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Flores de melancia e polinização

Uso Apropriado das Abelhas para Polinização em Melancia

A maioria das plantas de melancia produzem flores 

masculinas e femininas separadas. Alguns cultivares podem 

produzir flores "perfeitas", com partes femininas e 

masculinas. O pólen é produzido em uma massa pegajosa e 

não é soprado pelo vento, assim mesmo as plantas que 

produzem flores perfeitas requerem insetos para 

polinização bem sucedida, com as abelhas sendo os 

polinizadores mais comuns. As flores da melancia se abrem 

de manhã e fecham-se à tarde, já que as abelhas melíferas 

buscam o pólen e o néctar mais ativamente de manhã cedo, 

na maior parte antes de 10 horas, que é quando o estigma (a 

parte feminina da flor que recebe o pólen) é mais receptivo 

à polinização1. E já que as flores de melancia só são viáveis 

por um dia, abelhas e outros insetos polinizadores precisam 

estar presentes todos os dias durante o período de 

polinização para obter o mais alto nível de frutificação. Uma 

vez que o pólen foi depositado no estigma, os grãos do 

pólen germinam e crescem abaixo dos tubos polínico para 

alcançar o óvulo, onde a fecundação ocorre. À medida que o 

óvulo fertilizado se desenvolve, liberam-se hormônios que 

estimulam a divisão e expansão das células de fruto e o 

acúmulo de açúcares no fruto.2 Existe uma forte correlação 

entre o número de sementes maduras e o número e peso 

de fruta produzida. Mesmo as variedades sem sementes 

precisam ser polinizadas para que o fruto se desenvolva 

adequadamente. As flores das melancias precisam ser 

visitadas pelas abelhas sete ou oito vezes para uma 

fertilização adequada, o que promove o desenvolvimento de 

frutos grandes e bem formados.1,3 O pólen produzido por 

melancias sem sementes é inviável, portanto, esses tipos de 

plantas precisam ser fertilizados por pólen de plantas 

diploides padrão. Como as abelhas que buscam alimento 

em plantações de melancia sem sementes possuem uma 

mistura de pólen viável e não viável, são necessárias mais 

visitas de polinização (16 a 24) a cada flor para depositar a 

quantidade de pólen viável necessária para uma fertilização 

adequada.4 Plantas de melancia sem sementes são 

triploides, o que significa que eles têm três cópias de cada 

• Melancias requerem as atividades de insetos para polinização da flor 
    e formação dos frutos.
• O número apropriado de abelhas e a distribuição de colmeias ajuda 
    a garantir a polinização adequada.

• Coração oco e outros problemas de frutas podem ser causados por 
    baixa polinização, devido a vários fatores.

cromossomo. Consequentemente, eles não produzem 

sementes maduras, e são autoestéreis porque seu pólen 

não é viável. Plantas polinizadoras diploides precisam estar 

próximas para fornecer pólen para fertilização e 

desenvolvimento adequado de frutos. Deve-se ter cuidado 

para selecionar as cultivares sem sementes e polinizadoras 

que estão sincronizadas para ter o pólen nas plantas 

polinizadoras produzidas quando as flores fêmeas na 

cultivar sem sementes são receptivas à polinização, uma vez 

que algumas combinações de cultivares funcionam melhor 

do que outras.5
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Abelhas como polinizadoras
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cromossomo. Consequentemente, eles não produzem 
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não é viável. Plantas polinizadoras diploides precisam estar 

próximas para fornecer pólen para fertilização e 

desenvolvimento adequado de frutos. Deve-se ter cuidado 

para selecionar as cultivares sem sementes e polinizadoras 

que estão sincronizadas para ter o pólen nas plantas 

polinizadoras produzidas quando as flores fêmeas na 

cultivar sem sementes são receptivas à polinização, uma vez 

que algumas combinações de cultivares funcionam melhor 

do que outras.5

vantagens são superadas pelo número muito maior de 

abelhas que estão presentes quando colmeias são 

colocadas no campo.6

Existem alguns apicultores que gerenciam colônias de 

abelhas nativas comercialmente, mas eles são mais caros. 

Assim, eles são geralmente usados apenas para operações 

em cultivo protegido, principalmente para tomates e 

pimentões.7 As ações dos polarizadores nativos e o trabalho 

que eles fazem nas margens das lavouras adjacentes ao seu 

habitat natural justifica porque o tamanho dos frutos são 

frequentemente maiores nas margens das lavouras e os 

agricultores podem implementar práticas para promover a 

reprodução dos polarizadores nativos,8 mas as abelhas 

melíferas são normalmente necessárias para polinizar as 

maiores lavouras. A maioria das operações em grande 

escala, ou operações comerciais dependem principalmente 

de colônias de abelhas para polinização porque são 

relativamente fáceis de obter e um grande número de 

abelhas pode ser introduzido em uma plantação. 

Recomendações para o número de colônias de abelhas por 

área para fornecer polinização adequada para as plantações 

de melancia variam, mas a média dessas recomendações é 

de 3 colônias por hectare, ou cerca de uma abelha para cada 

100 flores. Um ramo padrão é definido como um com seis 

quadros bem povoados com abelhas ativas. Estes devem ser 

distribuídos em torno das bordas do campo em grupos de 

três colméias.1

As flores da melancia não são nutricionalmente atrativas às 

abelhas como são algumas outras flores. Atrativos artificiais 

podem ser aplicados para atrair mais abelhas para o plantio, 

mas isso não necessariamente resulta em maior atividade 

de polinização, apenas um maior número de abelhas. 

Colocar colônias a favor do vento a partir de plantações e 

fazer a rotação das colônias regularmente para introduzir 

abelhas na lavoura pode ajudar a manter uma atividade de 

polinização adequada na cultura alvo.

Figura 1.

As abelhas silvestres e nativas podem contribuir 
para a polinização das culturas. Cortesia de D. 
Eastburn, Universidade de Illinois.



Figura 2.

Sintomas internos de coração oco.

Problemas de polinização
e coração oco

A polinização inadequada devido a condições climáticas 

desfavoráveis, baixos números de abelhas ou colônias 

inativas ou, no caso de cultivares sem sementes, uma oferta 

inadequada de plantas polinizadoras, resulta em produção 

de hormônio vegetal insuficiente através do 

desenvolvimento de frutos. Isso resulta em frutos 

subdesenvolvidos, deformados e menos frutas por planta. 

Cultivares que normalmente produzem frutos de menor 

densidade são frequentemente afetados mais do que as 

cultivares que produzem tipos de frutos densos.2

Uma condição conhecida como coração oco é 

frequentemente associada a taxas inadequadas de 

polinização. Com o coração oco, lacunas ou cavidades se 

formam na poupa no interior do fruto (Figura 2). Esta 

condição é mais comum em frutos sem sementes 

(triploides), geralmente o resultado de problemas com o 

número, espaçamento ou distância das plantas 

polinizadoras, ou uma má sincronização da produção de 

pólen e receptividade da flor feminina ao pólen.

Estudos têm demonstrado que o aumento do espaçamento 

entre cultivares sem sementes e plantas polinizadoras ou a 

limitação do número de visitas de abelhas por flor aumenta 

a incidência de coração oco. Um estudo concluiu que as 

plantas que recebem 16 visitas de abelhas por flor tiveram 

uma incidência mais alta de coração oco do que as plantas 

que receberam pelo menos 24 visitas de abelhas por flor. 

Para variedades sem sementes, é importante que haja um 

número adequado de abelhas presentes e ativas na cultura, 

que sejam plantadas plantas polinizadoras em grande 

proximidade com a cultivar sem sementes e que a produção 

de pólen nas plantas polinizadoras esteja sincronizada com 

a receptividade das flores femininas da cultivar sem 

sementes.2
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Para informações agronômicas adicionais, por favor, entre em 

contato com o representante de sementes local. Desenvolvido 

em parceria com o departamento de Tecnologia, 

Desenvolvimento e Agronomia da Monsanto. Os resultados 

individuais podem variar e o desempenho pode variar de local para 

local e de ano para ano. Este resultado pode não ser um indicador 

dos resultados que você venha a obter uma vez que as condições 

locais de cultivo, solo e clima podem variar. Os produtores devem 

avaliar os dados de vários locais e anos. SEMPRE LEIA E SIGA AS 

INSTRUÇÕES DO RÓTULO DOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. As 

recomendações neste artigo são baseadas em informações obtidas a 

partir das fontes citadas e devem ser usadas como uma referência 

rápida para informações. O conteúdo deste artigo não deve ser 

substituído pela opinião profissional de um produtor, agricultor, 

agrônomo, patologista e profissionais similares que lidam com cada 

cultura específica. A MONSOY NÃO GARANTE A PRECISÃO DE 

QUAISQUER INFORMAÇÕES OU CONSULTAS TÉCNICAS 

FORNECIDAS NESTE DOCUMENTO E DECLARA NÃO TER 

RESPONSABILIDADE POR QUALQUER RECLAMAÇÃO REFERENTE 

A ESTAS INFORMAÇÕES OU ORIENTAÇÕES.


