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Manejo integrado de 
pragas (MIP)

 Controle cultural

 Controle biológico

 Controle genético

 Controle químico



Manejo integrado de 
pragas (MIP)

 No controle químico:

- Utilizar inseticidas 
seletivos, que não afetem 
os  inimigos naturais e 
POLINIZADORES



O que é a polinização?



E quais são os 
polinizadores???



Então, por que os 
polinizadores visitam 

as flores???
Hummm, 

vamos ver 
o que tem 

aqui...



PÁSSAROS Oba!!! 

NÉCTAR



MORCEGOS



LEPIDÓPTEROS



COLEÓPTEROS



Néctar => MEL 

ABELHAS



Hummm, 
meu 

MEL!!!



Uhuuuu!!! 

PÓLEN



Flor do quiabeiro



Flor do quiabeiro



Flor do tomateiro



Milheto forrageiro



Sai da 
frente, 
galera!!



Pólen pra 
todos!!!



Resinas => PRÓPOLIS 

A colônia 
precisa de 

resinas, 
vou levar!!







Está muito 
claro e frio, 

vamos fechar, 
pessoal!!





E para que servem as flores???



FLOR = é o passo inicial para 
a formação de frutos e 

sementes



FLOR = atrair polinizadores



ABELHAS  FLORES



















AGROTÓXICOS: agem na memória e 
navegação das abelhas



Microchip





Afetam outros 
polinizadores também





E por que as ABELHAS são 
tão importantes para a 

polinização das culturas???



Autoincompatibilidade genética -
maracujá







Dioicia – Cucurbitáceas (melão, 
melancia, abóboras, chuchu, 

maxixe, pepino, etc)



Chuchu

Flor feminina



Flor masculina



Pepino Flor feminina

Flor masculina





Abelhas podem ser 
manejadas para polinizar 

culturas
 2 a 3 colmeias por hectare

 R$ 40 a 60,00 (15 dólares) por colônia 
instalada



Pomares de maças no Sul





Plantações de melão no 
Nordeste

Sem abelhas = 0% de 
produção







Aluguel de colmeias nos 
EUA

 2004 = 40 dólares/colônia

 2013 = 200 dólares (CCD)



Sem abelhas = 0% de 
amêndoas nos EUA



Europa: Bombus terrestris
em tomate



China: polinização manual



O que podemos fazer?



Cosmos



Astrapeia rosa – flor do mel



Utilizar CONTROLE 
BIOLÓGICO, 

diminuindo cada vez 
mais a utilização de 

agrotóxicos



As abelhas agradecem!!!



Obrigada pela atenção!!!


