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RESUMO. O objetivo foi avaliar a concentração de açúcares no néctar de soja (Glycine max L. 
Merrill) em áreas com ou sem a presença de abelhas Apis mellifera L. Foi utilizada a variedade 
Codetec 207 em quatro tratamentos: área de 24 m2 coberta com colônia de abelhas africanizadas 
em seu interior; área semicoberta com livre acesso para insetos visitantes; área livre e área coberta 
sem abelhas. As flores foram coletadas durante três dias, a cada 2h. e a concentração dos açúcares 
totais por flor foi determinada por espectrofotometria. A área coberta com abelha apresentou 
maior concentração de açúcares totais em relação à área coberta sem abelhas e livre, contudo, a 
concentração de açúcares totais na área livre não diferiu da concentração observada na área 
coberta sem abelhas. Houve redução na concentração média de sacarose na área livre, diferindo 
das concentrações nas demais áreas. A concentração média de glicose não diferiu entre os 
tratamentos, enquanto que a de frutose não apresentou diferença entre as áreas cobertas com 
abelhas, semicoberta e livre. A variedade Codetec 207 da soja apresentou maior concentração 
total de açúcares e de frutose nas áreas cobertas com abelhas. Contudo, a presença de Apis mellifera 
não interferiu nesta concentração de açúcares no néctar das flores de soja desta variedade. 
Palavras-chave: concentração de açúcares, néctar, polinização, soja. 

ABSTRACT. Influence of Africanized honeybees on sugar concentration in the nectar 
of soybean (Glycine max L. Merrill) var. Codetec  207. This research was carried out to 
evaluate the sugar concentration in soybean nectar in areas with Africanized honeybee colonies. 
The var. Codetec 207 was used in four treatments: 24 m2 covered area with Africanized 
honeybee colony inside, semi-covered area for free insect visitation, uncovered area, and covered 
area without insect visitation. Flowers were harvested for three days at two-hour intervals, and 
the total sugar concentration per flower was determined by spectrophotometry. The covered area 
with Africanized honeybee colony presented higher sugar concentration than the covered area 
without insect visitation; however, the sugar concentration in the uncovered area did not differ 
from the concentration observed in the covered area without honeybees. There was a reduction 
in the average of sucrose concentration in the uncovered area, different from concentrations in 
other areas. The glucose concentration did not differ among treatments, whereas fructose did not 
differ between the areas covered with honeybees, semi-covered and uncovered area. The 
soybean var. Codetec 207 presented higher total sugar and fructose concentrations in the covered 
area with honeybee colonies. However, the presence of Apis mellifera did not influence this sugar 
concentration in the nectar of soybean flowers of this variety.  
Key words: sugar concentration, nectar, pollination, soybean. 

Introdução 

Dentre os vários agentes polinizadores, 
destacam-se os insetos, por serem abundantes na 
natureza e ajustarem-se perfeitamente às diferentes 
estruturas florais (FREE, 1993). Dentre os insetos 
conhecidos como polinizadores, destaca-se a Apis 
mellifera L., responsável por 80% da polinização 
entomófila (McGREGOR, 1976). 

O comportamento de coleta das espécies 
polinizadoras afeta a eficiência da polinização e 
produtividade da cultura (JACOBI, 2002). Tal 
comportamento é influenciado pelas características 
florais, tais como a morfologia, características 
químicas e recompensas (VARASSIN et al., 2001). 
O néctar é considerado a principal recompensa para 
o polinizador (DELAPLANE; MAYER, 2000) e sua 
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concentração de açúcares está associada a diferentes 
tipos de polinizadores, enquanto que a frequência e 
duração de visitas dependem da taxa de produção de 
néctar (BIERNASKIE et al., 2002; SHAFIR et al., 
2003; NICOLSON; NEPI, 2005). 

Pierre et al. (1999), estudando Brassica napus e 
Toledo et al. (2005), estudando siratro 
(Macroptilium atropurpureum), observaram que a 
concentração de açúcares totais apresenta variação 
ao longo do dia, o que pode estar relacionado ao 
número de insetos visitantes, especialmente, 
abelhas que podem coletar pólen e néctar. Em 
estudos realizados com Citrus sinensis, foi 
verificado que a alta concentração de açúcares 
serve como atrativo, em especial para Apis mellifera, 
e a disponibilidade do néctar concentrado ao 
longo do dia mantém a atratividade aos 
polinizadores (MALERBO-SOUZA et al., 2003). 
A alta quantidade de néctar pode levar à maior 
taxa de polinização pelo aumento no número de 
abelhas visitantes (SILVA; DEAN, 2000). 

Estudos realizados por Severson e Erickson 
(1984), no Haiti, indicaram diferença na taxa de 
produção de néctar por flor entre cultivares de 
soja e conteúdo de carboidratos no néctar, no qual 
predominou a sacarose. Chiari et al. (2005) 
revelaram que existem respostas diferentes à 
polinização entre variedades de soja, e as mais 
atrativas para abelhas possuem flores brancas, e 
estas secretavam quantidades maiores de néctar. 
Herrera et al. (2009) mostraram que as proporções 
de sacarose, glicose e frutose em nectários 
individuais de plantas selvagens variaram 
amplamente entre flores da mesma planta e 
nectários da mesma flor. 

Canto et al. (2008) observaram que a composição 
do néctar variou entre plantas selvagens, mas não 
entre plantas crescidas em estufa na ausência de 
visitantes florais e, sugeriram que, em extensa 
variação de flores, as diferenças observadas na 
composição de açúcares do néctar pode ocorrer em 
consequência da contaminação do néctar com 
leveduras trazidas pelo polinizador. 

Baseado na hipótese de que variações entre flores 
ou nectários de diferentes variedades taxonômicas 
pode gerar desigualdades no tipo e na frequência de 
visitação e, eventualmente, na composição de 
açúcares do néctar, o objetivo deste experimento foi 
determinar a concentração dos açúcares 
constituintes do néctar em flores de soja (Glycine 
max L. Merrill) var. Codetec 207 com e sem abelhas 
e verificar se a visitação pode induzir tais 
modificações. 

Material e métodos 

Área de estudo 

O experimento foi realizado em uma 
propriedade particular, localizada próximo à 
Universidade Estadual de Maringá (UEM) – 
Maringá, Estado do Paraná, onde foram plantados  
12 ha de soja (Glycine max L. Merrill), var. Codetec 
207 produzida, pelo Instituto Agronômico do Paraná 
localizado na cidade de Londrina, Estado do Paraná. 

As gaiolas de polinização foram confeccionadas 
em tela de nylon com malha de 2 mm, suportada por 
canos de ¼ de polegada em PVC, formando 
estruturas em semiarco com 4 m de largura, 6 m de 
comprimento e 2 m de altura na parte mais alta, 
cobrindo uma área de 24 m2, conforme descrito por 
Chiari et al. (2005). 

As parcelas experimentais foram delimitadas, 
segundo o método de isolamento das áreas às 
abelhas, empregado por Chiari et al. (2005). Os 
tratamentos utilizados foram: T1 – área coberta com 
abelhas, composta de cinco gaiolas de polinização, 
cada uma contendo em seu interior uma colônia de 
abelhas africanizadas alojada em núcleo, tipo 
Langstroth, com cinco favos, sendo três cobertos 
com crias e dois com alimento (mel e pólen), com 
população aproximada de 12.500 abelhas adultas. T2 

– área semicoberta, composta por três gaiolas 
cobertas na parte superior e aberta nas laterais; T3 – 
área livre, composta por cinco áreas demarcadas de 
24 m2 com fita colorida, permitindo a visita de 
insetos e outros polinizadores. T4 – área coberta sem 
abelhas, constituída de cinco gaiolas que impediam a 
visitação das flores da soja por qualquer inseto. Na 
região de plantio da soja não existiam outras colônias 
experimentais de abelhas africanizadas, mas somente 
colônias alojadas em ninhos naturais e outros 
polinizadores eventuais. 

Análise de açúcares no néctar 

As flores utilizadas nas análises foram coletadas 
durante três dias, a cada 2h, segundo o método 
adaptado de Roberts (1977; 1979). Inicialmente, as 
flores foram lavadas em 10 mL de água destilada à 
temperatura ambiente, por um período de 30 min., 
com agitação eventual. A seguir, este material foi 
filtrado, congelado (-20ºC) e submetido à 
liofilização. Todo o procedimento foi realizado em 
triplicata. 

O material liofilizado foi ressuspenso em 0,6 mL 
de água destilada. Desta solução, foram transferidos 
0,2 mL para frascos separados que foram, a seguir, 
mantidos em estufa a 40ºC até a evaporação 
completa da água. Em seguida, os frascos foram 
congelados para posterior análise. 
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A concentração dos açúcares totais foi 
determinada por espectrofotometria pelo método 
geral para determinação de carboidratos, usando 
H2SO4 - Fenol (DUBOIS et al., 1956). A amostra 
seca foi diluída em 1 mL de uma solução padrão de 
sacarose (30 g mL-1), utilizada como padrão interno 
e determinou-se por espectrofotometria (490 nm) 
após reação com H2SO4 – Fenol. 

Os açúcares majoritários presentes no néctar 
também tiveram suas concentrações determinadas 
por espectrofotometria. A concentração de glicose 
foi estabelecida após reconstituição de uma das 
amostras congeladas em 0,2 mL de água destilada 
empregando-se um kit comercial para determinação 
enzimática de glicose (Labtest®). 

A amostra congelada de néctar foi diluída em 1 
mL de uma solução padrão de sacarose (30 g mL-1) 
e, a seguir, submetida à secagem em estufa. Após a 
secagem, esta amostra foi diluída em 0,1 mL de 
KOH a 30% e depois mantida a 100ºC por 10 min., 
para degradação da frutose livre; após este período, a 
concentração de sacarose foi determinada por 
espectrofotometria, empregando o método da 
Antrona (MORRIS, 1948). A concentração de 
frutose foi estimada a partir da diferença entre os 
açúcares totais e o somatório das concentrações de 
glicose e sacarose. 

O néctar foi classificado em quatro tipos em 
função da razão sacarose hexose-1 (S/H): sacarose 
dominante (S/H > 0,999), rico em sacarose (S/H de 
0,5 a 0,999), rico em hexose (S/H de 0,1 a 0,499) e 

hexose dominante (S/H < 0,1) de acordo com o 
método proposto por Baker e  Baker (1983). 

O delineamento experimental utilizado foi 
inteiramente casualizado. Para a análise estatística 
utilizou-se a comparação de médias, com 5% de 
significância, por Kruskal-Wallis do procedimento 
npar1way do software Statistical Analysis System 
(SAS, 2004). 

Resultados e discussão 

Na Tabela 1 são apresentadas as médias de 
concentração dos açúcares totais, sacarose, glicose 
e frutose no néctar de soja (Glycine max  
L. Merrill) variedade Codetec 207. 

Foi observada variação na quantidade de 
açúcares entre os tratamentos (p < 0,05). A 
concentração de açúcares totais no néctar de soja 
var. Codetec 207 na área coberta com abelhas foi 
semelhante à observada na área semicoberta. 
Entretanto, ambos diferiram da concentração de 
açúcares na área livre e, também, da coberta sem 
abelhas (Tabela 1). Contudo, a concentração de 
açúcares totais na área livre não diferiu da 
concentração observada na área coberta sem 
abelhas (Tabela 1). 

Erickson (1975), estudando variedades de soja, 
observou que as flores mais atrativas para abelhas 
possuíam flores brancas e estas secretavam néctar de 
melhor qualidade com sólidos solúveis em torno de 
37% e em quantidades entre 0 a 0,15 L. 

Tabela 1. Médias da concentração dos açúcares totais, sacarose, glicose e frutose no néctar de soja (Glycine max L. Merrill) variedade Codetec 207 
para as áreas coberta com colônia de abelhas africanizadas (T1); área semicoberta (T2); área livre (T3) e área coberta sem abelhas (T4). 

Açúcares totais H = 19,88 gl = 3 KW = 0,0002 
 x ± ep N* Rx T2 T3 T4 

Área coberta com abelhas 27,47 ± 1,37 52 137,16 ns 0,0009 0,0008 
Área semicoberta 26,80 ± 1,81 32 137,81  0,0039 0,0033 
Área livre 21,33 ± 0,86 74 98,24   ns 
Área coberta sem abelhas 21,74 ± 1,05 66 96,79    

    
Sacarose H=13,87 gl=3 KW=0,0031 

 x ± ep N Rx T2 T3 T4 
Área coberta com abelhas 13,01 ± 1,26 51 135,62 ns 0,0004 ns 
Área semicoberta 12,74 ± 1,49 33 123,61  0,0028 ns 
Área livre 09,63 ± 1,18 78 93,60   0,0366 
Área coberta sem abelhas 12,86 ± 1,49 65 116,65    

    
Glicose H = 0,78 gl = 3 KW = 0,8531 

 x ± ep N Rx T2 T3 T4 
Área coberta com abelhas 0,71 ± 0,05 81 135,62 ns ns ns 
Área semicoberta 0,78 ± 0,09 52 123,61 ns ns ns 
Área livre 0,98 ± 0,11 97 93,60 ns ns ns 
Área coberta sem abelhas 0,95 ± 0,10 83 116,65 ns ns ns 

    
Frutose H = 12,26 gl = 3 KW = 0,0065 

 x ± ep N Rx T2 T3 T4 
Área coberta com abelhas 13,75 ± 1,36 51 59,30 ns ns 0,0016 
Área semicoberta 13,29 ± 1,38 33 58,42  0,0701 0,0075 
Área livre 10,72 ± 1,05 78 46,33   0,0390 
Área coberta sem abelhas 7,93 ± 1,32 65 34,92    
*n-Tamanho da amostra; x-Média; ep – Erro-padrão; H-Teste H; gl - Graus de liberdade; KW-Probabilidade de Kruskal-Wallis; Rx-Posto médio; ns-não-significativo e probabilidade 
das interações (T1, T2, T3 e T4 vs T2, T3 e T4). 
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A maior concentração de açúcares totais 
observada no néctar da variedade Codetec 207, na 
área coberta com abelhas, sugere que a presença de 
A. mellifera africanizada influenciou nesta 
composição, mesmo sendo uma variedade com alto 
grau de autopolinização. Entretanto, a menor 
concentração na área livre pode estar relacionada 
com a baixa densidade de abelhas observada ou pela 
presença de algum outro polinizador consumidor 
preferencial de frutose.  Entretanto, a concentração 
de açúcares no néctar da área coberta não foi 
significativamente diferente da área semicoberta, na 
qual não existia a presença de abelhas Apis mellifera. 
Segundo Canto et al. (2008) e Herrera et al. (2009), 
o tipo de polinizador pode afetar a composição do 
néctar. Em Helleborus foetidus, algumas espécies de 
Bombus induzem modificações na composição de 
açúcares no néctar, reduzindo a porcentagem de 
sacarose e aumentando a de frutose e glicose 
(CANTO et al., 2008). 

Chiari et al. (2005), avaliando a produção de 
açúcares totais no néctar das flores de soja da variedade 
BRS 133 em três tratamentos (coberto com abelhas, 
coberto sem abelhas e descoberto), observaram valores 
médios de 14,33 μg μL-1, não sendo verificada diferença 
significativa entre os tratamentos. Estes autores 
também verificaram aumento de 19,83 e 11,76% na 
quantidade de açúcar total por flor, nos tratamentos 
livre e coberto com abelhas, respectivamente, em 
relação ao coberto sem abelhas. Essa diferença pode ser 
relacionada com a densidade de polinizadores nas 
diferentes situações e, em ambas, as abelhas 
estimularam a secreção de açúcar total no néctar. 

A concentração de sacarose não diferiu 
significativamente entre a área coberta com abelhas, 
semicoberta e coberta sem abelhas (Tabela 1). 
Entretanto, observou-se redução na concentração 
média de sacarose na área livre diferindo 
significativamente das concentrações observadas nas 
demais áreas. Severson e Erickson (1984), estudando 
17 cultivares de soja com flores brancas e púrpuras, 
observaram concentração de sacarose no néctar 
variando de 97 a 986 μg μL-1, valores estes maiores 
que os observados neste trabalho com média geral de 
12,06 μg μL-1. 

A concentração média de glicose não diferiu 
significativamente entre os tratamentos, enquanto 
que a de frutose não apresentou diferença entre as 
áreas coberta com abelhas, semicoberta e livre, e 
estas apresentaram concentração superior 
(58,76%, em média) à observada nas áreas sem 
abelhas (Tabela 1). 

Canto et al. (2008) e Herrera et al. (2009) 
observaram proporções desiguais de glicose e frutose 
em néctar de flores selvagens e de estufa indicando, 
provavelmente, atividade metabólica de leveduras. É 
possível que a variação na densidade de leveduras 
encontradas no néctar, provenientes do aparelho 
bucal dos polinizadores, ocasione modificações na 
composição de açúcares, levando à alteração nas 
características do néctar (BRYSCH-HERZBERG, 
2004). De acordo com Herrera et al. (2009), a 
hidrólise da sacarose resulta em uma relação 1:1 de 
glicose e frutose e as diferenças observadas são pelas 
leveduras que metabolizam preferencialmente um 
destes monossacarídeos conduzindo, eventualmente, 
a proporções diferentes deles no néctar. 

A menor concentração de frutose na área sem 
abelhas, em relação aos demais tratamentos, pode ser 
explicada pela ausência de insetos, uma vez que a 
intensidade de abelhas forrageiras está relacionada 
com variações na composição de açúcares no néctar 
(ABROL; KAPIL, 1991) e com a quantidade e 
qualidade do néctar (HAGLER, 1990). Neste caso, a 
presença de abelhas estimulou a secreção de frutose 
nas áreas coberta com abelhas, semicoberta e livre. A 
relação entre a concentração dos açúcares totais e os 
horários de coleta está apresentada na Tabela 2. 

Verificou-se que a concentração de açúcares 
totais das amostras coletadas às 8h nas flores da área 
coberta com abelhas foi maior (p = 0,0443) que a 
das amostras coletadas nas flores da área coberta sem 
abelhas. No mesmo período, a concentração de 
açúcares totais das amostras da área semicoberta foi 
maior que na área livre (p = 0,0397) e na área 
coberta sem abelhas (p = 0,0190). Nos demais 
horários de coleta não foi verificada diferença entre 
os tratamentos (Tabela 2). 

Com relação à concentração de sacarose no 
néctar (Tabela 3), verificou-se diferença somente às 
12h. É importante ressaltar que neste horário a 
maior concentração foi observada na área coberta 
sem abelhas que diferiu da concentração de sacarose 
na área livre (p = 0,0151) e a concentração de 
sacarose na área coberta com abelhas diferiu daquela 
da área livre (p = 0,0084). Nos demais tratamentos e 
horários não houve diferença. 

A relação entre a concentração de glicose e os 
respectivos horários de coleta não diferiram entre os 
tratamentos (Tabela 4). 

A relação da concentração de frutose com os horários 
de coleta diferiu somente às 8h, na qual a área coberta com 
abelhas apresentou concentração maior que as 
encontradas na área coberta sem abelhas (p = 0,0200). 
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Tabela 2. Médias da concentração de açúcares totais no néctar de soja (Glycine max L. Merrill) variedade Codetec 207, por horário, para as 
áreas coberta com colônia de abelhas africanizadas (T1); área semicoberta (T2); área livre (T3) e área coberta sem abelhas (T4). 

 Área coberta com abelhas1 Área semicoberta Área livre Área coberta sem abelhas 
Ht 3,0446 4,6079 3,6175 7,5996 
KWt 0,6931 0,4656 0,6057 0,1797 
Hora x ± ep x ± ep x ± ep x ± ep 
08h 31,53 ± 6,11 26,51 ± 1,85 19,03 ± 2,16 18,53  ± 1,24 
10h 22,58 ± 1,59 25,31 ± 2,87 19,40 ± 1,54 19,70  ± 1,18 
12h 25,00 ± 2,37 28,84 ± 4,53 22,11 ± 1,50 27,35  ± 2,83 
14h 30,36 ± 2,97 18,43 ± 5,23 22,93 ± 2,10 21,05  ± 2,17 
16h 29,61 ± 5,58 31,03 ± 6,22 20,13 ± 3,00 22,06  ± 3,46 
18h 26,93 ± 3,64 33,71 ± 3,16 24,68 ± 3,07 22,35  ± 1,61 
Hora Hth* KWth T1vsT2 T1vsT3 T1vsT4 T2vsT3 T2vsT4 T3vsT4 
08h 8,52 0,04 ns ns 0,0443 0,0397 0,019 ns 
10h 3,83 0,28 ns ns ns ns ns ns 
12h 2,74 0,43 ns ns ns ns ns ns 
14h 6,23 0,10 ns ns ns ns ns ns 
16h 4,81 0,19 ns ns ns ns ns ns 
18h 4,52 0,21 ns ns ns ns ns ns 
1Tratamentos; x-Médias; ep-Erro-padrão; Ht-Teste H por tratamento; KWt-Probabilidade de Kruskal-Wallis por tratamento; Hth-Teste H do tratamento por horário; KWth-
Probabilidade de Kruskal-Wallis do tratamento por horário; Hth-Teste H; KWth-probabilidade do teste Kruskal-Wallis para os tratamentos T1-T4 para os respectivos horários; 
probabilidade das interações nos diferentes horários (T1, T2, T3 e T4 vs T2, T3 e T4) e ns-não-significativo. 

Tabela 3. Médias da concentração de sacarose no néctar de soja (Glycine max L. Merrill) variedade Codetec 207, por horário, para as áreas 
coberta com colônia de abelhas africanizadas (T1); área semicoberta (T2); área livre (T3) e área coberta sem abelhas (T4). 

 Área coberta com abelhas1 Área semicoberta Área livre Área coberta sem abelhas 
Ht 8,0000 6,6600 3,1300 3,8955 
KWt 0,1600 0,2500 0,6800 0,5646 
Hora x ± ep x ± ep x ± ep x ± ep 
08h 08,04 ± 1,38 05,93 ± 0,44 06,74 ± 0,99 09,69 ± 2,81 
10h 09,20 ± 1,20 12,42 ± 4,00 09,83 ± 2,78 10,59 ± 2,18 
12h 16,15 ± 3,56 13,01 ± 3,03 07,43 ± 1,01 19,94 ± 5,00 
14h 14,11 ± 2,43 15,50 ± 4,08 10,00 ± 1,56 11,00 ± 1,84 
16h 17,13 ± 5,37 11,36 ± 3,76 09,42 ± 3,35 15,11 ± 5,53 
18h 10,74 ± 1,66 17,59 ± 2,88 14,07 ± 5,29 09,26 ± 1,70 
Hora Hth  * KWth T1vsT2 T1vsT3 T1vsT4 T2vsT3 T2vsT4 T3vsT4 
08h 2,46 0,48 ns ns ns ns ns ns 
10h 1,48 0,69 ns ns ns ns ns ns 
12h 9,12 0,03 ns 0,0084 ns ns ns 0,0151 
14h 2,35 00,5 ns ns ns ns ns ns 
16h 4,37 0,22 ns ns ns ns ns ns 
18h 4,40 0,22 ns ns ns ns ns ns 
1Tratamentos; x-Médias; ep-Erro-padrão; Ht-Teste H por tratamento; KWt-Probabilidade de Kruskal-Wallis por tratamento; Hth-Teste H do tratamento por horário; KWth-
Probabilidade de Kruskal-Wallis do tratamento por horário; Hth-Teste H; KWth-probabilidade do teste Kruskal-Wallis para os tratamentos T1-T4 para os respectivos horários; 
probabilidade das interações nos diferentes horários (T1, T2, T3 e T4 vs T2, T3 e T4) e ns-não-significativo. 

Tabela 4. Médias da concentração de glicose no néctar de soja (Glycine max L. Merrill) variedade Codetec 207 por horário, para as áreas 
coberta com colônia de abelhas africanizadas (T1); área semicoberta (T2); área livre (T3) e área coberta sem abelhas (T4). 

 Área coberta com abelhas1 Área semicoberta Área livre Área coberta sem abelhas 
Ht 4,39 8,40 7,46 9,88 
KWt 0,49 0,14 0,19 0,08 
Hora x ± ep x ± ep x ± ep x ± ep 
08h 0,54 ± 0,14 0,40 ± 0,07 0,49 ± 0,09 0,79 ± 0,19 
10h 0,81 ± 0,14 0,66 ± 0,14 0,88 ± 0,25 1,07 ± 0,30 
12h 0,69 ± 0,06 0,76 ± 0,17 1,21 ± 0,26 1,36 ± 0,31 
14h 0,74 ± 0,09 1,07 ± 0,27 0,99 ± 0,21 1,20 ± 0,33 
16h 0,61 ± 0,14 0,73 ± 0,13 1,15 ± 0,45 0,50 ± 0,10 
18h 0,85 ± 0,19 0,97 ± 0,36 1,02 ± 0,20 0,63 ± 0,15 
Hora Hth  * KWth T1vsT2 T1vsT3 T1vsT4 T2vsT3 T2vsT4 T3vsT4 
08h 1,77 0,62 ns ns ns ns ns ns 
10h 2,96 00,4 ns ns ns ns ns ns 
12h 3,19 00,4 ns ns ns ns ns ns 
14h 0,99 00,8 ns ns ns ns ns ns 
16h 2,73 0,43 ns ns ns ns ns ns 
18h 01,7 0,64 ns ns ns ns ns ns 
1Tratamentos; x-Médias; ep-Erro-padrão; Ht-Teste H por tratamento; KWt-Probabilidade de Kruskal-Wallis por tratamento; Hth-Teste H do tratamento por horário; KWth-
Probabilidade de Kruskal-Wallis do tratamento por horário; Hth-Teste H; KWth-probabilidade do teste Kruskal-Wallis para os tratamentos T1-T4 para os respectivos horários; 
probabilidade das interações nos diferentes horários (T1, T2, T3 e T4 vs T2, T3 e T4) e ns-não-significativo. 

A concentração de frutose no néctar da soja da 
área semicoberta também diferiu daquela encontrada 
na área coberta sem abelhas (p = 0,0200). Neste 

horário, a média da concentração de frutose 
observada foi menor na área coberta sem abelhas 
(Tabela 5). 
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Tabela 5. Médias da concentração de frutose no néctar de soja (Glycine max L. Merrill) variedade Codetec 207 por horário, para as áreas 
coberta com colônia de abelhas africanizadas (T1); área semicoberta (T2); área livre (T3) e área coberta sem abelhas (T4). 

 Área coberta com abelhas1 Área semicoberta Área livre Área coberta sem abelhas 
Ht 3,86 3,23 3,21 2,45 
KWt 0,57 0,52 0,67 0,78 
Hora x ± ep x ± ep x ± ep x ± ep 
08h 22,94 ± 2,50 20,18 ± 1,78 11,80 ± 2,35 08,05 ± 1,14 
10h 12,57 ± 2,27 12,24 ± 2,90 08,68 ± 2,38 08,05 ± 1,89 
12h 12.39 ± 1.18 15,07 ± 1,70 13,46 ± 1,79 06,05 ± 5,68 
14h 15,51 ± 3.26 13,86 ± 0,41 11,94 ± 1,78 08,84 ± 2,92 
16h 11,87 ± 2,34 18,94± 6,99 09,55 ± 4,18 06,44 ± 3,22 
18h 15,34 ± 3,12 15,15 ± 4,53 09,59 ± 4,85 12,46 ± 3,75 
Hora Hth  * KWth T1vsT2 T1vsT3 T1vsT4 T2vsT3 T2vsT4 T3vsT4 
08h 8,60 0,04 ns ns 0,020 ns 0,020 ns 
10h 3,20 0,36 ns ns ns ns ns ns 
12h 1,03 0,80 ns ns ns ns ns ns 
14h 2,22 0,33 ns ns ns ns ns ns 
16h 2,99 0,39 ns ns ns ns ns ns 
18h 1,38 0,71 ns ns ns ns ns ns 
1Tratamentos; x-Médias; ep-Erro-padrão; Ht-Teste H por tratamento; KWt-Probabilidade de Kruskal-Wallis por tratamento; Hth-Teste H do tratamento por horário; KWth-
Probabilidade de Kruskal-Wallis do tratamento por horário; Hth-Teste H; KWth-probabilidade do teste Kruskal-Wallis para os tratamentos T1-T4 para os respectivos horários; 
probabilidade das interações nos diferentes horários (T1, T2, T3 e T4 vs T2, T3 e T4) e ns-não-significativo. 

As relações médias de sacarose hexose-1 (S/H) 
por flor para os tratamentos foram: área coberta com 
abelha (0,91 μg μL-1) – rico em sacarose, área 
semicoberta (0,74 μg μL-1 – rico em sacarose, área 
livre (0,86 μg μL-1) – rico em sacarose e área coberta 
sem abelhas (3,05 μg μL-1) – sacarose dominante. 
Entretanto, Severson e Erickson (1984) observaram 
em várias cultivares de soja valores entre 1,2:1,0:1,4 a 
1,2:1,0:6,7, com predominância da sacarose. 

A frequência percentual obtida para os escores de 
relação entre os açúcares para a cultura em geral, 
independente de tratamentos foi: sacarose 
dominante (23,61%), rico em sacarose (29,17%), rico 
em hexose (19,44%) e hexose dominante (27,78%). 

A concentração de açúcares no néctar de soja var. 
Codetec 207 mostrou-se variável entre os 
tratamentos e divergente de outras variedades 
estudadas por outros pesquisadores (SEVERSON; 
ERICKSON, 1984; CHIARI et al., 2005). Esta 
variabilidade sugere que a concentração do néctar de 
soja é influenciada por outros fatores ambientais 
independente da ação dos polinizadores. Robacker  
et al. (1983) relataram que fatores edáficos e 
climáticos afetam o número de flores e outras 
características florais durante o crescimento da soja. 
Assim, as condições ambientais que promovem um 
acréscimo no número e tamanho das flores, maior 
período de abertura, coloração mais intensa e 
também maior produção de néctar, são os fatores 
responsáveis por tornar as flores mais atrativas para 
as abelhas. 

Conclusão 

A variedade Codetec 207 da soja apresentou 
maior concentração total de açúcares e de frutose 
nas áreas cobertas com abelhas. Contudo, a 

presença de Apis mellifera não interferiu nesta 
concentração de açúcares no néctar das flores de 
soja desta variedade. 
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