
Principais especies
da flora apicola

do Nordeste
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A atividade apicola cresce anualmente em todo 0 Nordeste
brasileiro. Como as abelhas alimentam-se basicamente do
nectar e polen das flores, para implanta<;ao de um projeto
apicola, faz-se necessario avaliar a flora local e conhecer a
capacidade de suporte da regiao, A seguir, sac descritas
algumas das principais especies apicolas do Nordeste.

Nome vulgar: Marmeleira.
Nome cientifico: Croton sonderianus.
Descri'130: planta invasora, predomina em solos ferteis e de drenagem
adequada. Come9a a fase de queda de folhas no inicio do periodo seco e a
prodU9aO de flores no inicio das chuvas. Inflorescencia em forma de espiga com
flores femininas na base e masculinas no apice.

Nome Vulgar: Mofumbo.
Nome cientifico: Combretum leprosum.
Descri930: porte arbustivo, lenhoso, muito ramificado. Folhas membranosas,
flores dispostas em paniculas terminais, pequenas e amarelas, fruto samara,
aveludado, pequeno.



Nome vulgar: Sabia.
Nome cientifico: Mimosa caesalpiniifolia.
Descri~ao: planta de porte arb6reo, com altura varian do entre 4 m e 7 m. Tem
preferEmcia por solos profundos, ferteis e bem-drenados. Espinhos presentes em
quantidades variaveis ou ausentes. 0 florescimento e abundante e as sementes
sao fortemente presas a casca.

Angico-de-bezerro.

Nome vulgar: Angico-de-bezerro.
Nome cientifico: Piptadenia moniliformis.
Descri~ao: planta de porte arb6reo, com preferencia por solos arenosos, altura
variando de 6 m a 10 m, com caule simples. Flores inicialmente na cor branco-
esverdeada, passando posteriormente a amarela ou quase marrom. Vagens com
aproximadamente 10 cm de comprimento de cor marrom e forma achatada.



Nome vulgar: Jitirana.
Nome cientifico: Ipomoea sp.
Descri«ao: abrange varias especies de plantas trepadeiras, herbaceas de cicio
anual. As fiores apresentam-se em cachos e a cor varia, podendo ser encontrada
branca, amarela ou azul.

Nome vulgar: Bamburral.
Nome cientifico: Hyptis suaveolens.
Descri«ao: especie herbacea ou subarbustiva, atingindo ate 1,3 m de altura, com
caule e ramos peludos. Flores roxo-claras, ocorrendo em densos capitulos
proximo as folhas.



Cajueiro.

Nome vulgar: Cajueiro.
Nome cientifico: Anacardium occidentale.
Descric;ao: planta arb6rea de traneos tortuosos e altura variando de 5 m a 10m.
As folhas quando jovens tern eolora<;:ao rosa, passando ao verde posteriormente.
As fiores de cor branea mudam de cor posteriormente para vermelha.

Nome vulgar: Vassourinha-de-botao.
Nome cientifico: Borreria vertieilata.
Descric;iio: planta herbaeea anual que atinge eerea de 50 em de altura, base
lenhosa, durissima e pilosa. Folhas em forma de lanc;a com 1 em a 5 em de
eomprimento e 2 em a 3 em de largura. Flores braneas com 0,4 em a 0,5 em,
reunidas em infloreseeneia.
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