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Resumo

O artigo, através de pesquisa bibliográfica e digital em diversas fontes, promove um conjunto
de informações com o intuito de aprimorar conhecimentos e auxiliar estudos futuros acerca
das  possíveis  formas  de  atração  de  polinizadores  na  agricultura  urbana.  Desse  modo,  irá
discorrer acerca dos principais polinizadores do meio agrícola que são encontrados, ainda, em
meio urbano, bem como os modos de atraí-los com floríferas comuns. Apresentando, então, as
de melhor custo-benefício para tal fim, visando à manutenção sustentável de uma horta, de
forma  que  possa  aumentar,  não  só  a  qualidade,  mas,  por  vezes,  a  quantidade  dos  frutos
desejados sem grandes custos ao horticultor, tornando assim os frutos finais mais atrativos.
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Abstract

The article, through bibliographic and digital research in several sources, promotes a group of
information in order to increase knowledge and auxiliate studies about the proposed theme.
Thereby, will descant the main agricultural environmental pollinators can be found, still, in
urban places, as well the way to attract them with common floriferous. Introducing the most
cost-effective for this purpose, aiming the sustainable maintenance in a garden, so that can
increase, not just the quality, but, sometimes, the quantity of the desired fruits without many
costs to the horticulturist, thus making the final fruits more attractive.  
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INTRODUÇÃO

Polinização é o processo pelo qual ocorre a fertilização da flor, que posteriormente

formará os frutos.  Essa pode acontecer  por meio de agentes abióticos  (vento) ou bióticos

(animais). Na maioria dos casos, ocorre pela ação de insetos que são atraídos por algum fator

evolutivo da planta em questão, seja cor, cheiro ou formato. 

Dessa forma, vegetais  como tomate,  por exemplo,  podem ser polinizados das duas

maneiras  citadas  anteriormente,  no  entanto,  é  notável  a  qualidade  final  dos  frutos  que

possuem polinização biótica. A polinização por meio de abelhas, por exemplo, é responsável

por cerca de 75% dos vegetais cultiváveis (MARQUES et al., 2015, p. 9).  De acordo com

Potts & Imperatriz-Fonseca (2017) apud  Marco e Coelho (2004) há um aumento em 14,6%

de frutos para aquelas áreas próximas às florestas, permitindo um acréscimo de 25 sacas por

hectare ao produtor, em virtude da maior incidência de abelhas. 

Portanto, "Na presença de insetos polinizadores, os ganhos na produção podem ocorrer

em todos ou em alguns dos  seus  componentes  -  número de frutos,  peso fresco,  formato,

tamanho  -  em função  das  características  de  cada  cultivar"  (Malagodi-Braga  (2002)  apud

Antonelli et al., 1988). 

Conforme  Malagodi-Braga (2002) apud Rosati (1993), ainda é interessante notar que:

Um dos aspectos para o qual se voltam os programas de seleção de cultivares  de
morango é o tamanho dos frutos,  uma vez  que  o formato uniforme e o tamanho
grande são mais valorizados no mercado in natura e, principalmente, porque este tipo
de morango, grande e bem formado, reduz os custos da colheita. 

Além disso, a contratação de mão-de-obra no cultivo de maracujas onera os custos de

produção em aproximadamente 22% (ALMEIDA et al, 2006). Ainda segundo ALMEIDA et

al,  "pesquisadores do POLINFRUT, ao realizarem experimentos  de polinização na região,

identificaram que os  frutos  gerados  por  polinização  natural  apresentam maior  número  de

sementes do que aqueles gerados por polinização manual. O número de sementes de um fruto

está geralmente relacionado à quantidade de polpa que este fruto irá produzir."

OBJETIVOS

Devido à falta de vegetação os polinizadores estão presente em menor número nas

cidades, mas uma das possíveis soluções se encontra na atração dos desses até a horta com o

plantio de flores nas proximidades. O artigo possui como finalidade repassar o conhecimento
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da importância dos insetos na agricultura, bem como seu proveito no meio urbano quando são

atraídos para o cumprimento de suas funções.

O benefício a ser alcançado é a melhoria da produção de alimentos de forma bastante

econômica em projetos de agricultura urbana. Com a melhoria do produto final, fazer com

que os produtores comerciais atinjam um melhor número de vendas devido à qualidade do

produto. De modo geral,  o consumidor final almeja produtos de tamanho relevante e sem

deformidades a bons preços, assim a garantia de bons frutos à baixo custo é objetivo deste

escrito.

METODOLOGIA

Através de pesquisas bibliográfica de artigos científicos, teses e dissertações a respeito

do assunto, somado a pesquisa de acervo digital e conhecimento prático, serão apresentadas

soluções produzidas com intuito de auxiliar produtores formais e informais locados no meio

urbano  e  que  desejam  revitalizar  sua  horta  com frutos  de  melhor  qualidade  de  maneira

ecologicamente  sustentável,  além  de  prestar  auxílio  às  organizações  que  necessitam  de

alternativas economicamente viáveis para a melhoria na qualidade dos frutos em projetos de

agricultura urbana. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No meio urbano, ainda encontramos uma grande variedade de seres polinizantes. Os

mais comuns são as abelhas,  que adaptam facilmente seus ninhos às construções urbanas.

Ademais, são dóceis em sua grande maioria, principalmente as espécies nativas brasileiras

ainda  presentes  em  nossas  matas.  Entre  os  grupos  de  abelhas,  do  grupo  Apina,  a  mais

difundida  no  Brasil  é  a  Apis  mellifera,  que  segundo  Oliveira  (entre  2000  e  2018)  “foi

introduzida em Rio Claro-SP com a finalidade de estudos científicos, mas o espécime acabou

fugindo do cativeiro e formando um híbrido a partir de cruzamento com raças locais, gerando

a chamada abelha africanizada (Apis mellifera)” .

Ao contrário de outros grupos de insetos, tanto as abelhas adultas, quanto suas larvas
e pupas, alimentam-se exclusivamente de recursos florais. Por isso, para suprir sua
necessidade alimentar, as abelhas visitam uma grande variedade de flores, colhendo o
pólen  (fonte  de  proteína)  e  o  néctar  (para   a  produção  do  mel).  A atividade  de
polinização é, portanto, uma ação involuntária dos polinizadores, mas essencial à vida
das plantas, que se utilizam de cheiros, cores e sabores para atraí-los (SEM ABELHA
SEM ALIMENTO).



III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL

Ainda existem outros polinizadores, como vespas, borboletas e mariposas. No entanto,

esses invertebrados não são comumente encontrados nas áreas mais urbanas, o que dificulta

sua atração. Outro problema relacionado a eles são as peculiaridades de cada espécie, como

exemplo  as  vespas  além  de  se  alimentarem  de  outros  insetos,  podem  ser  agressivas  e

borboletas e mariposas apreciam flores tubulares para coletar néctar. Outra particularidade das

borboletas é que devido a sua fase de lagarta, elas são indesejadas em hortas, pois podem

procriar  na área e resultar  numa infestação de lagartas  que se alimentarão  das  hortaliças.

Allodi (2016) afirma que "a lagarta da couve (Ascia monuste orseis) é um inseto voraz, que

adora comer não somente a folha que lhe dá nome, mas também brócolis e rúculas. De tão

faminta, ela devora estas hortaliças até o talo, deixando na horta um rastro de destruição". 

O quadro 1 apresenta grupos de abelhas polinizadoras, bem como seu nome popular e

as plantas polinizadas por elas. O estudo destes grupos é importante para a identificação de

maior  incidência  de  polinizadores  em  cada  localidade  e,  assim,  também  observar  as

necessidades de cada cultivo. Ainda, após identificação de espécies, pode-se estudar quais são

os melhores vegetais para desenvolvimento de plantios em uma dada região.  

Quadro 1 - Grupos de Abelhas e os vegetais polinizados.

Grupos de Abelhas Nome popular Agricultáveis que polinizam

Apina Abelha-de-mel ou
abelha-africanizada

Algodão, café, caju, canola,
cebola, chuchu, coco, girassol,

goiaba, jabuticaba, laranja,
limão, mamona, melão, pêssego

e pitanga.

Bombina Mamangavas-de-chão Abóbora, feijão, goiaba, melão,
morango, pimentão e tomate.

Euglossina Abelhas-de-orquídeas Batata, berinjela, jabuticaba,
pimentão e tomate.

Meliponina Abelhas-sem-ferrão Abacate, abóbora, algodão,
berinjela, café, carambola,

chuchu, coco, goiaba,
jabuticaba, Laranja, mamona,

manga, manjericão, melão,
morango, pepino, pêssego,
pimentão, pitanga, tomate e

urucum.

Centridini Abelhas-coletoras-
de-óleo

Acerola, caju, feijão, goiaba,
maracujá e tamarindo.
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Xylocopini Mamangavas ou mamangavas-
de-toco

Abóbora, berinjela, feijão,
goiaba, maracujá, morango,
pimentão, pitanga e tomate.

Augochlorini Abelhas-vibradoras Abóbora, algodão, goiaba,
maracujá, pimenta, tomate e

urucum.

Megachilini Abelhas-cortadoras-de-folhas Abóbora, feijão, maçã, melão,
morango e vagem.

Exomalopsini Abelhas-vibradoras Algodão, berinjela, feijão,
goiaba, pimenta, tomate e

urucum.

 Fonte: MARQUES. et al. (2015, p.10).

Como exemplo prático, algumas plantas que necessitam da polinização são utilizadas,

a  gosto  da  comunidade,  nas  hortas  do  Projeto  Amitis5,  realizado  pela  organização  não

governamental ENACTUS UFAL6. Dentre elas podem ser citados os cultivos de: morango,

girassol, tomate, maracujá, pimenta e feijão.

O cultivo de tomates é bem comum e se adapta bem ao clima brasileiro. Apesar do

tomateiro conseguir polinizar-se através do vento, é notória a diferença dos frutos que não

foram polinizados apenas pelo vento.  O tomateiro possui várias abelhas  visitantes,  alguns

exemplos podem ser vistos na fotografia 1:

5 O projeto Amitis visa à implantação de hortas baseadas na hidroponia no cenário urbano de Maceió, visando à
produção de alimentos de modo a inserir comunidades vulneráveis em um ciclo produtivo, gerando renda e
alimentos de qualidade.
6 A Enactus é uma organização sem fins lucrativos que permite o ambiente necessário para que universitários
elaborem e conduzam projetos de desenvolvimento comunitário que colocam o empoderamento em evidência. O
time Enactus UFAL é, atualmente, um dos mais de 110 times em funcionamento no Brasil.
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Fotografia 1 - Principais grupos de visitantes florais do tomateiro7.

FONTE: Franceschinelli et al. (2014, p.10)

Os frutos finais, quando bem polinizados, se destacam em tamanho e quantidade de

sementes. Como demonstram as fotografias 2 e 3:

7 A - Exomalopsis sp., B – Centris sp., C – Augocloropsis sp1, D - Augocloropsis sp2, E – Paratrigona lineata,
F -Epicharis sp., G – Dialictus sp., H – Eulaema nigrita. TC: Tamanho da abelha
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Fotografia 2 - Corte transversal dos frutos do tomateiro.

FONTE: Franceschinelli et al. (2014, p.11).
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Fotografia 3 - Corte Longitudinal dos frutos do tomateiro.

FONTE: Franceschinelli et al. (2014, p.11).

As fotografias 2 e 3 representam, respectivamente, os cortes transversal e longitudinal

do tomateiro. Os frutos à esquerda são produzidos em flores polinizadas por abelhas, já os

frutos a direita são oriundos de flores autopolinizadas. Araújo (2016), afirma que a cultura do

tomateiro,  apesar  de  não  precisar  das  abelhas,  possui  um  aumento  considerável  na

produtividade, o que torna atrativa a utilização desse recurso natural como forma de melhoria

para o produto. 

No cultivo de girassol, de acordo com Moreti et al. (1996) "há um aumento de 86,5%

a 94,6% no peso das sementes e de 64,2% a 76,7% em relação a porcentagem de granação das

sementes". Ou seja, tratando de comércio, é muito mais vantajoso para o produtor incentivar

esse tipo de tratamento no cultivo. 

Com o morango não foi diferente, assim como discorre Speranza (2012):

O  aumento  da  produtividade  está  relacionado  à  redução  do  percentual  de  frutos
deformados, problema provocado pela autopolinização. A polinização cruzada (troca
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de  pólen  entre  flores  diferentes),  produzida  pela  ação  das  abelhas,  diminui  a
incidência de deformação nos morangos. 

Fotografia 4 - Deformação em morangos.

FONTE: Speranza (2012).

Observando a fotografia 4 da esquerda para direita, notamos que o fruto se torna cada

vez mais deformado. Esse fato ocorre devido a não polinização biótica da flor do morango, o

que para um produtor representaria perda na produção e valor agregado de frutos colhidos.

Já o maracujá possui um polinizador um pouco mais específico, são as mamangavas,

abelhas de grande porte e de hábito solitário que costumam construir seus ninhos em troncos

secos  e,  devido  a  essa  característica,  são  mais  facilmente  encontrada  em  regiões  mais

próximas às matas ou grandes parques que disponham de espaço adequado para reprodução.

Desse modo, alguns métodos podem ser realizados no entorno da horta urbana para

que  essa  seja  visitada  com  mais  frequência  e  venha  a  gerar  frutos  de  maior  qualidade.

Primeiro, evitar a utilização de agro defensivos químicos, pois eles acabam afastando todos os

insetos do local.  Como alternativa a isso, procurar utilizar o controle biológico de pragas.

Alencar (2016) nos traz alguns outros insetos que promovem esse controle, como joaninhas,

libélulas, louva-deus e vários outros insetos inofensivos aos vegetais. 

Um segundo método importante é garantir a atração das abelhas por meio das cores e

aromas, uma vez que "As abelhas enxergam em ultravioleta, por isso as flores polinizadas por

elas, são geralmente azuis e amarelas, nunca vermelhas" (BIOLOGIA NET, 2018). Para esse
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fim, existem diversas flores, as mais baratas e comuns são as onze-horas. São divididas em

várias cores, do amarelo ao rosa, e em vários tamanhos, toleram o sol e quase não precisam de

manutenção, encontradas facilmente em jardins de rua, também são vendidas ao preço médio

de R$1,00 (um real). O próprio girassol é bem chamativo para as abelhas, e suas sementes são

fonte de vitamina E, apresenta um ciclo de vida curto, mas necessita de pouca manutenção,

pois  as  sementes  podem  ser  plantadas,  para  a  renovação  da  plantação,  e  a  outra  parte

consumida. 

Uma  atenção  especial  deve  ser  dada  às  abelhas  solitárias  que  além  de  cores,

necessitam de um estímulo reprodutivo. Assim,

A oferta  de sítios  para  nidificação  pode ser  uma solução  mais  simples  e
prática.  Essas  abelhas  procuram locais  abrigados  de  sol  e  da  chuva  e  que  sejam
próximos a fontes ricas em alimento. Além disso, as suas filhas costumam construir
seus ninhos próximos aos de sua mãe, ou seja, onde ela nasceu. É interessante colocar
próximo à horta troncos secos de amendoeira, coco, sisal ou qualquer outra planta de
madeira mole para incentivar a reprodução. (ALMEIDA, 2006)

Yamamoto,  Oliveira  e  Gaglianone  (2014)  sugerem  colocar  gomos  de  bambu  ou

troncos de madeira morta para as abelhas fazerem seus ninhos segundo um estudo realizado

pelo Probio8. Os gomos devem ficar em locais abrigados, e por sugestão, devem apresentar

diâmetro com cerca de 5 cm e de 15 a 27 cm de profundidade. Isso ajudará no processo de

nidificação das abelhas solitárias e, subsequentemente, em sua reprodução.

Nas proximidades da plantação é aconselhável a presença de árvores, pois além de

servirem de abrigo para as abelhas sociais construírem suas colmeias, as flores das árvores

também são responsáveis pela atração de polinizadores. Para atrair insetos noturnos, deve-se

valorizar  as flores de cor branca e com perfume,  lírios brasileiros  e  o popular imbé,  que

necessita  da presença de algum tronco para ramificar. Ambas são fácilmente  encontradas,

resistentes e não exigem manutenção. 

Por fim, é necessário manter as plantas de nascimento espontâneo de cada localidade,

uma vez que essas são adaptadas ao clima, solo e aos polinizadores locais. Deve-se atentar

apenas para o controle de reprodução desordenada dessas plantas, para que infestações na

horta  possam  prejudicar  o  crescimento  dos  vegetais,  pois  boa  parte  das  plantas  nativas

possuem altas taxas de fecundação e dispersão de suas sementes.

8 Projeto de conservação e utilização sustentável  da diversidade biológica brasileira do Ministério do Meio
Ambiente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após  levantamento  de  dados,  pôde-se  observar  a  importância  da  atração  de

invertebrados  polinizadores  para  uma  melhoria  na  qualidade  de  hortaliças,  uma  vez  que

suprem as necessidade de uma produção com maior  êxito em qualidade.  Tal alternativa é

interessante  aos projetos e  produtores  que destinam sua produção final   para venda,  pois

proporciona um produto mais atrativo a um custo muito reduzido, auxiliando os produtores

urbanos com as melhorias necessárias à aquisição de maior competitividade no mercado. 

      Na agricultura familiar ou de subsistência, esse estudo se faz importante para que as

frutas, verduras e legumes obtenham melhorias em sua qualidade nutricional, geradas pela

polinização cruzada. É válido ressaltar que a polinização natural gera um número de sementes

bem maior em um comparativo com a polinização manual, o que é indicativo de qualidade

dos frutos.
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