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• A partir do final da década de 1980 passou a ser observada a redução da 

população de abelhas, em diversas partes do mundo.

• Entre vários fatores, foi aventada a hipótese do desaparecimento das abelhas 

estar sendo causado pelo uso de inseticidas, aplicados para a proteção de 

cultivos próximos às colmeias. 

• Nos últimos anos, vários inseticidas foram banidos, como os do grupo dos 

organofosforados, metamidofós e endossulfam, amplamente utilizados em soja, 

em especial para o controle de percevejos. O banimento desencadeou a busca 

por outras alternativas, como os inseticidas do grupo dos neonicotinóides, cuja 

estrutura química é derivada de nicotina e são menos tóxicos para os 

vertebrados. 

• Apesar dos riscos dos inseticidas, estudos demonstram que as abelhas estão 

ameaçadas, em muitas áreas do mundo, incluindo áreas distantes do uso de 

neonicotinóides, já que outros fatores podem apresentar alto risco de mortalidade 

como: ácaros, outros agrotóxicos, vírus, fungos ou má nutrição das colônias, 

além de plantas produtoras de pólen e/ou de néctar tóxicos às abelhas.

Histórico do Problema – Mortalidade de Abelhas



• Com base na hipótese de que os inseticidas são os causadores da 

mortalidade das abelhas e considerando que a aplicação de agrotóxicos por 

aeronaves pode produzir maior deriva, o IBAMA (Comunicado publicado no 

DOU 139 de 19/7/12, seção 3, às p. 112) proibiu a aplicação aérea dos 

ingredientes ativos imidacloprido, tiametoxam, clotianidina (neonicotinoides) e 

fipronil (fenilpirazol).

• Culturas que dependem desses produtos: grãos (soja, milho, trigo), algodão, 

cana-de-açúcar, citros e café.

• Houve tratativas entre o MAPA e o MMA, resultando na edição do Ato N°1 de 

02/10/2012, que trouxe avanços mas que não atende satisfatoriamente as 

necessidades dos produtores.

Histórico do Problema – Proibição Inseticidas



COMUNICADO IBAMA

• Determinação para as empresas informarem nas embalagens: 

"Este produto é toxico para abelhas. A aplicação aérea NÃO É PERMITIDA. 

Não aplique este produto em época de floração, nem imediatamente antes do 

florescimento ou quando for observada visitação de abelhas na cultura. O 

descumprimento dessas determinações constitui crime  ambiental, sujeito a 

penalidades." 



COMUNICADO CONJUNTO IBAMA E MAPA

• Art. 1º - Fica excepcionalmente e temporariamente autorizada a aplicação, por 

aeronaves agrícolas, de produtos agrotóxicos que contenham os Ingredientes Ativos 

Imidacloprido, Tiametoxan e Clotianidina para as culturas de arroz, cana-de-açúcar, soja 

e trigo até o dia 30 de junho de 2013.

• Art. 3º - A aplicação do disposto no art. 1º para a cultura da soja deve observar o 

seguinte:
•I - deverá ser restrita a uma única aplicação aérea durante todo o ciclo da cultura 

para o controle de pragas agrícolas em especial os percevejos (Piezodorus guildinii, 

Euschistus heros, Nezara viridula);
•II - ficam permitidas, apenas para áreas de produção de sementes de soja, duas 

aplicações para o controle de pragas agrícolas em especial os percevejos 

(Piezodorus guildinii, Euschistus heros, Nezara viridula).
•III - deverá ser restrita ao seguinte período:

•a) na região Centro-Oeste (MT/GO), de 20 de novembro de 2012 a 1º de janeiro 

de 2013;
•b) na região Norte, de 1º de janeiro de 2013 a 20 de fevereiro de 2013;
•c) na região Sul, de 1º de dezembro de 2012 a 15 de janeiro de 2013.



Grande parte das abelhas no Brasil são africanizadas e a 

maioria dos trabalhos sobre mortalidade de abelhas no exterior 

foi feita com abelhas europeias! Suspeita-se que abelhas 

africanizadas sejam menos sensíveis a alguns dos fatores de 

mortalidade, o que está sendo objeto de investigação.

Algumas considerações sobre as abelhas no Brasil



Figura 1. Produção de néctar por duas cultivares de soja, nordeste do Brasil
 (MILFONT, 2012). 

Produção de néctar por cultivares de soja no 
decorrer do dia



Figura 2. Visitação de abelhas durante o dia para coleta de néctar e pólen em soja. 
(MILFONT, 2012). 

Variação da visitação de abelhas durante o 
dia para coleta de néctar e pólen em soja



• A soja é uma planta autógama (autofecundação). Menos de 2% de polinização 

cruzada.
• As flores individuais ficam pouco tempo disponíveis para visitação das abelhas.
• É considerada uma cultura pouco visitada pelas abelhas.
• A polinização por abelhas aumenta a produtividade em condições controladas.

Foto: Raquel Santos

Soja como planta forrageira para abelhas



Percevejos: uma das principais pragas em soja

Nezara viridula: Percevejo verde comum

Piezodoros guildini: Percevejo verde pequeno

Euschistos eros: Percevejo marron



• 27% do controle de percevejos em soja no Brasil é efetuado por aplicação 

aérea.

• O não controle de percevejos implica em uma redução média de 20% na 

produtividade da soja. Pode reduzir drasticamente a qualidade da semente 

(germinação e vigor), prejudicando a produtividade da próxima safra.

• Área e produção de soja safra 2012/13: 28 milhões de ha e 83 milhões de t.

• Na soja, para o controle de percevejos, existem, na prática, apenas duas 

opções, sendo uma delas a mistura de piretroide e neonicotinoide e outra, o 

acefato. Esse último produto está em vias de obsolescência, devendo sua 

fabricação ser interrompida no futuro próximo. Além disso, no que se refere 

à toxicidade para abelhas, o mesmo não representa uma alternativa aos 

neonicotinóides, pois tem se mostrado tóxico às mesmas.

Alguns Números



Diversidades regionais no cultivo da soja



Período de floração em soja

• Soja de hábito de crescimento determinado: período de florescimento 

bem definido. Crescimento cessa após florescimento.

• Soja de hábito de crescimento indeterminado: período de floração 

pode se estender até o início da maturação. 

• Dessa forma, é importante definir um período de 

floração “legal”para a soja de hábito indeterminado 

para não inviabilizar a aplicação dos inseticidas.



Considerações finais

Se por um lado é importante minimizar os impactos do controle 

de pragas sobre as abelhas, por outro lado o produtor necessita 

alternativas viáveis para controle das pragas, especialmente de 

percevejos, no período de maior prejuízo desses insetos.
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