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O manejo com abelhas nos levou a um feliz relacionamento com inúmeros e variados personagens,
índios, mateiros, meleiros, meliponicultores, estudantes de vários níveis e pesquisadores, pessoas essas
que nos passaram experiências, informações e interpretações dessas notáveis representantes da fauna
brasileira, nossas abelhas nativas.
A vivência do dia a dia nos meliponários, no salvamento das abelhas antes de represamento das usinas
e  reservatórios,  na  observação  no  seu  habitat  natural,  nos  possibilitou  coletar  e  complementar
informações suficientes para enriquecer um arquivo com inúmeras anotações. Algumas delas deixamos
de relatar de imediato em nossos artigos por serem raras e até mesmo inusitadas. Acreditamos até
serem difíceis de aceitar de imediato pelo universo de pessoas que labutam com essas abelhas.
Porém, como todas elas podem ser comprovadas, nos sentimos na obrigação de compartilhar esses
eventos com os estudiosos dessas abelhas.
Vamos a algumas dessas anotações:

 A capacidade de produção da própolis

Invariavelmente os poucos de trabalhos dedicados as própolis das abelhas nativas, as descrevem como
produtoras  de pequenas quantidades se comparadas com a conhecida “ abelha doméstica” a Apis
mellifera, que chega a produzir até 800 gramas por ano dependendo do manejo e do meio ambiente
em que elas estão inseridas.

Mediante esses fatos a nossa surpresa quando o presidente da APA, Sebastião Gonzaga ao retornar de
uma viagem da localidade de Fernandes Pinheiro Pr.,  local onde ministrou um curso de manejo de
abelhas, retirou da sua bagagem uma massa de própolis bruta, pesando 12 quilos... Doze quilos bem
pesados...  Obtida de uma única família de tubuna, nativa dessa localidade.  Surpreendente ainda a
pureza,  as  amostras  retiradas  do  material,  submetidas  á  análise  preliminar,  revelaram  poucas
impurezas, (residual ou borra).

As fotos nos dá uma Idéia das proporções da massa de própolis obtida de uma única família de tubuna.

Na posição esquerda, Sebastião Gonzaga presidente da APA, dono da famosa amostra e lateralmente o meliponicultor e consultor da APA 
prof. Harold Brand.



Já entre os meliponicultores que manejam essas abelhas é notória a fama da capacidade de produção e 
da boa qualidade da própolis das abelhas tubuna. Propriedades essas, que as tornam fortes candidatas 
como fornecedoras de matéria prima, tanto pela quantidade como pela qualidade à indústria 
farmacêutica.

Nota; as tubunas são abelhas representante da tribo trigonini, notórias pelas suas própolis, produto de uma mistura das 
resinas coletadas nas plantas com a cera gerada pelas operarias jovens. Ao contrário das representantes da tribo meliponini 
que acrescentam a essa massa outras substâncias como argila, areia ou mesmo sementes. Esse material assim formado é 
conhecido por geoprópolis.  A mandaçaia eventualmente pode produzir até 6 quilos de geoprópolis porém com predominância
de argila. 

A quantidade de geoprópolis formada pela mandaçaia depende de combinação genética, fatores ambientais e necessidades da
família.   (ver trabalho publicado na Acta Biológica da UFPR).

Própolis especiais ou atípicas

Os componentes  da  própolis  são misturas  de substâncias  elaboradas pelas  plantas,  usadas  na  sua
defesa  contra,  insetos,  bactérias,  vírus,  fungos  e  outros  agentes  do  meio  ambiente  como  raios
ultravioletas. Essas substâncias biologicamente ativas secretadas pelos vegetais recebem o nome de
metabólitos secundários pelos botânicos e resinas pelos químicos. Os metabólicos secundários,  são
peculiares, variam de composição química de uma espécie para outra de planta. O grande mérito das
abelhas campeiras é a sua alta capacidade de localizar entre as diversas espécies de plantas essas
substâncias e transportá-las para a colméia.

As diferenças entre as própolis produzidas pelas abelhas das duas tribos provem do material acrescido
às substâncias recolhidas na flora local. As da tribo Trigonini misturam a massa recolhida cera secretada
pelas operarias jovens, as da tribo Meliponini vão além, completam a mistura agregando substâncias
minerais, comumente a argila formando uma massa compacta conhecida como geoprópolis. 

  A manduri a menor abelha da tribo Meliponini relativamente comum no sul do país pode apresentar
algumas variantes no seu geoprópolis como substituir a argila por pequenas sementes ou ainda por
pequenos cristais. 

Amostra in natura dessas própolis obtida na região da Lapa, sul do Pr. 
Vista com pequeno aumento mostram inseridos na estrutura lindos cristais de quartzo, que brilham na Luz como se fossem 
pequenos diamantes.



Microfotografia dos cristais isolados da própolis da manduri nativas da região da Lapa Pr.

Geoprópolis de composição inusitada

Outra surpresa nos foi apresentada pelo material coletado pelo meliponicultor e prof. Renato Rau de
suas colônias de mandaçaia na sua chácara situada nas proximidades do parque nacional de Saint-
Hilaire\Lange. O material submetido ao procedimento de extração por etanol revelou uma solução de
coloração azulada, padrão até agora desconhecida para as própolis. O exame microscópico do residual
mostrou granulações de quartzo de vários tamanhos, restos, tecidos vegetais (epiderme, súber e fibras)
e grãos de pólen.

Nota; O parque nacional Saint-Hílaire\Lange, foi criado recentemente com finalidade de proteger e conservar o ecossistema da
mata atlântica nas proximidades do litoral paranaense. 

Extrato etílico de geoprópolis obtido de colmeia das mandaçaias inseridas nas proximidades do parque nacional de Saint 
Hílaire/Lange



A própolis é a imagem da Flora no raio de ação da coleta das abelhas

A foto abaixo dos seis tubos de ensaio contendo extratos etanólicos de própolis da abelha jataí de
regiões diferentes, elas refletem a riqueza da flora da região. A própolis é o resultado dessa colheita
seletiva.

Nos tubos de ensaio as amostras dos extratos etanólicos das regiões coletadas: Campo largo, Antonina, 
Piraquara, Mandirituba, Florianópolis e Alexandra.


