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ÁÁlvaro Tadeu Munhozlvaro Tadeu Munhoz

�� Eng. Agrônomo UFPREng. Agrônomo UFPR

�� ApicultorApicultor

�� UnimelUnimel

�� Objetivo => Levantar aspectos sobre a Objetivo => Levantar aspectos sobre a 
utilizautilizaçção de polinizaão de polinizaçção dirigida com abelhas ão dirigida com abelhas 
em cultivos.em cultivos.



PolinizaPolinizaçção de Plantasão de Plantas



A FLORA FLOR

�� A flor A flor éé o instrumento da planta destinado o instrumento da planta destinado àà
reprodureproduçção da espão da espéécie.cie.

�� Podem ter somente um sexo (unissexuada) Podem ter somente um sexo (unissexuada) 
ou ter os dois (hermafrodita)ou ter os dois (hermafrodita)



RepresentaRepresentaçção de um a flor hermafroditaão de um a flor hermafrodita

Aparelho reprodutor masculino (androceu) = Estames (Filete, conectivo e 

anteras)

Aparelho reprodutor feminino (gineceu) = Carpelos (Estigma, estilete e 

ovário)



PolinizaPolinizaççãoão

É a transferência do pólen (gameta masculino)

produzido nos estames para o estigma.

A polinização é o mecanismo inicial da fecundação



FecundaFecundaççãoão

�� Ao entrar em contato com o estigma o pAo entrar em contato com o estigma o póólen len 
germina e forma um tubo (polgermina e forma um tubo (políínico) que se nico) que se 
desenvolve atravdesenvolve atravéés do estigma e estilete ats do estigma e estilete atéé
o ovo ováário. No ovrio. No ováário os grãos de prio os grãos de póólen irão len irão 
fecundar os fecundar os óóvulos. Dessa união havervulos. Dessa união haveráá a a 
formaformaçção da semente e de um modo geral, o ão da semente e de um modo geral, o 
ovováário se desenvolverrio se desenvolveráá em frutoem fruto..





�� Quando a transferência do pQuando a transferência do póólen se dlen se dáá das das 
anteras de uma flor atanteras de uma flor atéé o estigma da mesma o estigma da mesma 
flor ou de outra flor do mesmo pflor ou de outra flor do mesmo péé e e éé
denominada por denominada por autopolinizaautopolinizaçção ão 
(poliniza(polinizaçção direta ou autogamia). ão direta ou autogamia). 

�� Quando o pQuando o póólen len éé transferido para o estigma transferido para o estigma 
de outra flor  porde outra flor  poréém, em pm, em péés diferentes, s diferentes, éé
denominada de denominada de polinizapolinizaçção cruzadaão cruzada
(alogamia). (alogamia). 



�� Embora muitos vegetais apresentem constituiEmbora muitos vegetais apresentem constituiçção ão 
anatômica favoranatômica favoráável a autopolinizavel a autopolinizaçção, a ão, a 
polinizapolinizaçção cruzada apresenta uma são cruzada apresenta uma séérie de rie de 
vantagens, tais como: variabilidade genvantagens, tais como: variabilidade genéética, tica, 
aumentar o vigor das espaumentar o vigor das espéécies ( adaptabilidade, cies ( adaptabilidade, 
resistência a doenresistência a doençças, precocidade, melhor as, precocidade, melhor 
resposta a tratos culturais, resposta a tratos culturais, etcetc))



Para garantir a polinizaPara garantir a polinizaçção cruzadas, as ão cruzadas, as 
plantas desenvolveram diversos mecanismos:plantas desenvolveram diversos mecanismos:

HercogamiaHercogamia. Nessas flores a antera e o . Nessas flores a antera e o 
estigma estão em altura diferentes.estigma estão em altura diferentes.

DioiciaDioicia. . Quando a planta tem flores Quando a planta tem flores 
unissexuais sobre indivunissexuais sobre indivííduos diferentes, duos diferentes, 

como o mamão e o Kiwi.como o mamão e o Kiwi.



�� Dicogamia. Dicogamia. Quando os Quando os óórgãos sexuais  rgãos sexuais  
amadurecem em tempos   diferentes: na amadurecem em tempos   diferentes: na 
protandriaprotandria o o óórgão masculino amadurece rgão masculino amadurece 
primeiro, e na primeiro, e na protoginiaprotoginia ocorre o controcorre o contráário rio 
(girassol, abacateiro).(girassol, abacateiro).

�� AutoAuto--esterilidade, esterilidade, quando a flor quando a flor éé polinizada polinizada 
pelo seu prpelo seu próóprio pprio póólen, mas não len, mas não éé
fecundadafecundada. . 



Esses mecanismos fisiolEsses mecanismos fisiolóógicos e/ou gicos e/ou 

morfolmorfolóógicos nos vegetais fazem delesgicos nos vegetais fazem deles

dependentes de agentes dependentes de agentes polinizadorespolinizadores



Agentes Agentes PolinizadoresPolinizadores

�� Vento:  (caso dos pinheiros, milho, trigo, Vento:  (caso dos pinheiros, milho, trigo, 
arroz, etc.).arroz, etc.).

�� ÁÁgua (como em algumas plantas aqugua (como em algumas plantas aquááticas).ticas).

�� Gravidade (caso de plantas com pGravidade (caso de plantas com póólen len 
pesado).pesado).

�� Seres vivos (pSeres vivos (páássaros, homem, insetos, ssaros, homem, insetos, 
morcegos, etc.).morcegos, etc.).

�� Insetos Insetos éé a mais freqa mais freqüüente.ente.



�� EstimaEstima--se que aproximadamente se que aproximadamente 73% das 73% das 
espespéécies vegetais cultivadas no mundo cies vegetais cultivadas no mundo 
sejam polinizadas por alguma espsejam polinizadas por alguma espéécie de cie de 
abelha,abelha, 19% por moscas, 6,5% por morcegos, 19% por moscas, 6,5% por morcegos, 
5% por vespas, 5% por besouros, 4% por 5% por vespas, 5% por besouros, 4% por 
ppáássaros e 4% por borboletas e mariposas ssaros e 4% por borboletas e mariposas 
(FAO, 2004).(FAO, 2004).



Dependência de algumas espDependência de algumas espéécies com cies com 
relarelaçção ao agente ão ao agente polinizadorpolinizador

�� Se beneficiam em menor ou maior grau: Soja, Laranjeira, FeijoeirSe beneficiam em menor ou maior grau: Soja, Laranjeira, Feijoeiro, o, 
Tomateiro, Cafeeiro, MorangueiroTomateiro, Cafeeiro, Morangueiro

�� Figueiras: em que cada espFigueiras: em que cada espéécie possui uma cie possui uma úúnica espnica espéécie de vespa cie de vespa 
polinizadorapolinizadora gênero gênero BlastophagaBlastophaga, estabelecendo, estabelecendo--se uma relase uma relaçção ão 
simbisimbióóticatica muito estreita entre  espmuito estreita entre  espéécies vespacies vespa--figueirafigueira

�� Cacaueiro Cacaueiro mosquinhasmosquinhas do gênero do gênero ForcipomyiaForcipomyia

�� Outro caso de especificidade, algo menos estreita Outro caso de especificidade, algo menos estreita éé o do maracujazeiro, o do maracujazeiro, 
cujas flores são polinizadas por vcujas flores são polinizadas por váárias esprias espéécies de mamangavas             cies de mamangavas             
( ( BombusBombus spsp.)..).

�� Somente produzem com a intervenSomente produzem com a intervençção de ão de polinizadorespolinizadores: Pepino, : Pepino, 
Mamão, Melão, MaracujMamão, Melão, Maracujáá, Chuchuzeiro., Chuchuzeiro.



MAMAÇÇÃÃ.. PirusPirus malusmalus

PPóólen pesado e autolen pesado e auto--incompatincompatíívelvel

NNúúmero de frutos colhidosmero de frutos colhidos

Var. Var. StarkrinsonStarkrinson spurspur Var. Var. GoldenGolden spurspur

S/Abelhas    C/Abelhas        S/Abelhas   C/AbelhasS/Abelhas    C/Abelhas        S/Abelhas   C/Abelhas

1               383                         20     1               383                         20     180180



�� AbAbóóbora italiana   bora italiana   CurcubitaCurcubita pepopepo ApisApis melliferamellifera
polinizadorpolinizador mais eficiente Não houve produmais eficiente Não houve produçção em ão em 
canteiros cobertos. Se não houver canteiros cobertos. Se não houver polinizadorpolinizador natural, não natural, não 
tem produtem produçção.ão.

�� TambTambéém existem plantas que necessitam do m existem plantas que necessitam do polinizadorpolinizador
para a remopara a remoçção mecânica de uma maior quantidade de ão mecânica de uma maior quantidade de 
grãos de pgrãos de póólen, como ocorre no tomateiro e em outras len, como ocorre no tomateiro e em outras 
solansolanááceas, cuja polinizaceas, cuja polinizaçção ão éé feita, normalmente, por feita, normalmente, por 
abelhas que são capazes de vibrar as anteras da flor (abelhas que são capazes de vibrar as anteras da flor (buzzbuzz
pollinationpollination), como as esp), como as espéécies do gênero cies do gênero BombusBombus..



Disponibilidade de agentes Disponibilidade de agentes polinizadorespolinizadores
no meio ambiente X Abelhasno meio ambiente X Abelhas

�� MonoculturasMonoculturas
�� QueimadasQueimadas
�� Uso abusivo de agrotUso abusivo de agrotóóxicosxicos
�� DesmatamentosDesmatamentos
�� VariaVariaçções climões climááticasticas
�� Necessidade de se produzir cultura de inverno, Necessidade de se produzir cultura de inverno, 
(popula(populaçção de insetos ão de insetos éé normalmente pequena), e normalmente pequena), e 
de ter ao seu dispor um grande nde ter ao seu dispor um grande núúmero de agentes mero de agentes 
polinizadorespolinizadores num determinado momento, fez num determinado momento, fez 
com que as abelhas se tornassem um forte aliado com que as abelhas se tornassem um forte aliado 
no aumento da produtividade agrno aumento da produtividade agríícola. cola. 



Importância da Importância da ApisApis como agente como agente 
polinizadorpolinizador



Dependência de alimentaDependência de alimentaççãoão:: nnééctar e pctar e póólen len ààs s 
abelhas, e estas em contrapartida, lhes dão a polinizaabelhas, e estas em contrapartida, lhes dão a polinizaçção ão 

cruzada.cruzada.



FormaFormaçção de grandes colôniasão de grandes colônias



Tamanho corporal:Tamanho corporal: (em rela(em relaçção ão àà abelha indabelha indíígena), gena), 

carrega grande ncarrega grande núúmero de grãos de pmero de grãos de póólen len corbcorbíícolacola..





�� Visita um grande nVisita um grande núúmero de floresmero de flores

�� FidelidadeFidelidade

�� Pelos em todo o corpoPelos em todo o corpo

�� Facilidade em transporte de colmFacilidade em transporte de colmééiasias

�� DistribuiDistribuiçção geogrão geográáficafica









Manejos para aumentar a eficiência da polinizaManejos para aumentar a eficiência da polinizaççãoão
(manejo de cria, coletor de p(manejo de cria, coletor de póólen, atrativos)len, atrativos)

CostumaCostuma--se aconselhar os apicultores a macerarem se aconselhar os apicultores a macerarem 
algumas flores de grandes floradas e misturar em algumas flores de grandes floradas e misturar em 
xarope, que serxarope, que seráá oferecido oferecido ààs abelhas em s abelhas em 
alimentadores pralimentadores próóprios, com o objetivo de treinprios, com o objetivo de treináá--
las a associar aquele cheiro a determinada fonte de las a associar aquele cheiro a determinada fonte de 
alimento.alimento.





A importância da polinizaA importância da polinizaçção com abelhas na ão com abelhas na 
produproduçção de alimentosão de alimentos

�� Muitas vezes a baixa produtividade Muitas vezes a baixa produtividade éé associada somente a associada somente a 
fatores climfatores climááticos desfavorticos desfavorááveis, controle de plantas veis, controle de plantas 
daninhas deficiente, deficiência nutricional, pragas e daninhas deficiente, deficiência nutricional, pragas e 
doendoençças. No entanto, raramente associaas. No entanto, raramente associa--se se àà polinizapolinizaçção ão 
deficiente. deficiente. 

�� EstimaEstima--se que para cada quilograma de mel produzido, 10 se que para cada quilograma de mel produzido, 10 
kg de frutos, grãos e sementes são produzidos a mais, kg de frutos, grãos e sementes são produzidos a mais, 
devido devido àà polinizapolinizaçção realizada pelas abelhas.ão realizada pelas abelhas.

�� Os serviOs serviçços de polinizaos de polinizaçção prestados por estes ão prestados por estes 
polinizadorespolinizadores somente na indsomente na indúústria de sementes de alfafa stria de sementes de alfafa 
((MedicagoMedicago sativasativa) no Canad) no Canadáá éé avaliado em 6 milhões de avaliado em 6 milhões de 
ddóólares canadenses por ano (KEVAN e PHILLIPS, 2001).lares canadenses por ano (KEVAN e PHILLIPS, 2001).



�� EUAEUA

�� mel produzido U$ 150 milhõesmel produzido U$ 150 milhões

�� Aumento  produtividade  polinizaAumento  produtividade  polinizaçção  dirigida ão  dirigida 
U$ 20 bilhõesU$ 20 bilhões

�� 1909 agricultores alugam colm1909 agricultores alugam colmééiasias



BenefBenefíícios da polinizacios da polinizaçção bem conduzidaão bem conduzida

�� Maior tamanho e peso de frutosMaior tamanho e peso de frutos
�� Maior reserva nutricional para sementes (maior vigor)Maior reserva nutricional para sementes (maior vigor)
�� Amadurecimento mais uniformeAmadurecimento mais uniforme
�� Frutos mais uniformes, não apresentam deformaFrutos mais uniformes, não apresentam deformaççõesões
�� Maior quantidade de frutos e sementes produzidosMaior quantidade de frutos e sementes produzidos
�� Aumento do teor de Aumento do teor de óóleo em sementesleo em sementes
�� Aumento do poder germinativo das sementesAumento do poder germinativo das sementes
�� Possibilidade de atuar como agentes se sanidade nas Possibilidade de atuar como agentes se sanidade nas 

culturas. Durante a polinizaculturas. Durante a polinizaçção podem distribuir nas flores, ão podem distribuir nas flores, 
bactbactéérias, fungos e vrias, fungos e víírus benrus benééficos evitando uso de ficos evitando uso de 
produtos quprodutos quíímicos para o controlemicos para o controle



�� Ex: Estudos mostram que abelhas podem Ex: Estudos mostram que abelhas podem 
disseminar os esporos de disseminar os esporos de TrichodermaTrichoderma ààs s 
flores da morango para controlar o mofo flores da morango para controlar o mofo 
cinzento ( cinzento ( BotrytisBotrytis cinereacinerea) causador da ) causador da 
podridão do fruto.podridão do fruto.





Resultados de pesquisa com Resultados de pesquisa com ApisApis



�� Pepino  Pepino  CucumisCucumis sativussativus

QuantQuant. frutos      Peso M. frutos      Peso Méédio do Fruto(g)dio do Fruto(g)

Coberto Coberto 33 40,3340,33

Coberto com Abelhas     16Coberto com Abelhas     16 553,80553,80

DescobertoDescoberto 1010 351,50351,50

Regina H. N. Couto / Roberto Carlos Regina H. N. Couto / Roberto Carlos CalmonaCalmona..



PEPINO.  PEPINO.  CucumisCucumis sativussativus L. VAR. AODAI MELHORADAL. VAR. AODAI MELHORADA

Peso mPeso méédio          Comprimento mdio          Comprimento méédio       Diâmetro mdio       Diâmetro méédiodio

fruto (g)           fruto (g)           fruto (cm)                   fruto (cm)fruto (cm)                   fruto (cm)

Plantas descobertas              337,7                         1Plantas descobertas              337,7                         18,8                             55,78,8                             55,7

Plantas cobertas com Plantas cobertas com ApisApis 575,7                          23,2                          575,7                          23,2                          65,065,0



�� DDéécada 60 hcada 60 hííbridos bridos ginoicosginoicos ( predominantemente  ( predominantemente  
flores femininas) aumento na produflores femininas) aumento na produçção.ão.

Necessidade flores masculinas para a polinizaNecessidade flores masculinas para a polinizaçção. ão. 
Importância de grandes quantidades de abelhas. Importância de grandes quantidades de abelhas. 

�� PolinizaPolinizaçção insuficiente = flores mal polinizadas = ão insuficiente = flores mal polinizadas = 
frutos  curvos devido a um crescimento desigual de frutos  curvos devido a um crescimento desigual de 
um dos lados do mesmo, perdendo valor de um dos lados do mesmo, perdendo valor de 
mercado. A indmercado. A indúústria de  pepino em conserva stria de  pepino em conserva 
requer  frutos retos para seu acomodo no frasco, e requer  frutos retos para seu acomodo no frasco, e 
os frutos curvos são descartados.os frutos curvos são descartados.

Se requerem entre 4 a 6 colmSe requerem entre 4 a 6 colmééias fortes por hectare ias fortes por hectare 
para una correta polinizapara una correta polinizaçção do pepino, ão do pepino, 
especialmente nas variedades hespecialmente nas variedades hííbridas bridas ginoicasginoicas..



ABABÓÓBORA ITALIANA.BORA ITALIANA. CucurbitaCucurbita pepopepo

ÁÁrea (9 m2) coberta com tela = produrea (9 m2) coberta com tela = produçção de ão de 
frutos = zerofrutos = zero

ÁÁrea (9 m2) descoberta (acesso rea (9 m2) descoberta (acesso ààs abelhas)     s abelhas)     
= 32 frutos com peso m= 32 frutos com peso méédio de 449,06 gdio de 449,06 g



GalactiaGalactia GalactiaGalactia striatastriata

ÁÁrea coberta = 19,1 vagens/m2rea coberta = 19,1 vagens/m2

ÁÁrea descoberta = 706,4 vagens/m2rea descoberta = 706,4 vagens/m2



CanolaCanola BrassicaBrassica napusnapus

QuantQuant. Frutos     . Frutos     

CobertoCoberto 308,19 / m2  308,19 / m2  

Coberto com abelhasCoberto com abelhas 789,84 / m2789,84 / m2

DescobertoDescoberto 539,57 / m2539,57 / m2

Regina H. N. CoutoRegina H. N. Couto

Aumento no poder germinativo das sementes em torno Aumento no poder germinativo das sementes em torno 
12%.12%.

Aumento na quantidade  de Aumento na quantidade  de óóleo.leo.



SOJA. SOJA. GlycineGlycine maxmax (L.) MERR VAR. SANTA ROSA(L.) MERR VAR. SANTA ROSA

Com a utilizaCom a utilizaçção de abelhas como ão de abelhas como polinizadorpolinizador, houve , houve 
aumento no peso maumento no peso méédio das vagens em 40,13% e no peso dio das vagens em 40,13% e no peso 
mméédio dos grãos em 39,85% em reladio dos grãos em 39,85% em relaçção ao controle (parcela ão ao controle (parcela 
protegida por tela).protegida por tela).



Pimentão Pimentão CapsicumCapsicum spsp

PolinizaPolinizaçção com abelhas aumentou em 40,2% ão com abelhas aumentou em 40,2% 
a produtividade.a produtividade.

MelilotusMelilotus MelilotusMelilotus albaalba

Aumento de 265% na produAumento de 265% na produçção de sementes.ão de sementes.



Nome comum           Nome CientNome comum           Nome Cientííficofico % % 
aumentoaumento

AbAbóóbora bora CurcubitaCurcubita mmááxima                  xima                  76,976,9
CafCaféé CoffeaCoffea araráábicabica 39,239,2
Pêssego Pêssego PrunusPrunus ppéérsicarsica 94,094,0
Laranja Laranja CitrusCitrus slnensisslnensis ((HamlinHamlin) ) 36,336,3
Laranja Laranja CitrusCitrus sinensissinensis (Natal) (Natal) 15,515,5



Melão Melão CucumisCucumis melomelo

Incremento de  23% de produIncremento de  23% de produçção. ão. 

Melancia Melancia CitrullusCitrullus lanatuslanatus

Incremento de  26% de produIncremento de  26% de produçção. ão. 



Cebola Cebola AlliumAllium cepacepa (para sementes)  (para sementes)  89,389,3 %%

Dicogamia. PDicogamia. Póólen len éé liberado antes de que o liberado antes de que o 
estigma esteja receptivoestigma esteja receptivo

ÉÉ atrativa atrativa ààs abelhass abelhas

12 a 25 colm12 a 25 colmééias/ha. Colocaias/ha. Coloca--se 4  quando se 4  quando 
inicia a florainicia a floraçção e em seguida adicionar mais ão e em seguida adicionar mais 
4 colm4 colmééias a cada 4 dias atias a cada 4 dias atéé completar a completar a 
quantidade desejada.quantidade desejada.



Abacate Abacate PerseaPersea americanaamericana

PolinizaPolinizaçção cruzada 97% . Frutos provenientes de ão cruzada 97% . Frutos provenientes de 
flores polinizadas por pflores polinizadas por póólen do mesmo cultivar len do mesmo cultivar 
foram abortadas mais rapidamente que frutos foram abortadas mais rapidamente que frutos 
provenientes de provenientes de polinizacãopolinizacão cruzada de outro cruzada de outro 
cultivar, com maior porcentagem de cacultivar, com maior porcentagem de caíída de da de 
frutos e obtendofrutos e obtendo--se menor produse menor produçção. ão. 

6 6 -- 10 colm10 colmééias/ias/haha
PeraPera PyrusPyrus communiscommunis

NNééctar pouco atrativo. Se houver outras floractar pouco atrativo. Se houver outras floraçções ões 
na imediana imediaçção ão debedebe--sese aumentar o naumentar o núúmero de mero de 
colmcolmééias.ias.

4 4 –– 6 colm6 colmééias/ha.ias/ha.



Girassol Girassol HelianthusHelianthus annuusannuus

Flores hermafroditas com Flores hermafroditas com protandriaprotandria (p(póólen len 
maduro antes que o estigma esteja receptivo), almaduro antes que o estigma esteja receptivo), aléém m 
disso apresenta tambdisso apresenta tambéém auto incompatibilidade.2 m auto incompatibilidade.2 
colmcolmééias/hias/háá. 21 a 27% de aumento da produ. 21 a 27% de aumento da produçção.ão.

Produz pProduz póólen e nlen e nééctar.ctar.

Limão Limão CitrusCitrus LimoniumLimonium

Melhora a quantidade e qualidade. Aumento de 10 Melhora a quantidade e qualidade. Aumento de 10 
a 42% de produa 42% de produçção.ão.



AmêndoasAmêndoas PrunusPrunus amygdalusamygdalus

Variedades comerciais auto incompatVariedades comerciais auto incompatííveis. veis. 

4 a 9 4 a 9 colcol/h/háá

EUA  80% da produEUA  80% da produçção mundial ão mundial 









POLINIZAPOLINIZAÇÇÃO AGRÃO AGRÍÍCOLA NO BRASILCOLA NO BRASIL

�� ServiServiçços de polinizaos de polinizaçção  pouco valorizados e estudados.ão  pouco valorizados e estudados.

�� Não existem estudos compreensivos sobre o valor econômico Não existem estudos compreensivos sobre o valor econômico 
da polinizada polinizaçção nos sistemas agrão nos sistemas agríícolas e/ou naturais. colas e/ou naturais. 

�� Fator de produFator de produçção em outros paão em outros paííses.Poucos são os cursos de ses.Poucos são os cursos de 
agronomia, engenharia florestal, biologia, etc., onde agronomia, engenharia florestal, biologia, etc., onde 
polinizapolinizaçção agrão agríícola cola éé estudada. Ênfase novos cultivares, nos estudada. Ênfase novos cultivares, nos 
agroquagroquíímicosmicos, nas t, nas téécnicas de cultivo, no equilcnicas de cultivo, no equilííbrio ecolbrio ecolóógico gico 
isoladamente, como se nada disto interagisse de uma forma ou isoladamente, como se nada disto interagisse de uma forma ou 
de outra com o processo de polinizade outra com o processo de polinizaçção das plantas. ão das plantas. 



MaMaççã (ã (MalusMalus domestica) na Região Sul domestica) na Região Sul 

Apenas em Santa Catarina, 45.000 colônias foram Apenas em Santa Catarina, 45.000 colônias foram 
alugadas ao custo de R$ 40,00/unidade, alugadas ao custo de R$ 40,00/unidade, 
perfazendo R$1.800.000,00 (Um milhão e perfazendo R$1.800.000,00 (Um milhão e 
oitocentos mil reais) em 2004. oitocentos mil reais) em 2004. 

Melão (Melão (CucumisCucumis melo) na Região Nordestemelo) na Região Nordeste

Cerca de 10.000 colônias de A. Cerca de 10.000 colônias de A. melliferamellifera foram foram 
alugadas ao custo malugadas ao custo méédio de R$ 30,00/unidade dio de R$ 30,00/unidade 
para polinizapara polinizaçção de meloeiros no Nordeste do ão de meloeiros no Nordeste do 
Brasil em 2004, totalizando R$ 300.000 Brasil em 2004, totalizando R$ 300.000 
(trezentos mil reais). (trezentos mil reais). 



Aspectos a considerar para obter Aspectos a considerar para obter 
polinizapolinizaçção dirigida eficienteão dirigida eficiente

Conhecimentos tConhecimentos téécnicos, como a interacnicos, como a interaçção ão 
abelha/flor (cultura) e manejo das colmabelha/flor (cultura) e manejo das colmééias.ias.



1) Vigor das colm1) Vigor das colmééias / estias / estáágio de desenvolvimentogio de desenvolvimento

PopulaPopulaççãoão

Quantidade de cria jovem =>Necessidade de pQuantidade de cria jovem =>Necessidade de póólenlen

IntervenIntervençção apicultor (preparo da colmão apicultor (preparo da colmééia, ia, 
alimentaalimentaçção, coletor de pão, coletor de póólen)len)





Exame prExame práático de uma colmtico de uma colmééia apta a polinizar.ia apta a polinizar.

�� Contagem de abelhas: 50 abelhas/min indica Contagem de abelhas: 50 abelhas/min indica 
uma boa populauma boa populaçção de abelhas coletoras e que ão de abelhas coletoras e que 
destas de 10 a 15 entrem com pdestas de 10 a 15 entrem com póólen.len.

No CanadNo Canadáá, se exige que uma colm, se exige que uma colmééia para ia para 
polinizar deva ter de 5 a 6 favos com cria.polinizar deva ter de 5 a 6 favos com cria.



KiwiKiwi

com criacom cria sem cria sem cria 
No de visitas de abelhas No de visitas de abelhas 215215 8989
peso mpeso méédio dos frutos (g)dio dos frutos (g) 8585 5858
Frutas deformadas (%)Frutas deformadas (%) 33 66
Frutos < 60 g (%)Frutos < 60 g (%) 66 5151
Frutos entre 60Frutos entre 60--90 g  (%)90 g  (%) 4747 4040
Frutos > 90 g (%)Frutos > 90 g (%) 4444 33

















2) 2) ÉÉpoca de instalapoca de instalaçção das colmão das colmééiasias

A polinizaA polinizaçção ão éé um momento crum momento críítico na reprodutico na reproduçção ão 
sexual das plantas.sexual das plantas.

A partir do surgimento da flor ocorre uma corrida A partir do surgimento da flor ocorre uma corrida 
contra o tempo para que haja a polinizacontra o tempo para que haja a polinizaçção, ão, 
fecundafecundaçção , frutificaão , frutificaçção e caão e caíída da flor. Quanto mais da da flor. Quanto mais 
tempo se passar para ocorrer estes fenômenos tempo se passar para ocorrer estes fenômenos 
aumenta o perigo de perdas de paumenta o perigo de perdas de póólen por alen por açção de ão de 
insetos depredadores, vento, chuva, frio e calorinsetos depredadores, vento, chuva, frio e calor



�� De um modo geral, recomendaDe um modo geral, recomenda--se instalar as se instalar as 
colmcolmééias quando a cultura estiver com pelo menos ias quando a cultura estiver com pelo menos 
10 % das flores abertas, assim evitando que as 10 % das flores abertas, assim evitando que as 
abelhas busquem outra fonte competitiva nas abelhas busquem outra fonte competitiva nas 
imediaimediaçções e sejam estimuladas a continuar a ões e sejam estimuladas a continuar a 
coleta, mesmo apcoleta, mesmo apóós ter sido iniciada a florada de s ter sido iniciada a florada de 
interesse.interesse.



3) N3) Núúmero de colmmero de colmééias por ias por áárea dependerea depende

�� Da atraDa atraçção da cultura.ão da cultura.
�� Da distância atDa distância atéé a cultura.a cultura.
�� Da existência de insetos Da existência de insetos polinizadorespolinizadores nas nas 

imediaimediaçções.ões.
�� Tamanho dos enxames e proporTamanho dos enxames e proporçção de cria jovem. ão de cria jovem. 
�� Pesquisadores chegaram Pesquisadores chegaram àà conclusão de que conclusão de que 

aproximadamente três colônias por hectare, em aproximadamente três colônias por hectare, em 
culturas de espaculturas de espaççamentos maiores, e cinco colônias amentos maiores, e cinco colônias 
por hectare, em culturas com espapor hectare, em culturas com espaççamentos amentos 
reduzidos, reduzidos, éé a relaa relaçção ideal para uma polinizaão ideal para uma polinizaçção ão 
eficaz, sendo elas bem preparadas e povoadas.eficaz, sendo elas bem preparadas e povoadas.



KiwiKiwi

NNúúmero de mero de colmeiascolmeias Quilos por hectareQuilos por hectare

11 271271

1  a  21  a  2 480480

4  a  64  a  6 731731



�� CultivarCultivar..

Um estudo recente (Um estudo recente (MalagodiMalagodi--BragaBraga, 2002) revelou que , 2002) revelou que 
dois cultivares de morango, dois cultivares de morango, SweetSweet CharlieCharlie e e OsoOso
Grande, cultivados lado a lado, apresentaram diferentes Grande, cultivados lado a lado, apresentaram diferentes 
necessidades de polinizanecessidades de polinizaçção: as flores do primeiro ão: as flores do primeiro 
cultivar necessitavam receber um maior ncultivar necessitavam receber um maior núúmero de mero de 
visitas por parte das abelhas que as flores do segundo, visitas por parte das abelhas que as flores do segundo, 
de modo que a populade modo que a populaçção desses ão desses polinizadorespolinizadores, no , no 
mesmo local, foi suficiente para a polinizamesmo local, foi suficiente para a polinizaçção do ão do 
cultivar cultivar OsoOso Grande e insuficiente para o Grande e insuficiente para o SweetSweet
CharlieCharlie. . 



4) Distância das colm4) Distância das colmééiasias

A distância entre as colmA distância entre as colmééias e o cultivo mais eficiente ias e o cultivo mais eficiente 
éé de um raio 50 metros e não convde um raio 50 metros e não convéém que seja m que seja 
superior aos 120 metros.superior aos 120 metros.



MelilotusMelilotus albaalba GroutGrout, 1950, 1950

Distância do apiDistância do apiáário (km)rio (km) ProduProduçção kg/ão kg/haha

0,40,4 362362

1,21,2 272272

4,04,0 muito baixamuito baixa



MorangueiroMorangueiro

�� RecomendaRecomenda--se colocar conjuntos, de no se colocar conjuntos, de no 
mmíínimo, 4 caixas de abelhas prnimo, 4 caixas de abelhas próóximo a ximo a 
áárea de plantio. rea de plantio. 



5) Atrativos5) Atrativos

�� Para culturas pouco atrativas ou presenPara culturas pouco atrativas ou presençça de culturas a de culturas 
competitivas. Xaropes aromatizados ou competitivas. Xaropes aromatizados ou feromonasferomonas
sintsintééticos são dados ticos são dados ààs abelhas e/ou pulverizados nas s abelhas e/ou pulverizados nas 
culturas para direcionculturas para direcionáá--las a elas. las a elas. 

�� Cultura de cafCultura de caféé prpróóximo a de laranja, abelhas vão na florada ximo a de laranja, abelhas vão na florada 
d e laranja. ICATU 372%, Mundo Novo 76,9%d e laranja. ICATU 372%, Mundo Novo 76,9%

�� Atrativos sintAtrativos sintééticos: morangueiro 1 e 2 gotas/litro de ticos: morangueiro 1 e 2 gotas/litro de áágua. gua. 
PulverizaPulverizaçção. 174,3% e 338,6% de aumento de visitas de ão. 174,3% e 338,6% de aumento de visitas de 
abelhas nas flores.abelhas nas flores.



CONTRATOSCONTRATOS

�� Em diversos paEm diversos paííses o aluguel de colmses o aluguel de colmééias para ias para 
utilizautilizaçção na agricultura ão na agricultura éé prpráática corriqueira. tica corriqueira. 
Nos EUA por exemplo são alugadas anualmente Nos EUA por exemplo são alugadas anualmente 
cerca de 2 milhões de colmcerca de 2 milhões de colmééias. ias. 



Itens a serem observados no contratoItens a serem observados no contrato

�� Dados da localizaDados da localizaçção e de propriedade da ão e de propriedade da áárea a polinizarrea a polinizar
�� IdentificaIdentificaçção do proprietão do proprietáário e do apicultorrio e do apicultor
�� Definir cultura , Definir cultura , áárea  polinizar rea  polinizar 
�� Definir com clareza termos tDefinir com clareza termos téécnicos e pouco comuns.cnicos e pouco comuns.
�� NNúúmero de mero de colmeiascolmeias por hpor háá
�� Tamanho dos enxames e quantidade de cria. VerificaTamanho dos enxames e quantidade de cria. Verificaçção pelo agricultor.ão pelo agricultor.
�� PerPerííodo de prestaodo de prestaçção de servião de serviççoo
�� PrePreçço do aluguel e forma de pagamento. Preo do aluguel e forma de pagamento. Preçço depende de vo depende de váários fatores (potencial da rios fatores (potencial da 

cultura para produzir mel, distribuicultura para produzir mel, distribuiçção das ão das colmeiascolmeias na cultura, distância da lavoura, na cultura, distância da lavoura, 
éépoca de instalapoca de instalaçção das ão das colmeiascolmeias -- se coincide com floradas apse coincide com floradas apíícolas), necessidade de colas), necessidade de 
alimentaalimentaçção artificial, uso de xaropes aromatizados e/ou atrativos.ão artificial, uso de xaropes aromatizados e/ou atrativos.

�� BonificaBonificaçções, por pagamento antecipado, maiores serviões, por pagamento antecipado, maiores serviçços ou por os ou por colmeiascolmeias adicionais, adicionais, 
ou por outros fatores ou por outros fatores beneficiososbeneficiosos para alguma das partes.para alguma das partes.

�� Penalidades por demora nos pagamentos, danos Penalidades por demora nos pagamentos, danos ààs abelhas ou material aps abelhas ou material apíícola por cola por 
parte do agricultor e pelo não cumprimento dos deveres do apiculparte do agricultor e pelo não cumprimento dos deveres do apicultor.(instalator.(instalaçção e ão e 
retirada das retirada das colmeiascolmeias, instala, instalaçção de ão de colmeiscolmeis ddéébeis, falta de manutenbeis, falta de manutençção.ão.

�� Manejo dos agrotManejo dos agrotóóxicos Protexicos Proteçção das abelhas e danos causados por prão das abelhas e danos causados por prááticas agrticas agríícolas colas 
correntes.correntes.

�� SeguranSegurançça de transeuntes e vizinhana de transeuntes e vizinhançça (impossibilidade de instalar a (impossibilidade de instalar colmeiascolmeias em em 
determinados locais)determinados locais)



BenefBenefíícios econômicos da polinizacios econômicos da polinizaçção agrão agríícolacola

�� ApicultorApicultor : aluguel, produ: aluguel, produçção de mel e pão de mel e póólenlen

�� AgricultorAgricultor: Aumento da produtividade  : Aumento da produtividade  
agragríícolacola

�� EstadoEstado: Aumento da arrecada: Aumento da arrecadaççãoão

�� ConsumidorConsumidor: Qualidade dos produtos e pre: Qualidade dos produtos e preçços os 
mais baixosmais baixos

�� ABELHAS E O MEIO AMBIENTEABELHAS E O MEIO AMBIENTE

�� PerpetuaPerpetuaçção de espão de espéécies vegetais jardins....cies vegetais jardins....

�� Alimento para animais.Alimento para animais.



AGROTAGROTÓÓXICOSXICOS

Um dos maiores entraves para a consolidaUm dos maiores entraves para a consolidaçção da ão da 
polinizapolinizaçção agrão agríícola no Brasil. Aviacola no Brasil. Aviaçção. Reduão. Reduçção ão 
do uso, troca por produtos de baixa toxicidade, do uso, troca por produtos de baixa toxicidade, 
aplicaaplicaçção ão àà noite ou nos pernoite ou nos perííodos de menor odos de menor 
atividade das abelhas, fechar atividade das abelhas, fechar alvadoalvado, retirar , retirar 
temporariamente as colmtemporariamente as colmééias, repelentes nos ias, repelentes nos 
agrotagrotóóxicos.xicos.
Mosca branca Mosca branca -- CajuCaju



Desaparecimento das abelhasDesaparecimento das abelhas

�� O Governo alemão proibiu, provisoriamente, a O Governo alemão proibiu, provisoriamente, a 
classe de pesticidas classe de pesticidas neonicotinneonicotinóóidesides, , 
conclusivamente ligados ao maciconclusivamente ligados ao maciçço o 
desaparecimento de abelhas. desaparecimento de abelhas. 

�� Pesquisadores do governo estudaram abelhas Pesquisadores do governo estudaram abelhas 
mortas e descobriram 99% de contaminamortas e descobriram 99% de contaminaçção com o ão com o 
pesticida pesticida clothianidinclothianidin, produzido pela Bayer. Os , produzido pela Bayer. Os 
pesticidas haviam sido aplicados pesticidas haviam sido aplicados ààs sementes de s sementes de 
colzacolza, na vizinha região do vale do rio Reno., na vizinha região do vale do rio Reno.



�� O combate ao O combate ao ““greeninggreening””, considerada a pior doen, considerada a pior doençça da citricultura no a da citricultura no 
mundo, estmundo, estáá dizimando abelhas no interior paulista. O alerta dizimando abelhas no interior paulista. O alerta éé do do 
bibióólogo Osmar logo Osmar MalaspinaMalaspina, pesquisador do Centro de Estudos de , pesquisador do Centro de Estudos de 
Insetos Sociais do Departamento de Biologia da Unesp de Rio ClarInsetos Sociais do Departamento de Biologia da Unesp de Rio Claro. o. 
Por Por VeridianaVeridiana Ribeiro, da Folha Ribeirão, Ribeiro, da Folha Ribeirão, Folha de S.PauloFolha de S.Paulo, , 
19/08/2008.19/08/2008.

�� Um laudo comprovou que a morte das abelhas de pelo menos 700 Um laudo comprovou que a morte das abelhas de pelo menos 700 
colmcolmééias em Boa Esperanias em Boa Esperançça do Sul e Brotas foi causado por excesso a do Sul e Brotas foi causado por excesso 
de inseticida. de inseticida. MalaspinaMalaspina estima que outras 3.300 colmestima que outras 3.300 colmééias no Estado ias no Estado 
possam ter morrido neste ano devido aos agrotpossam ter morrido neste ano devido aos agrotóóxicos. xicos. 

�� De acordo com o laudo emitido pela empresa em 11 de abril, foi De acordo com o laudo emitido pela empresa em 11 de abril, foi 
encontrada a proporencontrada a proporçção de 0,04 miligrama por quilo da substância ão de 0,04 miligrama por quilo da substância 
TiamexotanTiamexotan nos insetos mortos, quando o tolerado pelo Ministnos insetos mortos, quando o tolerado pelo Ministéério da rio da 
Agricultura Agricultura éé 0,01 0,01 mgmg/kg./kg.



Mariano Senna da Costa*, Ambiente JMariano Senna da Costa*, Ambiente JÁÁ

A guerra não declarada entre apicultores e gigantes dos A guerra não declarada entre apicultores e gigantes dos 
agrotagrotóóxicos na Europa teve mais um round semana xicos na Europa teve mais um round semana 
passada. Na quintapassada. Na quinta--feira (18/09), o Ministfeira (18/09), o Ministéério da Sario da Saúúde de 
da Itda Itáália suspendeu a licenlia suspendeu a licençça de quatro substâncias a de quatro substâncias 
((ClotianidinaClotianidina, , ImidacloprideImidaclopride, , TiametoxamTiametoxam e e FipronilFipronil) ) 
presentes em inseticidas para plantapresentes em inseticidas para plantaçções de milho, ões de milho, colzacolza
e girassol. Elas são apontadas pela Federae girassol. Elas são apontadas pela Federaçção Italiana de ão Italiana de 
Apicultura como responsApicultura como responsááveis pela morte em massa de veis pela morte em massa de 
abelhas verificada no inabelhas verificada no iníício do ano.cio do ano.



Outras  abelhas na polinizaOutras  abelhas na polinizaççãoão

Gênero Gênero ApisApis

Gênero Gênero BombusBombus (mamangava) Maracuj(mamangava) Maracujáá

Gênero Gênero TrigonaTrigona ((MeliponideosMeliponideos) Abelhas ind) Abelhas indíígenasgenas

Gênero Gênero XilocopaXilocopa (maioria solit(maioria solitáária) ria) MaracujMaracujáá

Gênero Gênero CentrisCentris (abelhas solit(abelhas solitáárias)rias)



Abelha do gênero Centris visitando flor de maracujá(Passiflora sp.). 

Note o estame tocando o dorso da abelha.



MeliponaMelipona subnitidasubnitida ((jandajandaíírara) ) 
utilizada na polinizautilizada na polinizaçção de pimentãoão de pimentão



MeliponaMelipona quadrifasciataquadrifasciata ((mandamandaççaiaaia)) utilizada na utilizada na 

polinizapolinizaçção do tomateiroão do tomateiro



NannotrigonaNannotrigona testaceicornistestaceicornis ((IraIraíí) Poliniza) Polinizaçção do ão do 
Morangueiro em estufasMorangueiro em estufas



TetragoniscaTetragonisca angustulaangustula (Jata(Jataíí) Poliniza) Polinizaçção do ão do 
Morangueiro em estufasMorangueiro em estufas



PolinizaPolinizaçção de morangueiros em estufas com abelhas Jataão de morangueiros em estufas com abelhas Jataíí

bibióóloga Kloga Káátia tia S. M.S. M. BragaBraga





�� As flores visitadas pela JataAs flores visitadas pela Jataíí originam morangos bem originam morangos bem 
formados. O nformados. O núúmero de frutos deformados cai de 85 mero de frutos deformados cai de 85 
para 5%. Vale ainda ressaltar que esse inseto se adapta para 5%. Vale ainda ressaltar que esse inseto se adapta 
bem bem àà temperatura e temperatura e àà umidade caracterumidade caracteríísticas das sticas das 
estufas, assim como estufas, assim como àà quantidade limitada de alimento. quantidade limitada de alimento. 
"Seu tamanho populacional e alcance de vôo são "Seu tamanho populacional e alcance de vôo são 
compatcompatííveis com veis com ááreas fechadas de pequeno porte", reas fechadas de pequeno porte", 
lembra a pesquisadora. "Porlembra a pesquisadora. "Poréém, m, éé preciso integrar o preciso integrar o 
manejo das abelhas nas estufas ao controle de pragas manejo das abelhas nas estufas ao controle de pragas 
com substâncias qucom substâncias quíímicas.micas.



�� As flores de morango são receptivas atAs flores de morango são receptivas atéé o so séétimo dia timo dia 
mas o permas o perííodo de uma polinizaodo de uma polinizaçção mais efetiva vai do ão mais efetiva vai do 
primeiro atprimeiro atéé o quarto dia. o quarto dia. 
Uma  eficiente polinizaUma  eficiente polinizaçção se pode comprovar ão se pode comprovar ààs  24hs s  24hs 
48 h depois da poliniza48 h depois da polinizaçção jão jáá que as pque as péétalas caem e os talas caem e os 
pistilos da flor secam. Ao contrpistilos da flor secam. Ao contráário, um morango  com rio, um morango  com 
deficiência de polinizadeficiência de polinizaçção apresenta uma mescla de ão apresenta uma mescla de 
pistilos frescos e de cor amarelo pistilos frescos e de cor amarelo verdosoverdoso com pistilos com pistilos 
secos e com psecos e com péétalas ainda presentes talas ainda presentes 















LimitaLimitaçções para uso de outras abelhasões para uso de outras abelhas

�� DomesticaDomesticaçção de poucas espão de poucas espééciescies

�� Falta de estudos de biologia e Falta de estudos de biologia e ecologiaecologia

�� Escassez de grande nEscassez de grande núúmero de colmmero de colmééias disponias disponííveisveis

�� LimitaLimitaçções geogrões geográáficasficas

�� PR Cerca de 40 espPR Cerca de 40 espéécies de abelhas sem ferrão jcies de abelhas sem ferrão jáá
catalogadascatalogadas

Grandes possibilidades de meliponGrandes possibilidades de meliponíídeos em deos em 
estufas.estufas.


