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Resumo 

  
A polinização é um serviço ambiental que sustenta a diversidade das plantas e é um 

processo de reprodução sexuada que consiste na troca de gametas entre os órgãos 

reprodutivos dos vegetais. No âmbito da agricultura destaca-se a polinização entomófila 

que influencia na produtividade, estabilidade e qualidade dos frutos. Brassica napus, 

popularmente conhecida como canola, é uma cultura agrícola de importância econômica 

para óleo comestível, ração animal e biocombustível. A canola apresenta uma parcela de 

autopolinização, no entanto sabe-se que a polinização cruzada por abelhas promove um 

aumento de produtividade, sendo um importante recurso alimentar para as abelhas num 

período de escassez. Este trabalho objetiva conhecer a diversidade de abelhas nos 

municípios de Estrela e Guarani das Missões em lavouras comerciais de B. napus (Hyola 

61) visando o aumento da produtividade de grãos da cultura. As coletas foram realizadas 

no período de floração (agosto a outubro) em duas lavouras comerciais nos municípios de 

Estrela, em 2010, e quatro em Guarani das Missões (2010: duas lavouras; 2011 – quatro 

lavouras). O esforço amostral foi de seis coletas em Estrela e 21 em Guarani das Missões. 

As abelhas foram coletadas com o uso de pan traps dispostos no interior das lavouras nas 

cores azul, amarelo e branco, totalizando 30 armadilhas/lavoura, que permaneceram 

expostos por 24 horas por coleta. As abelhas foram etiquetadas e tombadas na Coleção de 

Abelhas do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS. Foram coletadas 29 indivíduos 

em Estrela e 155 em Guarani das Missões. Em Estrela, seis espécies foram determinadas e 

em Guarani das Missões 21. A espécie mais abundante em Estrela foi Trigona spinipes e 

em Guarani das Missões foi Apis mellifera. Considera-se o fato de que essas espécies 
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possuem colônias populosas e recrutamento de abelhas para coleta de recursos 

alimentares. Em Estrela todas as espécies encontradas foram Apidae, sendo 95% 

meliponíneos, que são abelhas nativas de fácil manejo e que promovem a conservação das 

espécies nativas e aumento da produção de grãos na cultura. No município de Guarani das 

Missões, 23% das abelhas pertencem a Halictidae, 36% a Apidae e 41% a Andrenidae. A 

partir destes resultados pode-se identificar as abelhas polinizadoras de canola em Estrela e 

Guarani das Missões a fim de propor estratégias de manejo sustentável, conservação das 

abelhas nativas e promover o incremento da produtividade de canola. 
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