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RESUMO 

 

As abelhas enquanto principais polinizadoras são usualmente afetadas ao entrar em 

contato com princípios ativos tóxicos de defensivos agrícolas. Devido sua importância 

econômica e ecológica, é necessário analisar efeitos toxicológicos para avaliar riscos 

que as colônias estão enfrentando. Neste caso, o estudo visou estudar os efeitos do 

herbicida glifosato sobre abelhas africanizadas. Foram realizados dois bioensaios, o 

primeiro de ingestão e o segundo de pulverização, ambos contaminados com glifosato, 

sob o nome comercial de Roundup
®
. Cada unidade experimental era composta por um 

recipiente de PVC de 10 cm de diâmetro por 5 cm de altura, com a parte superior 

revestida de tecido organza e a inferior com tecido filó, contendo 10 abelhas e mantida 

em câmara climatizada a 28ºC ± 2, UR 70% ± 10 e fotoperíodo de 12 horas. Os 

tratamentos foram realizados com dosagens diferentes de Roundup
®
 Wg (720 g/kg de 

ácido de glifosato), com o uso de soluções com concentrações de 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 5,0 e 

10,0 g de Roundup
®
 para cada 100mL de solução aquosa de sacarose a 50% no primeiro 

bioensaio e para cada 100mL de água destilada no segundo bioensaio. No primeiro 

bioensaio ocorreu alta letalidade no tratamento com concentração de 10mg/100mL, com 

com mortalidade de 100% no intervalo de tempo testado, diferindo estatisticamente das 

outras concentrações, a dose letal a 50% foi estimada em 1,699g/100mL. No segundo 

bioensaio não houve diferença estatística entre os tempos letais, e a dose letal a 50% 

ocorreu na concentração 5,634g/100 mL. A ingestão teve maior letalidade, com a DL50 

dentro do intervalo comercial de uso, já a pulverização ocasionou baixa letalidade.  

Palavras chave: análise de sobrevivência, Apis mellifera, defensivo agrícola, 

mortalidade. 
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ABSTRACT 

 

Bees as the main pollinators are usually affected by coming into contact with toxic 

active principles of agricultural pesticides. Because of the economic and ecological 

importance, analyzing the toxicological effects is necessary to assess the risks that the 

colonies are facing. In this case, the study aimed to study the effects of the glyphosate 

herbicide on Africanized bees. Two bioassays were carried out, the first one of ingestion 

and the second of spraying, both contaminated with glyphosate, under the trade name of 

Roundup®. Each experimental unit consisted of a PVC container 10 cm in diameter by 

5 cm in height, with the upper part covered with organza fabric and the bottom with filo 

fabric containing 10 bees and kept in an air-conditioned room at 28ºC ± 2 UR 70% ± 10 

and photoperiod of 12 hours. The treatments were carried out with different dosages of 

Roundup
®
 Wg (720 g/kg of glyphosate acid), with the use of solutions with 

concentrations of 0,0; 0.5; 1.0; 1.5; 5.0 and 10.0 g Roundup
®
 for each 100 mL of 50% 

aqueous sucrose solution in the first bioassay and for each 100 mL of distilled water in 

the second bioassay. In the first bioassay, high lethality occurred in the treatment with a 

concentration of 10mg/100mL, with a mortality rate of 100% in the time interval tested, 

differing statistically from other concentrations, the lethal dose at 50% was estimated at 

1,699g /100mL. In the second bioassay there was no statistical difference between lethal 

times, and the lethal dose at 50% occurred at the concentration of 5.634g/100 mL. 

Ingestion had a higher lethality, with LD50 within the commercial range of use, since 

spraying caused low lethality. 

Key words: survival analysis, Apis mellifera, agricultural defensive, mortality. 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 O crescimento populacional humano, acompanhado do aumento na demanda de 

produtos e serviços pela sociedade, tem como consequência maior necessidade 

alimentícia. Uma das estratégias adotadas para suprir a alimentação mundial, tem sido a 

intensificação do uso de defensivos agrícolas. No entanto, tais usos destinados ao 

controle de pragas na agricultura, pode, não raramente, ter como efeitos colaterais 

problemas de desertificação de solos, degradação de recursos naturais e em alguns casos 

de forma irreversível, a ocorrência de desequilíbrios biológicos e ecológicos (Jardim et 

al. 2009).  

 Os defensivos agrícolas representam também riscos a sobrevivência de muitas 

espécies, entre as quais, as espécies de abelha. Esta conjuntura é preocupante, 

principalmente porque as abelhas são os principais polinizadores na agricultura (Aizen 

et al. 2009). Sabe-se que atualmente ocorre um fenômeno mundial de perdas de 

colônias, nomeado  “Desordem do Colapso das Colônias (CCD)”. São elencados muitos 

motivos que corroboram com tal fenômeno, no entanto, um dos principais tem sido a 

intoxicação com defensivos agrícolas (Pires et al. 2016). Tais perdas são significativas 

em todo o mundo, por exemplo, nos EUA elas foram de 59% entre 1947 e 2005, 

enquanto que na Europa, de 1985 a 2005, ocorreram perdas de 25% das colônias, apesar 

disto, dado seu uso intensivo, as colônias de abelhas ainda sim tiveram aumento de 45% 

no número mundial desde 1961 (Potts et al. 2010). Aumento este justificado 

principalmente pela intensificação da apicultura na China. 

 Entre as espécies de abelhas, as do gênero Apis tem sido as mais utilizadas no 

mundo para a polinização de plantas cultivadas, em razão de sua abundância em 

diferentes ecossistemas e seu perfil generalista na busca de recursos, uma vez que 
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obtém pólen em uma ampla gama de espécies vegetais. Além, é claro, dos benefícios 

que representam com a produção de mel, própolis, geleia real e outros produtos apícolas 

(Pires et al. 2016). Portanto, a importância de estudos acerca dos efeitos toxicológicos 

de defensivos agrícolas em abelhas do gênero Apis é amplamente justificada. Entre estes 

defensivos, se destaca tratando-se de herbicidas, aqueles que possuem como princípio 

ativo o glifosato, pois são os mais utilizados em todo o mundo (Jones et al. 2010), 

incluindo o uso em  muitas culturas que são alvos de polinização por abelhas.  

 Embora o glifosato não tenha alta toxicidade, ele pode ainda sim, apresentar 

muitos efeitos, tanto letais, quanto subletais às abelhas, a depender da concentração de 

uso, a qual varia relativa a cultura vegetal em que se aplica. Com base nisto, este estudo 

objetivou determinar o efeito de glifosato sob o nome comercial de Roundup
®
 sobre a 

mortalidade de abelhas africanizadas, por meio de contaminação por ingestão e  

pulverização.   

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  Apis mellifera: histórico evolutivo 

 As abelhas surgiram por volta de 30 milhões de anos atrás (Tautz, 2010), sendo 

especialmente notáveis por sua co-evolução com flores, alimentando-se do pólen 

fornecido pelas plantas em troca de seus serviços como polinizadores (Wilson-Rich 

2014). Desenvolveram um comportamento eussocial, o qual caracteriza as colônias, 

com origens independente em diferentes linhagens, aparecendo a primeira vez em seus 

ancestrais no final do cretáceo, por volta de 87 milhões de anos atrás (Cardinal & 

Danforth 2011).  

 A separação da linhagem A. mellifera de outras linhagens existentes tem ao 

menos 6 milhões de anos. Algumas evidências apontam para a origem das abelhas A. 
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mellifera na Ásia, devido ao maior número de espécies no oriente médio e sua posterior 

migração para Europa e África, outras, aportadas por estudos de marcadores 

moleculares sugerem a África (Figura 1) (Han et al. 2012). Uma das hipóteses apresenta 

a colonização da Europa por meio de duas vias vindas inicialmente do oriente médio, 

uma oriental, através da Anatólia, outra ocidental, indo ao norte da África e deste ao sul 

da península ibérica (Ruttner 1978). Outra hipótese exclui a colonização pela via 

ocidental (Garnery 1992). E ainda, uma terceira hipótese propõe o surgimento da 

espécie A. mellifera na África, com expansão em ambas as vias, a rota ocidental e a 

oriental (Whitfield et al. 2006). São reconhecidas 10 espécies e pelo menos 29 

subespécies pertencentes ao gênero Apis. As espécies e consequentemente, subespécies 

estão enquadradas hoje em quatro grandes grupos (Figura 2), alguns pesquisadores 

sugerem um quinto grupo. Estudos genéticos de datação de linhagens apontam que as 

subespécies de A. mellifera existentes hoje divergiram entre 0,7 e 1,3 milhões de anos 

atrás (Whitfield et al. 2006; Han et al. 2012).   

 

Figura 1 – (i), (ii) e (iii), as três hipóteses do surgimento da A. mellifera. Fonte: 

Adaptado de Han et al. (2012).   
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Figura 2 – Grupos de abelhas do gênero Apis. (I) Divisão entre A. mellifera e espécies 

mais próximas. (II) Ancestral comum das subespécies de A mellifera. Fonte: Adaptado 

de Han et al. (2012). 

Atualmente tais abelhas enfrentam desafios, as espécies que durante milhões de 

anos se espalharam pelo globo, agora necessitam lidar não somente com patógenos e 

parasitas naturais, mas também com a fragmentação de seus habitats e resíduos 

contaminantes advindos da poluição humana. 

2.2 Histórico e introdução da apicultura no Brasil 

 As origens da apicultura estão perdidas na história, a mais antiga representação 

de humanos interagindo com abelhas são de uma pintura encontrada em um penhasco 

no leste da Espanha, que remonta entre 7000 e 8000 mil anos antes do presente 

(Kritsky, 2015). A excepcional preservação dos restos de abelhas e favos de mel que 

foram descobertos nos cilindros de argila em Tel Revoh, fornece sólida e inequívoca 

identificação destes recipientes como antigas colmeias de abelhas. É estimado um 

extenso apiário, com localização no meio de uma área urbana, a evidência sugere um 

grande número de abelhas nas colmeias e os restos de zangões e larvas sugerem que a 

apicultura já era uma prática importante e bem desenvolvida em Israel nos séculos 10 e 
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9 a.C. (Bloch et al. 2010). A Roma antiga deixou um importante legado apícola, 

baseado em grande parte em passagens de textos latinos sobre agricultura e história 

natural, escritos entre 200 a. C e 400 d.C. (Crane 1994). 

 As primeiras abelhas com ferrão foram introduzidas no Brasil pelo Padre 

Antônio Carneiro em março de 1839, oriundas da Europa. Provavelmente a abelha Apis 

mellifera mellifera foi introduzida em 1845 no sul do Brasil e a Apis mellifera ligustica 

entre 1870 e 1880 no sul e na Bahia. A introdução da abelha africana Apis mellifera 

scutellata em 1956, objetivou realizar estudos de cruzamentos com as abelhas europeias 

já existentes no país, almejando uma abelha mais produtiva como a abelha africana, 

entretanto dócil como as europeias. Acidentalmente, abelhas africanas enxamearam e 

cruzaram com zangões de abelhas europeias de modo natural, originando um 

polihíbrido denominado abelha “africanizada” (USP 2012).   

2.3 Importância ecológica e econômica das abelhas: Apis mellifera como agente 

polinizador 

 As abelhas contribuem para mais de 80% dos produtos agrícolas polinizados por 

insetos (Imperatriz-Fonseca 2006), e estima-se que polinizem cerca de 73% dos 

vegetais cultivados no mundo (FAO 2004). Dentre as principais 115 culturas 

alimentares, um total de 87  dependem de polinização animal, enquanto que, apenas 28 

das principais culturas não necessitam (Klein et al. 2006). Neste contexto, dados de 

produção e exportação de alimentos entre 1961-2006 mostraram que o crescimento de 

culturas agrícolas que dependem da polinização quadruplicou, enquanto que o de 

culturas agrícolas independentes, apenas duplicou (Figura 3) (Aizen & Harder 2009).  
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Figura 3 – Crescimento de culturas agrícolas dependentes de polinização, comparadas a 

culturas agrícolas não dependentes de polinização. Fonte: Adaptado de Aizen & Harder, 

(2009). 

 As populações de polinizadores selvagens podem melhorar algumas culturas e 

são, portanto, um importante recurso, mas estas populações são freqüentemente escassas 

para polinizar adequadamente as culturas (Klein 2006). Existem várias espécies de 

abelhas que são utilizadas pelo homem para a polinização de culturas de grande 

interesse comercial, mas dentre todas, a mais utilizada é a A. mellifera, embora se 

desconheça sua real eficiência para muitas das espécies agrícolas (D'Avila & Marchini 

2005). Economicamente, o impacto da polinização de insetos na produção agrícola 

mundial utilizada diretamente para alimentação humana foi de 153 bilhões de euros em 

2005 (Gallai et al. 2009).  

 A preocupação neste cenário se dá em relação a perda de colônias de abelhas; 

entre 1985 e 2005 na Europa Central estima-se uma diminuição de colônias em torno de 

25% (Potts et al. 2010). Na Alemanha, nos últimos 27 anos, um estudo que avaliou 63 

áreas de proteção estimou declínio sazonal de 76% e declínio de verão de 82% na 

biomassa de insetos voadores (principalmente abelhas, borboletas e mariposas), 

destacando entre as causas, a intensificação da agricultura com uso de defensivos 
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(Halmann et al. 2017). Nos EUA entre o inverno de 2007 a março de 2008, ao combinar 

dados, registraram-se perdas de 0,75 a 1,00 milhões de colônias (Engelsdorp et al. 

2008). Já no Brasil, mesmo com a falta de estudos, há relatos empíricos sobre perdas de 

colônias se tornando cada vez mais comum, casos com suspeitas de defensivos em 

abelhas adultas mortas dentro e fora das colmeias. Considerando o conhecimento 

acumulado em mais de dois séculos de estudo sobre patologia apícola, sabe-se que 

nenhuma doença causa tal impacto, de forma tão aguda, senão intoxicação (Pires et al. 

2016). 

2.4 Defensivos: a classe dos herbicidas  

 Os defensivos são definidos como substâncias que agem direta ou indiretamente 

em um organismo vivo, podendo matá-lo ou controlá-lo de alguma maneira. Sendo eles 

classificados em acaricidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas, inseticidas, 

nematicidas, raticidas, vermífugos, entre outros, de acordo com as pragas que controlam 

(Jardim et al. 2009). O mercado brasileiro de defensivos expandiu rapidamente na 

última década (190%), num ritmo de crescimento maior que o dobro do apresentado 

pelo mercado global (93%), o que coloca o Brasil em primeiro lugar 

no ranking mundial desde 2008 (Rigotto et al. 2014). Os mais utilizados na agricultura 

mundial são os herbicidas, seguidos dos inseticidas, fungicidas e acaricidas (Jardim et 

al. 2009). Já no Brasil, os herbicidas constituem a segunda classe de defensivos 

agrícolas mais utilizada, acompanhando de perto os inseticidas. (Sindiveg 2016). 

 A classificação de herbicidas internacionalmente se dá com base em seus sítios 

de atuação e classes químicas, tendo sido proposta pelo Herbicide Resistence Action 

Committe (Oliveira et al 2011). Dentre todos os herbicidas de uso no Brasil, os mais 

utilizados são aqueles que possuem como princípio ativo o glifosato, que no ano de 
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2013 teve um uso equivalente a 411 mil toneladas nas lavouras brasileiras (Ministério 

da Saúde 2016). O glifosato pertence aos herbicidas do grupo G, são classificados neste 

grupo herbicidas com princípios ativos que atuam como inibidores da EPSP sintase, 

uma enzima que participa da biossíntese dos aminoácidos aromáticos, deste modo tais 

herbicidas interferem na síntese dos aminoácidos fenilalanina, tirosina e triptofano. 

(HRAC 2017).  

 Os herbicidas, assim como outras classes de defensivos representam riscos a 

sobrevivência de colônias das mais diversas espécies de abelhas.  Foi observado que a 

maior parte dos trabalhos toxicológicos têm sido realizados com espécies de abelhas 

puras (Whitfield et al. 2006), o que cria um contexto de baixo números de informações 

a respeito dos efeitos de herbicidas no híbrido africanizado comumente presente no 

Brasil (Carvalho et al. 2009). 

2.5 Glifosato e sua toxicidade para abelhas  

 O glifosato tem fórmula molecular C3H8NO5P (m.m. = 169,1 g/mol) e, na forma 

de sal de isopropilamônio, apresenta-se acrescido do grupo (CH3)2CHNH3
+
 (m.m. = 

228,2 g/mol)
3 

(Amarante Junior et al. 2002). Seu mecanismo de ação atua inibindo a 

enzima 5-enolpiruvil-chiquimato-3-fosfato-sintase (EPSPs), a qual catalisa a 

condensação do ácido xiquímico e do fosfato piruvato, evitando assim, a síntese de três 

aminoácidos essenciais – triptofano, fenilalanina e tirosina de acordo com Zablotowicz 

e Reddy (apud Yamada & Castro, 2007). Ele possui baixa toxicidade, entretanto, os 

herbicidas a base de glifosato são os mais utilizados no mundo, sobre uma variedade de 

nomes que incluem o Roundup
®

, e os efeitos destes herbicidas podem ser nocivos e 

representar sérios danos a uma diversidade de espécies de insetos (Jones et al 2010).  Os 

estudos avaliando efeitos toxicológicos de herbicidas sobre abelhas são escassos e são 
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poucos os estudos que se dedicaram a medir o efeito do glifosato a abelhas expostas de 

maneira oral e tópica, tornando-se necessário a continuidade de análises do impacto 

deste defensivo (Toledo & Guillen 2014; Herbert et al 2014).  

 Em estudo com colônias de A. mellifera, avaliando a exposição de abelhas após 

contato com flores de Phacelia florida contaminadas com glifosato, os resíduos 

encontrados  em amostras de néctar na colmeia subiram até um pico de 31,3mg de 

glifosato por quilo, em contraste com quantidades inferiores a 0,3mg por quilo, anterior 

a aplicação controlada (Thompson et al. 2014). Por meio de análises de colônias 

aleatórias de abelhas no Egito, foram encontrados resíduos de defensivos agrícolas no 

mel, polén e nas próprias abelhas (Naggar et al. 2015), o que apontou para os riscos de 

contaminação e perda de qualidade em produtos apícolas de uso humano. Ao analisar o 

voo de abelhas A. mellifera de volta a colmeia, após ofertar solução de sacarose 

contaminada com glifosato, foi possível verificar diferenças estatísticas no tempo de 

voo em abelhas que eram tratadas com concentrações de 10mg de glifosato por litro, 

onde o retorno a colmeia foi mais demorado, quando comparado com tratamentos de 

menores concentrações e o tratamento teste, indicando interferências prejudiciais em 

capacidades cognitivas da espécie (Balbuena et al. 2015). Analisando diferenças 

comportamentais entre abelhas expostas a doses sub-letais de glifosato Herbert et al. 

(2014) concluíram que a exposição prolongada não afetou a memória de curto prazo, no 

entanto, a exposição a doses sub-letais de glifosato teve efeito prejudicial na associação 

odor-recompensa, isto é, as abelhas apresentaram menor tendência em responder a 

estímulos olfativos provindos de alimentos necessários a elas. Toledo & Guillen (2014) 

estudaram abelhas A. melliferas e T. angustula expostas a doses orais de glifosato. No 

experimento testanto exposição semelhante as concentrações de resíduos encontradas 

em águas locais, não ocorreu mortalidade estatisticamente diferente entre grupo controle 
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e grupos expostos, entretanto, quando testou-se exposição a metade da dose comercial, 

178g/L de glifosato, as abelhas com dieta contaminada apresentaram mortalidade de 

100% em 12h. Em outro estudo, ao avaliar a mortalidade após contato tópico com 

diferentes defensivos agrícolas, foi encontrada uma mortalidade razoavelmente baixa 

para abelhas A. mellifera contaminadas com glifosato, mas ainda sim, 

significativamente superior ao tratamento teste, com mortalidade de 28%, contra 17% 

no tratamento teste em 10 dias (Meraz, 2015). Já em um estudo com outro princípio 

ativo, em que ocorreu pulverização noturna de vegetais no campo, as abelhas em 

contato posterior com tais vegetais não apresentaram mortalidade, visto que elas só 

tiveram contato na manhã seguinte, o que permitiu o decaimento dos níveis de 

contaminação (Skerl et al. 2009), isto pode figurar como uma alternativa no uso de 

defensivos agrícolas para redução da mortalidade de abelhas.  

Nenhum destes estudos, no entanto,  foi realizado com abelhas africanizadas, 

pois há escassez de pesquisas sobre toxicidade com tal híbrido.  O glifosato, embora 

tenha se mostrado pouco letal quando comparado a outros defensivos agrícolas, ainda 

sim, tem toxicidade significativa e demonstra ínumeros efeitos sub-letais, exigindo 

assim mais pesquisas. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A metodologia utilizada foi adaptada segundo os padrões listados por Medrzycki 

et al. 2013 e Williams et al. 2013 na coleta, condições laboratoriais, delineamento 

estatístico e horários de avaliação. 
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 Os tratamentos foram realizados com dosagens diferentes de Roundup
®
 Wg (720 

g/kg de ácido de glifosato), versão da linha Roundup
®
 que usa formulação granulada do 

princípio ativo. As doses foram compatíveis com as recomendações do fabricante para 

aplicação em diferentes culturas vegetais e no caso das duas últimas concentrações, de 

modo a extrapolar tais recomendações.  

Os bioensaios foram realizados em delineamento inteiramente casualizado (6 

tratamentos x 3 repetições para o bioensaio de ingestão e 6 tratamentos x 5 repetições 

para o bioensaio de pulverização). 

3.1 Obtenção das abelhas africanizadas 

 As abelhas foram obtidas de uma colônia em condições naturais  no campus – 

CTAN/UFSJ – na cidade de São João del Rei, Minas Gerais. Da colônia selecionada 

abelhas em diferentes idades foram adquiridas e transportadas para o Laboratório de 

práticas apícolas do departamento de Zootecnia (DEZOO). 

3.2 Montagem das Unidades Experimentais 

 As unidades experimentais foram montadas utilizando-se de gaiolas de PVC 

cilíndricas com 10 cm de diâmetro por 5 cm de altura, com três gaiolas por tratamento 

no bioensaio 01 e cinco gaiolas por tratamento no bioensaio 02 (Figura 4.). A parte 

inferior da gaiola foi revestida com tecido organza, já a parte superior foi revestida com 

tecido filó para possibilitar a visualização das abelhas e sua contagem.  
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Figura 4 - Gaiolas de PVC utilizadas para a montagem das unidades experimentais. 

 Para transferir os indivíduos para as unidades experimentais, as abelhas 

selecionadas foram submetidas a anestesia por CO2 pelo período de 120 segundos 

(Figura 5), tempo suficiente para provocar paralisia nas abelhas e impedir fugas e lesões 

na montagem.   

 

Figura 5 - Abelhas anestesiadas com CO2.  
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Foram colocadas 10 abelhas adultas em cada unidade experimental e mantidas 

em câmara climatizada a 28 ± 2º C, UR 70 ± 10% e fotoperíodo de 12 horas (Figura 6) 

             

Figura 6 – Câmaras climatizadas com gaiolas. 

 Os tecidos foram fixados por elásticos de látex; cada gaiola recebeu dois  

recipientes cilíndricos com 3 cm de diâmetro, 1,5 cm de altura e com capacidade de 

armazenar 5mL. Tais recipientes foram utilizados para fornecimento de água e dieta, e 

foram depositados algodões nos recipientes para impedir mortes por afogamento. 

3.3 Bioensaio 01 – Teste de ingestão 

 A preparação das unidades experimentais se deu com o uso de 180 abelhas 

anestesiadas, que foram separadas em grupos de 10 e colocadas em gaiolas de PVC 

identificadas individualmente. A solução aquosa foi preparada utilizando sacarose PA e 

água, nas proporções de 1:1, e ofertado para as abelhas. Os tratamentos receberam as 

concentrações 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 5,0 e 10,0 g de Roundup
®
 para cada 100mL de solução 

aquosa de sacarose a 50% e foram colocados no recipiente no interior das gaiolas com 

uso de seringa. Anterior a colocação das dietas, as abelhas foram mantidas em jejum por 

1 hora. Posteriormente puderam se alimentar ad libitum assim que as soluções foram 
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ofertadas. Em todos os grupos testados, a dieta contaminada foi substituída por dieta 

não contaminada após 6 horas, por meio de uma nova anestesia e a troca dos recipientes 

contaminados por outros. (Medrzycki et al 2013). 

3.4 Bioensaio 02 -Teste de pulverização 

 Os tratamentos receberam as concentrações 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 5,0 e 10,0 g de 

Roundup
®
 para cada 100mL água destilada, foi pulverizado 0,2 mL da solução sobre 

cada grupo de 10 abelhas. Utilizou-se um pulverizador manual com capacidade para 

120mL (Figura 7.), seguindo a metodologia de Brighenti et al. 2007 para a aplicação.  

 

Figura 7 - Pulverizadores manuais, com soluções em diferentes concentrações. 

A verificação do volume de cada jato do pulverizador foi realizada de forma 

indireta, ao aplicar 50 jatos em uma pipeta graduada, medir o volume em mililitros e 

dividir o mesmo por 50. Um número de 300 abelhas foram anestesiadas por meio de 

exposição a CO2 por 120 segundos. Para a aplicação do Roundup
®
, estas abelhas foram 

dispostas sobre folhas brancas com superfície de 30cm² e pulverizadas (Figura 8) 

conforme cada concentração acima citada. Consecutivamente cada grupo de 10 abelhas 

foi colocado em gaiolas PVC montadas conforme citado no item anterior. 
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Figura 8 – Abelhas reunidas para pulverização 

3.5 Avaliação da sobrevivência das abelhas africanizadas 

 Para avaliação da sobrevivência foram padronizados os seguintes horários; após 

2, 4, 6 e 12 horas para examinar um eventual efeito agudo, e depois de 12 em 12 horas 

até completar 96 horas após a montagem dos experimentos (Medrzycki et al. 2013). A 

cada horário de avaliação registrou-se o número total de mortos, sendo assim 

considerados aqueles que não responderam a estímulos mecânicos.  

3.6 Cálculo das estimativas dos parâmetros avaliados e identidade de modelos 

Em estudos que envolvem respostas temporais, sabe-se que o objeto de interesse 

ocorre em um dado intervalo de tempo, no caso deste estudo, o interesse reside sobre a 

mortalidade das abelhas. Estes dados são denominados por sobrevivência com censura 

intervalar (Colosimo & Giolo, 2006).  Para analisar tais dados, o ajustamento de curvas 

é feito através da distribuição de Weibull (Guimarães et al. 2004). 

Com a obtenção do ajuste, o efeito de cada dieta pode ser analisado pela 

estimação de máxima verossimilhança dos parâmetros da função de sobrevivência S(t) 

de acordo com o modelo ajustado de Weibull dado por: 
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              –  
 

  
 
  

                (1) 

Onde t > 0 é o tempo de vida observado, αi > 0 o parâmetro de escala estimado 

em horas para a dieta i e βi > 0 é o parâmetro de forma sem unidade de medida 

(Moncharmont et al., 2003). Com as estimativas dos parâmetros de forma e escala nos 

diferentes tratamentos, tornou-se possível construir a respectiva curva de sobrevivência 

e analisá-las, considerando-se que: α corresponde à chamada vida característica 

(intervalo de tempo no qual ocorrem 63,2% das mortes) e β indica a forma da curva e a 

característica das mortes. Se β < 1, ocorreram mortes precocemente, se β = 1 as mortes 

são aleatórias e se β > 1 as mortes ocorrem por danos causados pelo tratamento e/ou 

tempo (Colosimo & Giolo, 2006). 

Posteriormente aos ajustes das curvas de sobrevivência, são realizadas 

comparações por meio da identidade dos modelos permitindo a comparação simultânea 

das diferentes dietas. Este método se mostra vantajoso caso os resultados não sejam 

significativos, pois pode-se reduzir o número de curvas a serem avaliadas  (Drapper & 

Smith, 1988). As curvas foram comparadas utilizando-se o teste da razão de 

verossimilhanças (TRV), que utiliza a comparação dos valores do logaritmo da função 

de verossimilhança maximizada sem restrição H1 e sob H0, ou seja, a comparação de 

log L  
    

  e log L  
    

   (Nelson, 1982). A estatística para esse teste é dada por: 

           
   

    
 

   
    

 
             

    
         

    
              (2) 

Em que, H0:   =  0, segue aproximadamente uma distribuição qui-quadrado com 

p graus de liberdade, onde p é a diferença do número de parâmetros dos modelos sendo 

comparados, isto é, aquele sem restrição e o modelo em que se emprega um número 
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reduzido de parâmetros (H0). A hipótese H0 é rejeitada, a 5% de significância, se o valor 

observado para o TRV for maior que o valor tabelado para a distribuição χ
2
, isto é, TRV 

>       
 (Colosimo & Giolo, 2006).  

O tempo letal (TL) para adultos A. mellifera foi avaliado até a mortalidade de 

10% (TL10), 20% (TL20) e 50% (TL50). 

A dose letal (DL) para adultos de A. mellifera foi avaliada por meio da 

estimativa de curva de regressão probit, para encontrar as doses letais 50% (DL50) e 

90%(DL90). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Efeito da ingestão contaminada  

4.1.1 Tempo Letal 

Os dados de mortalidade foram obtidos por meio da distribuição de Weibull, os 

quais foram ajustados através de cálculo de estimativa de verossimilhança de α e β 

(Tabela 1), a correlação em todos os casos foi superior a 90%. Após 4 dias a 

porcentagem de mortalidade dos tratamentos foi proporcional a concentração 

empregada, de modo que o grupo controle (0,0g/100mL Roundup
®

) teve a menor 

mortalidade, e o tratamento com maior concentração (10,0g/100mL Roundup
®

) 

apresentou mortalidade de 100%. Estimando-se os parâmetros de tempo total, foi 

construída uma curva de sobrevivência (figura 9). 
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Tabela 1 – Estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros de forma (β) e 

escala (α) da distribuição de Weibull e porcentagem de mortes. 

 

Tratamento 

Roundup
® 

(g/100mL) 

 

Β 

 

α (horas) 

% de 

mortalidade em 4 

dias 

0,0 1,76
ab 

198,30
a 

26,67 

0,5 3,48
a 

99,27
a 

46,67 

1,0 1,58
ab 

133,53
a 

46,67 

1,5 2,14
ab 

124,81
a 

53,33 

5,0 1,21
b 

67,16
a 

66,67 

10,0 1,84
ab 

23,80
b 

100,00 

 

 

Figura  9 - Curvas de sobrevivência de abelhas africanizadas alimentadas com dietas 

contaminadas com Roundup®, ajustadas segundo o modelo de Weibull. Temperatura 28 

± 2º C, UR 70 ± 10% e fotoperíodo de 12 horas. 

 Ocorreu interseção entre as curvas em diferentes tempos. Como fica evidente na 

estimativa, a curva do tratamento 0,5 inicia com baixa mortalidade, mas transpõe as 

outras curvas de mortalidade, exceto a do tratamento 10. Houve diferença de forma 
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entre as curvas do tratamento 0,5 e 5,0 (Tabela 1), algo que se deve a pronunciada 

mortalidade inicial do tratamento 5,0 e a estimativa de baixa mortalidade a longo prazo. 

Entre as possibilidades de tal resultado, pode ter havido alguma rejeição de consumo no 

tratamento após o contato inicial com a dieta contaminada, permitindo a sobrevivência 

dos indivíduos. A curva de tratamento com concentração 10,0 se destacou em relação as 

demais durante todo o período, apresentando mortalidade total de forma prematura e 

mostrando alta letalidade às abelhas. Neste caso, mesmo se tiver ocorrido alguma 

rejeição a alimentação, a concentração foi suficientemente alta para matar os indivíduos 

após um contato inicial de ingestão. 

Foi realizado um teste de razão de verossimilhanças (TRV) para comparação das 

dietas e de acordo com os parâmetros avaliados (p<0,05), verificou-se que houve 

diferença significativa entre o tempo médio de vida das abelhas. A mortalidade foi 

influenciada pela dieta contaminada, quando comparado o tratamento de maior 

concentração, com os demais (Tabela 2). O tratamento que apresentou menor tempo 

médio de vida foi o que tinha maior concentração de Roundup
®
, fato que deve ter 

decorrido da ação tóxica do defensivo sobre as abelhas. 

Tabela 2 - Teste de χ2 para comparação das curvas nos parâmetros de forma e escala 

para sobrevivência de abelhas africanizadas alimentadas com tratamentos à base de 

solução de sacarose a 50%, contaminadas com Roundup
®
 . 

Parâmetros χ2 Graus de liberdade Valor-p 

Escala e formas iguais 190,03 10 <0,001 

Forma igual 16,88 5 <0,005 

Escala igual 150,50 5 <0,001 
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 O tratamento com concentração 10 foi o que apresentou menor tempo médio de 

vida, que foi de aproximadamente 21h, diferindo estatísticamente dos demais, com 

letalidade total em poucas horas. Os outros tratamentos não apresentaram diferença 

estatística em relação ao tempo médio de vida, exibindo valores intermediários de 

tempo médio de vida entre aproximadamente 63 e 176 horas (Tabela 3). 

Tabela 3 – Tempo de vida médio (± EP), em horas, de abelhas africanizadas 

alimentadas com dietas à base de solução de sacarose a 50%, contaminadas com 

diferentes concentrações de Roundup
®
. 

Tratamento 

Roundup
® 

(g/100mL). 

Tempo de vida médio (horas) 

0,0  176,75 ± 86,06
a 

0,5  89,29 ± 5,98
a 

1,0  119,83 ± 27,24
a 

1,5 110,53 ± 23,27
a 

5,0  63,06 ± 10,43
a 

10,0  21,14 ± 2,19
b 

 

 Com a estimativa dos tempos letais, em todos eles (TL10%, TL20% e TL50%) o 

tratamento de concentração a 10,0 foi o que apresentou os menores tempos, chegando 

ao TL50% em apenas 19 horas. As concentrações intermediárias apresentaram 

colocações distintas quanto a letalidade a depender do TL avaliado, no entanto, a 

concentração a 5,0 se destacou nos tempos letais 10%, 20% e 50%, onde obteve o 

segundo menor tempo que foi de 10, 19 e 49 horas. O tratamento com concentração a 

0,5 apresentou os segundos maiores tempos letais 10% e 20%, no entanto, o terceiro 

menor tempo letal 50% . O tratamento com concentração a 0 foi o que apresentou maior 

tempo letal em todos os intervalos avaliados, apresentando expectativa de extinguir 

50% de sua população em 161 horas (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Estimativa do tempo letal (TL ± EP), em horas, de abelhas africanizadas 

alimentadas com dietas de solução de sacarose a 50% contaminadas com Roundup
®
 

(g/100mL) 

 

Tratamento 

Tempo Letal em horas 

10% 20% 50% 

0,0 55,02 ± 16,38 84,37 ± 17,94 160,93 ± 76,99 

0,5 52,02 ± 7,58 64,53 ± 6,99 89,35 ± 6,18 

1,0 32,25 ± 10,49 51,80 ± 11,56 105,95 ± 19,12 

1,5 43,68 ± 11,71 61,99 ± 10,15 105,19 ± 17,16 

5,0 10,43 ± 3,99 19,40 ± 5,71 49,58 ± 9,35 

         10,0 7,01 ± 1,37 10,53 ± 1,71 19,50 ± 2,31 

 

 A hipótese nula sobre a igualdade dos parâmetros avaliados não deve ser aceita, 

a hipótese H0: α1 = α2...= α9 deve ser rejeitada, já que foi verificado através das 

comparações dos parâmetros que há diferença significativa utilizando intervalos de 

confiança a 5%. Assim, não é possível ajustar em um único modelo o tempo de vida dos 

diferentes grupos de abelhas. 

 O tratamento com concentração 10,0g/100mL Roundup® foi o que apresentou 

menor desempenho. Todos os demais apresentaram desempenhos sem diferenças 

estatísticas significativas, o que demonstra correlação entre os níveis de princípio ativo 

de glifosato e a toxicidade e letalidade para as abelhas, resultados que estão em 

consonância com os de Toledo & Guillen, 2014 e Meraz, 2015.  

 

4.1.2 Dose letal em 96 horas 

Os dados foram ajustados pelo modelo Probit, sendo determinados pela equação:  
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Probabilidade de mortalidade = 
 

   
       

  

 
   

 

  
     (3) 

Observou-se crescente aumento de mortalidade em razão do incremento das 

dosagens utilizadas. Os dados ajustaram-se ao modelo da equação (3) em que:  

ŷ= [(-0,3869 + 0,2276*Log (concentração)]. 

Verificou-se que nas concentrações de 1,699g (IC 95% [0,814; 2,584]) e 7,328g 

(IC95% [5,137; 9,520]) de Roundup
®
/100mL de solução de sacarose a 50% ocorreram 

50% e 90% de mortalidade das abelhas africanizadas (Figura 10).  

 

Figura 10 - Curva de Regressão probit de dietas contaminadas com Roundup
®
 em 

abelhas africanizadas. 

A DL50% se mostrou dentro do intervalo de uso comercial recomendado pelo 

fabricante, o qual vai até 1,75g/100mL para algumas culturas, indicando que o uso 

recomentado pelo fabricante pode levar a alta mortalidade de abelhas. A DL90% está fora 

do intervalo de uso comercial, ainda sim, dado o frequente uso de superdosagens de 

defensivos agrícolas, com superdosagens, nada impede que uma letalidade tão alta 

atinja colônias em contato com lavouras tratadas com glifosato.  
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Um meio de minimizar tais efeitos seria a aplicação noturna de defensivos 

agrícolas, uma vez que as abelhas não polinizam a noite, haveria tempo de ocorrer 

decaimento dos níveis de contaminação tópica nos vegetais, reduzindo a possibilidade 

de ingestão de contaminantes. 

4.2 Efeito da pulverização contaminada  

4.2.1 Tempo Letal 

Os dados de mortalidade foram obtidos semelhante ao experimento de ingestão, 

por meio da distribuição de Weibull, os quais foram ajustados através de cálculo de 

estimativa de verossimilhança de α e β, notando diferença de forma entre as curvas 

(Tabela 5), a correlação foi superior a 90% em todos os casos. Após 4 dias a 

porcentagem de mortalidade dos tratamentos foi proporcional a concentração 

empregada, de modo que o grupo controle (0,0g/100mL Roundup
®

) teve a menor 

mortalidade, 18%, e o tratamentos com maiores concentrações, 5,0g/100mL Roundup
®
 

e 10,0g/100mL Roundup
®
 
 
apresentaram maiores mortalidades, respectivamente de 62% 

e 60%. Estimando-se os parâmetros de tempo total, foi construída uma curva de 

sobrevivência (figura 11). 
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Tabela 5 – Estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros de forma (β) e 

escala (α) da distribuição de Weibull e porcentagem de mortes. 

 

Tratamento 

Roundup
® 

(g/100mL) 

 

β 

 

α (horas) 

% de 

mortalidade 

após 4 dias 

0,0 3,01
abc 

164,56 18 

0,5 3,15
ab 

137,13 24 

1,0 2,25
a 

120,63 38 

1,5 2,08
abc 

152,52 32 

5,0 1,25
bc 

105,58 62 

10,0 1,07
c 

111,32 60 

 

 

Figura 11 - Curvas de sobrevivência de abelhas africanizadas pulverizadas com 

soluções de Roundup
®
, ajustadas segundo o modelo de Weibull. Temperatura 28 ± 2º C, 

UR 70 ± 10% e fotoperíodo de 12 horas. 

As curvas dos tratamentos 5,0 e 10,0 iniciam com maior mortalidade, no 

entanto, sua mortalidade é reduzida ao longo do tempo, havendo interseção entre elas e 
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as demais curvas, o que demonstra uma possível ação de toxicidade rápida sobre os 

indivíduos, no entanto, a estimativa prevê menor mortalidade a longo prazo em tais 

tratamentos. Esta menor mortalidade a longo prazo pode ser devido ao fato de que o jato 

de pulverização não foi homogêneo na área atingida, podendo ter sido dispersado maior 

volume de solução contaminada sobre algumas das abelhas que compõem uma dada 

unidade experimental, de modo que alguns consigam sobreviver por maior tempo, 

talvez seja esse o motivo pelo qual não ocorreu diferença estatística entre os tratamentos 

(Tabela 6). Outra questão a ser notada, é que o método de pulverização é menos 

invasivo, o que justifica menor mortalidade de abelhas no período de experimento. 

Tabela 6 – Tempo de vida médio (± EP), em horas, de abelhas africanizadas 

pulverizadas com diferentes concentrações de Roundup
®

 

Tratamento 

Roundup
®
 (g/100mL) 

Tempo de vida médio (horas) 

0,0  146,98 ± 29,35
 

0,5 122,73 ± 14,78
 

1,0  108,14 ± 9,07
 

1,5  135,10 ± 23,34
 

5,0  98,26 ± 15,89
 

10,0  108, 38 ± 21,95
 

 

 A exemplo do bioensaio por ingestão, foi realizado um teste de razão de 

verossimilhanças (TRV) para comparação das dietas e de acordo com os parâmetros 

avaliados (p>0,05), verificou-se que não houve diferença significativa entre o tempo 

médio de vida das abelhas, com a mortalidade influenciada pela pulverização, quando 

comparados todos os tratamentos (Tabela 7).  
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Tabela 7- Teste de χ2 para comparação das curvas nos parâmetros de forma e escala 

para sobrevivência de abelhas africanizadas alimentadas pulverizadas com solução de 

Roundup
®
. 

Parâmetros χ2 Graus de liberdade Valor – p 

Escala e formas iguais 60,28 10 >0,001 

Forma igual 29,39 5 >0,001 

Escala igual 5,40 5 0,369 

 

Com relação a estimativa dos tempos letais, em todos eles (TL10%, TL20%, TL50% 

e TL99%,), nota-se a tendência apresentada nas curvas de mortalidade, em que os 

tratamentos com maior concentração de Roundup
® 

apresentam TL10%, TL20% e TL50% 

menor.  

Tabela 8 -  Estimativa do tempo letal (TL ± EP), em horas, de abelhas africanizadas 

pulverizadas solução de Roundup
®
 (g/100mL). 

 

Tratamento 

Tempo Letal em horas 

10% 20% 50% 

0,0 78,00 ± 9,93 100,05 ± 11,21 145,72 ± 26,12 

0,5 67,17 ± 8,12 85,22 ± 7,53 122,08 ± 13,25 

1,0 60,47 ± 7,04 76,13 ± 6,28 107,80 ± 8,34 

1,5 51,62 ± 9,47 74,08 ± 9,70 127,85 ± 18,43 

5,0 17,56 ± 5,19 31,93 ± 6,85 78,83 ± 11,32 

       10,0 13,64 ± 4,72 27,46 ± 6,89 79,08 ± 13,48 

 

A hipótese nula sobre a igualdade dos tempos letais avaliados deve ser então 

aceita, já que não foi verificada através das comparações dos parâmetros diferença 

significativa. O efeito de baixa letalidade do glifosato por meio de pulverização também 

foi observado por Meraz (2015), porém, embora apresente baixa letalidade por 

pulverização, o glifosato pode apresentar inúmeros efeitos subletais, tais como os 
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mencionados por Herbert et al, (2014) e Balbuena et al, (2015), os quais não foram 

objetos de estudo neste bioensaio. 

4.2.2  Dose Letal em 96 horas 

No teste com pulverização contaminada observou-se também  o aumento de 

mortalidade em função do aumento de dose, no entanto, a mortalidade foi reduzida, 

quando comparado ao teste de ingestão, exigindo dosagens maiores para atingir as 

letalidades de 50% e 90%. As causas de menor mortalidade foram discutidas no subitem 

4.2. Os dados ajustaram-se ao modelo da equação (3) em que:  

ŷ= [(-0,5845 + 0,1037*Log (concentração)]. 

Foi constatado que nas concentrações de 5,634g (IC 95% [3,890; 7,377]) e 17,987g 

(IC95% [11,949; 24,125]) de Roundup®/100mL de solução de sacarose a 50% ocorreram 

50% e 90% de mortalidade das abelhas africanizadas (Figura 12). 

 

Figura 12 - Curva de Regressão probit de pulverizações contaminadas com Roundup
®
 

em abelhas africanizadas. 
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Tanto a DL50%, quanto a DL90% ocorreram fora do intervalo de uso comercial 

recomendado pelo fabricante, uma vez que o contato tópico se mostrou menos letal que 

a ingestão, ainda sim é possível a ocorrência de mortalidades moderadas em casos de 

uso de superdosagem de defensivos agrícolas. Dentro das dosagens de uso comercial, a 

preocupação é principalmente pelos resíduos deixados em produtos apícolas, tais como 

mostrados por Thompson et al, (2014), os quais são consumidos por humanos. 

5. CONCLUSÃO  

  No bioensaio de ingestão ocorreu alta letalidade no tratamento com 

concentração de 10mg/100mL, com com mortalidade de 100% no intervalo de tempo 

testado, diferindo estatisticamente das outras concentrações, a dose letal a 50% foi 

estimada em 1,699g/100mL dentro das recomendações comerciais de uso, a dose letal a 

90% foi de 7,328g. No bioensaio de pulverização não houve diferença estatística entre 

os tratamentos para tempo letal, a dose letal a 50% ocorreu na concentração 5,634g/100 

mL e dose letal a 90% foi de 17,987g, ambas fora das recomendações comerciais de 

uso. Notou-se que os problemas decorrentes da contaminação são maiores em caso de 

ingestão do principio ativo, enquanto que pouco evidentes quando o contato é apenas 

tópico.  
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