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A importância dos polinizadores
Estima-se que existam cerca de 150 000 espé-
cies de insectos que visitam flores, em busca 
de pólen e/ou néctar, a nível mundial. Como 
potenciais polinizadores, estes insectos as-
sumem particular importância, em termos 
ecológicos e económicos. Por exemplo, na 
Europa, a polinização entomófila das cultu-
ras representa um valor económico estimado 
em cerca de 5 mil milhões de euros (Potts et 
al., 2006). De entre os insectos polinizado-
res, as abelhas e abelhões (Hymenoptera, 
Apoidea) constituem o grupo mais significa-
tivo, com mais de 25 000 espécies. Em Por-
tugal, o conhecimento sobre este importante 
grupo de insectos polinizadores é limitado, 
se tivermos em conta que estão referencia-
das apenas cerca de 400 espécies, em compa-
ração com as cerca de 1500 espécies conheci-
das em Espanha (Noyes, 2010). 

Factores que afectam 
a actividade dos polinizadores
Os insectos polinizadores e os serviços que 
prestam são afectados por múltiplos factores 
de natureza antropogénica, nomeadamen-
te devido à perda e fragmentação dos seus 
habitats, intensificação agrícola, pesticidas, 
 doenças, parasitas, alterações climáticas, 
introdução de plantas exóticas, entre outros 
(Potts et al., 2006). Normalmente, numa pai-
sagem agrícola fragmentada, a área explora-
da por uma espécie de abelha ou abelhão co-
bre um mosaico de habitats parciais, cada um 
dos quais fornece apenas um tipo de recurso, 
ou seja, funciona como área de nidificação 
ou como área de recolha de alimento (e.g., 
pólen, néctar). Com frequência, estes habi-
tats parciais, que disponibilizam os recursos 
necessários à sobrevivência e reprodução 
destes insectos, encontram-se separados por 
habitats que lhes são hostis (e.g., estradas e 
auto-estradas, culturas agrícolas sujeitas a 
tratamentos com pesticidas). A perda de um 
habitat parcial pode conduzir à extinção de 

uma população local de abelhas ou abelhões 
(Westrich, 1996).

Problemática da polinização 
em pomares de pereira
A maioria das cultivares comerciais de perei-
ra (Pyrus communis L.) são auto-incompatí-
veis, ou produzem mais frutos, ou frutos de 
melhor qualidade, quando sujeitas a polini-
zação cruzada, através de insectos. Estão re-
ferenciados como insectos polinizadores de 
pereira, a abelha-doméstica (Apis mellifera), 
abelhões (Bombus spp.), abelhas solitárias 
dos géneros Andrena, Eucera, Halictus, Me-
gachile, Melitturga e Osmia (Figura 1), bem 
como alguns dípteros das famílias Syrphidae 
e Bombyliidae (Reis, 2011). Não obstante a 
pereira ser uma cultura de polinização estri-
tamente entomófila, é comum registarem-se 

problemas devido a polinização insuficiente, 
que se traduzem em fracas produções. Uma 
das razões prende-se com o facto do néctar 
das flores de pereira ser relativamente po-
bre em açúcares (frequentemente inferior a 
10%), em comparação com outras fruteiras, 
não sendo por isso muito atractivo para a 
abelha-doméstica. Em alternativa, a espécie 
solitária Osmia cornuta, considerada polini-
zador eficiente de pereira, tem sido explora-
da em alguns países europeus, nomeadamen-
te através da instalação de ninhos artificiais 
e de fontes complementares de pólen (e.g., 
Maccagnani et al., 2007). O curto período de 
floração da pereira não é suficiente para for-
necer os recursos alimentares (pólen, néc-
tar) que diversas espécies polinizadoras de 
abelhas solitárias necessitam para completar 
o seu ciclo biológico. Uma das formas de fo-
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Figura 1 – Abelha solitária do género Andrena em flor de pereira
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mentar as populações destes polinizadores, 
na vizinhança dos pomares, é através da ins-
talação de infra-estruturas ecológicas, por 
exemplo, margens semeadas com espécies 
vegetais que entrem em floração de forma 
escalonada e disponibilizem pólen e néctar 
antes e depois da floração da pereira (e.g., 
www.operationpollinator.com). 
Em Portugal, a pereira é uma das principais 
culturas perenes, representando em 2011 uma 
área de cerca de 11 000 ha e uma produção de 
aproximadamente 230 mil toneladas (INE 
2012). O Oeste é a principal região produtora 
de pêra, representando cerca de 87% da pro-
dução nacional, dos quais 90% da variedade 
‘Rocha’. Com frequência, os produtores de 
pêra aplicam giberelinas ou auxinas sinté-
ticas como indutores do vingamento, para 
garantir elevadas produções. Contudo, o re-
curso aos reguladores de crescimento, como 
forma de obter adequado vingamento dos 
frutos, não é uma prática sustentável, uma 
vez que se espera que num futuro próximo 
estes produtos de síntese sejam retirados do 
mercado. Por outro lado, existem evidências 
de que os frutos com sementes, resultantes 
de polinização cruzada, apresentam maio-
res calibres, forma menos alongada, maior 
teor em açúcares, polpa mais consistente e 
melhores condições de conservação. É, pois, 
urgente desenvolver tácticas alternativas e 
sustentáveis, que garantam uma adequada 
polinização dos pomares de pereira e que se 
baseiem, nomeadamente, no fomento e con-
servação dos insectos polinizadores.

Estudo sobre polinizadores 
de pêra Rocha na região do Oeste
Nesse sentido, em 2011, foi realizado um es-
tudo preliminar, no âmbito da dissertação 
de mestrado da primeira autora (Reis, 2011) 
e integrado no projecto “Operation Polli-
nator” (www.operationpollinator.com), em 
que se pretendeu avaliar o efeito dos insec-
tos polinizadores no vingamento dos frutos, 

identificar os principais gru-
pos de insectos que visitam as 
flores da pereira, estudando o 
respectivo comportamento na 
recolha de néctar e/ou pólen, 
e determinar a frequência de 
visitas ao longo do dia, du-
rante o período de floração 
da pereira ‘Rocha’. Os quatro 
pomares seleccionados para o 
estudo pertenciam a explora-
ções de agricultores associa-
dos da Frutoeste.
O efeito dos insectos polini-
zadores no vingamento, peso 
e forma dos frutos (altura/ 

/diâmetro) e número de sementes por fruto 
foi avaliado com base no isolamento, antes 
da floração, de dois ramos por árvore, atra-
vés de mangas de rede fina de nylon, em 25 
árvores por pomar, de forma a evitar a poli-
nização cruzada. Foram utilizados como tes-
temunha dois ramos não isolados por árvo-
re. Verificou-se que o isolamento dos ramos 
afectou significativamente o vingamento, 
teve algum efeito na forma dos frutos, não 
influenciou o seu peso e reduziu o número 
de sementes por fruto. 

A possibilidade de utilizar ninhos artificiais 
para fomentar a colonização e manutenção 
de populações de abelhas solitárias, poten-
cialmente polinizadoras de pereira, na vizi-
nhança dos pomares, foi igualmente avaliada. 
Para o efeito, instalaram-se, antes da flora-
ção, cilindros de PVC (30 cm x 20 cm) preen-
chidos por troços de cana (Arundo donax) 
(15 a 25 cm de comprimento e 0,6 a 1,2 cm de 
diâmetro) em três dos quatro pomares (Figu-
ra 2). Os ninhos colonizados foram transpor-
tados para o laboratório, para obter amostras 
de pólen e identificar os adultos que deles 
emergiram (Figura 3). As espécies de abelhas 

solitárias identificadas pertenciam todas ao 
género Osmia, não se tendo no entanto regis-
tado a presença de O. cornuta e de pólen de 
pereira no interior dos ninhos. 
Os insectos capturados em flores de perei-
ra incluíram sobretudo espécies de abelhas 
solitárias do género Andrena e alguns díp-
teros e coleópteros. A frequência de visitas 
por insectos às flores de pereira variou em 
função do pomar, do período do dia e do gru-
po de insectos (abelha-doméstica, abelhões, 
abelhas mineiras, megaquilí deos e outros). O 
maior nível de actividade de insectos polini-
zadores foi registado no pomar onde tinha 
sido instalada, numa das margens, uma faixa 
de vegetação herbácea, como fonte de pólen 
e néctar para insectos polinizadores, e que 
se encontrava envolvido por uma paisagem 
agrícola com maior diversidade vegetal. A 
análise do comportamento dos insectos que 
visitaram as flores de pereira permitiu veri-
ficar que o néctar foi o recurso mais frequen-
temente recolhido (69%).
Em face dos resultados obtidos, foi decidido 
dar continuidade ao estudo iniciado em 2011, 
tendo como objectivo aprofundar o conhe-
cimento sobre as espécies de abelhas e abe-
lhões presentes em pomares de pereira na 
região do Oeste, bem como esclarecer de que 
forma a composição dos habitats envolventes 
influenciam a abundância e diversidade das 
comunidades destes insectos nos pomares. A 
possibilidade de instalação de infra-estrutu-
ras ecológicas, como fontes de pólen e néctar 
e ninhos artificiais, com vista a fomentar a 
actividade dos insectos polinizadores, será 
igualmente considerada. 
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Figura 2 – Ninhos artificiais para abelhas solitárias instalados num pomar de pereiras

Figura 3 – Pormenor do interior de ninhos colonizados, 
mostrando larvas de abelhas solitárias em diferentes fases de 
desenvolvimento


