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1. INTRODUÇÃO 

 
 

As abelhas sem ferrão pertencentes à subtribo Meliponina, da qual está 

o gênero Melipona, constituem o grupo com maior número de espécies de 

abelhas, ocorrendo em toda região Neotropical com maior diversificação na 

bacia amazônica (Silveira et al., 2002). A jandaíra, abelha amarela ou urucu-

boca-de-renda (Melipona seminigra merrillae Cockerell, 1919) é uma das 

espécies de abelhas indígenas sem ferrão endêmicas da região de Manaus 

(Aguilera-Peralta, 1999). É, reconhecidamente, a abelha mais criada por 

meliponicultores, em caixas apropriadas ao seu desenvolvimento, na área 

urbana e periférica de Manaus. Devido a sua capacidade de adaptação ao 

meio urbano é uma das duas espécies de abelhas que se destaca pela 

preferência dos criadores na cidade, como também, pelo seu potencial melífero 

(Kerr et al., 2001) (Figura 1a, 1b, 1c e 1d). 

A utilização de caixas para desenvolvimento com fins de produção de 

mel e pólen, produção de enxames para domesticação das abelhas nativas foi 

alvo de estudos de inúmeros pesquisadores durante a história da criação de 

abelhas no Brasil. O emprego de técnicas para a criação, manutenção e 

desenvolvimento de animais representa uma prática inerente à atividade 

humana, tendo como ponto de partida o conhecimento da Biologia, como 

informação elementar ao uso de mecanismos que venham a contribuir para o 

manejo adequado às necessidades da criação. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

O cultivo de abelhas indígenas sem ferrão é uma prática exercida 

desde tempos idos pela antiga civilização Maia, na América Central e no 

México com uso de troncos que quando retirados da floresta tinham suas 

extremidades obstruídas por discos circulares de pedra. Tais discos, usados 

como estruturas na cerração dos troncos, foram encontrados em uma extensão 

que ia do Panamá, ao Nordeste do México, porém com maior ocorrência no 

Yucatan. A freqüência de cortiços mantidos vivos, suspensos nos arredores 

das casas de camponeses, agricultores e colonos foi uma alternativa a 

preservação destes enxames (Ihering, 1932) (Figura 1e e 1f). A visão 

extrativista de comercialização dos troncos (cortiços) e do mel impulsionava um 

comércio crescente à procura destes insetos. Era comum encontrar cortiços 

(troncos ocos) de 3 palmos de comprimento ou mais, calafetados com pedaços 

de madeira e barro (Ihering, 1932) suspensos por baixo do telhado e somente 

retirados em períodos secos para colheita do mel, furando os potes, com 

inclinação da caixa para total retirada do mel de pau (mel de abelha Urussú). 

A seleção de colônias de abelhas sem ferrão para produção de mel e 

pólen são fatores importantes para a criação racional destas abelhas com o 

intuito de aumentar a quantidade desses produtos no Meliponário. Trabalhos 

recentes, no Amazonas, relatam o desempenho produtivo de mel, no período 

de três meses de coleta (425,32 mL e 481,23 mL) e reprodutivo (de 14 colônias 

para 26 e de 91 colônias para 143) respectivamente, Melipona seminigra e 

Melipona compressipes Schwarz, 1932, pelo método “Perturbação Mínima”, 

usando caixa racional (Oliveira e Kerr, 2000), obtendo 100% de sucesso nas 

multiplicações realizadas (Carvalho et al., 2002), enquanto que Marialva et al. 

(2007) obtiveram a partir de quatro colônias de jandaíra, 42 colônias-filhas, 

demonstrando a facilidade em se trabalhar com a espécie e o quanto se pode 

obter de resultados satisfatórios quando o trabalho é bem conduzido. 

Em Estados do Nordeste brasileiro, mais precisamente, na Bahia, 

estima-se a produção de 1,0 a 10,0 litros/caixa/ano (Carvalho et al., 2003) em 

espécies de Melipona. As espécies são as seguintes: Melipona asilvai (1,0 a 

2,5L), Melipona mandaçaia (2,0 a 4,0L), Melipona quadrifasciata anthidioides 
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(2,0 a 4,0L), Melipona rufiventris (4,0 a 10,0L), Melipona scutellaris (4,0 a 

10,0L). 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

 

A espécie Melipona seminigra é muito conhecida e criada no Estado do 

Amazonas. No município de Manaus a jandaíra como, popularmente é 

conhecida, é endêmica. O seu rápido desenvolvimento reprodutivo e produtivo 

confere a esta espécie a preferência pelos criadores nos arredores de Manaus 

e na própria cidade. Em informação pessoal, meliponicultores urbanos 

pertencentes a Associação de criadores de Abelhas do Amazonas (ACAM) 

expõem a capacidade de produção desta espécie que pode atingir a 

quantidade de 1,2L/melgueira a cada 15 dias, com uma maior facilidade, a 

partir do segundo semestre, pela redução da precipitação para a região de 

Manaus. A chuva, literalmente, lava o néctar (fonte primária do mel) e o pólen 

(fonte protéica) tão necessários à sobrevivência da colônia, o que diminui a 

capacidade de armazenamento para futuras colheitas. Embora a ação 

antrópica seja imperativa na diminuição da diversidade de flora, ainda há uma 

reserva que mantém os enxames urbanos, o que garante a expectativa de 

produção de mel e pólen pelos meliponicultores locais. Portanto, conhecer a 

capacidade de produção em uma reserva florestal, como na área do Viveiro 

Florestal, implica em inferir sobre a capacidade de produção em condições 

próximas do ambiente natural, fornecendo informações biológicas necessárias 

a um manejo adequado dos enxames na cidade. 
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Figura 1- Aspectos da Biologia da Melipona seminigra merrillae Cockerell, 1919 e 
Manutenção dos Troncos em Propriedades na Amazônia. 1a- Entrada da 
colônia, em forma de renda, em caixa padronizada; 1b- Estrutura do ninho 
(discos de cria, potes de alimento, cerume, abelhas operárias e rainha 
fisogástrica); 1c- Detalhe de discos de cria novos (mais escuros) e nascentes 
(mais claros); 1d- Potes de alimento com mel produzidos em caixas 
padronizadas; 1e e 1f- Criação rústica e suspensa de cortiços de abelhas 
sem ferrão em propriedades no Amazonas. 

1f 

1d 

1e 

1b 1a 

1c 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

- Conhecer a capacidade de produção de mel e pólen da espécie 

Melipona seminigra Cockerell, 1919. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Conhecer a preferência de estocagem de mel e pólen nas diferentes 

posições das melgueiras; 

- Quantificar a produtividade de mel e pólen da espécie Melipona 

seminigra usando melgueiras em diferentes posições na caixa padronizada. 

 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.1. Localização da Área de Estudo 

 

O trabalho foi executado no Viveiro Florestal, curso de Engenharia 

Florestal, Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Amazonas situado no Mini-Campus, região leste da cidade de Manaus. No 

Meliponário existem, aproximadamente, 80 colônias entre produtoras de mel e 

colônias para multiplicação de novos enxames. A área ao redor, se caracteriza 

por possuir espécies da flora local urbana e florestal enriquecendo o pasto 

meliponícola, necessário ao fornecimento de alimento (pólen e néctar) às 

abelhas (Figuras 2a, 2b e 2c). 

 

 

 

 

 

1e 

1b 1a 
1c 

1e 1f 

1b 
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5.2. Seleção de Colônias 

 

Foram selecionadas 15 colônias de jandaíra oriundas de multiplicações 

sucessivas em caixas padronizadas, para o conhecimento da produtividade de 

mel e pólen. As colônias foram escolhidas, aleatoriamente, (por sorteio) onde 

cinco colônias receberam melgueiras entre a lixeira e o ninho (Figura 2d), 

cinco outras receberam melgueiras entre o sobreninho e tampa (Figura 2e), e 

as últimas cinco com melgueiras nas duas posições, entre lixeira e ninho e 

entre sobreninho e tampa (Figura 2f), todas com altura de 5 cm. 

Permanecerão em suportes individuais, com numeração no ninho e melgueira 

para identificação da colônia durante a quantificação da produtividade. 

 

5.3. Coleta de Dados 

 

A coleta de mel e pólen das melgueiras, nas diferentes posições da 

caixa padronizada, foi realizado a cada 15 dias, todas de única vez, usando um 

compressor. Isto totalizará duas coletas ao mês. 

A coleta de mel se realizou obedecendo a critérios, previamente, 

estabelecidos: as melgueiras foram retiradas das colméias, colocadas em 

recipientes plásticos com tampa e conduzidas ao laboratório. Nele, os potes de 

mel foram desoperculados (abertos) para extração do produto. Os recipientes 

foram higienizados com álcool a 70% e, posteriormente, secados. O mel foi 

retirado com uma bomba de sucção e o total quantificado (em copo plástico 

graduado) para obtenção do volume em cada melgueira das colméias 

analisadas. Em seguida, depositado em recipientes de vidro e/ou plástico. 

O pólen será extraído dos potes de cerume com colher inox, colocado 

em recipiente plástico e/ou de vidro e levado a “freezer”. Em seguida será 

retirado usando uma espátula de madeira, colocado em lâminas de papel 

alumínio em estufa a 400, por 24h e, posteriormente, pesado para obtenção da 

quantidade de gramas em cada pote. 
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Figura 2- Meliponário no Viveiro Florestal da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e 
Organização das Melgueiras nas Colônias. 2a- Meliponário (local de criação das 
abelhas indígenas sem ferrão) com enxames em caixas padronizadas sob 
cavaletes individuais; 2b- Flora meliponícola usada pelas abelhas para obtenção 
de néctar e pólen; 2c- Entrada de jandaíra em cortiço trazido da floresta; 2d- 
Melgueira entre lixeira e ninho; 2e- Melgueira entre sobreninho e tampa; 2f- 
Melgueiras entre lixeira e ninho e sobreninho e tampa. 

2a 2b 

2c 2d 

2e 2f 

Melgueira 

Melgueira 

Melgueira 
Melgueira 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados do desempenho produtivo das colônias, em diferentes 

posições na caixa padronizada, em seis meses de coleta, estão apresentados 

na tabela 1. 

 
Tabela 1- Produção de mel coletado na(s) melgueira(s), em diferentes 

posições na caixa padronizada, no meliponário do Viveiro Florestal 
da UFAM, Manaus-Am, 2009. 

Legenda: (a) Melgueira entre a lixeira e ninho; (b) Melgueira entre o sobreninho e 
tampa e (c) Melgueira nas duas posições da caixa-padrão (Melgueira entre lixeira e 
ninho e entre sobreninho e tampa). 

 

As colônias (1, 4, 9, 10 e 14) que receberam melgueiras entre a lixeira e 

o ninho, produziram 450 mL, enquanto das colônias (2, 3, 6, 8 e 12), que 

receberam melgueiras entre o sobreninho e tampa, produziram 510 mL. As 

colônias (5, 7, 11, 13 e 15) que receberam melgueiras nas duas extremidades, 

tanto entre lixeira e ninho, quanto entre sobreninho e tampa, não produziram 

nem mel, nem pólen, embora tenham iniciado a construção e enchimento de 

alguns potes, ainda no primeiro mês de coleta Neste mesmo período do ano 

Picanço-Júnior et al. (2008) obtiveram 700 mL de produção de mel, para a 

Melgueiras 
 

Produtividade de Mel (mL) 

Janeiro 2009 (1˚ quinzena) 

1 (a) 200 

2 (b) 100 

3 (b) 200 

4 (a) 150 

5 (c) - 

6 (b) 200 

7 (c) - 

8 (b) 10 

9 (a) - 

10 (a) - 

11 (c) - 

12 (b) - 

13 (c) - 

14 (a) 100 

15 (c) - 

Total 960 

2a 
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mesma espécie, sendo que 550 mL, em colônias com a mesma dimensão das 

caixas aplicadas neste experimento (6,835L). Os 150 mL restantes 

representaram dados obtidos para o mesmo modelo de caixa padronizada, 

contudo com um volume menor (5,022L). Os mesmos autores não coletaram 

pólen, o que demonstra que nos períodos de maior intensidade de chuvas 

(dezembro a maio), para a região amazônica, torna-se difícil a coleta e 

armazenamento de suprimentos nas colônias de Meliponina (Picanço-Júnior et 

al., 2008). Isto, pois a chuva lava a flor, fonte de néctar e pólen, impedindo que 

as abelhas possam coletá-los e, desta forma, tornando impossível o 

armazenamento nas melgueiras (alças da caixa padronizada empregadas para 

o acúmulo de mel e pólen) e observação da preferência de armazenamento de 

mel e pólen, pelas abelhas, nas melgueiras em diferentes posições. 

A disposição das melgueiras, em diferentes posições na caixa 

padronizada, pode contribuir como um facilitador no tempo de armazenamento 

desta peça pelas abelhas, pois como o observado na estrutura dos ninhos, em 

ocos das árvores, os potes de alimento permanecem sempre dispostos ao 

redor da cria, formando uma camada protetora ao mesmo tempo em que 

nutridora (Kerr et al., 1996). Na tentativa de aproximar a caixa-padrão a este 

comportamento colocou-se alça próxima ao ninho (entre lixeira e ninho), alça 

entre sobreninho e tampa (o que tradicionalmente se aplica) e nas 

extremidades (tanto entre a lixeira e o ninho, quanto entre o sobreninho e a 

tampa). Não obtivemos resultados de produtividade de mel com melgueiras nas 

extremidades, embora tenhamos coletados dados das melgueiras, entre a 

lixeira e o ninho (450 mL) e entre o sobreninho e a tampa (510 mL), 

demonstrando uma diferença de 60 mL entre elas (tabela 1). Picanço-Júnior et 

al. (2008) demonstrou que a maior produtividade de mel e pólen ocorreu 

quando as melgueiras estiveram entre a lixeira e o ninho, onde a proximidade 

com as crias e a oferta de alimento disponibilizado no período, tenham 

contribuído para um maior armazenamento da melgueira, nesta posição da 

caixa padronizada, embora também tenha se observado armazenamento, 

apesar de menor, entre o sobreninho e a tampa. 

Informações quanto ao espaço da caixa padronizada, fornecido às 

abelhas para criação racional, foi alvo do trabalho de Kerr et al. (1996) onde 

sugerem que quanto maior o volume, maior será a necessidade de consumir 
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alimento (mel e pólen) para manutenção da temperatura e sobrevivência da 

colônia. A colocação de duas melgueiras, ao mesmo tempo’, aumenta a 

necessidade em manter equilibrada a temperatura interna da colônia, pela 

grande quantidade de espaço oferecido à elas, o que implica em consumo das 

reservas de mel e pólen do ninho, inviabilizando qualquer tentativa de 

estocagem nas melgueiras. A expectativa de produção para M. seminigra 

merrillae foi demonstrada por Salgado e Barbosa-Costa (2008), obtendo 

24,070L de mel, ao final de um ano, em área urbana de Manaus/AM. 

A expectativa de produtividade para as espécies de Meliponina, no 

Amazonas, é muito grande, principalmente, para a jandaíra M. seminigra, pois 

além de representar a espécie mais criada pelos meliponicultores (Kerr et al., 

2001), pela rusticidade e elevada capacidade de formação de novos enxames, 

ainda demonstra produtividade, nas condições urbanas, em períodos de 

intensa quantidade chuvas. A mesma intensidade de chuvas para região, no 

período de coleta dos dados, pode ter influenciado, decisivamente, para a 

pequena produção de mel e nenhuma informação de coleta de pólen. 

Trabalhos relacionados à expectativa de produtividade de espécies de 

Meliponina (Silveira et al., 2002) no Brasil, também foram alvo de pesquisas no 

Nordeste brasileiro. Na Bahia, Carvalho et al. (2003), estimaram a produção de 

1,0 a 10,0 litros/caixa/ano em espécies de Melipona, como: Melipona asilvai 

(1,0 a 2,5L), Melipona mandaçaia (2,0 a 4,0L), Melipona quadrifasciata 

anthidioides (2,0 a 4,0L), Melipona rufiventris (4,0 a 10,0L), Melipona scutellaris 

(4,0 a 10,0L). Nenhuma destas espécies ocorre na Amazônia, porém a 

possibilidade de produção existe desde que, condições de manejo e 

características biológicas sejam consideradas, no momento da aquisição das 

espécies e para que fins estejam sendo adquiridas. Não há registros de 

produtividade de pólen, neste trabalho, Carvalho et al. (2003), pois o mel ainda 

é considerado, por muitos meliponicultores, o principal produto na atividade de 

Meliponicultura, e talvez, por isso, existam dados sobre a quantificação de mel 

e nenhum registro sobre o pólen, embora represente uma rica fonte protéica 

ainda pouca utilizada na alimentação dos brasileiros. 
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Figura 3- Identificação, Retirada da Melgueira e Acondicionamento do Mel em Laboratório 
na (UFAM) e Armazenamento de Pólen nos Potes de Cerume. 3a e 3b- 
Identificação das colônias com melgueiras com potes de alimento e condução ao 
laboratório; 3c e 3d- Desoperculação (abertura) dos potes e extração do mel 
empregando seringa de vidro, previamente, higienizada; 3e e 3f- Deposição do 
mel em potes de vidro e condução a refrigeração imediata; 3g- Construção de 
potes de cerume, em diferentes fases, para armazenamento de pólen. 

3a 3b 3c 

3e 3f 

3g 

3d 
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7. CONCLUSÃO 

 

As abelhas armazenaram potes de mel e pólen tanto em nas 

melgueiras entre a lixeira e o ninho, quanto entre o sobreninho e a tampa. 

Colônias que receberam duas melgueiras, dispostas entre a lixeira e o 

ninho e entre o sobreninho e a tampa, não armazenaram potes de alimento. 

Quanto maior for o espaço fornecido às abelhas, maior será o consumo 

das reservas armazenadas (mel e pólen) para a sobrevivência da colônia. 

A intensidade de chuvas contribuiu para o armazenamento de mel, 

apenas no mês de janeiro. 

 

2a 
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8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

Execução das Atividades 

Nº Descrição Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

01 Levantamento 
Bibliográfico 

X X X X X X X X X X   

02 Seleção das Colônias 
X            

03 Produção de Mel e 
Pólen 

X X X X X X       

04 Quantificação de Mel e 
Pólen 

X X X X X X X X X X   

05 Monitoramento e 
Análise dos Dados 

X X X X X X X X X X 
  

06 Elaboração do resumo 
e Relatório Final (ativ. 
obrigatória) 

          X  

07 Preparação da Apres. 
Final para o Congresso 
(ativ. obrigatória) 

           
X 

08 Submissão de Artigo 
para Publicação 

           X 

6a 6b 



 

 14 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

AGUILERA-PERALTA, F., J. Preservação e exploração racional de abelhas 

melífera sem ferrão (Apidae: Meliponinae) da Amazônia Central. 1999. 

Tese de Doutorado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 

 

CARVALHO, G. A.; SILVA, A. C.; NUNES-SILVA, C. G.; FREIRE, D. C. B.; 

CORSO, L. V Encontro sobre Abelhas. 2002. Meliponicultura na Amazônia. 

Ribeirão Preto, São Paulo, p: 288. 

 

CARVALHO, C. A. L.; ALVES, O. D. M.; SOUZA, B. A. Criação de Abelhas 

sem Ferrão. 2003. Cruz das Almas. Universidade Federal da Bahia/SEAGRE, 

42 p. 

 

FOWLER, J.; COHEN, L.; JARVIS, P. Practical Statistics for Field Biology. 

1998. Wiley & Sons, 2nd Edition, London. 

 

HERING, R.,. A Urussú na Cultura Nordestina. Chácaras e Quintais. 1932. 

46: 292-296. 

 

KERR. W. E.; CARVALHO, G. A.; NASCIMENTO, V. A., Abelha Uruçu: 

Biologia, Manejo e Conservação. 1996. Coleção Manejo da Vida Silvestre. 

Belo Horizonte, Fundação Acangaú. 144pp. 

 

KERR, W. E.; CARVALHO, G. A.; SILVA, A. C.; ASSIS, M. G. P. Aspectos 

pouco Mencionados da Biodiversidade Amazônica. 2001. Biodiversidade, 

Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia, Parcerias Estratégicas, Brasília, 

volume: 12, p. 20-41. 

 

MARIALVA, W. A., BARBOSA-COSTA, K., BUSTAMANTE, N. C. R.. Manejo 

da Jandaíra Melipona seminigra Cockerell, 1919 em Viveiro Florestal 



 

 15 

Urbano. 2007. Resumo apresentado no XVI Congresso de Iniciação Científica, 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus. 

 

OLIVEIRA, F., KERR, W. E. Divisão de uma colônia de jupará Melipona 

compressipes manaosensis usando uma colméia e o método Fernando 

Oliveira. 2000. Editora; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 

10 pp. 

 

PICANÇO-JÚNIOR, F. A.; BARBOSA-COSTA, K.; BUSTAMANTE, N. C. R. 

Manejo da Jandaíra Melipona seminigra Cockerell, 1919 em Viveiro 

Florestal Urbano. 2008. Resumo apresentado no XVII Congresso de Iniciação 

Científica, Universidade Federal do Amazonas (CONIC/UFAM), Manaus. 

 

SALGADO, J. O.; BARBOSA-COSTA, K.. Produtividade de Mel da Jandaíra 

Melipona seminigra merrillae Cockerell, 1919 na Amazônia. 2008. Anais do 

17˚ Congresso Brasileiro de Apicultura e III Congresso Brasileiro de 

Meliponicultura, documento “pdf-290”. Belo Horizonte-MG. 

 

SILVEIRA, F. A.; MELO, G. A. R.; ALMEIDA, E. A. B., Abelhas brasileiras: 

sistemática e identificação. 2002, Ed. MMA e Fundação Araucária, Curitiba-

PR, 1ª edição, 253 pp. 


