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A produção das lavouras de canola é 

beneficiada pela polinização por abelhas e já 

foi demonstrado que as comunidades de 

abelhas podem ser afetadas pela 

composição da paisagem. O objetivo desse 

estudo foi analisar a comunidade de abelhas 

e sua relação com a produção de sementes 

de canola em áreas agrícolas. A densidade, 

abundância e riqueza de visitantes florais de  

Brassica napus cultivar Hyola 61 em seis 

lavouras comerciais foram estudadas, e suas 

relações com a produção de sementes e 

proporções de áreas semi-naturais, 

florestais e agrícolas ao redor das lavouras 

foram analisadas. Foi observado que as 

lavouras do sul do Brasil se localizam em 

uma paisagem homogênea dominada por 

áreas agrícolas. O levantamento de abelhas 

detectou uma baixa abundância e riqueza de 

abelhas nativas em contraste com a alta 

abundância de A. mellifera.  Embora não 

tenha sido encontrada uma relação entre A. 

mellifera e a produção de sementes, houve 

uma relação positiva entre a densidade de 

insetos e o peso de sementes por planta (R = 

0.87; p = 0.024). Como as abelhas A. 

mellifera foram os insetos mais capturados 

(79%), provavelmente grande parte 

polinização da canola nesses sistemas 

agrícolas é realizada por estas abelhas. A 

baixa abundância e riqueza de abelhas 

nativas encontrada nesse estudo traz um 

alerta para a importância de se conservar 

abelhas nativas. Se houver declínios nas 

populações de A. mellifera, a falta de 

polinizadores nativos poderá causar perdas 

na produtividade das culturas agrícolas. 

Sugere-se que os produtores de canola 

provenham habitats apropriados para 

abelhas nativas e promovam medidas 

amigáveis aos polinizadores para conservar 

suas populações. 

 

 

Uma das lavouras de canola estudadas em 

Guarani das Missões, Rio Grande do Sul, 

Brasil. 

 


