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Tão pequena... Singela, vens fazendo 
grandes coisas. De f lor em f lor, 

resist indo ao tempo, insistes em 
promover a vida. 

A vida de muitos, inclusive dos que 
ignoram a tua história. Porém, eis tua 

própria obra que demonstra a tua 
grandeza. 

Que tua reafirmação surpreenda a 
consciência, principalmente daqueles 

que pelo lucro negam a tua presença. E 
que a esperança permaneça latente, 

desejando a formação da nova semente. 
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APRESENTAÇÃO 
 

As abelhas sem ferrão são pouco conhecidas e muitas vezes passam 
despercebidas, mas têm uma importância muito grande, cumprindo seu 
papel de polinizadoras, ao visitar as flores de árvores e arbustos. Isto 
acontece assim há milhões de anos.  

O trabalho realizado por estas abelhas é essencial para a manutenção da 
diversidade vegetal e para a manutenção da flora nativa e, indiretamente, da 
fauna que dela se alimenta, desempenhando uma tarefa importantíssima 
para a nidificação das matas e dos ecossistemas, contribuindo na preservação 
da fauna e da flora, que, em conjunto com outros seres, mantêm o nosso 
planeta em equilíbrio. O que não é muito divulgado é que 90% das árvores 
brasileiras dependem da polinização realizada pelas abelhas nativas e que, 
sem diversidade, não há sustentabilidade. 

Estas abelhinhas, como são carinhosamente chamadas, estão ameaçadas 
de desaparecer pela destruição acelerada dos ecossistemas naturais, 
condenando muitas espécies a uma existência limitada a registros em livros e 
museus. Neste sentido, o Guia do Professor “Abelhas Nativas sem Ferrão” 
cumpre um papel desafiador ao sensibilizar alunos e professores, mas 
também a sociedade em geral, resgatando o valor sociocultural, espiritual, 
alimentar e medicinal que este grupo possui para a humanidade, ao mesmo 
tempo em que alerta para o perigo da extinção.  

Esta publicação, com aplicação prática e interdisciplinar, ricamente 
ilustrada, com historinhas, poesias e depoimentos, torna o seu conteúdo de 
fácil leitura e compreensão. Aproveito para parabenizar os autores que 
pensaram e elaboraram este Guia, sistematizando conhecimento e 
registrando histórias, certamente de grande utilidade para todos. 

A meliponicultura é uma atividade que pode ser incentivada até nas 
cidades, despertando nas crianças e nos adultos o gosto pela atividade, bem 
como o cuidado e a preservação destas abelhas, servindo de instrumento de 
educação ambiental. Certas espécies já estão sendo criadas pelos agricultores 
familiares para ajudar a polinizar alguns cultivos. 

A implementação da educação ambiental nas escolas é urgente, 
devendo ir muito além do plantio de árvores, do cuidado com a água e com 
o solo e da preocupação com o lixo produzido. É preciso promover a 
sustentabilidade da agricultura, a proteção dos ecossistemas, a soberania 
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alimentar, o desenvolvimento sustentável... Podemos começar com 
pequenas ações, mas é preciso dar o primeiro passo. Esta é nossa 
responsabilidade frente às futuras gerações. 

Ingrid M. Giesel 
Coordenadora CAPA - Núcleo Erexim 

 
 
 
É com muita alegria que apresentamos este Guia que trata das Abelhas 

Nativas sem Ferrão a partir dos conhecimentos e saberes acumulados pelos 
povos indígenas. 

O material é resultado do trabalho e esforço de pessoas – junto à 
parceria Comunidade Indígena/COMIN/CAPA – sensibilizadas e dedicadas 
em compreender, valorizar e incluir os conhecimentos indígenas em 
processos de formação e educação diferenciada numa perspectiva de 
sustentabilidade. Neste sentido, este livro representa mais um espaço de 
visibilidade da sabedoria e cultura indígenas, apoiado pelo COMIN. 

Neste contexto, a prática e sistematização da experiência com abelhas 
nativas sem ferrão é uma importante iniciativa que permite vivenciar, 
através da teoria e prática, esta perspectiva de sustentabilidade em que se 
restabelecem relações mais equilibradas entre os seres. Esta prática que 
envolve meio ambiente e famílias indígenas é uma ação concreta em favor 
da vida e da diversidade biológica e cultural. 

O material também é um aporte importante no processo do diálogo de 
saberes em que se visibiliza e se valoriza a contribuição indígena na 
construção de conhecimentos e no estabelecimento de vivências e relações 
mais justas e solidárias entre todos os seres vivos. 

Desta forma, o material serve de apoio a educadoras, educadores e 
extensionistas que trabalham junto com povos indígenas, em comunidades 
tradicionais e em outros contextos. Ele possibilita trabalhar a temática de 
forma diferenciada, com uma abordagem intercultural e numa perspectiva 
de sustentabilidade. Que a leitura e o estudo do material possam animar as 
reflexões relacionadas ao tema e gerar um modo de ser mais solidário. 

Cledes Markus 
Assessora em Formação - COMIN 

 



 

Pesquisa de Campo 
do 

8º ano. 

Ninho da abelha irapuá 
encontrado durante 
trabalho de campo. 

As abelhas irapuá sentindo-
se ameaçadas, grudam nas 

roupas e cabelos dos alunos. 



Quando decidimos em reunião realizar esta proposta de trabalho 

junto aos alunos, logo senti que não seria nada fácil, pois a falta de 
informações sobre estas abelhas era um dos obstáculos. Tínhamos 
pouquíssimos materiais didáticos e pedagógicos. Somente pela internet 
acharíamos materiais de pesquisa. Com a ajuda da professora Ieda, foi 
possível juntarmos um banco de dados e informações sobre as mais 
variadas espécies de meliponídeos, e saber que no Brasil há pelo menos 
192 espécies de abelhas sem ferrão. Mas algo me chamou atenção nestas 
pequenas abelhas nativas que, além de frágeis e de excepcionais 
produtoras de mel, estão seriamente ameaçadas de extinção devido ao 
desmatamento e ao uso indiscriminado de agrotóxicos e, também, pela 
ação indiscriminada dos meleiros, que somente visam o lucro.  

Outro ponto que pode ser destacado sobre estas abelhas é que 
elas são fundamentais na vida de muitas plantas, pois atuam como 
polinizadoras de diversas espécies nativas. Sendo assim, podemos 
destacar pontos fundamentais nesta pesquisa: o levantamento de 
conhecimentos, a conscientização dos diversos valores, o resgate da 
cultura e, acima de tudo, fazendo com que essa atividade, além de 
trazer benefícios para a saúde e prazeres a toda a comunidade, permita 
uma renda extra para as famílias, e, em especial, para as mulheres e os 
jovens. 

Os alunos compartilharam e elaboraram trabalhos maravilhosos 
como desenhos e informações trazidas de casa. Todos se empenharam e 
gostaram muito.  

Professora Jane Adriana Vaz Tolotti

 

  

  Introdução 



Por que o interesse por estas abelhinhas?  
 

 Este Guia, que visa servir de apoio para educadores/as e extensionistas 

que trabalham junto às comunidades tradicionais, é o resultado final do 
trabalho admirável, desenvolvido em parceria por COMIN, CAPA e EMATER 
de Tenente Portela, duas escolas indígenas – direção, professores e alunos –, e a 
participação de dois universitários indígenas dos cursos de agronomia e 
biologia. 

O material compreende o registro de atividades sugeridas pelos 
professores e inclui uma revisão bibliográfica sobre o assunto. Foi elaborado 
com o intuito de fundamentar teoricamente o tema e de promover uma 
educação diferenciada através da vivência prática de alunos e professores em 
questões sobre meio ambiente e cultura indígena, numa perspectiva de 
contribuição para alternativas mais sustentáveis e adequadas para as etnias. 

Entendemos, porém, que os conhecimentos, princípios e sistemas que 
atualmente regem o nosso intelecto, nossa produção de conhecimentos e nossas 
relações socioambientais, lamentavelmente são dominados por um paradigma 
de pensamento hegemônico que nos distancia, cada vez mais, de um diálogo 
mais equilibrado e harmônico entre ser humano e natureza. 

 Portanto, o saber indígena acumulado e o conhecimento científico 
disponíveis precisam (e nos desafiam a) provocar um encontro para a geração 
de interfaces que, auxiliadas pela interdisciplinaridade, nos permitam uma 
interpretação e ressignificação mais adequada de temas e questões que estão 
fortemente relacionadas, interligadas, ou seja, que são interdependentes. E que 
precisam, necessariamente, passar por processos educativos e de formação. 

 O destino da biodiversidade está seriamente influenciado pela ação do ser 
humano. E está em nossas mãos (o que não significa depender somente de nós) 
promovermos ações mais concretas em favor da vida e destes pequeninhos 
polinizadores, que cumprem um nobre papel que vai além do interesse 
material! 

José Manuel P. Palazuelos Ballivián 
Parceria  COMIN/CAPA 

Tenente Portela , RS



 

História das  
Abelhas 

1 





As abelhas existem há milhões de anos.  Muitos dos povos 
primitivos conheciam as abelhas e utilizavam seus produtos 
e derivados. 

Os egípcios são considerados os primeiros 
apicultores, uma vez que 2.400 anos antes de 
Cristo já criavam abelhas em colméias de 
barro. Até hoje o povo egípcio mantém uma 
dança típica denominada “Passo da Abelha”. 

 O MEL na HISTÓRIA da HUMANIDADE 

   Na história da humanidade o mel foi uma das primeiras 
fontes de açúcar para o ser humano. Isso é demonstrado pelo uso do 
mel e do pólen das abelhas nativas sem ferrão nos períodos pré-
hispânicos e pré-Cabral, ao papel que desempenharam na dieta das 

comunidades indígenas americanas. No Brasil, até o século XIX, o mel e a  
cera, utilizados na alimentação pelos índios e não-índios e na confecção de 
velas pelos padres jesuítas, eram provenientes das abelhas sem ferrão. 

 AS ABELHAS nas AMÉRICAS antes de CABRAL 

Antes do “descobrimento” e da con-
quista das Américas, o uso de produtos 
de abelhas sem ferrão, e, em alguns 
casos, a sua criação, fazia parte dos 
costumes socioculturais, inclusive 
alimentares, medicinais, ritualísticos e 
comerciais de muitos povos indígenas da 
América. Ou seja, já eram conhecidas e 
domesticadas pelos povos pré-

O mel é um alimento geralmente 
encontrado em estado líquido 

viscoso e açucarado, que é 
produzido pelas abelhas a part ir 
do néctar recolhido de flores e 

processado pelas enzimas 
digest ivas desses insetos, sendo 
armazenado em favos ou potes, 

em suas colméias, para servir-lhes 
de alimento durante o período de 

escassez de flores. 

ABELHAS 

 

1  História das 
                       ABELHAS 
LEITURA de TEXTO"
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colombianos. É o caso dos indígenas Maia de 
Yucatán (na América Central) que, segundo 
documentos escritos, antes da chegada dos 
espanhóis já possuíam os chamados jobones 
(colméias em troncos ocos recortados), de onde 
o mel e a cera de abelha eram extraídos. Mas, 
tradicionalmente, diversas comunidades 
indígenas brasileiras também faziam uso destas abelhinhas; é o caso dos 
Kayapó, que demonstraram ter um interessante sistema de identificação, 
manipulação e de semidomesticação de abelhas sem ferrão. 

 

Até o ano de 1840, as abelhas existentes no Brasil eram 
somente as chamadas nativas, indígenas ou meliponíneos, cuja 
diversidade (ainda) é muito grande. Em todo o “Novo Mundo”, 
antes da introdução da cana-de-açúcar e da abelha européia 
(Apis mellifera), a principal fonte de adoçante era o mel das 
abelhas sem ferrão. A quantidade de abelhas sem ferrão era tão 
grande no Brasil que muitos rios foram chamados pelos 
portugueses de “Rio das Abelhas”, também conhecidos pelos 
sertanistas brasileiros como “Rio das Velhas”. 

 

 O MEL no PERÍODO da COLONIZAÇÃO 

O Padre Anchieta foi o primeiro dos viajantes a registrar a abundância 
do mel e das espécies de abelhas existentes no Brasil, e diz: Encontram-se 
quase vinte espécies diversas de abelhas, 
das quais umas fabricam o mel nos troncos 
das árvores, outras em cortiços construídos 
entre os ramos, outras debaixo da terra, 
donde sucede que haja grande abundância 
de cera. Usamos do mel para curar feridas, 
que saram facilmente pela proteção divina.  
A cera é usada unicamente na fabricação de 
velas.
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     No México, depois da conquista espanhola, a abelha nativa 
denominada Xuna'an Kab (Melipona beecheii), “domesticada” pelo 
povo Maia, foi utilizada intensamente para responder aos 
propósitos dos espanhóis, que monopolizaram a sua produção 
impondo fortes tributos aos próprios indígenas que as criavam,  
impostos estes que eram pagos com o mel e a cera, exportada 
principalmente para Europa. 

 A CHEGADA das ABELHAS “UROPA” 

As primeiras colméias enviadas para a América 
Central e do Sul, provavelmente ao Brasil, em fins 
do século XVIII, procederam da Espanha e de 
Portugal. Foi em 1838 que o padre Manoel 
Severiano (e em 1839, o padre Antônio Carneiro 
Aureliano) introduziu no Rio de Janeiro a abelha 
européia: alemã ou negra (Apis mellifera mellifera) 
e austríaca (Apis mellifera carnica), ambas 
procedentes do Velho Mundo; porém, não com o propósito de produzir mel, 
mas, sim, para produção de velas de cera, necessárias para as missas da Corte. 

 

Por serem originárias de países que apresentam 
inverno rigoroso, estas abelhas tinham o hábito 
de estocar alimento em quantidade para hibernar 
(dormir) durante as estações mais frias do ano. 
Elas se adaptaram muito bem ao clima brasileiro, 
aumentando as suas populações de forma 
acelerada e, ainda que possuam ferrão, são 
abelhas muito mansas, dóceis e de fácil manejo. 

 

Entre os anos de 1845 e 1880, novas colônias foram introduzidas por 
imigrantes italianos e alemães, que se estabeleceram no sul (Rio Grande do Sul,  
Santa Catarina e Paraná) e sudeste do país (São Paulo). No final do século  
passado, foi a vez da introdução da abelha italiana ou amarela (Apis mellifera 
ligustica), que também tem ferrão. 
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 AS PERIGOSAS “AFRICANAS” 

As abelhas africanas nativas estão distribuídas 
amplamente do ponto de vista geográfico, ocupando 
todo o território da África, compreendido entre o 
Sahara e o Kalahari. Abelhas africanas da espécie 
Apis mellifera scutellata são bastante produtivas, 
porém, muito agressivas.  

Em 1956, o Dr. Warwick E. Kerr trouxe da 
África, para fins científicos, cerca de 50 abelhas 
rainhas africanas e as introduziu em Piracicaba,  
interior de São Paulo. Cerca de um ano depois, 26 enxames com 
suas respectivas rainhas, escaparam acidentalmente e acabaram 
cruzando com as espécies de abelhas européias aqui introduzidas 
no século XIX. Deste cruzamento surgiram populações híbridas 
denominadas de “abelhas africanizadas” que, hoje, dominam a 
América do Sul e quase todo o continente americano, causando 
grandes problemas para a apicultura nacional. 

Muito agressiva, porém menos do que a 
africana, a abelha africanizada tem grande 
facilidade de enxamear e migrar. Tem alta 
produtividade, rusticidade, tolerância a 
doenças e adapta-se a climas mais frios, 
continuando, inclusive, o trabalho em 
temperaturas baixas, enquanto as euro-
péias se recolhem nessas épocas. 

A variabilidade genética dessas abelhas é muito grande, havendo 
uma predominância das características das abelhas européias no sul do 
país, enquanto ao norte predominam as características das abelhas 
africanas. 

As abelhas africanizadas são temidas pelas suas ferroadas quando atacam, 
representando perigo (de acidentes) para o ser humano. O seu manejo exige um 
bom treino profissional e equipamentos especiais de proteção. 
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SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"

 
 Antes da colonização do Brasil, as abelhas 

sem ferrão eram as únicas produtoras de 
mel e as principais polinizadoras da flora e 
das matas nativas. 

 As abelhas africanas e seus híbridos com as 
abelhas européias são responsáveis pela 
formação das chamadas abelhas africanizadas, que hoje dominam toda a 
América do Sul. Elas não existiam originariamente nas Américas. Elas 
foram introduzidas durante a colonização. 

 O ferrão pode causar reações alérgicas em pessoas 
sensíveis. Dependendo do número de ferroadas, 
chega a ser fatal. O enxame pode atacar e provocar 
a morte de animais. Por ser muito agressivo, pode 
apresentar risco para as pessoas. 

 No início da conquista, as abelhas nativas da América do Sul eram 
consideradas venenosas pelos colonizadores portugueses.  

 A cana-de-açúcar chegou ao Brasil no século XVI, junto com os 
portugueses e, pouco a pouco, foi substituindo o uso de mel como 
adoçante. 

 

 
 
a. Pesquise com os mais velhos da comunidade, a época em que 

começaram a aparecer as abelhas estrangeiras na sua Terra Indígena? 
Procure saber quem as trouxe? Como elas são identificadas (européia, 
alemã, italiana, etc.) e como elas são chamadas na sua língua? 

b. Descreva se o problema dos acidentes com abelhas de ferrão afetou a 
vida de quem lida com a roça e com os animais. 

VOCÊ  SABIA?"
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 c. Descubra a época em que começaram a perceber o comportamento 
agressivo dessas abelhas e a incidência de ataques com ferroada na 
comunidade. 

d. Pesquise o significado e a diferença das seguintes palavras: 

 Velho Mundo e Novo Mundo; 
 Pré-hispânico, pré-colombiano e pré-Cabral; 
 “Descobrimento”, conquista e colonização;  
 Tributos e impostos, monopólio e exportação; 
 Estrangeiro e nativo; indígena e não-indígena; 
 Domesticação, semidomesticação e selvagem; 
 Nativo ou autóctone e exótico ou imigrante; 
 No tempo: ano, década, século e milênio. 

e. Localize no globo ou mapa mundial os continentes: americano, 
europeu e africano. 

f. Pesquise como e de que material eram feitas as velas antigamente. 
Como são feitas nos dias de hoje, e quais as atuais formas de iluminação 
utilizadas na comunidade e na sociedade não indígena. 

g. Procure descobrir a partir de quando a cana-de-açúcar foi utilizada 
pelo seu povo e quais são os derivados dela. 



 

 

 

 

Vida de  
Inseto 
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L ín gu a 

K ai ng ang 

 
L ín gu a 

Gu ar ani 

 
L ín gu a 
K ai abi 

N o me em 
Portuguê s 

 

Krĩ 
 

Inhakã 
 

Iakang 
 

Cabeça 

Kanẽ Exa Eirarea Olho composto 

Kanẽ Sĩ - eai’ i Ocelos (pequenos) 

- - Opejop Antena 

Jẽnky Juru Ijuru Mandíbula (boca) 

Nũnẽ Apekũ Iku Glossa (língua) 

Fe paró Poxi’a Ete Tórax (peito) 

Fẽnfẽr Ipepo Ipepo Asa anterior 

Fẽnfẽr - Ipepoi’i Asa posterior 

Fa / Kre Ipo Ijywa Fêmur (coxa) 

Pẽn Ipy Ifwã Tarso (pé) 

Kre kãpó Varai Tymakang Corbícula (cesta) 

Gró Ye api’a Abdome (barriga) 

Pãnĩ / Nér Evi api’aap Placa tergal (costas) 

CNPTIA/EMBRAPA 

 



Besouros, baratas, grilos,  cigarras,  moscas,  percevejos,  
mosquitos, cupins,  abelhas, borboletas, formigas e muitos 
outros animais formam uma verdadeira legião de criaturas 

fantásticas chamadas de insetos. 

 PARTES de um INSETO 

Já foram estudadas cerca de 
750.000 espécies de insetos, e são 
incalculáveis as que ainda não 
conhecemos. Apesar da grande 
variedade, existem características 
comuns que os definem: 

 Têm seis patas; 
 Não possuem esqueleto; 
 Tem corpo dividido em três partes; 
 Podem ter asas, ou não; 
 Possuem antenas. 

 

 
 

 

 

 

dos INSETOS 

 

2    Vida de 
                     INSETO 
LEITURA de TEXTO "

Corbícula . Local semelhante a um 
cesto onde a abelha carrega ou 

transporta pólen, em associação 
com néctar para o alimento das 

larvas, e resina e barro para 
construção de seu ninho. 

Os insetos são o grupo de animais mais 
diversif icado existente na Terra. 
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 ASPECTOS REPRODUTIVOS 

Os insetos são seres ovíparos, ou seja, com posturas de ovos, podendo 
apresentar três tipos de desenvolvimento: 

1. Desenvolvimento direto. Não há transformação do corpo (metamorfose), 
pois, do ovo eclode um filhote jovem semelhante ao adulto ou imago, como 
é o caso da traça. 

2. Desenvolvimento indireto com metamorfose incompleta. Do ovo nasce uma 
ninfa, que é muito semelhante ao adulto, mas sem as asas desenvolvidas. 
Exemplos: barata, percevejo, gafanhoto, cigarra, cupim e libélula. 

3. Desenvolvimento indireto com metamorfose completa. Do ovo eclode uma 
larva com aparência bem diferente do adulto; essa larva passa por um 
período em que se alimenta muito e vai mudando de pele até atingir o  
estágio de pupa, no qual pode haver a formação de um casulo de proteção; na 
pupa ocorre a metamorfose, através da qual a larva se transforma, criando 
suas asas, num adulto. Exemplos: borboleta, besouro, mosca e abelha. 

 PARTICIPANDO da TEIA ALIMENTAR 

Muitos insetos são importantes por 
fazerem parte da teia alimentar (ou 
trófica) de outros animais como de aves, 
peixes e mamíferos.  

Além disso, muitos insetos, espe-
cialmente os escaravelhos, são detritívo-
ros, alimentando-se de plantas e animais 
mortos, contribuindo assim para a remi-
neralização dos produtos orgânicos, 
portanto, para a reciclagem de 
nutrientes. Besouros e moscas necrófagas 
alimen-tam-se de fezes e de animais 
mortos, e as formigas e os cupins 
reciclam a matéria orgânica no solo, 
atuando sobre plantas mortas.  
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Embora a maior parte das pessoas não saiba, 
provavelmente a maior utilidade dos insetos é que muitos 
deles são insetívoros, ou seja, alimentam-se de outros 
insetos, ajudando a manter o equilíbrio na natureza. 

Em suma, os insetos são de extrema importância 
para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas 
terrestres, sem os quais a reciclagem e toda a cadeia 
alimentar entraria em colapso, já que são a base alimentar 
de muitos outros animais, inclusive do ser humano.  

  O Controle Biológico ou Natural 
Na cadeia alimentar, muitas 

pesquisas têm direcionado para o 
controle biológico de insetos, com o 
uso de certos fungos, vírus, bactérias e 
até insetos carnívoros no combate de 
pragas. Para qualquer espécie de 
inseto, existe outra espécie que pode 
ser um inseto (por exemplo, uma  vespa), um fungo, um vírus, 
uma bactéria, uma ave ou um mamífero, que pode ser um 
parasitóide ou predador dele. Por esta razão, o uso de 
inseticidas pode ter o efeito contrário ao desejado, uma vez que 
estes matam não só os insetos que se pretende eliminar, mas 
também os seus inimigos naturais. 

No mundo natural, quase todos os seres vivem 
embrenhados numa complexa teia de relações que se 

estabelecem entre representantes das diferentes 
espécies. As relações de predador-presa, herbívoro-

planta e de parasita-hospedeiro, são um exemplo 
disso.  
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SOCIEDADES de INSETOS 

As muitas espécies de abelhas também evoluíram distintamente no 
que diz respeito à sociabilidade. Enquanto algumas continuaram 
solitárias, outras desenvolveram vários níveis de sociabilidade. 

  Insetos Solitários 

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a 
grande maioria das abelhas não vive em sociedade ou em 
colônias com rainha e operárias. A maioria das espécies 
de abelhas é solitária, isto é, vivem sozinhas (como por 
exemplo a mamangava) . Cada fêmea, individualmente, 
constrói e cuida do seu próprio ninho. A fêmea morre 
antes de sua cria nascer. Ou seja, não há contato entre as gerações. O alimento 
da cria é sólido, uma mistura de pólen com néctar, sobre o qual o ovo é 
colocado. Há, no Brasil, muitas espécies de abelhas solitárias, algumas com cores 
metálicas, de tamanhos variados e muito bonitas. As abelhas solitárias podem 
apresentar, nas suas patas traseiras, tufos de pêlos onde o pólen se aglutina, ou 
não ter nenhum aparelho coletor de pólen nas patas. Há ainda uma família que 
apresenta o tufo de pêlos para prender o pólen na parte ventral do abdome. 

  Insetos Sociais 
Algumas espécies de insetos, como formigas, cupins e abelhas, vivem 

em comunidades organizadas chamadas de colônias. Entre as abelhas 
sociais, além da conhecida européia (Apis mellifera), estão os 
meliponíneos, que agrupam várias espécies de abelhas sem ferrão. 

As abelhas sem f errão são insetos 
com altíssimo grau de evolução 

social,  vivendo em colônias 
permanentes e dividindo suas 
f unções por entre as castas da 

sociedade. 

Todas as espécies de meliponíneos são 
eusociais, isto é, vivem em colônias, as quaisDerli – 2º ano 
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são constituídas por muitas operárias (até mais de 
uma centena de milhar, conforme a espécie), que 
realizam as tarefas de construção e manutenção da 
estrutura física da colônia, coleta e processamento do 
alimento, cuidados com a cria e a defesa, e por uma 
rainha (em algumas poucas espécies são encontradas 
até cinco), responsável pela postura de ovos, que vão 
dar origem às fêmeas (rainhas e operárias) e a, pelo  
menos, parte dos machos (em diversas espécies, parte 
dos machos são filhos das operárias).  

Os machos, conhecidos 
como zangões, também podem 
estar presentes. Nas sociedades 
das abelhas, os machos não 
trabalham. Os descendentes 

nascem e crescem protegidos dentro da colônia, e o alimento coletado é usado 
por todos.    

  Enxameagem 

A enxameagem é um processo complexo pelo qual a colônia se reproduz e 
que envolve uma rainha virgem e parte das operárias de sua corte. Algumas 
destas operárias deixam a colônia original e procuram um local adequado para a 
construção de novo ninho. Ao encontrá-lo, sua localização é informada às 

demais abelhas do grupo, através do processo de 
comunicação, típico em cada espécie, sendo que 
parte das operárias migra para este local levando 
cerume, retirado da colônia original, iniciando a 
construção do novo ninho.  

Inicialmente todo o material utilizado 
(cerume, resina e alimento) é retirado do ninho  
materno. Quando o novo ninho está em 
condições de receber a nova colônia, migram 
então a rainha e muitas operárias. O vínculo com 
a colméia materna se mantém ainda por algum 

Dentro da colméia ou colônia, há 
divisão de trabalho e interação entre a 

mãe e os seus descendentes. 
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tempo, durante o qual as operárias da nova colônia continuam transportando 
alimento e cerume. Após a migração, a rainha da nova colônia realiza o vôo 
nupcial, durante o qual é fecundada e, algum tempo depois, inicia a postura.  

Inimigos Naturais das Abelhas sem Ferrão 
Todos os predadores de insetos são potenciais inimigos das abelhas. No 

entanto, alguns, como as aranhas, os pássaros e os barbeiros, não alteram o 
cotidiano de uma colônia, por não possuírem grande poder de destruição para a 
colméia, utilizando para a sua alimentação, quando muito, alguns poucos 
indivíduos. Porém, existem inimigos que podem predar o ninho, provocando 
mortandade e até sua extinção total. É o caso dos seguintes 
insetos: 

1. FORÍDEOS: as larvas destas pequenas moscas bem 
ligeiras (dípteros) se alimentam do mel. 

2. FORMIGAS: gostam de açúcar e não hesitam em 
entrar na colméia para lamber o mel. 

3. ABELHAS LIMÃO: são abelhas (lestrimelita limão) 
que conseguem o seu alimento em ataques maciços 
contra os ninhos de outras abelhas sem ferrão, 
dominando totalmente suas vítimas ao soltar um 
cheiro de limão, que bloqueia a comunicação das 
mesmas, confundindo-as e desmobilizando-as. 

  Defesa das Abelhas sem Ferrão 
As abelhas nativas são conhecidas como abelhas 

indígenas sem ferrão por possuírem o ferrão atrofiado, 
sendo, portanto, incapazes de ferroar. 

Se não têm ferrão, como se defendem? 

Enganam-se aqueles que desprezam a capacidade de defesa das abelhas sem 
ferrão. Embora não se utilizem de tais órgãos, defendem suas colônias de forma 
indireta, construindo seus ninhos em locais de difícil acesso (no interior de 
paredes grossas, topos de árvores altas, cavidades profundas, ninhos de outros 
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animais agressivos), ou como faz a abelha boca-de-sapo (Partamona), 
construindo junto à entrada do ninho um vestíbulo que dificulta a entrada de 
inimigos.  

A entrada do ninho da maioria das espécies é, normalmente, guardada por 
abelhas que atacam inimigos que tentam entrar, especialmente abelhas de outras 
colméias e formigas. Para muitas espécies, esta entrada é circundada por uma 
resina pegajosa que dificulta o acesso de formigas. Outras espécies fecham a 
entrada do ninho quando são atacadas por estes insetos.  

Também se defendem de maneira direta, atacando os inimigos que insistem 
em penetrar em seus ninhos. Quando animais maiores (inclusive o ser humano)  

são considerados como elemento invasor, enroscam-
se em seus cabelos e pêlos, beliscam com suas 
mandíbulas afiadas e ainda penetram nos ouvidos e 
narinas, deixando-os sob estado desconfortável, às 
vezes, insuportável. Existe uma espécie vulgarmente 
conhecida como "caga-fogo" (Oxytrigona) que lança 
mão de um artifício bastante dolorido. Quando em 
situação de ataque, libera uma substância cáustica 
(ácido fórmico) a partir de suas glândulas 

mandibulares, resultando em sérias queimaduras. 

 INSETOS na CULTURA TRADICIONAL 

Muitos insetos são considerados daninhos ou pragas porque transmitem 
doenças (mosquitos, moscas), danificam construções (térmitas ou cupins) ou 
destroem colheitas (gafanhotos, gorgulhos ou carunchos, cigarrinhas, traças, 
etc.). Porém, quando em equilíbrio, as espécies são importantes para o meio 
ambiente. Da mesma forma, existem insetos que produzem substâncias úteis 
para o ser humano, como o mel, a cera e a seda. 
Inclusive, em vários lugares do mundo, os insetos 
são usados na alimentação e na saúde humanas. 
Dados confirmam que, das centenas de milhares 
de espécies de insetos já catalogadas, mais de 
1.500 são utilizadas como alimento por cerca de 
três mil grupos étnicos, em mais de 120 países.  
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Em algumas culturas, o uso de insetos se destaca pelo seu elevado consumo 
e depende do estágio de desenvolvimento destes. Por exemplo, de alguns se 
consomem os ovos; de outros, as larvas ou, ainda, as larvas e pupas; e, de outros, 
somente os bichinhos adultos.  

 Entre os índios Tukano , que habitam a Amazônia colombiana, 
formigas e soldados de cupins constituem o único alimento de origem 
animal permitido em dietas limitadas por causa de doenças, ritos de 
iniciação de adolescentes e, inclusive, de meninas menstruadas. 

 Na história Kaingang sabe-se de atividades coletoras que promoviam a 
obtenção de animais minúsculos como insetos e larvas. As larvas das 
palmeiras eram as mais apreciadas, assim como as de abelhas. 
Antigamente derrubavam-se as palmeiras para que apodrecessem e 
nelas se criassem as larvas. 

 Entre os Asháninka, a coleta de formigas constitui também uma das 
atividades alimentares. Eles encontram nestes insetos uma importante 
fonte de proteína e energia. 

 Já os Tukuma apreciam as formigas vermelhas, as quais são consumidas 
assadas ou misturadas na farinha de 
mandioca; da mesma forma, os ovos da 
formiga cortadeira são também utiliza-
dos como alimentos. 

 Os Enawenê-Nawê também apreciam 
muito insetos como: lagartas, brocas, 
coros, cupins, formigas, larvas e pupas 
de vespas. 

 Inclusive, na América Central, o povo 
Asteca alimentava-se com mais de 
noventa espécies de insetos, 
preparando-os de diversas maneiras: 
assados, fritos, em molhos, apenas 
fervidos ou como condimento de algum 
prato. Algumas espécies inclusive eram 
armazenadas secas. 

Dona M aria, v endendo formi-
gas, l agart as e gaf anhot os 
torrados num mercado popu-
lar do M éxico. 
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Com a chegada dos conquistadores espanhóis, no entanto, muitos dos 
alimentos indígenas foram qualificados negativamente e, então, esquecidos 
e/ou depreciados. 

Sabe-se que os insetos contêm quantidades conside-
ráveis de proteínas e gorduras, sendo também ricos em 
minerais. Por exemplo, a formiga cortadeira ou caiapó 
(Atta cephalotes) possui mais de 40% de proteína. 
Também se sabe que pupas de abelhas contêm 
aproximadamente 18% de proteínas e são ricas em 
vitaminas A e D. 

 

 

 As antenas funcionam como órgãos de paladar, olfato e tato, além de 
permitir a orientação e a conservação do equilíbrio. 

 Os insetos são os únicos invertebrados com real capacidade de vôo, mas 
muitos não a possuem, como pulgas, traças, piolhos, cupins e formigas, 
sendo que os dois últimos desenvolvem asas na época reprodutiva, 
perdendo-as após a cópula. 

 As abelhas e vespas são insetos parecidos, fazendo parte do mesmo 
grupo - ordem Hymenoptera. Uma abelha pode ser distinguida de uma 
vespa pela posição de suas asas: vespas têm as asas dobradas 
longitudinalmente, quando em repouso; pela pilosidade do corpo: 
ausência de pêlos nas vespas; pela presença de uma expansão ou tufos 
de pêlos nas patas posteriores das abelhas, onde é acumulado o pólen 
coletado, ausente nas vespas. 

 Na cabeça das abelhas, estão os dois olhos compostos (visão em todas as 
direções), três ocelos ou olhos simples (visão de perto - interior da 
colônia e das flores). 

 As abelhas operárias melíponas vivem em média trinta a quarenta dias 
e são quase brancas ao saírem dos favos, escurecendo com o passar do 
tempo. 

VOCÊ  SABIA?"
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SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"

 As operárias, durante a vida adulta, desempenham diversas funções dentro 
do ninho, seguindo relativamente a seguinte ordem: faxineiras – nutrizes – 
arquitetas – soldados – campeiras. 

 Os machos não têm corbícula, não coletam néctar nas flores. Diferentes 
são os zangões de Apis mellifera, os meliponíneos. Além de estarem 
sempre alertas à espera da princesa para fecundá-la, também exercem 
pequenos trabalhos dentro da colônia, como a desidratação do néctar, 
incubação de favos de cria, manipulação do cerume e defesa do ninho. 

 A agregação de machos ao redor do ninho ou caixa pode refletir a 
existência de uma rainha virgem prestes a realizar o seu vôo nupcial. 

 

 

 

a. Compare e diferencie os insetos quanto à 
forma de vida e alimentação. 

b. Elabore um fluxograma de relações entre 
animais, insetos e plantas que expressem um 
tipo de teia alimentar existente no seu meio. 

c. Desenhe o ciclo de vida das abelhas, 
destacando o processo de mudanças do corpo 
ou metamorfose. 

d. Escolha e compare a organização social de alguns insetos com a 
organização da sua etnia. Analise aspectos de cooperação e 
comunicação entre indivíduos; ocorrência de castas sociais, com divisão 
de tarefas e estocagem de alimento que acontece entre os insetos. 

e. Faça um levantamento junto às pessoas para ver quem tem nome 
indígena de algum inseto e qual o significado em termos de 
personalidade ou qualidade. 

f. Pesquise quais os insetos que eram usados (ou ainda são usados) na 
alimentação ou no tratamento de pessoas da sua comunidade. 



 

 

 

 

Em parceria  
com o Ambiente 

3 



 

 

Nome Popular Nome Científico Utilidade Época 
Floração 

Hábitat 

Açoita-cavalo Luehea divaricata March Néctar/pólen Nov-abr Mata 

Angico vermelho Piptadenia rigida benth. Néctar/pólen Nov-dez Mata 

Araçá Psidium cattleianum Pólen Set-jan Mata 

Aroeira preta Lithraea brasiliensis M. Néctar/pólen Out-nov Mata 

Butiazeiro, butiá Cocos ariospatha M. Pólen Nov-dez Campos 

Bracatinga Mimosa divaricata Mart. Néctar/pólen Jul-ago Mata 

Cambará Cochnatia polymorpha Néctar/pólen Nov-jan Mata 

Camboatã Cupania vernalis Néctar Mar-abr Mata 

Caraguatá Eryngium S.P Néctar Dez-abr Campos 

Carqueja Baccharis spp Néctar Fev-mar Campos 

Carrapicho rasteiro Acanthosperman brasilum  Néctar/pólen Jan-abr Campos 

Cipó-são-joão Pyrostegia venusta Néctar/pólen Jun-ago Mata 

Guabiroba Campomanesia Pólen/néctar Set-out Mata 

Laranjeira Citrus sinensis Néctar/pólen Ago-set Cultivada 

Louro Cordia Trichotoma Vell Néctar Fev-abr Mata 

Maria mole Senecio brasiliensis Less. Néctar/pólen Set-nov Campos 

Milho Zea mays Pólen Nov-fev Cultivada 

Pitanga Eugenia uniflora Néctar/pólen Set-out Mata 

Tarumã Vitex taruman Mart. Néctar Dez-fev Mata 

Timbó Ateleia glazioveana Néctar Jan-dez Mata 

Unha de gato Acacia nonariensis Gill Néctar/pólen Nov-fev Mata 

Conheça algumas plantas de interesse 
para as abelhas 



As abelhas são parte integrante do ecossistema da 
região onde vivem. Sua principal função na natureza é 

a polinização das flores e, conseqüentemente, a 
produção de frutos e sementes. 

 Uma RELAÇÃO de INTERDEPENDÊNCIA 

Mais de 218.000 das 250.000 espécies de 
plantas com flores dependem de animais 
polinizadores para sua sobrevivência. Destas, 
91% dependem de animais para produzirem 
suas sementes, embora as populações de 
polinizadores, que compreendem princi-
palmente insetos, pássaros e morcegos, 

estejam em declínio. Por isso, é importante promover maneiras  de manter as  
populações existentes e restaurá-las para que a polinização possa ocorrer com 
freqüência adequada. Sem eles, os polinizadores, a maior parte das plantas 
com flores estaria destinada à extinção.  

As abelhas são agentes polinizadores fundamentais para o meio 
ambiente. Essa é a razão da grande importância dos meliponíneos nativos que, 
além da produção de mel, realizam a polinização das nossas plantas, 
garantindo a produção de flores e 
sementes. Assim, atribui-se a polinização 
de 40% a 90% das árvores nativas 
brasileiras às abelhas nativas sem ferrão. As 
restantes são polinizadas por abelhas 
solitárias, borboletas, besouros, morcegos, 
aves, alguns mamíferos, água, vento e, mais 
recentemente, pelas abelhas do gênero  
Apis (a européia e a africanizada).  

 

3 Em parceria com 
     O AMBIENTE 

A conservação da fauna de 
abelhas tem sido considerada 

um fator importante na 
preservação das espécies 

vegetais. Além disso, os frutos e 
as sementes que as abelhas 

ajudam a produzir são, também, 
fontes de alimento para aves e 

mamíferos nat ivos. 

LEITURA de TEXTO"
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Interessante que essa relação mútua entre polinizador e planta  
(mutualismo), de fato é uma relação benéfica para as duas partes – é uma troca 
legal! Pois, além de retirarem pólen e néctar das flores, durante o dia todo, nas 
suas viagens em busca de alimento, as abelhas retribuem às plantas um serviço 
de fertilização cruzada, que resulta em frutos de melhor qualidade e maior 
número de sementes. Assim, o desaparecimento de uma das duas – abelhas ou 
plantas – trará como conseqüência a extinção de uma das espécies. 

A polinização cruzada constitui importante adaptação 
evolutiva das plantas, aumentando o vigor das espécies, 

possibilitando novas combinações de fatores hereditários e 
aumentando qualidade, tamanho e produção de frutos e 

sementes. 

 O PROCESSO de POLINIZAÇÃO 

Como vimos, as abelhas são agentes polinizadores de grande importância. 
As relações entre abelhas e plantas baseiam-se em um sistema de dependência 
recíproca, em que as plantas fornecem o alimento, principalmente pólen e 
néctar, e, em troca, recebem os benefícios da transferência de pólen e 
fecundação floral. A palavra melífera significa "carregadora de mel", muito 
embora as abelhas carreguem néctar, pólen e resinas. 

Nibro & Campos, 2001. 
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As flores atraem as abelhas através do perfume e de suas pétalas vistosas, 
nas quais, às vezes, são encontradas certas marcas coloridas, que indicam onde 
estão os nectários florais, glândulas que produzem uma substância açucarada 
chamada de néctar, sendo este a doce recompensa para seus visitantes. 

Basicamente, a polinização é o processo reprodutivo em que acontece a 
transferência do pólen (estrutura masculina da flor e fonte de proteína para os 
insetos) até o estigma (estrutura feminina da flor). Isto acontece quando as 
abelhas coletam o néctar e o pólen das flores para alimentar-se. E, é através 
deste vôo, de flor em flor, que as abelhas levam junto ao corpo os grãos de pólen, 
fertilizando as plantas. Quando o pólen de uma planta vai para o estigma de 
outra, inicia-se a formação de um fruto com sementes. Uma vez maduro o fruto, 
se cair no solo e suas sementes germinarem, originar-se-á uma nova planta, que 
contém as características das plantas que participaram na polinização. 

 

Dependendo da planta, a 
polinização pode acontecer 
na mesma flor, entre flores 
da mesma planta ou entre 
flores de várias plantas da 

mesma espécie.  
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As abelhas podem ser especialistas em determinadas flores ou famílias 
botânicas, fazendo a coleta com a máxima eficiência e operando como 
polinizadoras especializadas, ou podem ser generalistas, isto é, visitam muitas 
espécies botânicas e as polinizam com menor eficiência do que as especialistas, 
não dependendo exclusivamente delas para sua sobrevivência. As espécies 
sociais, que vivem durante o ano todo, são generalistas. Entretanto, as plantas 
visitadas por cada espécie da comunidade local variarão conforme a abundância 
relativa de ninhos e de floradas, embora existam preferências de algumas 
espécies de abelhas por determinadas espécies ou famílias de plantas. 

  Dependência Planta-Inseto 
O grau de dependência que as plantas apresentam com relação aos agentes 

polinizadores externos é variável. Este fato nos permite classificá-las em três 
grupos: 

A. Não precisam  
de polinizadores 

B. São beneficiadas em 
diversos graus pelos 

polinizadores 

 C. Somente produzem 
com a intervenção de 

polinizadores 
Trigo  Soja Melão 
Milho Laranjeira Maracujazeiro 

Bananeira Tangerineira Mamoeiro 
Mandioca Feijoeiro Pepino 

Marliane Sales 
8º ano 
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 PAPEL ECOLÓGICO – abelhas que reflorestam? 
Pequenas abelhas sem ferrão 

podem ter papel estratégico na 
reconstituição de florestas tropicais e 
preservação da natureza. Estas 
pequenas, porém, preciosas abelhinhas, 
conseguem alcançar uma distância de 
vôo de 600 a 2.400 metros, dependendo 
da espécie. Cada espécie de abelha 
possui uma capacidade de vôo diferente. Esta capacidade está, de modo geral, 
relacionada ao tamanho corporal. Assim, enquanto abelhas pequenas possuem 
raio de vôo de apenas várias dezenas de metros em torno de seu ninho, abelhas 
maiores podem voar até vários quilômetros de distância.  

Pesquisas constataram a predominância  delas na copa das árvores mais 
altas  e antigas da  mata e seu papel fundamental para a auto-regeneração ou 
reconstituição da floresta primária. As abelhas africanizadas dificilmente são 
vistas no interior de florestas densas; encontram-se somente em áreas 
desmatadas. Por isso, devido ao papel ecológico que desempenham, os 
meliponíneos de fato são úteis em projetos de preservação ambiental, 
possibilitando uma comunicação entre os fragmentos remanescentes de 
floresta. 

ALGUMAS CAPACIDADES EM ATIVIDADES BÁSICAS 

Distâncias cobertas pelas operárias: 

- JATAÍ (Tetragonisca angustula): 500 metros 
- MANDAGUARI ou CANUDO (Scaptotrigona postica): 750 metros 
- MANDAÇAIA (Melipona quadrifasciata): 2.500 metros

Na primavera do Rio Grande do Sul, as floradas são 
abundantes, constituindo-se numa das melhores temporadas 
para as abelhas. Já no verão, a situação é mais crítica. Porém, 
nesta época a mata oferece importantes florações de angico, 

açoita-cavalo, timbó, cambará e tarumã, entre outras. 
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  As Abelhas como Bioindicadores  
A grande riqueza de espécies de abelhas 

geralmente encontradas em cada localidade reflete 
a diversidade com que estas exploram o ambiente. 
Para que possam reproduzir-se, as abelhas 
necessitam de hábitat que preencha os seguintes 
pré-requisitos: 1) sítios ou substratos apropriados 
para nidificação; 2) para certas espécies, materiais específicos para construção de 
ninhos e 3) quantidade suficiente de fontes de alimento (plantas floríferas) 
específicas. A abelha mandaçaia, por exemplo, espécie de ocorrência 
generalizada nos cerrados, nidifica em troncos de árvores ocos. Para que as  
árvores possam abrigar os ninhos destas espécies, entretanto, é preciso que elas 
atinjam grande porte. A ausência desta abelha provavelmente é uma indicação 
indireta do acontecimento do corte seletivo de árvores numa determinada área.  

De fato, abelhas e vespas são afetadas pelo nível de perturbação da 
vegetação. Existem grupos que são essencialmente de áreas conservadas, 
florestas primárias e, portanto, o desmatamento afeta suas populações 
negativamente. Servem, portanto, como bioindicadores da qualidade ambiental. 

  O Conhecimento Indígena 
Falando do conhecimento de relações, na percepção dos índios Kaiabi da  

aldeia Kwarujá, as espécies de abelhas sem ferrão estão associadas a  determinado 
tipo de vegetação. Eles percebem que certas espécies de abelhas sem ferrão são 
específicas de determinadas paisagens, indicando a necessidade de um ambiente 
propício, com certo tipo de diversidade de espécies vegetais nesses lugares. 

  TABELA. Abelhas sem ferrão e seus locais de ocorrência  
 

ABELHA 
Ka’areté 

mato alto de 
terra firme 

Kofet 
capoeira  

Yapopet 
mata de 
várzea  

Ju 
campo 

Ko 
roça 

Jataí x x   x 

Mandaguari x x x   

Borá x x x x  
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Observa-se que há uma preferência  das abelhas pelo Ka’areté (mato alto de 
terra firme) e uma menor incidência delas em áreas alteradas como o Ko (roça).  

Os Kaiabi conhecem as espécies vegetais que as 
abelhas utilizam para nidificação (por exemplo, 
canelão, arapari, itaúba, buriti, jatobá e peroba). 
Também sabem indicar algumas espécies importantes 
para a alimentação das abelhas (por exemplo, café-
bravo, crendiúva, jacareúba, inajá, buritizinho e ipê-amarelo). 

 

 

 

 Se uma abelha produzir cinco gramas de mel por ano, então, para 
produzir um quilo de mel, ela precisará 
visitar aproximadamente 5 milhões de 
flores. 

 Sabe-se muito pouco sobre as espécies de 
árvores utilizadas para nidificação pelas 
abelhas sem ferrão e sobre o impacto 
causado por alterações dos hábitat nas suas 
populações. 

 Em agosto de 2004, o Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (CONAMA) aprovou a 
Resolução 346, definindo normas para o 
manejo de abelhas sem ferrão; o Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) atua na regulamentação da criação e do 
comércio de abelhas nativas. 

 A criação de abelhas nativas combina perfeitamente com a 
agroecologia, principalmente em agroflorestas (sistemas de produção 
agrícola que buscam imitar a floresta). 

 A abelha Irapuá (Trigona spinipes) é uma espécie que costuma cortar os 
botões florais de várias plantas, principalmente dos citros (laranja, por 
exemplo), utilizando-se desse material para a construção do ninho. 

VOCÊ  SABIA?"

- 5º ano 
Profa. Jussara 
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SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"
 

a. Verifique a influência da temperatura, condições de tempo e hora do 
dia na visita dos diferentes insetos às flores. Considere também a época 
ou estação do ano. 

b. Registre a freqüência e a preferência. Marque quais as plantas mais 
visitadas. Você poderá contar, por exemplo, o número de abelhas em 
cada três minutos de observação, ou mesmo o número total de insetos, 
tendo assim uma estimativa da diversidade de animais  que procuram a 
planta como fonte alimentar.  

c. As flores de berinjela, por exemplo, precisam de uma polinização por 
vibração (buzz) para liberar o pólen. Este comportamento, exibido 
pelas abelhas nativas, não é apresentado pelas abelhas africanizadas. 
Pesquise quais as plantas de sua região que dependem de vibração. 

d. Biomas são grandes ecorregiões geográficas com condições ambientais 
específicas que determinam a flora e fauna típicas dessa região. 
Pesquise a qual bioma pertence a sua terra. 

e. Para compreender melhor como as dinâmicas de floração acontecem, 
pesquise o calendário anual de escalonamento de floradas que ocorrem 
na sua terra ou região. 

 

Nome 
Indígena 

Nome 
Popular 

F L O R A Ç Ã O  –  Meses do ano 

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

              

              

              

              

              



 

 

 

 

Diversidade e  
Diferenças 

 

4 



Região Sul 
Mandaçaia 
Manduri 
Guaraipo 

Jataí  
Tubuna 

Mirim-preguiça 
Irapuá 

Guiruçu 
 

 

 

Região Sudeste 
Mandaçaia 
Guaraipo 
Tujuba 

Manduri 
Jataí  

Guarupu 
 

 

 

Região Centro-Oeste 
Jandaíra potiguar 

Manduri 
Uruçu-boca-de-renda 
Uruçu-boca-de-ralo  

ou Bugia 
Jataí  

 
 

 

Região Nordeste 
Uruçu 

Manduri 
Rajada 

Jandaíra 
Jupará ou  

Tiúba 
Urucu-nordestina 

 
 

 

Região Norte 
Uruçu-boca-de-renda 

Jandaíra amarela 
Uruçu-boca-de-ralo 

Taquaruçu 
Canudo 

Uruçu-boi 
Jupara 

Moça-branca 
Borá 

 
 

Adaptado de  Kerr et al. (1996) e Lopes et.al. (2005). 

MAPA DAS 
ESPÉCIES 



 

4  Diversidade e 
                   DIFERENÇAS 

Os meliponíneos constituem importante grupo de 
abelhas nativas, representadas no Brasil por mais de 
192 espécies. No Rio Grande do Sul, já são mais de 20 

espécies catalogadas. 

 Os MELIPONÍNEOS 

   Os meliponíneos, conhecidos por “abelhas 
indígenas sem ferrão”, são encontrados na América do 
Sul, América Central, Ásia, Ilhas do Pacífico, Austrália, 
Nova Guiné e África. Atualmente considera-se que 
existam ao redor de 400 espécies. Elas estão subdivididas 
em duas tribos: Meliponini, formada apenas pelo gênero 
Melipona, encontrado exclusivamente na região 
Neotropical (América do Sul, Central e Ilhas do Caribe); 

Trigonini, que agrupa um grande número de gêneros, distribuído de forma 
mais ampla (Trigona, Tetrágona, Plebeia, etc.). 

Três espécies de meliponíneos são manipuladas nas Américas, mais 
que qualquer outra espécie de abelhas deste continente: A abelha xanan-
cab  (Melipona beechei), do México,  
a tiuba (Melipona compressipes), do 
Maranhão e a uruçu (Melipona 
scutellaris), do Nordeste. Os 
indígenas das três regiões as  
domesticaram e, no Brasil, tanto no 
Maranhão como no Nordeste, as 
selecionaram para maior produção 
de mel. 

LEITURA de TEXTO "

Das espécies de meliponídeos 

conhecidas no Brasil, 
aproximadamente cem estão em 

risco de ext inção. M uitas espécies 
ainda não foram estudadas e suas 

característ icas biológicas são 
desconhecidas, embora colônias 
de diversas espécies tenham sido 

destruídas com as alterações 
promovidas pelo ser humano no 

ecossistema natural.  
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  Meliponas e Trigonas  
Exemplos de abelhas pertencentes às duas grandes tribos: 

MELIPONAS TRIGONAS 

Mandaçaia 

Melipona quadrifasciata 
anthidióides 

Jataí  

Tetragonisca  
angustula 

Manduri 

Melipona marginata 

Tubuna 

Scaptotrigona bipunctata  

                  Guaraipo 

                   Melipona bicolor 

Mirim-preguiça 

Friesella schortottkyi 

                Uruçu 

                     Melipona scutellaris 

Irapuá 

Trigona spinipes 

Os grupos de Meliponas e Trigonas apresentam algumas diferenças. Dentre 
elas chama a atenção o tipo de entrada do ninho , cuja finalidade é proteger o 
abrigo e orientar as abelhas. As meliponas são abelhas grandes, que chegam a 
medir um centímetro e meio, constroem a entrada do ninho com barro puro  
e/ou própolis, moldando-a em forma de sulcos ou estrias. Já as trigonas são 
abelhas pequenas e, para a entrada do ninho, utilizam materiais diversos 
(própolis, cera, barro, brotos de árvores, lascas de madeira, etc.), moldando essa 
entrada sem formato definido. 

Apesar de comparti-
lhar características que as  
fazem semelhantes, há 
outras que permitem distin-
guir com precisão as espé-
cies do gênero Melipona  
dos gêneros restantes. A 
tabela a seguir apresenta 
algumas diferenças.  
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OGNKRQPC"" P’Q/OGNKRQPC""

Abelhas robustas com asas que não 
sobrepassam a longitude  do corpo.  

Abe lhas finas com asas que sobrepassam a 
longitude do corpo.  

Entrada do ninho achatada, de barro, 
com um simples buraquinho com 
estrias radiais.  

A entrada do ninho é um tubo de cera com 
diâmetro e longitude variáve is.  

Ninhos fe itos de resinas e  barro.  
Sempre são cobertos.  

Os ninhos geralmente são fe itos de cera. 
Podem ser cobertos, expostos ou 
parcialmente expostos.  

Não há favos reais. Todos são do 
mesmo tamanho e  forma.  

Os favos reais são maiores que dos machos 
e das obre iras. Localizam-se na região 
periférica da colméia.  

A rainha é  de terminada 
geneticamente .  

A rainha é  de terminada pela qualidade  de 
alimento consumido.  

 

Os Guarani Mbyá possuem ampla informação acerca das espécies de 
abelhas. Por exemplo, a entrada dos ninhos se chama okêngua e as pipas de 

cera impregnadas de resina que dão acesso aos favos das espécies da 
subfamília Trigona, denominam-se takuãi ñachî, literalmente, órgão sexual 

masculino, devido à forma que adquirem. 

 

TIPOS DE NINHOS 

As abelhas podem construir seus ninhos em locais e substratos diversos, de 
formas e tamanhos variados, dependendo somente das necessidades reprodutivas 
de cada espécie. Assim, existem espécies que constroem ninhos escavando o solo 
ou madeira, usando cavidades já existentes, na copa das árvores, com resinas 
vegetais ou barro que coletam, ou com cera e outras substâncias que produzem 
ou encontram na natureza. 
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  Abelha JATAÍ - Tetragonisca angustula 
A abelha indígena sem ferrão 

jataí é das mais conhecidas na 
América Tropical. Vive desde 
Missiones, na Argentina, até o sul 
do México. 

Esta é uma das espécies mais 
adaptáveis em relação ao hábito de 
nidificação. Vive nas grandes e 
pequenas cidades, nas florestas 
virgens e capoeiras, nos cerrados, 
nos moeirões de cerca, nos ocos dos paredões de pedra, etc. Entretanto, em 
ambientes naturais ou pouco alterados, utiliza mais comumente ocos de árvores. 

 

KAINGANG 

Jataí. Ẽgpénh 

GUARANI 

Jataí. Jatei 
(pote de  água) 

WEENHAYEK (Mataco-noctene, Chaco-Bolívia) 

Jataí. Wosá (um dos méis pre feridos dos 
indígenas matacos) 

 
Veja algumas características citadas pelo Karai Poty, Guarani Mbyá 
da Aldeia Morro da Saudade, em São Paulo, na comparação entre 

as espécies jatei e ei guaxu.       (RODRIGUES, 2006) 

JATEI EI GUAXU (abelha grande) 

Boazinha, calma, mansinha, 
gosta mais do ser humano, 
dócil, não causa problemas, 
inofensiva, não é perigosa, 
esperta e valente. 

Brava, nervosa, furiosa, não gosta do 
ser humano, danada, esquisita, de mau 
humor, muito perigosa, perdida (vai em 
qualquer coisa) e não pensa, ataca 
qualquer um. 

Foto: Marlon Stein  
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      Outros nomes da Jataí: 

Brasil:  jataí, jati, alemãzinha 

Colômbia: angelita, virgencita 

Costa Rica: mariquita, mariola 

Guatemala: doncellita 

Panamá: virgencita, mimí 

Peru: Ramichi 

Bolívia: señorita 

Venezuela: angelita, rubita 

México: señorita 

 

  Abelha TUBUNA 
Scaptotrigona bipunctata 

É uma espécie rústica. Possui excelen-
te potencial produtivo de mel, devido ao 
volume abundante (4 a 5 litros/ano) e de 
sabor apreciado. Esta espécie é muito 
agressiva em relação a outras espécies de 
abelhas sem ferrão. A entrada do ninho 
possui forma de funil e é construída de 
cerume escuro.  

 

Brasil: Tubuna 
Colômbia: tacayá, vinagrillo, enreda, 

pedorra 
Guatemala:congo tamagas, alazán 

México: abeja chiquita, tenchalita 
Panamá: taparaca, zagaño,  

enredapelos 
Peru: irao rete 

Venezuela: pico 

Foto Parceria COMIN/CAPA 

 

Tubuna (Proj. Manduri)
www.pucrs.br/ima/promata

Foto: Parceria COMIN/CAPA 
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  Abelha GUARAIPO – Melipona bicolor 

A guaraipo distingue-se da 
guarupu, que é mais amarela. É uma 
abelha tímida, que não sai de sua 
colméia se há barulho ou vibrações nas 
redondezas. Os ninhos naturais são 
pouco conhecidos. Elas nidificam em 
ocos de árvores, a maioria das vezes na 
base dos troncos.  

 

O mel é estocado em potes de cerume, 
podendo ter de 3 a 5 cm de diâmetro, de 
acordo com o estado da colônia.  

   GUARANI MBYÁ 
          Guarykua = guaraipo 
 

 

  Abelhas MANDAÇAIA e MANDURI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: www.apacame.org.br 
Fernando Rios 

GUARANI MBYÁ 
        Mandori = Manduri 

Ocpfcèckc"- M. quadrifasciata 
www.meliponario.com.br/cdrom Manduri - M. marginata 

htpp://www.pucrs.br/ima/promata 

Na linguagem indígena significa vigia bonito 
(mandá: vigia; çai: bonito), fato este por se 
observar no orifício de entrada da colméia 
uma abelha sempre presente. 
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 CONHECIMENTO INDÍGENA 

  TUPI GUARANI 

Borá = mak’ayba: mel, resíduo amarelo, amargo, que se 
encontra nos alvéolos da colméia. 

Irapuã =  y’ra’puã =  yra: mel + puã: redondo: abelha que 
faz casa de terra, arredondada. Arapuã: abelha redonda. 

I Ira = mel RATI.  Y’ra’ti =  yra: mel + tinga: branco, claro. 
Iracema = "eíra-sema" - nascida do mel.  
Iraí = "eíra-y" - Rio do mel ou rio das abelhas. 
Uruçu = abelha grande (ira = abelha; uçu = grande). 

Mirim-preguiça 
htpp://www.fiocruz.br 

 

""KAINGANG 

Abelha africanizada. Gymũ. 
Abelha irapuá. Kusé. 
Abelha mirim. Sug me. 
Abelha preta. Mỹg sy Sá 
                      (européia). 
Abelha pequena. Ro. 
Abelha tubuna. Kunónh’. 
Abelhas do pau. Kãgjã. 
Abelha jataí. Ẽgpénh; tĩ. 

   GUARANI MBYÁ 

"""ei. 1. Mel de abelha. 2. 
Abelha. (Eiru, eixu).  

   ei guaxu. Abelha grande. 
   ei mirĩ'i. Abelha-mirim. 
   ei pytã. Abelha vermelha. 
   ei rakuaĩ axĩ. Abelha-irati. 
   ei ruxu. Mumbuca. 
   ei raviju. Mandaçaia. 
    yvy ei. Abelha-da-terra. 
    guarykua. Guaraipo 
    mandori. Manduricão 

  DENI 

""Jandaira (Rizi Tereré), Abi Itsúi.   
  Arapuá (Rizi Vaká).  
  Uruçu (Rizi Vesevi), Zumahê.   
  Abelha pimenta (Abi Kashi). 
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SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"

VOCÊ  SABIA?"

  Abelha BORÁ – Tetragona clavipes 
É conhecida popularmente por Jataizão, Vorá e Cola-Cola. 

Também é conhecida pelos índios da reserva do Xingu, onde é 
encontrada em abundância. Os índios Yudja conhecem as 
abelhas borá por Watawila, os Ikipeng (Kticao), por 
Amputxigagem, os Suiá, por Simbretx e os Kaibi, por Tapemon.  

Diz a lenda que borá significa substância amarela e amargosa encontrada nos 
cortiços dessa abelha, possivelmente por se notar grande quantidade de samora, 
saburá (pólen), que elas armazenam em seus ninhos.  

  Abelha da família dos meliponíneos, seu nome original vem do Tupi: Heborá 
(que, traduzindo, quer dizer: o que há de ter mel). As colônias são bastante 
populosas, muito agressivas. Depositam própolis sobre as pessoas que examinam os 
seus ninhos, quando suas colméias são abertas. Apesar disso, algum tempo depois, 
digamos vinte ou trinta minutos, é possível trabalhar com elas sem véu. Seu mel é 
um pouco azedo. 

FONTE: Waldemar Ribas Monteiro, membro do Departamento de 
Abelhas Indígenas da APACAME. 

 

 

 Precisa-se atentar para o fato de que muitas vezes o nome popular de 
uma abelha varia de uma região para outra, de tal forma que uma única 
espécie pode receber, em regiões diversas, denominações diferentes e, 
em outros casos, o mesmo pode estar sendo usado para designar 
espécies diferentes de abelhas. 

 

 

a. Identifique as espécies predominantes no seu território ou região. 
Pesquise os nomes indígenas e populares mais conhecidos. 

b. Classifique o grupo ou tribo (Melipona ou Trigona) a que pertencem e 
verifique quais as características principais que se destacam em cada 
espécie.  

Fonte:www.unifap.br/arley 
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Veja alguns exemplos de usos, restrições e comportamentos de abelhas, 
dentre as 27 espécies conhecidas pelos Kaiabi do Xingu, da aldeia Kwarujá:  

Nome 
indígena 

Nome 
científico  

Comportamento  Usos dos produtos  

Marumaré Scaptotrigona 
postica 

Morde e  corta o 
cabe lo, muito 
brava, produz 
pouco mel.  

Crias, mel e  pólen são 
apreciados para 
consumo. No mês de 
julho, o pólen é mais 
doce.  

Mamangairo w
asing 

Melipona 
(michmelia) 
oblitescens 

Morde e  seu pê lo 
dá coce ira, produz 
bastante mel de  
coloração escura, 
cole ta fezes de 
onça.  

O mel e  o pólen são 
consumidos. O mel é 
utilizado para tosse e 
gripe . A cera é utilizada 
na confecção de 
artesanato.  

Jatei´i Tetragonisca 
angustula 

Muito mansa, 
produz pouco mel 
e geralmente é  
encontrada em 
árvores mortas 
caídas no chão.  

Crias, mel e  pólen são 
apreciados para o 
consumo. O mel é 
utilizado como 
antité rmico e dores de  
garganta.  

Marapypit Tetragona 
clavipes 

Carrega cera na 
pata, morde e 
enrosca no cabe lo.  

Crias, mel e  pólen são 
apreciados para o 
consumo.  

Kawintaj´uu Lestrimelitta 
sp. 

Produz bastante 
mel de gosto azedo 
e espesso.  

Mel tóxico. A cera, 
quando que imada, é 
utilizada para espantar 
mosquito.  

 Adaptado de BALLESTER, 2006. 



As abelhas sem ferrão desempenham papel significativo 
na alimentação, religião, mitos, ritos, crenças e também 

na medicina de vários povos do mundo. 

 TRADIÇÃO dentro da CULTURA 

O mel nas culturas pré-colombianas tinha três 
funções principais: ingrediente principal de bebidas 
nos rituais, uso medicinal e adoçante nos alimentos. 
No antigo Michoacán, no sul do México, o chapari 
era uma bebida à base de mel. Na península de 
Yucatán, o balché e o sac-ha eram bebidas rituais das 
cerimônias maias e o leyen ou pozole era bebida 
tradicional dos lacandones de Chiapas. Todas as 
bebidas continham o mel como principal 
ingrediente; também a cera era muito apreciada para 
a produção de velas e outros adornos necessários nas 
atividades mágico-religiosas.  

Na cultura maia , a Xunan'kab (Melipona 
beecheii B.) era uma das abelhas nativas sem ferrão 
criadas na região, pois, desde muitos anos, os grupos maias do estado de Yucatán 
desenvolveram exitosamente a arte de criar abelhas, sendo que esta chegou a ser 
domesticada. Porém, quando a cana-de-açúcar foi introduzida no México, 
incorporando-se na dieta, assim como com a chegada de abelhas exóticas que 
tinham mais produção, a criação das xunan'kab foi desaparecendo. 

Também em outras partes do México se praticava a criação de abelhas sem 
ferrão. Os astecas comercializavam cera e mel. Também seus antecessores, 
os toltecas, tinham um grande apreço pelas abelhas. Eles acreditavam que 

as almas se transformavam em insetos. Portanto, haveria uma alma de 
abelha e o deus-abelha seria uma forma possível para a alma. 
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O deus do mel "AH MUCEN KAB" 
retirando mel de um ninho de 

abelhas sem ferrão. Códice 104 
Oc{c Itzá de Mayapán. 

Ilustração de Juan C.C. Medina. 
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 ETNIAS BRASILEIRAS e ABELHAS 

  KAIABI 
Para os Kaiabi, do Parque Indígena 

do Xingu, localizado ao norte do estado 
de Mato Grosso, mais particularmente 
na aldeia Kwarujá, o mel é um alimento 
muito apreciado. Se um enxame é 
descoberto durante uma expedição de 
caça e/ou coleta, seu mel é propriedade 
da pessoa que o viu primeiro. Geralmente a árvore é derrubada e aberta com o 
machado, expondo os favos de mel, que são espremidos com as mãos e colocados 
em recipientes feitos com folhas de banana brava. Se o enxame estiver 
nidificado em árvores bem grossas, eles constroem um andaime com pequenas 
árvores, ramos e cipós para a coleta do mel. Na percepção dos Kaiabi, as espécies 
de abelhas sem ferrão estão associadas ao tipo de vegetação. 

  GUARANI 
Pesquisas realizadas com Guarani Mbyá da Aldeia Morro da Saudade, 

localizada na cidade de São Paulo ( Karai Poty), mostram que eles são 
conhecedores dos insetos, incluindo várias práticas alimentares, medicina local e 
costumes religiosos. O conhecimento sobre abelhas sem ferrão é transmitido 
entre as gerações, principalmente de pai para filho, oralmente, por observação e 
tentativa de acerto e imitação (RODRIGUES, 2005). 

Afirma-se que os Guarani “semidomesticaram” a abelha e que, depois de 
utilizá-la, sempre deixam parte da colméia e das larvas. 

Quando os homens guaranis vão ao 
morro, com a finalidade de coletar mel, ficam 
atentos aos cantos e vôos de certos pássaros 
como o tangará (Chiroxiphia caudata) e o 
eichuja – bem-te-vizinho-ladrão (Legatus 
leucophaius), que indicam os lugares onde 
estão as colméias. Deste modo, a coleta de 
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mel e cera, da mesma forma que as atividades associadas à caça e à pesca,  
pertence ao domínio social masculino. Na cultura mbyá, a coleta de mel é uma 
atividade puramente masculina, na qual as mulheres só podem colaborar ou 
acompanhar, já que não é permitido irem sozinhas na selva ou mata. Depois da  
coleta, reparte-se o produto obtido, respondendo desta maneira às leis de 
reciprocidade da cultura mbyá, tão necessárias para a sobrevivência do grupo.  

  KAYAPÓ 
A profunda relação dos índios Kayapó 

com as abelhas e vespas manifesta-se pelo 
conhecimento de 56 etnoespécies (espécies 
classificadas pela etnia) de abelhas e de 
utilização de técnicas sofisticadas de manejo 
de enxames na natureza. Uma das técnicas 
utilizadas é a construção de uma plataforma 
com degraus para alcançar enxames que 
nidificam em árvores altas com troncos 
grossos. Geralmente são abertos buracos nas árvores para a extração de mel, 
deixando partes de crias, pólen e mel para o restabelecimento do enxame.  

Todos os especialistas de abelhas são xamãs. Foram eles que conceberam o 
“modelo natural” da organização social, baseando-se na observação da ordenação 
social das abelhas, vespas e formigas. Segundo a sua tradição, aprenderam a ser 
sociáveis por causa de um ancestral sábio, o wayanga, que ganhou seu 
conhecimento pelo estudo do comportamento desses insetos. 

Os índios Kayapó revelaram um conhecimento assombroso da anatomia e 
do comportamento das espécies das quais ainda 
aproveitam o mel, o pólen e as  larvas para 
alimentação; o cerume e as resinas para 
impermeabilização de canoas e confecção de 
artefatos (inclusive flechas); e mistura de abelhas 
e partes do ninho na medicina – além de, 
mitologicamente, se espelharem nestes animais 
para entender a origem e a organização da tribo. 

www.funai.gov.br 

¯pfkq"Iwclâ"tgvktcpfq"ogn"
www.revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu 
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Segundo Posey (1983), eles classificam as abelhas da 
seguinte maneira: 

• Com base no seu comportamento, quando são 
tocadas: dóceis, picadoras, mordedoras ou 
causadoras de “bolhas”; 

• Com base nas propriedades do mel: sabor, acidez, 
produção por ninho, época de colheita, etc.; 

• Com base na sua morfologia (forma ou formato); 

• Com base na estrutura do ninho (forma e tamanho do tubo de entrada; 
tamanho do ninho; quantidade de mel por ninho, etc.) e sua localização 
(na terra, na árvore, em casas de cupim abandonadas, etc.). 

 
 

 A abelha extrai seu alimento das flores e vive em perfeita organização 
social. Por isso, tornou-se um símbolo de pureza e disciplina. Simboliza 
pureza (por ser um animal que vive entre as flores), disciplina (devido à 
organização exemplar das colméias), trabalho (pela atividade incessante 
das abelhas operárias) e realeza (o poder exercido pela abelha rainha é 
reconhecido e respeitado por todas as outras). 

 

 

 

a. Identifique como sua etnia realiza a obtenção de mel na mata. Como 
são localizados os ninhos e quais os cuidados que se têm com eles. 

b. Descreva as várias utilidades que têm as abelhas e seus produtos na 
vida da sua comunidade. Analise se o seu comportamento e a forma de 
organização influenciam no jeito de ser da sua etnia.  
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Segundo uma antiga lenda indígena 
dos SATERÉ-MAWÉ, quando Anumaré 
Hit foi para o céu para transformar-se 

no sol, ele convidou sua irmã 
Uniawamoni a segui-lo.  

Ela decidiu ficar na Terra sob a forma 
de uma abelha para poder ajudar os 

índios Sateré-Mawé a cuidar das 
florestas sagradas de guaraná. 

 

Josmar Fevereiro 
 http://jofevereiro.blogspot.com 

//sergiobastos.wordpress.com 



Mitos e lendas confirmam que o mel e as abelhas sempre 
ocuparam um lugar muito importante na vida cerimonial 

e no pensamento religioso dos índios. 

 O VALOR RITUALÍSTICO 

As comunidades indígenas 
costumam levar uma vida cerimonial 

marcada por festas e rituais que 
movimentam as tribos e atraem 

“parentes” de outras aldeias. 

Muitos desses eventos e rituais 
têm se utilizado do mel, da cera e das 

próprias abelhas. 
 

  OS KAINGANG 
Além de alimento, o mel também fazia parte da cultura 

Kaingang, sendo produzida uma bebida à base de mel e 
água, chamada kiki, a qual era utilizada na realização da 
festa com o mesmo nome. O ritual do Kiki exprime a  
cosmologia Kaingang, rememorando a criação da sociedade 
Kaingang e o culto aos mortos. Acontecia no início do 
inverno. Porém, a preparação da festa demorava alguns 
meses porque implicava coleta de mel. Isto significava que 
os preparativos começavam já em meados do outono, época 
de abundância de alimentos e de melgueiras cheias. 

Para a realização desta festa era necessária a presença 
dos rezadores – kuiã  (xamã) – muito especializados, donos  
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de orações poderosas. Eles dirigiam toda a preparação do ritual: a designação 
dos péin para coletar o mel, a derrubada de um pinheiro para fazer o konkéi, 
em que se fermentava a bebida. A preparação da bebida com água, mel e, às  
vezes, milho, resultava numa espécie de cerveja – o kiki. 

Atualmente, na falta de mel, o kiki foi adaptado para uma 
mistura de água, açúcar e cachaça. 

  XOKLENG 
O MON - bebida típica dos Xokleng 

A maior festa dos Xokleng acontecia por ocasião da furação dos lábios dos 
meninos (ritual de iniciação dos jovens), quando as várias comunidades se 
reuniam, comemorando com danças e muita bebida feita à base de mel, água e 

xaxim – o mon. Porém, este ritual desapareceu com o 
aldeamento. 

  GUARANI MBYÁ 
Na cerimônia do Ñemongarai da cultura Mbyá, em 

Misiones/Argentina, o mel constitui um dos elementos 
fundamentais para a realização do ritual, correspondendo ao 

domínio masculino consegui-lo, assim como a colheita do milho é de domínio 
feminino.  

Esta celebração é a mais importante na cultura mbyá, ou, pelo menos, é a 
que perdura com maior força. Realiza-se no final da estação de ára pyau, 
correspondente ao último mês do ano. Nesta cerimônia se celebra o 
amadurecimento dos frutos, tanto da selva como das roças, que são abençoados 
ou purificados através da fumaça do tabaco, 
inclusive as sementes de milho (que irão semear), 
assim como a primeira colheita obtida de todos 
os produtos cultivados.  

O ritual se realiza no opy (casa de reza) e 
toda a comunidade participa, realizando-se 
também, por intermediação divina, a colocação 
do nome nas crianças (batismo).  
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Os quatro elementos necessários para 
realizar o Ñemongarai são: 1) o milho, já 
elaborado nas tortas de farinha chamadas de 
mbojape e 2) os punhados de erva-mate (que 
correspondem às mulheres); 3) os frutos do 
guembe (goimbé) e 4) o mel (que corresponde 
aos homens).  

        O mel utilizado na celebração deve provir 
preferencialmente das abelhas jataí ou mandori, já que são consideradas ei ete, 
quer dizer, “méis genuínos ou verdadeiros”. Se não for possível encontrá-las, 
pode ser utilizado mel de outras espécies como a ei ruchu e eira  viju. O mel da 
europa (Apis) nunca é utilizado nas cerimônias religiosas por considerar-se esta  
abelha não autóctone e porque se acredita que esta abelha não foi criada por 
Ñande Ru Pa Pa (a máxima divindade), mas pelos brancos. 

  GUAJAJARA  
  Os Guajajara são um ramo dos Tenetehara que vivem no Maranhão; o outro 
ramo, os Tembés, vivem no Pará. 

Os Guajajara da Aldeia Funil, 
localizada na Reserva Araribóia, no 
município de Amarante (a 674 km de 
São Luís), estão resgatando um destes 
rituais relacionados ao mel: a “Festa do 
Mel”, que a aldeia não realizava há 
bastante tempo. A festa dura 
praticamente um mês. Nesse período, os 
índios da aldeia anfitriã e das que 
participam da festa saem à procura do 
mel, que é “religiosamente” armazenado no local onde é feito o cerimonial. 

  CHONTAL 

Para os Chontal de Nacajuca, Tabasco (México), as abelhas sem ferrão têm 
um valor religioso importante, sendo consideradas benditas. 

http://webradiobrasilindigena.wordpress.com

Hguvc"fq"ogn - Povo Guajajara Tentehar 
Aldeia Araribóia – MA   //static.flickr.com 



 64 

  UWA 
Os Uwa, também conhecidos 

como Tunebo, são um povo 
localizado ao redor da Serra Nevada 
do Cocuy, na Cordilheira Oriental 
colombiana.  

Os mitos cantados são celebra-
dos durante as quatro estações do 
ano regidas pelo movimento do sol: 
1) estações da colheita, 2) das sementes, 3) da semeadura e 4) da florescência.  

Na mitologia Uwa, as abelhas sem ferrão são "as filhas do Sol", e a festa é 
celebrada na estação seca (que simboliza as sementes, a gestação e os 
intercâmbios), marcada pelo solstício de dezembro. Os Uwa associam o seu 
universo com a vida e a organização das colméias das abelhas sem ferrão. 

  KAIAPÓ 
Segundo a crença Kaiapó, Bepkôrôrôti é o nome dado ao 

espírito de um velho xamã que se torna furioso se a comida 
não é distribuída na tribo e que possui uma preferência 
especial por mel. Bepkôrôrôti lança raios e trovões para 
destruir as pessoas gananciosas. De certa forma, a crença nesse 
espírito acaba possuindo uma dupla função: encorajar a 
distribuição de alimentos na tribo e, também, proteger as 
abelhas, uma vez que ele estimula a preservação das colônias. 

  YORA/YAMINAHUA 
   Os índios Yora/Yaminahua, da Amazônia peruana, atribuem a 
origem de dores no coração e dores epigástricas ao espírito da abelha 
mangangá.

Maria Ignez Cruz Mello, 1999.
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  MAIA 
Os Maias yucatecos, entre o México e a 

Guatemala, realizam um ritual para 
abençoar as abelhas – u hanli cab. Inclusive,  
acreditam em Ah Muzencab, um deus 
encarregado de cuidar do céu, cujo nome 
significa o que protege ou cuida do mel.  

Também se tem a crença de que quando 
uma pessoa que costumava criar as abelhas 
morre, estas poderão ir embora, caso o seu 
herdeiro não as avisar da morte e comunicar 
que agora ele as cuidará. Segundo os yucatecos, 
as abelhas precisam saber quem as atenderá. 

 

  O mito do “vamos embora” 
  e do “mel de Abreu” 

É do saber popular o mito segundo o qual se diz 
que quem ingere o mel de certa abelha indígena sem 
ferrão fica com tontura, como que embriagado, e, 
passando mal, acaba perdendo o rumo. Contudo, isso 
somente acontece se o melador disser aos seus 
companheiros: vamos embora ou vamos imbora. O 

melador entendido 
sabe que, se, depois 
de ter saboreado o 
mel dessa espécie, pronunciar essas  
palavras, eles se perderão e poderão 
não encontrar o caminho de volta. 

www.proyanomami.org.br 
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SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"

 

 

 O principal inimigo das abelhas é o ser humano, que devasta o 
ambiente onde elas vivem na natureza. 

 No mito Kaingang sobre a criação, ‘Kajrukre’ fez os animais úteis, entre 
eles, as abelhas. 

 

 

 

 

a. Pesquise se em sua etnia existe alguma festa ou algum ritual em que 
se utiliza as abelhas e o mel. 

b. Pesquise algum mito ou alguma lenda sobre as abelhas nativas. Caso 
não encontre nenhuma, crie uma história e faça a sua apresentação. 
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  Composição química dos méis: 
Mel de abelha comum (Apis) e de Jataí (Trigona): 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO       JATAÍ   Abelha Comum 

Água 20 a 30% 17,7% (12,7 a 27%) 

Sacarose 0% 10% 

Dextrose Glicose 45% 34% (24,7 a 36,9%) 

Magnésio 570 ppm 130 ppm* 

Ferro 6 ppm 2 ppm 

Outros elementos quí micos 10 ppm 2,3 ppm 

Enxofre 125 ppm 83 ppm 

Cálcio 570 ppm 130 ppm 

Potássio  3,2 ppm 0,97 ppm 

* ppm = partes por milhão 
      Fonte: Centro Ecológico - Projeto 

        AgroFloresta - FNMA / ECOVIDA 
 



O mel sempre foi valorizado por suas propriedades 
medicinais e por ter sido, no passado, praticamente 
a única fonte de açúcar disponível. 

 NOSSO ALIMENTO – O NOSSO REMÉDIO 

Muitos povos ainda se servem do mel de abelhas nativas sem ferrão por ser 
uma fonte de nutrientes muito rica para a alimentação. Na sua coleta, larvas,  
mel, pólen, própolis e cera são utilizados para diversas necessidades.  

Encontramos relatos, por exemplo, de que os Asteca, do México, 
consumiam insetos assados, fervidos, em molhos, fritos ou como condimentos.  

Não é demais lembrar que o mel é um dos alimentos favoritos dos 
Yanomami. O chamado buu é coletado principalmente de abelhas e vespas.  
Existe também o costume de consumir mel junto com cera, abelhas adultas, 
ovos, larvas, pupas e pólen presentes na colméia. As larvas e o pólen são 
particularmente fontes de proteínas valiosas, e o pólen também tem uma alta 
concentração de vitaminas. 

Assim, podemos encontrar situações similares junto aos povos Guarani, 
Enawene-nawe, Kaiapó, etc. Por exemplo, o 
povo Kaiabi, da aldeia Kwarujá, faz uso de 
onze etnoespécies (espécies classificadas pela 
própria etnia) na sua alimentação cotidiana. 
Geralmente os Kaiabi consomem as crias nos 
locais onde os enxames são explorados e, 
caso sobrem, são levadas às suas residências 
para consumo posterior. 
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O mel é um alimento rico 

em energia e tem substâncias 

que ajudam no equilíbrio dos 

processos biológicos do corpo 

humano. S ua composição inclu i 

minerais como cálcio, cobre, 

magnésio, fósforo, potássio e 

zinco, além das vitaminas A, do 

complexo B, C e D, embora estes 

em menores quant idades.  
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  O MEL na CULTURA 

Segundo os mbyá, no inverno, o mel 
das abelhas do gênero pynguaréi e 
mandori se torna azedo; os indígenas o 
denominam ei tai. Também o mel da 
evora apresenta um sabor amargo, ei ro. 
Nesta temporada, as abelhas nativas 
deixariam de produzir mel. 

Entre os Xucuru Kariri, no estado de Alagoas, as crianças se alimentam do 
queixa, equivalente a um refrigerante. Esta bebida é uma garapa feita com 
rapadura ou mel de abelha. 

DIMINUIÇÃO DO SEU CONSUMO 

A diminuição da utilização do mel das abelhas sem ferrão começou a partir 
do aumento do desmatamento e do crescimento das abelhas européias (Apis 
mellifera), cuja produção massiva de mel acabou substituindo em grande parte 
os sistemas tradicionais. Paralelamente, a introdução da cana-de-açúcar e seu 
consumo generalizado contribuíram ainda mais para o abandono dessa atividade 
(com abelhas sem ferrão) e nas mudanças alimentares dos povos indígenas. 

Hoje, o mel, infelizmente, está sendo substituído por muitos povos 
indígenas pelo açúcar branco. O uso contínuo e descontrolado de açúcar, sal, 
óleo de cozinha e o abandono gradual de produtos típicos que deram espaço nas 
roças para a produção de alimentos como soja, arroz e outros, já causam 
impactos na soberania alimentar de muitas populações indígenas. Além disso,  

estão aumentando os casos de diabetes e 
obesidade em decorrência de mudanças na 
forma de alimentação e de alterações culturais. 
O grande diferencial do mel produzido nas 
áreas indígenas é a qualidade assegurada pela 
diversidade de floradas da floresta, das quais as 
abelhas recolhem o pólen para produzir o mel 
e que garantem uma enorme variedade de 
aromas. 

A Kaingang Cenilda, oferecendo mel de 
abelha jataí aos seus netos (T.I. Guarita, RS) 
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 Todo o  mel pode ser consumido? Já no século XVI, o padre Anchieta  
relatava sobre a existência de mel venenoso:  

Há, porém, como disse, muitas 
espécies de mel, mas as que os índios 
chamam "Eiraaquãyeta", mel de 
muitos buracos, porque as abelhas 
fazem muitas entradas na colméia. 
Logo que se bebe este mel, toma todas 
as juntas do corpo, contrai os nervos, 
produz dor e tremor, provoca vômitos 
e destempera o ventre. 

 

  MEL DE JATAÍ 

Dentre as trigonas, a jataí produz o mel de sabor mais apreciado, 
e considerado como tendo atribuições terapêuticas nos tratamentos 
dos olhos (oftálmicas) e moléstias dos pulmões. 

O mel tem sido utilizado na alimentação, como antisséptico, 
como conservante de frutas e de grãos e até para embalsamar, devido 
à sua ação antiputrefante. Tem também efeito bactericida (que mata 

as bactérias). No ninho, o mel de jataí, quando maduro, é envolvido por potes 
ovais, mais ou menos esféricos, medindo 
cerca de 1 cm de diâmetro cada um.  

PROPRIEDADES 
  Ação dinamogênica (resistência do 

organismo); 
  Ação ligeiramente aperitiva (apetite); 
  Ação febrífuga (abaixa a febre);  
  Ação sedativa (calma a dor, tranqüiliza); 
  Suplemento alimentar (complemento); 
  Antisséptico (impede a infecção); 
  Digestivo e laxativo (digestão e 

purgante); 
  Diurético (facilita urinar); 
  Antianêmico (combate a anemia).

POSOLOGIA 
* Adultos: uma colher de sopa 

três vezes ao dia.  
* Crianças: (menores de 5 anos)    
  uma colher de chá três vezes 

ao dia. 
- Quando o mel é tomado puro, 

deve-se ingeri-lo 
vagarosamente e em pouca 
quantidade de cada vez. 

 

//ArtesanatodoMel.com –  
Marcelo Massarellacel 
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 VALOR MEDICINAL do MEL 
Os Pankararé mantêm uma forte 

interação com as "abéias", etnocategoria 
representada pelas abelhas e vespas, cujos 
produtos são de importância significativa 
na economia, religião e medicina desta 
etnia. Os méis são importantes, especial-
mente os das abelhas sem ferrão, os quais 
são recomendados para o tratamento de diabetes, bronquites, micoses orais, 
gripes, dores de garganta e até impotência. Também são usados como 
vermífugos e considerados um antiveneno contra mordeduras de serpentes e de 
cães raivosos.  

A terapia em animais também é um recurso empregado pelos 
Pankararé em suas práticas de medicina etnoveterinária. Por 

exemplo, um pedaço do ninho da abelha irapuá é colocado na água, 
sendo esfregado até dissolver-se. Depois se usa esta água para 

banhar um cachorro para eliminar as pulgas e curá-lo da sarna. 

Os Pankararé também assam as larvas de abelhas (Apis mellifera) e 
vespas (Polybia sericea) em seus favos, depois as extraem com pequenos 
gravetos e as comem puras ou misturadas com farinha de mandioca. Eles 
afirmam que a qualidade do mel depende do tipo de árvore na qual a colméia 
foi construída, da idade da colméia e do período de floração. Os indígenas 
podem comer larvas e pupas no próprio local de coleta do mel ou levarem-
nas para as mulheres e crianças (COSTA-NETO, 2003). 

Vale registrar que os produtos do tratamento com insetos são prescritos 
pelo Caecó  ou curador da aldeia, que aprendeu as propriedades curativas 

dos produtos naturais com os “encantados”, os quais são entidades 
sobrenaturais percebidas como guardiães dos recursos naturais. 

Na medicina praticada pelos Kaiapó, as abelhas constituem um dos 
recursos mais importantes: Diferentes méis possuem diferentes 
propriedades medicinais e são usados para várias doenças. Pólen, larvas e 
pupas também possuem qualidades medicinais. A fumaça, produzida por 
diferentes ceras, é um tratamento importante e poderoso com que são 
banhados os pacientes, ou para quem os inala (POSEY, 1983).
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  Ainda tem mais...  

No período pré-colombiano, na cultura Maia, 
além do mel adoçar suas bebidas, os maias o 

utilizavam como remédio em múltiplas doenças, 
inclusive para dores durante a gestação e debilidade 
geral depois do parto; suas propriedades medicinais 
o fizeram indispensável dentro da farmácia maia. 

Na atualidade, os Kaiabi são uma das etnias 
que também faz uso dos méis das espécies de 
abelhas jataí e a mamangairowasing  [Melipona 
(michmelia) oblitescens] como medicinais. 

Em Honduras, América Central, o mel de jataí é usado 
como um ungüento para problemas nos olhos. 

Na Argentina, os xamãs Guarani utilizam desde a 
antigüidade o apreciado mel de jataí para a cura e o 

tratamento de diversas doenças oculares, como catarata, e 
sobretudo, em nível respiratório, para o tratamento de asma. 

No estado de Alagoas, estas abelhas são comprimidas entre os dedos, e as 
gotas do líquido resultante são derramadas nos olhos para tratar problemas 
oftalmológicos, como a catarata  (LAGES FILHO, 1934). 

Dentre as inúmeras propriedades 
medicinais atribuídas ao mel, várias vêm 
sendo comprovadas por trabalhos científicos. 
De acordo com essas pesquisas, sua atividade 
microbiana parece ser o efeito medicinal 
mais ativo. Propriedades anti-sépticas, anti-
bacterianas, fungicidas e cicatrizantes 
também são ações confirmadas. 

www.cuencarural.com 
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   VALOR TERAPÊUTICO DO PÓLEN 

O pólen possui alto valor protéico 
(composição rica em aminoácidos) e 
vitamínico, que lhe confere alto valor 
nutricional. Foram constatadas algumas 
curas, como de doenças de próstata, anemia, 
estresse, fadiga, regulagem do funciona-
mento intestinal, ação protetora do sistema 
circulatório do sangue, melhorias na visão 
noturna e vários casos de redução com 
normalização dos níveis de colesterol e 
triglicerídeos no sangue, não apresentando 
contra-indicações para o seu uso. 

 

O PRÓPOLIS 
Própolis é uma substância resinosa obtida pelas 

abelhas através da coleta de resinas da flora (pasto 
apícola) da região e alterada pela ação das enzimas 
contidas em sua saliva. A cor, o sabor e o aroma do 
própolis variam de acordo com sua origem botânica. 

Seria então um tipo de cera – extraída da polpa 
das árvores – com a qual as abelhas recobrem a entrada 

de suas colméias, a fim de protegê-las contra fungos e bactérias, e que tem 
propriedades antibióticas e fungicidas.  

USO NA COLMÉIA 

É utilizada pelas abelhas de diversas 
formas: 

 Para proteger a colméia  de intrusos e 
do frio, mantendo a temperatura 
ideal para suas crias, fechando frestas 
e diminuindo o tamanho da entrada; 
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 Para desinfetar o interior da colméia e os alvéolos onde a 
abelha-rainha faz a postura dos ovos; 

 Quando um intruso é abatido e não pode ser retirado do 
interior da colméia, as abelhas o cobrem com própolis, 
evitando que sua putrefação contamine o ninho. 

 

USO PELO SER HUMANO 

O própolis possui diversas propriedades 
biológicas e terapêuticas. Hoje o própolis é 
utilizado com maior freqüência na prevenção e 
no tratamento de feridas e infecções da via 
oral, também como antimicótico (contra os 
fungos) e cicatrizante. Estudos mais recentes 
indicam eficiente ação de alguns de seus 
compostos ativos como ação imunoestimulante 
e antitumoral. 

 

 

 

www.elmundo.es 

SAIBA  

A PRODUÇÃO DE MEL 

Jataí De 0,8 a 1,4 litros 

Tubuna, 
Mandaçaia, 
Guaraipo e 

Manduri 

De 2 a 5 litros 

* Dependendo da  
espécie, forma de 

criação e das floradas 
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VOCÊ  SABIA?"

 
 

 

 

SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"

 

 

 A abelha-limão (Lestrimellita) tem o hábito de roubar 
alimentos de outras colônias. 

 Investigações de laboratório comprovaram a crença 
tradicional de que o mel de jataí possui propriedades 
antimicrobianas. 

 O mel produzido pela abelha jataí é composto essencialmente de 
levulose (frutose), que é um açúcar natural das frutas. 

 

 

 
a. Pesquise o uso do mel e dos derivados de abelhas que são 

utilizados na culinária (alimentação) da sua comunidade. Destaque 
em que momentos e/ou época isto acontece. 

b. Entreviste pessoas e/ou famílias a respeito de abelhas, mel, 
própolis, pólen e cera, utilizados em tratamentos e cura de 
doenças. 

c. Faça uma discussão sobre o porquê do mel ter alto valor alimentar 
e curativo. 

d. Analise e relacione os diferentes tipos ou qualidades de mel com as 
diferentes espécies de abelhas e seus hábitos e comportamentos. 

e. Analise se a substituição do mel e o aumento do uso dos produtos da 
cana-de-açúcar trouxeram benefícios ou prejuízos para a saúde da 
sua comunidade. 

 



 

 

 

Alerta! 
Perigo de Extinção 

8 



 
Nome tradicional 

 
Nome científico 

CAT EGORIA  
de AMEAÇA 

GUARAIPO Melipona bicolor  Vulnerável 

MANDURI Melipona marginata Vulnerável 

MANDAÇAIA Melipona quadrifasciata Em perigo 

MIRIM Plebeia wittmanni Em perigo 

 

Atualmente no estado de Rio Grande do Sul são 
conhecidas aproximadamente vinte espécies de 

me liponinas, das quais quatro já estão 
ameaçadas de extinção. 

.  

Foto Luciano Costa
//mel.cpatu.embrapa.br

Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul
http://www.fzb.rs.gov.br/downloads/fauna_ameacada.pdf



 

Ações do ser humano vêm causando o declínio 
populacional e de diversidade de 

polinizadores naturais. 

 CAUSAS DO DECLÍNIO 

 Sem fazer alarde nem deixar pistas, abelhas de diversas regiões do 
planeta estão desaparecendo. Os cientistas estão correndo atrás de uma 
resposta, mas ainda não conseguiram passar de hipóteses. Talvez seja a 
intoxicação por inseticidas – cada vez mais usados na agricultura –, talvez 
a infecção por vírus e ácaros. Diante do mistério, não se descarta nem 
mesmo a influência de lavouras transgênicas, o aumento da incidência de 
raios ultravioletas e a radiação dos telefones celulares. 

As populações de abelhas silvestres têm sido 
reduzidas drasticamente, devido à eliminação de suas 
fontes de alimento e locais de nidificação, pela 
ocupação intensiva da terra pela agricultura e 
urbanização e pela intoxicação com pesticidas. A 
redução das populações de abelhas, por sua vez, pode 
levar à diminuição da produção de frutos e sementes de 
plantas cultivadas e nativas. 

 

8      Alerta! 
               Perigo de EXTINÇÃO 
LEITURA de TEXTO"
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 COMPREENDENDO melhor o PROBLEMA 

 O problema é complexo, porém, basicamente, podemos destacar alguns 
fatores provocados pelo ser humano que estão ocasionando modificações 
do hábitat (lugar ou ambiente natural) necessário para a vida das abelhas 
nativas sem ferrão. 

  Impactos e modificações 

1. Falta de fontes de alimento para as abelhas. 

2. Falta de locais de nidificação para as abelhas. 

 
a) DESTRUIÇÃO DE AMB IENTES 

Algumas causas: 
 Desmatamento e queimadas; 
 Plantio de extensos maciços 

florestais homogêneos; 
 Implantação da monocultura 

através da agricultura e da 
pecuária. 

 
Alguns efeitos: 

 Fragmentação do hábitat; 
 Os meliponíneos não 

conseguem escapar das queimadas porque suas fêmeas não podem 
sair do ninho devido ao grande desenvolvimento de seu abdome. 

 
 
b) COMPETIÇÃO COM OUTRAS ESPÉCIES 

Algumas causas: 
 A introdução de espécies exóticas (como 

por exemplo, a Apis melifera); 
 O ser humano (a urbanização e os 

meladores). 
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Alguns efeitos: 

  As abelhas são consideradas as 
principais polinizadoras. Entretanto, a 
introdução de espécies exóticas (como 
no caso da Apis) pode resultar no 
declínio populacional dos polini-
zadores nativos e na diversidade dos 
mesmos, pois, estas espécies exóticas 
ocupam os espaços das abelhas sem 
ferrão. Espécies invasoras não têm 
predadores naturais e se multiplicam 
rapidamente. São fortes, tipicamente 
agressivas, e controlam o ambiente que 
ocupam, roubando espaço das espécies silvestres e competindo com elas por 
alimento (ver depoimento à página 117). 

  Muitos meleiros, sem conhecimento, ao retirar o mel, praticamente 
destroem as colméias que estão em ocos de árvores, de forma que as abelhas 
têm muito trabalho para refazer suas moradias e produzir novamente, 
prejudicando a sua sobrevivência e podendo até matar a colônia. 

Em Mamirauá, AM, não obstante a proibição de caça, os macacos 
uacaris estão diminuindo em número. A razão foi fácil de ser 

encontrada: três espécies de abelhas grandes e boas produtoras de 
mel – uruçu-boca-de-renda, uruçu-boca-de-ralo e uruçu-amarela – 
são polinizadoras de centenas de variedades de árvores frutíferas. 

Porém, as populações indígenas e ribeirinhas daquela área coletam 
mel para servir como remédio e “mezinha”. Não consideram 

agressão à natureza derrubar um tronco de árvore que tenha uma 
colônia; essa colônia é aberta, sendo o mel, o geoprópolis, a geléia 

real, as larvas e pupas utilizados como remédio. O que não é 
utilizado é jogado fora e comido pelas formigas. A conseqüência 

ecológica, imediata, é a diminuição da polinização, da fecundação, 
de frutos e da quantidade destes disponíveis para os uacaris.

6º ano 
Profa. Jane Tolotti 
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c) CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE 

Algumas causas: 
 Uso abusivo de agrotóxico 

(por exemplo, inseticidas). 
 
Alguns efeitos: 

 Intoxicação; 
 Morte. 

 
 

              A advertência de Einstein 

O físico Albert Einstein disse 
que, se as abelhas 
desaparecessem, a humanidade 
seguiria o mesmo rumo. A razão 
é muito simples: sem abelhas 
não há polinização, e sem 
polinização não há alimentos. 

 

 

Nessa inter-relação, ao modificar 
negativamente o ambiente das 
abelhas, acabamos também 
prejudicando a sobrevivência de 
outras espécies que dependem delas, 
ou seja: 

 
 A BIODIVERSIDADE  
     fica AMEAÇADA! 



 83  

 

  PENSANDO algumas SOLUÇÕES 

 No Brasil, a conservação de árvores 
como locais de nidificação é crucial 
para a sobrevivência das abelhas sem 
ferrão em ambientes naturais. Portanto, 
é de suma importância estimular 
programas de conservação e recupe-
ração de áreas degradadas através da 
preservação e promoção do plantio de 
espécies arbóreas nativas, que são as  
mais apropriadas para comporem listas 
de programas de compensação 
ambiental. A compensação ecológica é 
obrigatória para certos projetos que, 
através de suas atividades, destroem os 
ambientes naturais. Essa compensação 
pode estar na forma de reflorestamento 
das áreas afetadas ou em outras formas 
de melhorar a qualidade do ambiente. 

 

  Hoje em dia é possível desenvolver a meliponicultura  em combinação com os 
saberes locais e tradicionais e com as especificidades culturais de cada etnia. Já 

existem técnicas de manejo como: 

 Captura, usando iscas e transferência de colônias 
para caixas de criação; 

 Divisão de ninhos; 

 Controle de inimigos; 

 Alimentação suplementar; 

 Técnicas de extração do mel, etc. 

Eliane Amaro 

Criar 

CAIXA 
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SUGESTÕES  de  ATIVIDADES"

Ânimo! Vamos criar abelhinhas de uma 
forma mais sustentável e responsável para 

assim desfrutar dos benefícios por mais 
tempo e em favor do ambiente. 

 

 

 

 O criador de abelhas nativas sem ferrão é um meliponicultor e não 
um apicultor. 

 Uma caixa de criação pode produzir quase que o dobro se 
comparada com a criação no toco ou a melação na mata. 

 Grande parte dos vegetais presentes no Brasil dependem 
exclusivamente da polinização realizada por estas abelhas. 

 

 

a. Pesquise o significado das seguintes palavras: ecossistema, hábitat, 
espécie exótica, transgênico, intoxicação, biodiversidade e outras 
palavras de interesse. 

b. Existem outros seres vivos que foram introduzidos ou “importa-
dos”? Quais os impactos ocasionados pela sua presença? 

c. Sugira sistemas produtivos nos quais é possível o 
convívio em harmonia das abelhas sem ferrão com a 
produção de alimentos para o ser humano (exemplo: 
sistemas agroflorestais, quintais agroflorestais, etc.). 

www.amavida.org.br 

VOCÊ  SABIA?"



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplicação Prática 
e Interdisciplinar 

  Em ação! 

9 



Desenho: 5º a 8º ano 
Profs. Márcio e Maria 

 

Atividades 
nas 

Escolas Indígenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bento Pĩ Góg 
 e 

  Gomercindo Jẽtẽ Tenh Ribeiro 
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Entrevistas sobre Abelhas Nativas 
 

 

Conheço as abelhas jataí e irapuá. A 
abelha jataí é bem pequenininha e 
amarelinha. A irapuá já é preta e é uma 
abelha que se gruda nos cabelos da 
gente. Uns dez anos atrás, nós 
tínhamos em casa uma caixinha de 
jataí, produzia um litro de mel por ano. 
As crianças gostavam muito e elas 
mesmas iam lá e pegavam o mel para 
comer. Só que, de tanto mexer, elas 
foram embora.  

 
 

 
 
Fico triste, porque queria que elas 

voltassem. As pessoas vinham em minha 
casa buscar mel para remédio, pessoas da 
cidade, e eu arrumava em vidrinhos e 
dava para elas, porque eu conheço e sei 
que é remédio para tosse comprida. Para 
que estas abelhinhas voltem, é 
importante que as pessoas plantem mais 
árvores como a uva Japão porque elas 
gostam muito dessa flor. Eu acho que as 
abelhas sumiram porque as pessoas 
derrubam muitas árvores, não plantam 
mais e aí falta alimento para elas. 

Neiva Bento – 56 anos 
 Árvore Triste - 5º ano 

Profa. Jussara Ribeiro 

Jéssica Ribeiro 
7º ano 
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Conheço muito bem essas abelhas, a 
jataí e a mirim, mas nunca tive estas 
abelhas, conheço e tenho uma caixa das 
abelhas comuns, as de ferrão. Mas 
também sei que as jataís e mirins têm 
um mestre e tem que ter muito cuidado 
na hora de extrair este mel para não 
matar o mestre e nunca tirar todo o 
mel, sempre deixar um pouco porque 
senão morre o enxame. Estas abelhas 
têm o favo separado, tem a parte do 
mel e dos filhotes. Sei que este mel é 
muito caro porque é remédio e é muito 
bom para comer. 

Francisco Bento 
Entrevista: alunos do 7º e 8º anos 

 
 

As abelhas sem ferrão produzem mel 
que é bastante utilizado para fazer 
remédios para gripe e também era 
utilizado como alimento. Também serve 
como vitamina para as crianças e deve-
se dar, pela manhã, uma colherada de 
mel puro para elas. Também deve-se 
ensinar a importância do mel das 
abelhas sem ferrão para os filhos e netos. 
E para curar as gripes deve-se tomar 
suco de limão misturado com uma 
porção do mel. 

Nália Sales 
Entrevista: Eliane Inácio Joaquim – 5º ano  Bruna - 8º ano 

Karine - 4º ano 
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Textos e Tarefas 
 

 

 

 

 

 
 
 

Abelhas Nativas Sem Ferrão 
O trabalho das abelhas é importante para a preservação da 

natureza. Elas ajudam no nascimento de muitas plantas.  

Nas flores, a fecundação acontece quando a abelha pousa na 
flor para colher o néctar ou o pólen, levando o pólen para a flor 
seguinte ou para as flores de outra planta.  

As queimadas, a derrubada das árvores, a coleta predatória 
do mel e o uso de venenos na agricultura são inimigos das 
abelhas. 

O mel é um alimento preparado pelas abelhas a partir do 
néctar, que é um líquido doce produzido pelas flores. As 
qualidades medicinais de cada mel variam de acordo com a 
florada de cada planta ou com o tipo de abelha produtora. 

Nas reservas indígenas, existem espécies de abelhas nativas, 
conhecidas como abelhas sem ferrão. São pequeninas e produzem 
um mel muito bom. 

As abelhas indígenas, sem ferrão são classificadas em dois 
grupos diferentes: as que fazem a entrada de sua colméia com 

Mauro Sales 
4º ano 
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barro, em forma de estrias, e as que fazem a entrada com cera, 
em forma de canudo.  

Alguns tipos de abelhas fazem seus ninhos em ocos de pau, 
outros em buracos nos barrancos e em formigueiros ou, ainda,  
em cupinzeiros abandonados. É comum ainda hoje, no interior, a 
criação de abelhas em cabaças, principalmente da jataí. É uma 
boa alternativa sustentável para climas quentes. 

É importante limpar o mel utilizando peneiras, filtrando-o 
em meias finas ou em outro tecido. Deve ser guardado em 
recipiente limpo e seco. O ideal é armazenar o mel em vidros 
com tampa. 

Professora Nice Terezinha P. Ternes  
e alunos do 4º ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ameja vỹ vãnh kanẽg tĩ, 
kar kafeje ti tỹ ã me han jé. 

As abelhas precisam das flores da capoeira, 
e  do mato para fazer mel. 
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Marines 
8º ano 

 

Vantagens da criação 
As abelhas sem ferrão são os principais agentes polinizadores de várias 

plantas nativas. Preservar essas abelhas contribui, portanto, para conservar os 
mais diversos tipos de vegetação. 

A criação das abelhas sem ferrão é muito fácil. São abelhas bastante dóceis e 
de fácil manejo. Por isso, sua criação é barata e não exige roupas e equipamentos 
especiais, reduzindo assim os custos de sua criação e permitindo que sejam 
mantidas perto de residências e de criação de animais domésticos. Além disso, 
para manejo pode facilmente ser feito por jovens ou idosos, pois não exige esforço 
físico. 

O mel produzido pelas abelhas sem ferrão contém nutriente básico e 
necessário à saúde, podendo substituir o açúcar, melhorando a alimentação 
familiar. Das colméias é possível extrair mel, pólen, própolis e cera. Sendo que 
estes produtos são muito valorizados no mercado, podendo assim ajudar na renda 
da família. 

 
 
 
 
 
 
O mel produzido pelas abelhas sem ferrão é muito rico em nutrientes; esse 

mel também é tradicionalmente usado contra doenças pulmonares, resfriados, 
gripe, sendo muito recomendado por nossos avós. 

A criação de abelhas sem ferrão é uma atividade de baixo impacto 
ambiental, que produz um alimento de grande nível nutricional e de retorno 
financeiro garantido. 

Conforme pesquisas, se bem planejada, a criação de abelhas sem ferrão em 
caixas racionais pode ser de grande valia para a sociedade, pois, além de 
contribuir na polinização de culturas agrícolas, contribui também na qualidade de 
vida da população. 

 Profs. Maria Vieira Vargas Sales e Márcio Fág Jé Tĩ Joaquim  
e alunos do 5º, 6º, 7º e 8º ano
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Abelhas Jataí 
 As abelhas jataí fazem um mel muito diferente das 

abelhas comuns, mas é tão bom como os outros tipos de mel. 

 As abelhas jataí dividem as tarefas. Umas são 
responsáveis pela polinização de algumas plantas, outras são 
responsáveis pela produção da colméia. 

Elas estão saindo de seu hábitat porque está sendo 
destruído com as queimadas. Elas são obrigadas a deixar seu 
próprio lugar para se reproduzir em outro. 

A rainha é responsável pela produção, as outras têm 
outras funções. Elas trabalham em sociedade e trazem 
bastantes alimentos. Buscam o néctar de flores para 
produzirem o mel.    

Aluno Rudinei – 8º ano 

Marines 
8º ano 
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A chamada Jataí 
O mel que a abelha jataí produz é muito caro, porque as 

abelhas produzem pouco e serve de remédio. 

Abelhas sem ferrão são sensíveis, por isso, devemos 
cuidar delas cuidando da natureza, para que elas possam 
produzir o mel. A natureza precisa estar bem cuidada: não 
jogar lixo em qualquer lugar, cuidar das flores, não passar 
veneno e não cortar as árvores. Acho que não tem nenhuma 
pessoa que não goste de árvores, pois as árvores fazem sombra 
e também são usadas pelas abelhas e pelos passarinhos para 
fazerem seus ninhos. 

Se cada um fizer sua parte a coisa vai melhorar para as 
abelhas jataí, e eu tenho certeza de que as abelhas vão ficar 
felizes para sempre.          

Aluna Sanabria - 8º ano 

Micheli - 1ºano 
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Importância do trabalho 

Este trabalho é um pouco do que aprendemos quando 
pesquisamos sobre as abelhas sem ferrão.  

Sabemos que temos muito ainda a aprender, pois, no Brasil, 
há pelo menos 192 espécies de abelhas nativas sem ferrão. 
Esperamos continuar trabalhos e pesquisas sobre estas abelhas, 
pois é de muita importância para toda a comunidade indígena. 
   Algumas das principais espécies de árvores nativas que as  
abelhas gostam: acácia negra, açoita-cavalo, araçá, carqueja, cipó-
de-São-João, eucalipto, guaco, limoeiro, macieira, milho, pêra, 
pêssego, pitanga, pata-de-vaca e turamã.  

Aluna Salete Sales - 8º ano 

Diana - 3º ano 
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Historinhas 
 

 
Abelhas Jataí 

 
 Era uma vez uns bichos chamados de abelhas jataí que 

moravam numa casinha lá na floresta. Elas eram muito 

felizes por fazerem o seu mel. Mas pareciam nunca estar 

satisfeitas, faziam mais e mais mel. E, para isto, elas 

precisavam da floresta e das flores. Mas, se passam venenos, 

sem flores, as abelhas não fazem mel. E, se cortam as 

árvores, elas não terão onde morar. Por isso, todos vamos 

cuidar. E as abelhas jataí farão muito mel gostoso. 

Aluna Sanabria  - 8º ano 
 
 

Taciele  - 8º ano 
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Minidicionário Kaingang 
 
 

"Cdgnjc0 Mỹg; sy; mỹg fẽr. 
"Cdgnjcu0 Mỹg fẽnfẽr. 
"Cèûect0"Asuka. 
"Cfqèct0 Grẽg. 
"ıiwc0"Goj. 
"ıtxqtg0"Ka. 
"Cuc0"Fẽr. 
"Cucu0"Fẽnfẽr. 
"Dcttq0"Oré; sóv. 
"Dwtceq0"Nor. 
"Ecrqgktc0"Ẽgóho. 
"Fguocvct0"Krẽgfa. 
"Mckpicpi0"Kanhgág. 
"Hcxq0"Jẽnĩkróg; miju. 
"Hc|gt"ogn0"Mén. 
"Hnqt0"Fej."Hnqtgu0"Fenhfej. 
"Hqiq0"Pĩ. 
"Ktcrwâ0"Kusé.""
"Lcvcî0 Ẽgpénh. 
 
"

¯pfkq"fc"ocvc0"Gufã. 
Ktcvko0 Já. 
Kpugvq0"Kanhkãgóg. 
Nkzkiwcpc0 Mũ. 
Ocodwec0 Nór. 
Ocvc"xktigo0"Nẽn. 
Ogn0"Mỹg. 
Ocpfwtk0"Pra. 
Oktko0 Sug.  
Pcvwtg|c0"Ve pẽ. 
Pkpjq0"Jagfenh. 
Rgswgpq0"Sĩ. 
Rkecfc0"Fynhfyj. 
Rncpvc0"Ẽkré. 
Rtqewtct"ogn0"Ẽgrĩn. 
Tqèc0"Ẽpỹ. 
Vwdwpc0 Kunónh. 
Xgnc0"Néj. 
Xgpgpq0"Pénjo. 
Xgurc0"Fẽgnu; kógfo. 

Sanabria - 8º ano 
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Duas Abelhinhas 

 

Era uma vez duas abelhinhas: uma delas se 
chamava Bibi e a outra Tina. 

    Numa manhã de primavera, sua mãe chamou-as e 
disse: Minhas filhas, vão à floresta buscar o néctar para 
preparar o mel. 

Depressa as duas abelhinhas saíram voando em 
direção à mata. No caminho, Bibi e Tina iam cantando 
felizes. 

Ao chegar na mata, qual foi a surpresa das 
abelhinhas. Ficaram apavoradas, porque lá na mata 
havia muitos homens derrubando todas as árvores que 
encontravam pela frente. 

As duas voltaram rapidamente para avisar sua mãe 
e suas irmãs. Pediram ajuda para salvar a floresta, as 
flores e os animais que lá vivem.   

Aluna Letícia - 4º ano 

Rudinei - 8º ano 
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"

 
Natureza Viva 

 

Vãnh Kãmĩ ẽg mỹg  
e vig vég tĩ. 

Na mata encontramos vários 
tipos de ninhos de abelhas. 

"

"

Indiara Sales 
9º ano 
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Poesia 
 
 

O mel  
é importante 

 

Mỹ tỹ nénũ kar ki há nĩ ãe mỹ. 
Nãn kikĩr, kỹ mỹg mag tỹ tũg 

ge tũnĩ. 
O mel é importante para o ser 

humano. Cuide da mata, para que as 
abelhas não sejam extintas. 

Aluno Celomar Sales – Turma 41  
Prof. Carlos Jacinto 

 
 

Mel gostoso 
 

Mel, mel, mel. Ai, que gostoso! 
Ali está o mel. Posso pegar, não 

preciso ter medo. 
As abelhas jataí, não fazem mal, elas 

dão mel. 
Gostoso, gostoso. Abelhinha vem! 

Vem, abelhinha! 
Quero te pegar, não vou te fazer 

nada. 
Vem, vem. Ai, que vontade de comer 

mel! 

Aluna Josiane Matias - 6º ano 

Franciel  R. Sales 
5º ano 

Kátia Ribeiro de 
Campos - 5º ano 



 100

Eliezer – 2º ano 
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Acrósticos 
 

 

 M I R I N S          
 F E R R A O          
 P L A N T A S         
   Á G U A          
  T E R R A          

Á R V O R E           
     Z A N G Ã O      

A B E L H A           
     E           
  P Á S S A R O S       
    C O L M É I A      
     V I D A        
      M Ỹ G        
  F L O R E S T A       
    M A N D A Ç A I A    
    J A T A Í        
    F L O R         
      S Ĩ         

                                                          
Curiosidade: Os “antigos” utilizavam a cera das colméias para 

fazer velas. A cera era cozida e depois modelada.  
 

Produzido pela professora Cleci Claudino 
para os alunos do 5º ano 

1 

Marliane Sales - 7º ano 

ogn"

rgswgpq"
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V E S P A S           
   A B E L H A S       
   R E S I N A S       
  M E L            
 N I N H O           

L A R V A S           
     E S P É C I E S    
      E C O N O M I A   
      M U N D O      
      Á F R I C A     
      S E C U L O S    
    T E R R A        
     E U R O P A      

M E L Í F E R A         
       O P E R Á R I A S 

 

Aluna Idonésia Enegreti Sales – 6º ano 

Professora Cleci Terezinha Brum da Silva 

Eliane - 5º ano 

2 
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Receitas com mel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolacha de mel 
 

Ingredientes: 
1 xícara de mel 
3 ovos inteiros 
2 xícaras de açúcar 
1 xícara de leite  
1 colher de café 
2 colheres de salamoníaco 
2 colheres de chocolate em pó 
1 colher de canela em pó 
Farinha de trigo suficiente. 

 
Modo de fazer: 

Misture todos os ingredientes e amasse. A massa não deve 
ser dura. Passar na máquina e assar.  

 

Experimentação da receita por alunos do 8º ano 
Professora Sueli Teresinha Vargas Soffiatti 

Cleicio Ribeiro 
6º ano 
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Bala de mel 
(caramelo ou puxa-puxa) 

 
 
 

 

Ingredientes: 
5 a 8 colheres de mel 
1 xícara de açúcar 
½ xícara de água 
¼ parte de um limão 

 

Modo de fazer: 
Em uma panela, colocar o açúcar, a água, o mel e suco de limão. 

Ferver em fogo médio com cuidado para não queimar. 
Tirar a prova para ver se está duro ou sólido, usando um copo com 

água fria, onde se derrama um pouco da mistura com a ponta da colher, 
para ver se endurece quando esfria. 

Untar ou passar um pouco de gordura (óleo de soja, margarina, 
nata, banha ou manteiga) em uma forma para que não grude a mistura, 
quando for passar da panela à forma. 

À medida que vão esfriando as beiradas, misturar com o centro 
para que não endureça ao redor da mistura. 

Engraxar as mãos com óleo, para que não grude nos dedos, e pegar 
a mistura ainda um pouco quente (com cuidado para não queimar as 
mãos), e espichar a mistura até que a cor fique clara e quase fria. 

Depois, estender sobre uma mesa a massa, em forma de corda e 
esperar 2 ou 3 minutos até que esfrie. 

Em seguida é só picar em pedacinhos e misturar ao açúcar para que 
não grudem uns nos outros. Por fim, é só degustar. 

 

Dicas: 
Se mexer muito a mistura, ela açucara. Por isso, mexer somente pela beirada.  

O limão é para dar liga à mistura. Cuidado para não queimar as palmas das mãos. Em 
dias de muita umidade os caramelos devem ser guardados em pote fechado. 

 

Aplicação da receita por alunos do 9º ano 
Professor Élio Alfredo Tamiozzo

8º ano 
Profa. Juliana 



"

188 páginas - tamanho A4 
Relatório com ilustrações, fotografias e 
registro de trabalhos realizados junto 

com os alunos. 

"
R"T"Q"L"G"V"Q""

K"P"V"G"T"F"K"U"E"K"R"N"K"P"C"T"
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Alunos do 7º ano 
fazendo a pesquisa 

de campo. 

Dona Neiva Bento, moradora 
da comunidade, sendo 

entrevistada. 

Aula prática – 
alunos preparando 
bolachas de mel. 



 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA 
 
 
 
 
 
 

IMPORTÂNCIA 
DAS ABELHAS NATIVAS SEM FERRÃO 
PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
* Disponível para consulta na escola
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PROJETO INTERDISCIPLINAR 
 

 
TEMA:  

 
C"Korqtvãpekc"fcu"Cdgnjcu"Pcvkxcu""

ugo"hgttçq"rctc"cu"Eqowpkfcfgu"Kpfîigpcu"
 
 

OBJETIVO GERAL: 
 

- Aplicar a temática dentro das disciplinas escolares, bem como 
proporcionar à comunidade a sua auto-sustentabilidade. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
- Reconhecer a importância das abelhas sem ferrão para: 
alimentação, saúde, meio ambiente e economia indígena; 
- Obter conhecimento sobre as variedades de espécies de 
abelhas sem ferrão (nome indígena e em português); 
- Verificar a preferência de florada das abelhas sem ferrão e da 
polinização; 
- Identificar hábitos e lugares em que vivem e fazem a sua casa, 
ninho ou colméia, assim como, a relação com outros animais e 
insetos; 
- Ouvir histórias, lendas e crenças sobre as abelhas nativas sem 
ferrão; 
- Usar a imaginação criadora em histórias e desenhos; 
- Entrevistar meladores ou famílias que criam as abelhas sem 
ferrão; 
- Realizar pesquisa bibliográfica sobre o tema; 
- Realizar pesquisa de campo na comunidade indígena. 

 

METODOLOGIA: 
 

Relacionar os conhecimentos teóricos com os conhecimentos 
vivenciados na prática, num intercâmbio de informações. 
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ENVOLVIDOS:  
 

Todos que fazem parte do universo escolar. 
 

CRONOGRAMA: 
 

Desenvolvimento dos objetivos propostos: 17 de setembro até 
10 de outubro de 2007. 

 
AVALIAÇÃO: 

 
Este trabalho interdisciplinar será 

considerado satisfatório se todos os 
envolvidos alcançarem os objetivos 

propostos junto às turmas e 
comunidade. 

 

ATIVIDADES 
 

- Pesquisa bibliográfica. 
 

ESTUDOS SOCIAIS: HISTÓRIA - 
GEOGRAFIA - CULTURA 

- Pesquisa de campo: Entrevista com 
moradores da comunidade e visita a 
colméias de abelhas. 

- Textos e acrósticos. 
- Diálogo sobre as abelhas e sua 
importância (desenhos e colagem). 

 - Criação de relatos/histórias sobre 
familiares que tiram/melam o mel. 

- Criação de histórias a partir de 
historinhas contadas. 

- Saber tradicional (conhecimentos - 
sondagens sobre as espécies). 

Eliane – 7º ano 
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Adilson Ribeiro 
5º ano 

- Orientação para chegar até o enxame (LESTE - OESTE - 
NORTE - SUL), distâncias (metros, quilômetros, passos). 

 
CIÊNCIAS – BIOLOGIA – ECOLOGIA 

- Importância na alimentação e saúde.  

- Observações: local do ninho. 
- Espécies mais comuns na comunidade e 

diferenciação, tamanho do ninho e organização, 
comportamento, relação (domesticação ou não), 

conscientização ambiental (destruir, queimar versus 
proteger, conservar e criar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 

- Textos e desenhos. 
- Leitura de histórias sobre o mel / formação de frases / 

troca de desenhos por palavras / palavras-cruzadas / 
frases sobre os desenhos / poesia. 

- Uso de dicionário para significação de palavras. 
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Abel – 8º ano 

LÍNGUA INDÍGENA 
- Leitura e escrita sobre abelhas e mel. 

- Frases. 
- Nomes kaingang das abelhas e mel. 

 

MATEMÁTICA 
- Problemas de cálculos; 

- Problemas com medidas (transformações e potência), 
fracionamentos de volume (usando a produção de 

mel), contagem de mobilização de abelhas (entrada e 
saída do ninho), aplicação da regra de três. 

- Densidade: diferença entre litro e quilo. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
ARTES 

- Receita: bolacha de mel e bala puxa-puxa. 

- Desenhos e pinturas. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

- Desenvolvimento de paródia a partir da música 
Aquarela, de Toquinho. 
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RELATÓRIOS 
- Relatórios dos trabalhos realizados do 1º ao 9º ano. 

 

 

Kusé vỹ tỹ mỹg ũ nĩ  
ka junun ta tóg nĩgtĩ0"

 
A irapuá é um tipo de abelha  

que gosta da copa das árvores. 
 

Caroline M. Ribeiro 
5º ano 



"

Terra Indígena Guarita, RS 
- Novembro de 2007 - 

Participação das comunidades Três 
Soitas, Km 10 e Pedra Lisa. 

Parceria COMIN/CAPA & EMATER 

 

Oficina de Abelhas 
Abelhas nativas sem ferrço 
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Valdir Machado Soares, 
técnico da Emater. 

Abertura de caixa 
tradicional. 

Dona Líria Sales - 
succionando abelhas 
jataí. 

Fermino B. de Oliveira - 
montagem de caixa. 



Adair Boava - mostrando 
uma isca de captura - 
Setor Pedra Lisa. 

Dona Clarinda Ribeiro 
e seu neto Jacson Sales 
com sua caixa de jataí. 

Fermino Bento de Oliveira - Setor Três Soitas. 



Abertura de caixa rústica 
de abelhas jataí. 

Mulher kaingang 
saboreando o mel de 
jataí diretamente dos 

potes. 

Visualização interna das 
partes componentes  do 
ninho. 



- DEPOIMENTO - 

Impactos decorrentes da invasão 
das abelhas africanas no Cerrado  

 Meu nome é Nilton Tadeu Vilela Junqueira, sou Eng. Agrônomo, produtor 
rural, ambientalista e pesquisador. Nasci e vivi até os 25 anos numa região de 
transição do Cerrado - Mata Atlântica no Sul do Estado de Minas Gerais.  Depois 
de ter trabalhado dez anos no Estado do Amazonas, voltei para o Cerrado do 
Planalto Central. 

 Meu pai era apicultor profissional no Sul de Minas Gerais e, com ele, aprendi a 
manejar e me interessar por abelhas. Logo que cheguei a Brasília, comprei uma 
fazenda em área de cerrado, onde passei a cultivar frutas em escala comercial e 
praticar pecuária de corte. Ao andar na área da fazenda e pela vizinhança, percebi 
que havia colméias de abelhas africanizadas  em todo lugar, como em 
formigueiros velhos, debaixo de pedras, em árvores ocas, cupinzeiros, galões de 
herbicida abandonados, canos de irrigação, postes de energia, latadas, barrancos 
de rio, buracos de tatu, etc. Nunca em minha vida tinha visto tantas colméias de 
Apis na natureza. Posteriormente, verifiquei que algumas colméias  de  abelhas 
nativas como a jataí, boca-de-sino, tataíras, vespas e outras se estabeleciam 
naturalmente durante o período seco e morriam durante o período chuvoso. Após 
investigar as causas da morte, chegamos à conclusão que elas morriam de fome, 
pois n ão conseguiam competir em número e agressividade  com as abelhas 
africanizadas. Todas as flores emitidas naquele período recebiam um número 
intenso de africanizadas, sem qualquer chance para as abelhas nativas. Cheguei a 
introduzir algumas em caixas de madeira, mas a maioria morreu também.  

 No Cerrado, temos plantas melíferas e nectíferas. As nectíferas restritas, como o 
pequizeiro, maracujazeiro-nativo e outras, não permitem que abelhas tenham 
acesso à câmara nectífera, portanto, não são melíferas, sendo visitadas e 
polinizadas por morcegos, mariposas, mamangavas e pássaros que conseguem 
atingir a câmara nectífera. Durante o período da seca no Planalto Central, época 
de maior pico de floração, as abelhas africanizadas tomam conta das floradas, 
impedindo a aproximação e afugentando as abelhas nativas de pequeno porte, 
fazendo com que estas morram de fome. Em muitos casos, a abelha africanizada 
não consegue fazer a polinização, como no caso do maracujazeiro, mas carrega 
todo o pólen e impede a aproximação da mamangava e de outros polinizadores 
mais eficazes. Assim, boa parte de frutos de algumas espécies de maracujazeiro 
encontradas na natureza produz frutos sem sementes. O maracujá-roxo já não 
pode mais ser encontrado no Cerrado. 

ANEXO 
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 Num segundo caso, as abelhas 
africanizadas vêm aumentando conside-
ravelmente a produção de sementes ou 
frutos em algumas espécies, como o 
angico, aroeira e outras, por auxiliarem na 
polinização, tornando estas espécies muito 
mais competitivas em seu ambiente 
natural, enquanto outras vêm 
desaparecendo. Nesse caso, está havendo 
um aumento excessivo do número de plantas dessas espécies em relação às outras. 
Outro impacto negativo vem sendo visto na reprodução de animais que 
necessitam de atividades em troncos de árvores, cupinzeiros, barrancos e 
paredões rochosos, como os tucanos, as araras, os pica-paus, papagaios e outros. 
Por não terem muitos inimigos naturais no Cerrado, as abelhas africanizadas se 
reproduzem de forma excessiva e invadem todas essas cavidades, desalojando os 
pássaros e outros animais que precisam dessas cavidades para fazer seus ninhos. É 
comum encontrarmos ninhos de papagaio em buracos de tatus, onde são 
facilmente alcançados por predadores terrestres. 

 Ainda não há dados oficiais sobre os danos da abelha africanizada no meio 
ambiente do Cerrado, mas eles podem ser facilmente notados pelas pessoas que 
convivem no lugar. Não sou contra a apicultura tecnificada, em que os apicultores 
fazem manejo das colméias, impedindo a produção de rainhas em excesso, 
evitando dessa forma, a liberação de enxames na natureza, mas me preocupo 
muito com os “abelheiros”. Estes são pessoas que colocam abelhas em qualquer 
lugar e não fazem manejo de colméias, inundando a natureza com abelhas 
exóticas. Não sei como está essa situação em outros ecossistemas, mas me 
preocupo muito com o incentivo da apicultura exótica próxima ou em áreas de 
preservação ambiental, como no Pantanal e em outras, sem qualquer estudo 
prévio, pois os “abelheiros” vão aparecer como em qualquer outro lugar. Faz 
aproximadamente quarenta anos que a abelha africana foi introduzida no Brasil, e 
seus danos ao ambiente já estão sendo notados. Imagina o que acontecerá daqui a 
cem anos. Por estas razões, estou comunicando este fato ao Instituto Hórus, para 
que tais danos sejam levantados no Cerrado e em outros ecossistemas, bem como 
impedir o incentivo da apicultura exótica próximo de áreas de reservas, florestas 
nacionais e de outras áreas de preservação ambiental e divulgar o fato junto às 
autoridades e comunidades. 

Nilton Tadeu Vilela  Junqueira  – 22/04/2004 - Embrapa  Cerrado 
FONTE: Instituto Hórus de Desenvol. e Conserv. Ambienta l 

www.institutohorus.org.br 

Desenho: Elis – 7º ano 



Glossário 
 

Abelha-da- terra. Abelha que constrói 
colônias no solo; abelha-papa-terra.  

Abelha-do-pau. Que nidifica em ocos de 
árvores. 

Abelha-indígena. Da subfamília 
Meliponinae, que tem como 
característica básica o ferrão atrofiado. 
Estas abelhas são subdivididas em duas 
tribos: Meliponini e Trigonini.  

Abelha-mãe. Rainha; abelha-mestra. 

Abelhão. Mamangaba, Mamangava. 
Atividade antibacteriana. Uma das 

propriedades dos méis de abelhas é a sua 
capacidade de inibir bactérias que estão 
no seu interior, ou externamente, 
quando estas bactérias entram em 
contato com os méis.  

Barro. Também conhecido por argila, é 
material encontrado na natureza e muito 
usado por certas espécies de 
meliponíneos como as partamona spp 
(boca-de-sapo) e as melipona. É usado na 
vedação e na confecção e ornamentação 
da entrada do ninho das abelhas. 

Batume. Geoprópolis. 
Campeira. As operárias constituem a casta 

que realiza a quase totalidade dos 
trabalhos que devem ser feitos para a 
manutenção do ninho. As abelhas 
campeiras são as abelhas coletoras de 
alimento, como o pólen e o néctar, e de 
produtos para o ninho como barro, 
resina, etc. É atividade realizada pelas 
abelhas mais velhas. 

Cera pura. Nos meliponíneos, assim como 
no caso de outras abelhas, a cera é 
produzida em glândulas localizadas no 
abdome.  

Cerume. Quando a cera pura é misturada 
com resina, que as abelhas coletam nas 
plantas, essa substância recebe o nome de 
cerume, que é a matéria-base na 
construção de todas as estruturas físicas 
do ninho de meliponíneos. 

Colônia. É o nome dado para a população 
de abelhas que vivem em um mesmo 
ninho. 

Corbícula. Local para onde as abelhas 
transportam principalmente pólen, mas 
também resina e barro, formado por uma 
franja de pêlos nas tíbias (pernas) 
posteriores. 

Distân cia de vôo. É a distância que as 
abelhas conseguem voar para as coletas. 
Abelhas maiores em tamanho conseguem 
voar maiores distâncias que as menores. 
Entretanto, todas coletam nas 
proximidades do ninho quando o 
alimento está disponível. 

Divisão de trabalho. As abelhas realizam 
uma determinada seqüência de trabalho, 
de acordo com a idade. Começam 
trabalhando nas células de cria e 
terminam como coletoras. Quando 
necessário, há uma adaptação da função. 

Enxame. Conjunto de abelhas de uma 
mesma espécie, que se reúne para migrar 
ou para acasalar. 
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Enxameagem: nos meliponíneos, a 
enxameagem está relacionada com o 
processo de fundação de um novo ninho. 
A ligação entre o ninho filho e o ninho 
mãe, com transferência de material, 
permanece por vários dias. 

Espécies generalistas. É um conceito 
associado a abelhas que coletam em uma 
grande diversidade de flores. 

Espécies nativas. São as espécies típicas do 
local, que nasceram na localidade. As que 
não são introduzidas de outros locais ou 
países. 

Favos de cria. São os locais onde estão 
agrupadas as células de cria, que é o local 
onde se desenvolvem as abelhas, desde o 
ovo até o estado adulto. Os favos podem 
ter disposição horizontal, helicoidal, em 
forma de cachos ou ainda, mais raro, 
vertical. 

Forídeos. São insetos que pertencem à 
ordem dos dípteros, da qual também 
fazem parte as moscas, os mosquitos, etc. 
Estas mosquinhas, também conhecidas 
como moscas ligeiras ou vinagreiras, são 
os piores inimigos das abelhas. As suas 
larvas, quando se desenvolvem dentro de 
um ninho, causam grandes danos e 
chegam a destruir não só os alimentos 
como também os favos de cria, com todas 
as suas abelhas em estágios imaturos. 

Geoprópolis. Batume. É a mistura de barro 
ou argila com resinas. Pode se apresentar 
misturado fina ou grosseiramente. Pode 
conter outras substâncias. Usado pelas 
abelhas principalmente para delimitar 
espaços.  

Própolis. Resina. 

Glicose. Glucose: é um dos açúcares 
encontrados nos méis de abelhas. 

Grãos de pólen. São os elementos 
masculinos das flores, responsáveis pela 
formação de sementes e frutos. As 
abelhas coletam o pólen porque é uma 
fonte rica de proteínas. 

Meliponíneos. São as abelhas indígenas 
sem ferrão. São animais sociais, vivendo 
em ninhos com centenas a milhares de 
indivíduos. Vivem nas zonas tropicais do 
mundo e são consideradas excelentes 
polinizadoras das plantas nativas. 

Meliponicultura. É a criação de abelhas 
sem ferrão. Sua criação está associada 
com as espécies que fabricam e 
armazenam maior quantidade de mel. As 
abelhas melipona são as prediletas. 

Polinização. Transporte do grão de pólen 
de uma antera para o estigma de outra 
flor. Esse transporte pode ser feito por 
vento, água, ou animais, entre os quais se 
destaca uma multidão de insetos, 
principalmente as abelhas. 

Potes de alimento. São construções, 
geralmente de formato ovóide ou 
cilíndrico, feitas pelos meliponíneos para 
armazenar mel e pólen. As Apis 
armazenam estes alimentos em favos. 

Resinas vegetais. Secreções viscosas que 
saem (exudam) do caule e de outros 
órgãos de certas plantas, e que contêm 
substâncias odoríferas, anti-sépticas, etc., 
que cicatrizam rapidamente qualquer 
ferida em tais órgãos, assumindo aspecto 
vítreo. 

Vôo nupcial. Vôo que as abelhas realizam 
por ocasião do acasalamento. 
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