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RESUMO 

O objetivo do presente experimento será avaliar as características dos 

pendões e do pólen de híbridos convencionais e transgênicos de milho (Zea mays 

L.) e seu efeito sobre o comportamento forrageiro dessas abelhas, em condições de 

campo. O projeto será realizado na área experimental do campus do Centro 

Universitário Moura Lacerda.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Uma das características das abelhas é a dependência integral de produtos 

florais, principalmente de néctar e pólen, para a sua alimentação e como provisão 

para as suas crias. O pólen coletado das anteras de flores é essencial para a 

nutrição de abelhas, provendo recurso de proteína principalmente para larvas e 

adultos, além disso, o consumo de pólen pelas abelhas adultas é fundamental para 

a produção de geleia real (NOGUEIRA-COUTO; COUTO, 2006). 

Uma das fontes utilizadas pelas abelhas para coleta exclusiva de pólen é o 

milho (Zea mays L.). Os pendões do milho são intensamente visitados pelas abelhas 

Apis mellifera africanizadas (GONÇALVES, 2009; ROSA NETO, 2010). Apesar de 

não conter teores altos de proteína bruta, em torno de 15% (WIESE, 2005), esse 

recurso alimentar é importante para essas abelhas porque floresce em épocas de 

escassez de alimento. Malerbo (1987) observou, em Jaboticabal, SP, que as 

abelhas foram observadas nos pendões do milho, coletando pólen, de outubro a 

janeiro, provavelmente, devido à época de plantio daquela localidade. 

Entretanto, o pólen coletado pelas abelhas pode estar contaminado com 

agroquímicos que podem afetar diretamente as abelhas ou indiretamente, quando 
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transportados para a colônia, afetando o desenvolvimento de crias e contaminando o 

pólen armazenado nos alvéolos.  

Além disso, é recente a preocupação com a coleta de pólen de híbridos 

transgênicos, em especial do milho, e seus efeitos, tanto para as abelhas quanto 

para os seres humanos, que consumirão esse pólen. 

 

2. OBJETIVOS 

Diante do exposto, o objetivo do presente experimento foi avaliar as 

características dos pendões e do pólen de híbridos convencionais e transgênicos de 

milho (Zea mays L.) e seu efeito sobre o comportamento forrageiro de abelhas A. 

mellifera africanizadas, em condições de campo. 

 

3. METODOLOGIA 

A cultura do milho será instalada em setembro de 2013 e serão utilizados sete 

tratamentos (híbridos): Bt 1; Bt 2; Bt 3; Bt 4; Bt 5, Bt 6 e híbrido convencional. A 

frequência das visitações das abelhas, coletando pólen, no decorrer do dia, serão 

obtidos por contagem, nos primeiros cinco minutos de cada horário, das 7h00 às 12 

horas, com cinco repetições (cinco dias distintos), em cada híbrido. Para avaliar a 

composição do pólen coletado pelas abelhas, 10 pendões de cada híbrido serão 

coletados, com seis repetições, totalizando 60 pendões para cada híbrido. O pólen 

será separado das espiguetas por meio de peneiras individualizadas para cada 

híbrido e pesadas em balança digital. O pólen retirado dos pendões de cada híbrido 

será etiquetado e mantido refrigerado para análises posteriores. Duas lâminas de 

cada híbrido serão confeccionadas para identificar diferenças na estrutura dos grãos 

de pólen. Além disso, um ninho composto de dez quadros será instalado próximo à 

área experimental. Em cinco dias (cinco repetições), com intervalos de três dias, 

será colocado um extrator de pólen no alvado desse ninho, sendo que o extrator 

permanecerá, por um período de 12 horas, das 6h00 às 18h00. O pólen coletado 

será pesado em balança digital da mesma forma que o item anterior. 

Posteriormente, essas amostras de pólen, tanto coletadas diretamente dos pendões 

quanto as coletadas do extrator, serão armazenadas em refrigerador, devidamente 

etiquetados, para posterior análise com relação à proteína bruta. Lâminas contendo 

um mix das amostras do pólen, coletado dos extratores, será preparada e analisada 
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em microscópio com relação a quantidade de pólen de milho utilizado pelas abelhas 

em relação à outras fontes de pólen, presentes na área experimental. Também 

serão avaliadas as diferenças nos pendões de cada híbrido, anotando-se o 

comprimento, largura e a forma estrutural desses pendões. 

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ainda não foram obtidos resultados, estamos aguardando o plantio da área e, 

o posterior pendoamento, previsto para dezembro. 
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