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Projeto: Avaliação do manejo alimentar de abelhas africanizadas (Apis melifera) em 
períodos de escassez de alimento em área de savana no estado de Roraima, Brasil. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 
Conhecimento1 Agrárias 

Área de 
Atuação2 

serviços científicos e 

tecnológicos; formação de RH 

(Ensino); 

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período 36 meses 
( ) ( x ) ( ) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 

Avaliar bromatologicamente os alimentos utilizados na suplementação alimentar de abelhas. 
Determinar os valores de matéria seca, proteína, lipídios, energia e matéria mineral de 
alimentos utilizados na suplementação de abelhas. Verificar o comportamento das abelhas 
frente aos suplementos analisados. Selecionar o suplemento que promova o melhor 
desempenho das abelhas. Disseminar os resultados obtidos entre os apicultores. 

Atividades  

Trabalho de termino de curso produzido (Bacharelado em Zootecnia - UFRR): Influência da 
alimentação líquida e pastosa na suplementação alimentar de abelhas africanizadas (Apis 
melifera) criadas em área de savana no estado de Roraima, Brasil. Dayanna Care Teixeira de 
Souza. 2010. 

 

Dissertação produzida: Avaliação de formulações alimentares no desenvolvimento de colônias 

de abelhas africanizadas (Apis mellifera Linnaeus, 1758) na savana amazônica de Roraima 

(mestrado em Recursos Naturais - UFRR). Luis Carlos Rueda Alcarcel. 2011. 

Inovação (Caso o projeto reflita em inovação, informá-las) 

EQUIPE 

Líder 
Gardênia Holanda Cabral 

95 9976 1041 gardenia.cabral@pq.cnpq.br 

Parcerias 
Institucionais3 

Departamento de Zootecnia - UFRR 

                                                           
1
 Informar se o projeto está dentro das Ciências: Exatas e da Terra; Biológicas; Engenharias; Saúde; 

Agrárias; Sociais Aplicadas; Humanas; Linguística, Letras e Artes; ou Outros, especificando-o.  
2
 Informar se o projeto está dentro das seguintes áreas: biotecnologia; software; microeletrônica; 

processo produtivo; serviços científicos e tecnológicos; formação de RH (Ensino); capacitação de RH; 

desenvolvimento energético; televisão digital; ou Outros, especificando-o. 
3
Devem ser informadas, também, como parceiras, aquelas unidades pertencentes a mesma instituição, 

em caso de terem sido credenciadas individualmente. 


