzido nas
regiões de altitude média do Sul e do
Sudeste ao País, na estação da primavera,
nas florestas da mata atlântica
preservadas. No município de Maquiné -
RS, onde 80% de seu território possui
matas nativas. Um dos poucos lugares
com capacidade de produzir um mel
orgânico por natureza, ajudando a
renovar o plasma do sangue, ativa as
funções intestinais e auxilia no
tratamento da anemia. Mel oriundo de
abelhas Apis Melliferas Scutellata criadas
de forma Racional.

A Hovenia dulcis é da família
Rhamnaceae, é uma árvore caducifólia,
originária do Japão, China e Himalaia. No
Brasil, é amplamente cultivada na
arborização paisagística da região Sul,
tornando-se subespontânea, sendo
muito comum ver essa espécie nas ruas
das cidades do Rio Grande do Sul e no
oeste de Santa Catarina. Sua propagação
se dá através das sementes e por
estaquia. Sua altura atinge até 20 m,
suas folhas simples, alternas e ovaladas,
as flores são brancas, seus frutos são em
cápsula e os ramos da inflorescência são
comestíveis, o tronco tem casca marrom  
fissurada longitudinalmente.

Na medicina oriental, as sementes do
fruto da Uva-do-Japão, folhas e casca do
caule são comumente usados como
remédios populares e sua madeira pode
ser empregada em obras de marcenaria
e carpintaria, para lenha é considerada
de boa qualidade, queimando mesmo
verde.

Na região sul do Brasil, no estado de
Santa Catarina, a Uva-do-Japão é muito
significativa, sendo bastante atrativa
para polinizadores. Diante disso, a 
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Fonte: SAAP (2010).

Fonte: MACHADO, P. F. dos S (2018).
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BRACATINGA
 (MIMOSA SCABRELLA BENTH.)
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A Mimosa scabrella Bentham, também
conhecida como bracatinga, é uma
árvore da família Fabaceae nativa do
Brasil que ocorre do estado de Minas
Gerais até o Rio Grande do Sul. Seu uso
comercial está centralizado na
construção civil, movelaria, energia e na
produção de papel e celulose; sendo
principalmente utilizada para construção
de vigas, escoras de construção, lenha,
caixotes, etc (CARVALHO, 2002).

Além disso, ela apresenta potenciais
ecológicos como: a alimentação
faunística, propriedades medicinais para
as comunidades indígenas,
reflorestamento para a regeneração
florestal, retirada do nitrogênio da
atmosfera e fixação dele no solo e é uma
espécie apícola e a produção de mel se
faz muito presente em suas
características. (CARVALHO, 2002)

A bracatinga é uma espécie pioneira que
pode chegar a até 25 metros de altura,
apesar disso sua altura no ponto de corte
costuma ser entre 14 metros e 18 metros. 

Suas folhas são compostas, bipinadas,
paripinadas com entre 5 e 7 pares de
folíolos; seu tamanho de
aproximadamente 6 cm categoriza as
folhas acinzentadas como médias, estas
que compõem as copas com uma cor
clara característica (CARPANEZZI et al.,
1988).

As folhas dão lugar a inflorescências em
capítulos axilares ou terminais que
originam a flores amareladas; cada
capítulo tem em média 52 flores, sendo
em sua maioria hermafroditas que
podem ser polinizadas sem qualquer
especialização (CARPANEZZI et al., 1988).

Seus frutos são do tipo legumes,
deiscentes com cerca de 4,8 cm de
largura, sendo também finos, com
aproximadamente 0,9 cm de largura.
Cada fruto abriga entre 3 e 4 sementes,
sendo estas irregulares e compridas, com
coloração castanha escura quase preta.
(CARPANEZZI et al., 1988).

Devido a falta de especialização
requerida para polinização, a Bracatinga
conta com as abelhas como um dos
principais polinizadores, favorecendo
também o uso da espécie no ramo
apícola, com uma produção média de 119
kg/ha quando plantadas para este fim
(CARPANEZZI et al., 1988).

O mel produzido neste regime é de
rápida cristalização e rico em glicose,
além de apresentar uma concentração
de 24,16% de açúcar e coloração clara,
facilitando a venda do mel para o
consumidor final (CARVALHO, 2002).

A Bracatinga é responsável pelo melato,
um tipo diferente de mel, baseado na
secreção açucarada que a cochonilha 

Fonte: Google imagens, 2021.
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(besouro que ataca a casca da árvore)
excreta e que, a partir dela, as abelhas
produzem o melato. Ele é exportado
principalmente para a Alemanha e
outros países europeus, que utilizam
suas qualidades terapêuticas (DIAS,
2020).

É importante ressaltar que a presença da
bracatinga incentiva o desenvolvimento
de outras espécies nativas, pois atrai
polinizadores, enriquece o solo e
incorpora grande quantidade de matéria
orgânica (DIAS, 2020).
 

FONTE: CANOVAS, R (2019).     
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.

FONTE: LOPES, G. L (2015).
.
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