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RESUMO 

 

Durante o inverno a presença de plantas floríferas é bem menor em relação as 

outras estações, o que causa uma diminuição na produção de mel e as vezes até 

mesmo a perda de uma colmeia. Devido a isso, foram adotadas medidas diferentes 

das convencionais, onde foram ofertadas flores mais resistentes as baixas 

temperaturas, sendo feita a observação das colmeias e a adaptação ao novo sistema 

e aos novos modelos de caixas utilizadas. No entanto, os resultados obtidos a partir 

das observações realizadas não atendiam as expectativas, pois as flores ofertadas 

foram pouco frequentadas pelos meliponídeos, sendo percebido que seria necessário 

o uso do alimento alternativo para garantir a sobrevivência da colmeia. Com a 

pesquisa foi possível perceber que as flores ofertadas não foram eficazes e que a 

utilização de outras espécies floríferas poderia dar um resultado mais eficiente para 

um equilíbrio na produção. Este trabalho foi realizado com objetivo de implantação, 

pesquisa e estudo, aonde os resultados foram significativos na questão didática, 

sendo possível a realização de aulas práticas.  

 

Palavras-chave: Meliponídeos. Inverno e seu período crítico. Flores de calêndula. Uso 

didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

  

During the winter the presence of floriferous plants is much smaller in relation 

to the other seasons, which causes a decrease in the production of honey and 

sometimes even the loss of a hive. Due to this, different measures were adopted than 

the conventional ones, where more resistant flowers were offered the low 

temperatures, being observed the hives and the adaptation to the new system and the 

new models of boxes used. However, the results obtained from the observations did 

not meet the expectations, because the flowers offered were not frequented by the 

meliponids, being perceived that it would be necessary to use the alternative food to 

guarantee the survival of the hive. With the research it was possible to perceive that 

the flowers offered were not effective and that the use of other floriferous species could 

give a more efficient result for a balance in the production. This work was carried out 

with the purpose of implantation, research and study, where the results were significant 

in the didactic question, being possible the accomplishment of practical classes. 

 

Keywords: Meliponids. Winter and its critical period. Marigold flowers. Didactic use. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No Brasil, as abelhas sem ferrão sempre estiveram presentes já sendo 

utilizadas pelos povos indígenas fazendo parte de costumes culturais (medicinais e 

ritualísticos) foi a partir daí que se deu a origem dos nomes das espécies de abelhas 

sem ferrão na língua indígena. Desde antes da chegada do colonizador português as 

únicas abelhas existentes no território brasileiro eram as sem ferrão, foi só então que 

em 1840 as abelhas de ferrão Apis mellifera que são de origem espanhola e 

portuguesa foram introduzidas.  

Os meliponídeos são encontrados em regiões de clima subtropical ou 

temperado, sendo assim encontradas em grande parte da América do Sul e Central, 

onde já foram encontrados fósseis de 25 a 40 milhões de anos atrás, ou seja, já 

estavam presentes no Brasil muito antes da chegada dos portugueses (Nogueira-

Neto, 1997). 

Segundo Palumbo (2015), no Brasil é possível encontrar uma ampla 

variedade de espécies de abelhas nativas que também são conhecidas como abelhas 

sem ferrão ou meliponídeos, atualmente já são mais de 300 espécies catalogadas. 

Essas abelhas apresentam um grande valor econômico e ambiental devido a 

fabricação do mel que tem um alto valor agregado por possuir propriedades 

medicinais, já que é muito utilizado como remédio e adoçante. Por serem abelhas 

mais “delicadas”, diferente da Apis mellifera não danificam a flora nativa no ato da 

polinização. 

É importante preservar esta espécie de abelhas, pois dependemos da 

polinização que é realizada por elas durante a busca pelo alimento, que geralmente 

ocorre em plantas nativas brasileiras. De acordo com Venturieri (2008) essas abelhas 

são responsáveis pela manutenção e diversidade da flora nativa, preservando os 

ecossistemas presentes no país, já que estes apresentam as condições necessárias 

para sobrevivência das abelhas. 

Os Meliponídeos são sensíveis a baixas temperaturas, suscetíveis aos 

predadores e a agrotóxicos.  

Durante o período de inverno a produção de mel é muito baixa em 

consequência da escassez de plantas florais já que é a partir delas que as abelhas 
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obtêm seus benefícios (néctar e pólen), as baixas temperaturas podem ocasionar a 

perda da colônia, consequentemente atingindo diretamente a produção. 

Assim, este trabalho tem como objetivo a implantação de um meliponário 

didático no CEEP Newton Freire Maia para desenvolver práticas de manejo 

relacionadas com a segurança, temperatura equilibrada e principalmente um pasto 

meliponícola, aonde se utiliza um sistema de flores adaptadas as estações do ano, 

com o principal foco no inverno, onde a disponibilidade de flores é bem menor em 

comparação com as outras estações do ano.  
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Implantação de meliponário didático com finalidade de divulgação e instrução 

sobre manejos adequados para alunos, produtores e visitantes e, além disso, avaliar 

a resposta das abelhas em relação à mudança de habitat e melhorias da produção. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Avaliar modelos alternativos de caixas, visando a produção e a exposição 

didática das colmeias, como alternativa de ponto turístico para o turismo rural; 

• Avaliar a recepção dos alunos em relação a implantação do meliponário e seu 

uso para fins didáticos; 

• Fornecimento de variedades de plantas floríferas estacionais, perenes 

resistentes ao frio; 

• Avaliar a produção de mel, durante o período inicial de implantação; 

• Proporcionar implantação e localização adequada das colmeias, implementar 

formas ecológicas de plantio das flores; 

• Introduzir o Meliponário didático, no CEEP Newton Freire Maia, com o objetivo 

de pesquisa e conhecimento. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 CONCEITO DE MELIPONÍDEOS E MELIPONICULTURA 

 

Os meliponídeos são abelhas nativas sociais de ferrão atrofiado, fazendo com 

que essas abelhas não tenham um meio defensivo, por isso são chamadas de abelhas 

sem ferrão (Freitas, 2003 apud Afonso, 2012). 

Os meliponídeos pertencem a: Classe: Insecta; Ordem: Hymenoptera; 

Superfamília: Apoidea; Família: Apidae; Subfamília: Meliponinae; Tribo: Meliponini 

(Villas-Bôas, 2012). 

A criação racional das abelhas sem ferrão é chamada de Meliponicultura, 

sendo uma atividade que pode ser introduzida em muitos meios (Venturieri 2008, 

p.17). Essa é uma atividade tradicional, de grande importância cultural, ambiental e 

econômica já que é uma fonte de renda para a agricultura familiar (Witter & Nunes-

Silva, 2014 apud Magalhães & Venturieri,2010). 

Segundo Palumbo (2015), os meliponídeos podem ser criados com várias 

finalidades, sendo elas: diversão, ensino, pesquisa, comercialização dos produtos da 

colmeia, atividade de polinização de espécies nativas. A criação racional é ideal para 

pequenos produtores pois ocupa um menor espaço, as abelhas podem ser instaladas 

em áreas urbanas e rurais, e ainda em lugares onde é inviável a criação de outros 

animais. 

Ainda de acordo com Palumbo (2015), não há uma delimitação de área, pois 

ao saírem em busca de alimento, exploram uma área entre 100 metros a 2,5 km ao 

redor do local aonde o meliponário foi implantado. O investimento inicial para a criação 

de meliponídeos varia de acordo com a forma de criação na qual o produtor adquire. 

 

3.2 MORFOLOGIA  

 

 

Segundo Palumbo (2015) os meliponídeos são insetos com o corpo formado 

em três partes: cabeça; tórax e abdômen (Figura 1). 
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Figura 1. Divisão do corpo das abelhas sem ferrão. 

 

 

Fonte: Os autores (2018). 

 

3.2.1 Cabeça  

 

 

A abelha é formada por cinco olhos: Dois olhos compostos que são os mais 

desenvolvidos e servem para enxergar a distância, e três ocelos (olhos simples), que 

servem para enxergar mais de perto o interior da colmeia e o interior das flores (Cella, 

Amandio, Faita, 2017).  Possui também duas antenas, responsáveis pelo tato, audição 

e gosto. Na cabeça estão presentes também a mandíbula, responsável pela raspagem 

de pólen e própolis, e moldagem da cera; e a língua, onde a função é sugar o néctar 

das flores (Palumbo, 2015).  
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Figura 2. Composição da cabeça de abelhas sem ferrão. 

 

Fonte: Os autores (2018). 

 

3.2.2 Tórax 

 

 

Formado por três segmentos: prótorax (ligado a cabeça), mesotórax e 

metatórax (ligado ao abdômen). No tórax se encontram três pares de pernas, cada 

uma com sua determinada função, a primeira é responsável pela limpeza das antenas, 

a segunda pela retirada das bolotas de pólen que são transportadas no terceiro par, 

onde estão presentes as corbículas (usada para transportar o pólen). Nos últimos 

segmentos do tórax é onde se localizam as asas, estas apresentam nervuras e pelos 

que proporcionam resistência no voo (Palumbo,2015). 

 

3.2.3 Abdômen 

  

 

Última parte do corpo que é ligada ao tórax por uma membrana. O abdômen 

é formado por segmentos, que permitem a movimentação, nas fêmeas encontram-se 

sete segmentos e nos machos encontram-se oito. (Palumbo, 2015). 
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3.2 NINHOS  

 

 

 A estrutura e a arquitetura dos ninhos são semelhantes entre as espécies de 

meliponídeos, sendo elaborado da seguinte maneira: entrada, tubo de cera com um 

pequeno furo no centro; seguido por um outro tubo (varia em largura e extensão de 

acordo com a espécie) que é ligado aos discos de cria (Palumbo, 2015). Os discos de 

cria, também conhecidos como células de cria, comumente encontram-se de forma 

horizontal, formando os favos compactos de cria, estes são construídos de cerume e 

enchidos com alimento larval onde o ovo que é depositado pela rainha irá se 

desenvolver (desenvolvimento das fases de larva e pupa). Em torno dos favos de cria 

está o invólucro, uma fina camada de cera que conserva o calor próximo aos favos. 

Logo depois encontra-se os potes de alimento, onde o alimento é armazenado, 

geralmente são construídos de cerume ou cera pura, na forma oval ou esférica 

(Nogueira-Neto, 1997). Em seguida é possível encontrar o batume, que define os 

limites do ninho com própolis, barro e cerume; as colunas, que são responsáveis pela 

fixação dos favos de cria; e o depósito de lixo (Palumbo, 2015). 

 

Figura 3. Discos de Cria da Mandaçaia. 

 

Fonte: Os autores (2018). 
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Figura 4: Potes de mel. 

 

Fonte: os autores (2018). 

 

3.3.1 Tipos de Ninhos 

 

 

De acordo com Palumbo (2015), existem dois tipos de ninhos dos 

meliponídeos que variam conforme a espécie, que podem ser: ninhos internos: 

geralmente são construídos em ocos de árvores, cupinzeiros, formigueiros, buracos 

na terra e até mesmo pneus, ou seja, são lugares que apresentam espaço interno 

vazio; e ninhos externos ou semi- externos: são ninhos construídos em galhos de 

árvores ou presos em arbusto. 

 

3.4 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO NINHO 

 

 

Para a realização da construção do ninhos, as abelhas utilizam tais materiais, 

como: a Cera, que é obtida na própria colônia, sendo secretada pelas abelhas através 

de glândulas que estão presentes no abdômen, geralmente apresentam uma 
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coloração esbranquiçada (Cella, Amandio, Faita, 2017); a Própolis, é obtida no meio 

natural, sendo uma resina vegetal coletado nas plantas (Villas-Boas, 2012); o Cerume, 

que é uma mistura entre a cera pura com a própolis, sendo um material muito utilizado 

na construção do ninho, como por exemplo os potes de alimento (Cella, Amandio, 

Faita, 2017); o Barro, muito utilizado pelas abelhas sem ferrão principalmente para a 

confecção das entradas dos ninhos (Witter; Nunes-Silva, 2014); e o Geoprópolis, que 

é uma mistura de barro e própolis, utilizado como cimento para vedação de frestas. 

Existe também o batume, que é mistura de uma quantidade maior de barro com 

própolis (Witter; Nunes-Silva, 2014). 

 

3.5 DIVISÃO DE CASTAS 

 

 

De acordo com Witter e Nunes-Silva (2014), dentro de uma colmeia de 

meliponídeo pode-se encontrar dois sexos: fêmea (rainha e operaria) e macho 

(zangão), e três tipos de castas: rainha, zangão e operária. 

As rainhas e as operárias são originárias de ovos fecundados (diploides), o 

que as diferencia é a quantidade recebida de alimento, ou seja, as larvas de rainha 

recebem uma quantidade bem maior de alimento e são criadas em células maiores, 

sendo que a rainha nasce em torno de 34,5 dias e as operárias nascem com 42 dias 

(Palumbo, 2015). Segundo Witter e Nunes-Silva (2014), a rainha que já foi fecundada 

é chamada de poedeira, sendo responsável pela postura dos ovos e organização da 

colmeia; e as rainhas que não foram fecundadas são chamadas de virgens ou 

princesas, estas têm como função, a substituição da rainha poedeira. De acordo com 

Nogueira-Neto (1997), as operárias ficam responsáveis pelo trabalho, ou seja, coleta 

de pólen, matérias de construção, entre outras coisas. 

Segundo Palumbo (2015), os zangões originam-se de ovos não fecundados 

(haploides), ou seja, são formados apenas por uma carga genética, que é a da mãe, 

e nascem em torno de 42,5 dias. Os zangões geralmente possuem o mesmo tamanho 

da operária, contudo, diferentemente da operária, possuem uma boca arredondada 

que permite a realização da coleta de pólen. Tem como principal função fazer a 

fecundação na rainha, para um dia depois de cumprir seu papel, morrer. 
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3.6 POLINIZAÇÃO 

 

 

A polinização, segundo Villas-Bôas (2012) é o ato sexual das plantas 

espermatófitas (plantas com sementes), já que é através desse processo que as 

células reprodutivas masculinas que são os grãos de pólens (espermatozoides das 

plantas) localizados nas anteras de uma flor são transferidos para a parte feminina de 

outra flor (estigma) ou também pode ocorrer a autopolinização (quando uma flor 

recebe seu próprio pólen), ou seja, é a troca de materiais genéticos.  

A polinização consiste na fecundação das plantas, que irão originar a 

formação e o desenvolvimento de frutos e sementes (Cella, Amandio, Faita, 2017).  

A transferência de pólen pode ocorrer através fatores seres vivos ou fatores 

ambientais, os tipos gerais de polinização são através: do vento, gravidade, pássaros, 

chuvas e por meio de insetos como abelhas; vespas; moscas; borboletas; besouros e 

mariposas. Entre os tipos de polinização um dos mais importantes é a realizada pelas 

abelhas por conta da atividade maior do que os outros insetos por terem instinto de 

armazenar uma grande quantidade de pólen para o desenvolvimento das colmeias. 

Em alguns casos, quando o pólen de determinada planta é muito pesado e pegajoso 

não sendo possível a polinização pelo vento, é essencial a participação das abelhas. 

 

3.6.1 Importância da Polinização Pelos Meliponídeos  

 

 

As abelhas sem ferrão ao sair em busca pelo alimento, fazem a polinização, 

mantendo a diversidade e manutenção dos ecossistemas brasileiros (Kerr 1997 apud 

Santos 2010), já que estes oferecem as condições adequadas para a sobrevivência 

delas como o clima adequado e uma flora rica e variada (plantas que fornecem pólen, 

néctar e resina), ou seja, um depende do outro (Venturieri, 2008, p. 17). 

Os meliponídeos são essenciais na segurança alimentar planetária, já que 

elas garantem a qualidade e um aumento na quantidade da produção; contribuem 

para a conservação da biodiversidade e para evitar mudanças climáticas (Instituto 

Peabiru, 2016). 



21 
 

 
 

Algumas espécies de plantas melíferas que os meliponídeos fazem a 

polinização são: abacate, abóbora, acácias, aroeira, café, cerejeira, goiaba, 

jabuticaba, laranja, limão, nabo, pêssego, pitanga, tangerina, uva do Japão, entre 

outros (Palumbo, 2015). 

 

3.7 PÓLEN  

 

 

Segundo Palumbo (2015), o pólen é a principal fonte de alimento utilizado 

pelas abelhas na forma larval e recém-nascidas. Após ser coletado nas flores, é 

transportado para a colônia nas corbículas das operárias, após ser estocado em potes 

pode sofrer mudanças devido à fermentação. Dependo da época do ano é possível 

encontrar pólen armazenado com diversas cores, baseadas na origem no qual as 

abelhas o coletaram (flora).   

 

3.8 PRODUÇÃO E PROPRIEDADES DO MEL  

 

 

O mel dessas abelhas é produzido através do néctar das plantas ou das 

secreções oriundas das plantas (Cella, Amandio, Faita, 2017), é coletado e levado 

para a colônia, onde são colocados em potes ovais (feitos de cerume), a partir daí são 

desidratados e adicionadas enzimas (Wegrzinoski, 2009). 

A composição e as características do mel como consistência, cor, aroma e 

sabor, são alteradas conforme a espécie de abelha e o néctar coletado das flores 

(Cella, Amandio, Faita, 2017). 

A umidade presente no mel está relacionada à sua conservação, pois há uma 

interação entre as moléculas de açucares presentes no mel e a água, pois ao se ter 

uma alta quantidade de açúcar minimiza a quantidade de água para o 

desenvolvimento de microrganismos (Nogueira-Neto, 1997). 

Segundo Palumbo (2015), essas abelhas produzem méis medicinais devido à 

diversidade botânica que se encontra em nosso país, por isso são muito utilizados no 

tratamento de doenças como remédio natural. Esse mel tem ação tônica, antioxidante, 
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vitalizadora, antianêmica e nutritiva, indicados para o tratamento de tosses, gripes, 

infecções nos rins e queimaduras. O mel dos meliponídeos raramente cristaliza. 

 

3.9 PREDADORES/ INIMIGOS 

 

 

De acordo com Palumbo (2015), são pouco os animais ou insetos no qual 

podem de alguma forma ameaçar as colmeias de meliponídeos, entre eles: Baratas, 

encontradas geralmente nos ninhos, aonde as colônias estão fracas (não apresentam 

um séria ameaça); Barbeiros, existe um gênero de barbeiro (Apiomerus) que suga o 

suco do corpo das abelhas; Traças, podem ser encontradas nas membranas do 

invólucro do ninho; Forídeos, pertencem a ordem Dípteros da qual fazem parte as 

moscas e os mosquitos, os forídeos adultos são pequenas moscas muito ágeis e não 

danificam a colmeia, mas é na forma larval que atingem diretamente os potes de 

pólen, discos de cria e mel; Formigas, os meliponídeos se defendem bem das 

formigas, até mesmo melhor que as Apis, as formigas atingem direto a produção de 

mel, esvaziando rapidamente os potes de mel; Marimbondos  existe uma espécie que 

mata as abelhas perto aos ninhos ou quando elas visitam as flores; Aranhas, não 

representam um perigo muito sério, mas suas teias junto às colmeias ocasionam a 

morte de muitas abelhas; Ácaros, não proporcionam mal algum para a colmeia, são 

considerados praticamente inquilinos das colmeias, se alimentando-se dos lixos da 

colônia; Aves, a um grande numero de aves que são inimigas dos meliponídeos, como 

Pica-paus, Bem-te-vis, entre outros, os estragos causados por essas aves na maioria 

das vezes não são sérios; Mamíferos, entre os mamíferos que mais causam danos, 

esta a Irara e o Tatu, esses fazem grandes estragos nas colmeias; Abelhas ladras, 

algumas espécies de abelhas, como a Iratim ou abelha Limão (Lestremellita limao) 

não coletam o próprio alimento (pois não possuem corbículas), se beneficiando das 

outras colmeias às saqueando. 

 

3.10 DEFESA  
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Segundo Palumbo (2015) os Meliponídeos são conhecidos popularmente por 

não possuírem ferrão, nos dando a impressão que não a um meio de defesa, contudo, 

a outros meios de defesa como por exemplos: as operárias que se enrolam no cabelo 

e pelos grudando resina e mordendo o inimigo; fabricação de bolinhas de resina e 

cera utilizadas por  elas para tampar a entrada da colmeia em situações de perigo; a 

construção de ninhos falsos que enganam o inimigo colocando fezes nos potes mais 

externos do ninho, fazendo com que o odor das fezes espante o inimigo, casos mais 

agressivos como o da Caga-fogo, a qual produz uma secreção caustica (ácido 

fórmico) nas glândulas mandibulares liberando-a sobre o inimigo, fingir-se de morta 

quando são atacadas permanecendo imóveis momentaneamente, a espécie de 

meliponídeo Mandaçaia (Melipona quadrifasciata) coloca pequenos blocos de barro 

próximos da entrada de forma que toda a região ao redor da entrada fique infestada 

de musgos e fungos disfarçando a verdadeira entrada, algumas espécies como a 

Cupira preta, constroem seus ninhos no meio de bromélias que fazem um “disfarce” 

com as folhas, a espécie Manduri, Mandaçaia, Uruçu e  Iratim conseguem imitar a cor 

de outros insetos (mimetismo). 

 

3.11 DIVISÃO DE COLÔNIAS 

 

 

Segundo Villas-Boas (2012), a divisão de colônias é feita para influenciar uma 

multiplicação. A divisão é sempre feita em colônias consideradas fortes, onde os 

elementos de uma colônia são divididos em duas caixas, sendo uma delas a colônia-

mãe. 

Existem dois tipos de divisão: 

O método da doação de favos, onde é retirado de dois a quatro favos de cria 

madura da colônia-mãe (favos de cor amarela) para ser colocado em uma caixa nova 

e iniciar uma produção. Nesse favo de cria madura estarão presentes abelhas prestes 

a nascer, que assim, irão fazer um trabalho mais acelerado nesta caixa nova. 

E o método de perturbação mínima, que consiste na utilização de um modelo 

de caixa, que possibilita em poucos minutos obter duas colônias. Onde se é dividido 

o ninho em duas partes, uma dessas partes é encaixada sobre um fundo vazio, e a 

outra é encaixada no fundo de um módulo de divisão vazio. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1  LOCALIZAÇÃO DO MELIPONÁRIO 

 

 

O projeto foi implantado no Centro Estadual de Educação Profissional Newton 

Freire Maia, localizado no município de Pinhais-PR. O clima da região é classificado 

como Cfb de acordo com Köppen e Geiger, clima subtropical úmido, com media do 

mês mais quente superior a 22ºC e do mês mais frio inferior a 18ºC sem estação seca, 

verão brando e geadas frequentes e pluviosidade média anual de 1349 mm. 

O meliponário foi implantado nas dependências do CEEP Newton Freire Maia 

em Pinhais, na parte externa do alojamento ao lado do refeitório, numa área de 23,75 

metros por 21,80 metros, aonde existe uma área degradada por conta de seu histórico 

de utilização durante os anos em que existiu o Parque Castelo Branco, um centro de 

referência que até o ano de 1999 sediava a principal feira agrícola no estado do 

Paraná. A área de implantação do meliponário era utilizada como um estacionamento 

durante os períodos de feira.  

Após o fechamento do parque Castelo Branco, por não atender normas 

ambientais vigentes, visto que toda a área no entorno se transformou em uma área 

de proteção ambiental (APA) devido a captação de água para a represa do Iraí. A área 

escolhida para receber o meliponário era utilizada como área de pastagens para os 

animais (ovinos e bovinos) da unidade didática de produção do CEEP Newton Freire 

Maia, mas ultimamente se encontrava sem utilidade de produção, tornando-a um local 

desagradável ao olhar das pessoas que ali passavam.  

Alem disso, para a escolha do local adequado foram considerados alguns 

fatores importantes, tais como: temperatura ideal, pois as colmeias necessitam de 

temperatura mais alta no inverno e baixas no verão; Proteção contra ventos, na área 

escolhida deve haver alguma forma de barreira, sendo elas árvores, arbustos, muro, 

entre outros; Disponibilidade de água, é importante ter no local ou nas proximidades 

uma fonte de água limpa, tanto para a necessidade das abelhas como para a 

realização do manejo (irrigação das flores); Segurança, de preferência um local que 

haja uma fácil visualização, garantindo assim, que não ocorra furtos das colônias ou 
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de seus produtos, dependo da infraestrutura pode até mesmo ser feita a utilização de 

câmeras. 

 

4.2  ESPÉCIE UTILIZADA  

 

 

A espécie de meliponídeo escolhida para a implantação do projeto, foi a 

Mandaçaia (Melipona quadrifasciata). É uma espécie muito encontrada na região sul 

do Brasil, de fácil manejo e que apresenta uma produção razoável, chegando a 1 litro 

a 1,5 litro de mel, sendo que essa quantidade varia de acordo com a região em que 

se encontram, na região sul as temperaturas encontradas são mais baixas, o que 

resulta na queda da produção de mel.  

 

4.3 IMPLANTAÇÃO DO MELIPONÁRIO  

 

 

Para a implantação do meliponário se fez necessária algumas adaptações da 

área, tais como: sua limitação e isolamento para prevenir a entrada dos animais de 

criação do CEEP Newton Freire Maia bem como o acesso livre de alunos, que 

poderiam prejudicar a adaptação das abelhas.  

Além disso, foi necessária a adequação do solo para receber os canteiros de 

plantas floríferas: realizou-se o revolvimento do solo e rompimento das camadas 

compactadas, adubação com resíduos orgânicos como húmus e compostagem para 

melhoria da fertilidade e calagem para elevar o pH e corrigir a acidez. Foram feitos um 

canteiro principal circular para receber as plantas floríferas no centro do meliponário, 

alguns canteiros laterais utilizando pneus, distribuídos no entorno do meliponário. 

Foram instalados alguns palanques de madeira aproximadamente de 1,40 

metros de altura para dar suporte e sustentação às colmeias. Para isso foram abertas 

covas de 40 centímetros de profundidade, deixando 1,00 metro de palanque acima da 

superfície e em seu topo foram fixadas tabuas de 40 centímetros por 25 centímetros 

para servir de base e suporte para as caixas de abelhas. 
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4.4 CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS 

 

 

Para a construção do canteiro central, realizou-se sua delimitação e marcação 

utilizando trenas e estacas para deixar um diâmetro de 4,2m. Após a demarcação, 

realizou-se o revolvimento do solo e sua calagem e adubação com a utilização de 

húmus (material resultante de um processo de digestão da minhoca), e de 

compostagem (material resultante de um processo de decomposição de matéria 

orgânica) e após a incorporação dos adubos no solo, foi utilizada a palhada como uma 

forma de cobertura para proteção do solo, pois ela evita o crescimento de plantas 

invasoras, além de reduzir ou eliminar o processo de erosão e, também,  manter a 

umidade e temperatura do solo mais adequadas (Figura 9).  

 

Figura 5: Cobertura do solo no Canteiro Central. 

 

Fonte: Os autores (2018). 

 

Para fazer a delimitação do canteiro central, foram utilizados em torno de 80 

pavers (peças pré-moldadas que se encaixam dando origem a uma calçada com efeito 

estético diferente) que foram colocados sobre uma lona plástica e sacos reutilizados 

com o objetivo de barrar o crescimento de plantas invasoras entre os pavers. 
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Para os canteiros laterais pequenos, pensou-se numa forma ecológica e que 

propiciasse a reutilização de certos materiais que poderiam ser fontes de água parada, 

na qual futuramente poderiam trazer riscos a saúde de alunos e funcionários. Para 

tanto, reutilizou-se alguns pneus velhos, preenchidos com solo e adubo para receber 

o plantio das flores e, ao redor dos pneus foram utilizadas pedras com o objetivo 

estético (Figura 10). No total foram utilizados 9 pneus, estes foram colocados ao redor 

do canteiro central e acompanhando seu formato. 

 

Figura 6: Canteiro central.                  Figura 7: Canteiros laterais (pneus). 

  

Fonte: os autores (2018).                          Fonte: os autores (2018). 

 

4.5 FLORES UTILIZADAS E PRODUÇÃO DE MUDAS  

 

 

Nos canteiros laterais e canteiros centrais do meliponário foi feito o plantio de 

flores mais resistentes as baixas temperaturas, ou seja, flores de inverno, com o 

objetivo de que as abelhas não percam tempo em busca por alimento e que a 

produção de mel se estabilize durante esse período crítico.  

As flores escolhidas para a realização do projeto foram a Calêndula 

(Celendula officinalis), Boca-de-leão (Antirrhinum majus), Lavanda (Lavandula) e 

Eufórbia branca (Euphorbia leucocephala), com o foco principal na Calêndula. 
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A calêndula é uma planta florífera anual de temperatura amena, ou seja, uma 

planta que suporta temperaturas mais baixas. É uma planta bastante conhecida por 

suas propriedades medicinais. A produção de mudas foi realizada no dia 25 de Abril 

de 2018, sendo a germinação de 3 a 5 dias e a transferência das mudas para o 

canteiro foi feita 15 dias depois, sendo plantadas com 0,30m x 0,30m entre plantas. 

“Planta ornamental, de folhas ovais ou lanceoladas; flores amarelas, grandes, 

largas; haste direita, angular, ramosa; raiz amarelo-clara, cilíndrica, cabeluda; 

sementes em forma de barquinho, ligeiramente curvas.” (Balbach, 1986, p. 126). 

 

Figura 8: Calêndula. 

 

Fonte: os autores, 2018. 

 

A Boca-de-leão é uma planta de inverno, que possui as flores (inflorescência) 

que lembram uma boca de um felino, apresenta várias’ cores como a branca, o roxo, 

o amarelo e o rosa. 

 

 

 

Figura 9: Boca-de-leão. 
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Fonte: os autores, 2018. 

 

A Eufórbia branca é uma planta arbustiva, com as folhas elípticas, verdes e 

decíduas, as flores são brancas em formato de estrela (Patro, 2013). 

 

Figura 10: Eufórbia Branca. 

 

Fonte: os autores (2018). 
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4.6 EMPRÉSTIMO DAS COLMÉIAS  

 

 

Foi realizado uma parceria através do projeto entre o CEEP Newton Freire 

Maia com o CPRA, e a propriedade Chácara Carvalho, onde o CPRA disponibilizaria 

3 colmeias da espécie mandaçaia em troca de duas colméias de mandaçaias de outra 

propriedade, no caso Chácara Carvalho, ou seja, uma caixa de empréstimo e duas de 

troca. A Chácara Carvalho disponibilizou para o projeto as duas colmeias de troca e o 

CPRA com duas colmeias de troca e uma de empréstimo, que seria utilizado para o 

projeto durante 24 meses e depois devolvida. As caixas foram instaladas no dia 7 de 

Maio, tendo 5 semanas de adaptação ao local e manejo novo até o início do inverno 

no dia 21 de Junho. 

 

4.7 MODELOS DE CAIXAS UTILIZADOS 

 

 

O modelo de caixa do CPRA tem 26 cm de comprimento, 26 cm de largura e 

25 de altura, sendo o espaço interno com 20 cm de altura, 14 cm de largura e 

comprimento e 6 cm de espessura das paredes. 

 

Figura 11: Modelo CPRA                     Figura 12: Parte interna caixa CPRA                  

  

Fonte: os autores (2018).                    Fonte: os autores (2018). 
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O modelo da chácara Carvalho possui 44 cm de comprimento, 16 cm de 

largura, 22 cm de altura e 3 cm de espessura. Esse modelo apresenta 3 

compartimentos o primeiro sendo  chamado de melgueira superior tendo as medidas 

de 27 cm de comprimento, 16 cm de largura e 7 cm de altura, o segundo 

compartimento localizado na lateral direita da caixa  a onde se localiza as células de 

cria  tem 15 cm de comprimento , 16  cm de largura e 22 cm de altura e o ultimo 

compartimento a onde se localiza a melgueira inferior tendo as mesmas medidas da 

melgueira superior. 

 

Figura 13: Modelo chácara Carvalho. 

 

Fonte: os autores (2018). 

 

O modelo criado para o projeto tem 44 cm de comprimento, 21 cm de largura 

e 23 cm de altura. É um modelo simples e prático sem compartimentos, possuindo um 

espaço interno amplo.  

Para sua construção foram utilizadas três tabuas de 44 cm de comprimento e 23 cm 

de altura, sendo utilizado duas para laterais e uma para o fundo da caixa, duas tabuas 

de 21 cm de largura por 23 cm de altura, que foram utilizadas para as laterais da caixa, 

sendo finalizada com uma tampa de 51 cm de comprimento e 22 cm de largura. 

 

Figura 14: Modelo de caixa criado pelo projeto. 
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Fonte: os autores (2018). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÔES  

 

 

5.1 USO DIDÁTICO DO MELIPONÁRIO  

 

 

Com a implantação do meliponário didático no CEEP Newton Freire Maia, 

percebeu-se ótima recepção e respeito por parte dos alunos e funcionários do colégio, 

pois os mesmos evitaram estar sempre circulando pela área ou mesmo mexendo nas 

caixas de abelhas. Além disso, a implantação do milionário na área ao lado do 

refeitório trouxe uma característica visual e paisagística para uma área que estava de 

certa forma abandonada. 

Durante os dias 12 e 13 de Junho, ocorreu neste CEEP, a Feira de Profissões, 

onde o colégio fica aberto a visitações de alunos, professores e funcionários de outras 

instituições de ensino estaduais e demais público externo. Nessa feira, o meliponário 

foi apresentado sendo demonstrado aos visitantes a importância da meliponicultura 

para os ecossistemas nativos e algumas técnicas de manejo. Durante a realização da 

feira foi percebido no público um grande interesse e curiosidade a respeito dos 

meliponídeos e da meliponicultura. Assim como, percebeu-se grande interesse dos 

alunos do próprio CEEP, já sendo utilizado para realização de uma aula prática de 

disciplina da grade técnica do curso Técnico em Agropecuária. 

            O meliponário apresenta diversas vantagens futuras tanto para o colégio como 

para professores e alunos na questão de aprendizado em várias disciplinas da grade 

curricular dos diferentes cursos técnicos presentes na instituição, desde biologia com 

o ciclo de vida das abelhas, passando por filosofia e sociologia utilizando a 

organização estrutural e castas das abelhas, meio ambiente e produção vegetal com 

a importância da polinização e produção de alimentos, e também práticas na 

agroindústria com o beneficiamento do mel e fabricação de pães e bolos. Assim, o 

meliponário, possibilita que futuras aulas práticas sejam realizadas, demonstrando 

aos alunos técnicas de manejo, importância da cultura nativa, importância ambiental 

e ecológica, além do desenvolvimento de novos projetos. 
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Figura 15: Feira de profissões.                    Figura 16: Apresentação feira de profissões. 

  

Fonte: os autores (2018).                              Fonte: os autores (2018). 

 

5.2 RESPOSTAS DAS COLMEIAS 

 

 

Com base no manejo utilizado na implantação do meliponário, foi possível 

observar que a produção de mel durante o período de inverno teve um diminuição, 

pois não houve uma frequência das abelhas nas plantas floríferas oferecidas, devido 

a isso foi necessário a utilização de um alimento alternativo feito com uma solução 

açucarada que contém na sua composição 5 kg de açúcar cristal, 2,5 litros água e 100 

ml de um tipo de ácido, no caso, foi utilizado a laranja. 

Durante o período de monitoramento das colmeias, foi realizado uma troca de 

caixas: duas colmeias que estavam originalmente em um modelo de caixa criado pelo 

CPRA, foram transferidas para outros dois modelos diferentes, totalizando três 

modelos de caixas a serem avaliados: o modelo original em que elas estavam (CPRA), 

o modelo utilizado pela chácara Carvalho e um modelo criado para a realização do 

projeto. Após observações do desenvolvimento, do crescimento e adaptação das 

abelhas nas três caixas utilizadas, foi percebido que o modelo utilizado pelo CPRA 

apresentava pouco espaço para o desenvolvimento e crescimento da colmeia; já o 

modelo utilizado pela chácara Carvalho apresentava um espaço maior e a área 

utilizada para a produção (onde ficam localizados os potes de mel) apresentava um 

desenvolvimento significativo, porém as abelhas gastavam muito tempo para o lacre 

das frestas das caixas, já que esta apresentava compartimentos que podiam ser 

separados, apresentando três repartições que são utilizadas para o armazenamento 
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do mel e do ninho; já o modelo criado para o projeto apresentava um espaço amplo, 

mas não apresentava divisões, facilitando assim o manejo, tanto didático quanto 

produtivo, foi percebido que o desenvolvimento da colmeia da caixa criada pelo projeto 

teve um desenvolvimento melhor em comparação aos outros modelos, sendo 

analisado os seguintes fatores: quantidades de potes de mel, de pólen, número de 

discos de cria, higiene e lacração das frestas da caixa, frequência e movimentação 

das operárias. 

Foi realizado uma troca entre as caixa, de duas colmeias  na qual estava 

originalmente em um modelo criado pelo CPRA, a onde foram transferidas para outros  

dois  modelos, o que totalizou 3 modelos de caixas, sendo o modelo original em que 

elas estavam (CPRA), o modelo utilizado pela chácara Carvalho e um modelo criado 

para a realização do projeto. Foi executado a observação do desenvolvimento, do 

crescimento e da adaptação das abelhas nas 3 caixas utilizadas. Foi percebido que o 

modelo utilizado pelo CPRA apresentava pouco espaço para o desenvolvimento da 

colmeia; já o modelo utilizado pela chácara Carvalho apresentava um espaço maior e 

a área utilizada para a produção (onde ficam localizados os potes de mel) apresentava 

um desenvolvimento significativo, porém as abelhas gastavam muito tempo para o 

lacre das frestas da caixa, já que esta apresentava compartimentos que podiam ser 

separados, apresentando três repartições que são utilizadas para o armazenamento 

do mel e do ninho; o modelo criado para o projeto apresentava um espaço amplo, mas 

não apresentava divisões, facilitando assim o manejo, tanto didático quanto produtivo, 

foi percebido que o desenvolvimento da colmeia da caixa criada pelo projeto teve um 

desenvolvimento melhor em comparação aos outros modelos, sendo analisado os 

seguintes fatores: quantidade de potes de mel de pólen, número de discos de cria, 

higiene e lacração de frestas da caixa. 

O modelo utilizado pelo CPRA apresentava uma quantidade baixa de potes 

de mel, néctar e pólen, um desenvolvimento de discos de cria baixo, assim atingindo 

diretamente o número de operarias da colmeia, sendo por consequência do pouco 

espaço na caixa, além dos fatores citados anteriormente, a área em que se encontrava 

o lixo da colmeia (resíduos sem utilidades para a colmeia) era próxima aos potes e 

discos de cria, fazendo com que toda a estrutura da colmeia entrasse em contato com 

o lixo, aumentando a proliferação de fungos e ácaros por conta da umidade (Figura 

15). 
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Figura 17: Interior caixa CPRA. 

 

Fonte: os autores (2018). 

 

O modelo utilizado pela chácara Carvalho, apresentava um espaço amplo, 

porém, alguns compartimentos proporcionavam uma forma de “bloqueio” de 

visualização da colmeia. Ao ser realizado o manejo era necessário a abertura dos 

compartimentos, fazendo com que ocorresse o deslacre das frestas, onde as abelhas 

gastariam tempo e energia para reconstrução do lacre, porem os compartimentos 

traziam algumas vantagens, tais como: um amplo espaço para a fabricação de potes 

de mel, pólen e néctar e um espaço considerável para o desenvolvimento de discos 

de cria; dessa forma, a área de cria e a área de produção não entravam em contato 

tão aproximado com a área de resíduos como no modelo utilizado no CPRA (Figura 

16). 

 

Figura 18: Interior caixa chácara Carvalho. 
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Fonte: os autores (2018). 

 

Já o modelo criado pelo projeto foi baseado nos parâmetros observados nas 

outras caixas, tais como: espaço amplo, tendo uma melhor visualização para 

explicações didáticas e manejo; compartimentos; lacre das caixas; planejamento de 

organização da colmeia, visando uma melhor sanidade para a produção de mel e um 

modelo menos complexo, porém que atingisse todos os objetivos necessários, 

visando principalmente o produtor rural. A caixa para o CEEP Newton Freire Maia foi 

criada com base no modelo da chácara Carvalho, fazendo apenas a retirada dos 

compartimentos internos, facilitando assim, a visualização e manejo em geral. Foi 

percebido com o modelo novo, que a colmeia teve um melhor desenvolvimento de 

células de cria, proporcionando assim um aumento significativo de operarias novas e 

também uma fabricação mais rápida de potes de produção (Figura 17). 

 

Figura 19: Interior caixa do projeto.  
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Fonte: os autores (2018). 

 

5.3   AMOSTRAS COLETADAS 

 

 

 Foram realizadas duas coletas do néctar produzido pelas abelhas em dois 

períodos distintos, sendo eles quando da chegada das colmeias ao meliponário e após 

cinco semanas de estarem no CEEP Newton Freire Maia. Foi possível observar 

através da comparação entre as duas amostras, uma mudança significativa na 

coloração do néctar, onde a primeira amostra apresentava um néctar com coloração 

mais clara e já a segunda amostra apresentava uma coloração mais escura em tons 

de alaranjado. Inicialmente pensou-se que esta coloração era devido a influência da 

flor de calêndula que apresenta em sua composição a vitamina E que pode escurecer 

o mel, porém através de observações na área foi possível perceber que não havia 

grande frequência das abelhas nas flores de calêndula. Nesse caso, esperou-se a 

conclusão do fechamento dos potes de néctar, que se tornariam potes de mel para 

realizar mais uma amostra e, através dessa nova amostragem, foi possível analisar 

que o material coletado apresentava uma coloração mais clara. Assim, não foi 
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possível saber se a coloração do néctar era devido a calêndula ou algum tipo de 

estresse após a implantação do meliponário, pois não foi possível fazer análises 

laboratoriais do néctar e do mel.  

Em resumo, a adaptação das abelhas com as flores ofertadas no início de 

implantação do meliponário não foi de grande sucesso, no entanto, a adaptação das 

abelhas ao local foi positiva, pois houve um aumento da circulação de abelhas em 

outras áreas do colégio como na horta. Espera-se que após esse período inicial de 

adaptação haja maior frequência das abelhas às plantas floríferas cultivadas, 

aumentando a produção de mel. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dentre os 3 modelos de caixas utilizadas, a que mais trouxe resultados 

positivos foi o modelo criado para a realização do projeto, pois esta não apresentava 

divisões possuindo um espaço amplo sem bloqueios, facilitando assim, a visualização 

de toda a colmeia, podendo ter um maior acompanhamento tanto didático quanto 

produtivo. 

A introdução do meliponário nas dependências do colégio trouxe grande 

interesse de diferentes públicos entre eles alunos, funcionários e visitantes, além de 

futuramente ser uma possibilidade para a realização de aulas práticas em algumas 

disciplinas com diferentes focos de abordagem. 

O projeto além de ter objetivo didático, tem como função a preservação da 

espécie, recuperação da área utilizada e melhorias na oferta de produtos da horta do 

CEEP através do aumento da polinização por estas abelhas.  

Foi feita a indicação do meliponário para duas propriedades: hotel fazenda 

Plaza e hotel fazenda Mata Atlântica aventura, com o objetivo de incentivo ao turismo 

rural. 
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