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FORRAGEAMENTO DE ABELHAS Apis mellifera EM FLORES DE SOJA
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A soja (Glycine max L. Merril) é uma das commodites mais importantes do Brasil e do mundo,
sendo que apenas no país são aproximadamente 35 milhões de hectares destinados ao plantio
dessa cultura. Aliado a isso, o uso de abelhas na polinização de culturas agrícolas pode ser um
fator determinante para o aumento de produtividade, mas para isso é necessário conhecer o
comportamento desses insetos nas culturas de interesse. Baseado nisso, o objetivo desse
estudo foi avaliar o comportamento das abelhas africanizadas nas flores de soja. O
experimento foi conduzido na Estação Experimental da Embrapa Soja em Londrina ± PR
durante o mês de novembro de 2016 e 2017. As cultivares utilizadas foram a BRS 1001IPRO e
BRS 284. O tempo de coleta de néctar e/ou pólen foi avaliado com auxílio de um cronômetro,
acompanhando a abelha em sua atividade. Também, foi cronometrado o tempo de
permanência da abelha na flor e o número de visitas por minuto. Verificou-se que as abelhas
demoram em média 2,42 segundos coletando néctar no cultivar transgênica e 2,54 no cultivar
convencional, não havendo diferença estatística entre as médias pelo teste de Tukey a 5%. Em
nenhum tratamento foi observado o comportamento de coleta de pólen nas flores. Com relação
ao número de floras visitadas por minuto, observou-se que em média, as abelhas africanizadas
visitam 12 flores por minuto. Esses resultados indicam que as abelhas africanizadas
representam um potencial agente polinizador nos cultivares de soja avaliados, podendo
acarretar incremento de produção e/ou ainda uma fonte de alimento energético para a colônia.
Palavras-chaves: Abelhas africanizadas, biologia floral, guia de néctar





