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 Este manual é parte integrante do Programa de Tecnologias Sustentáveis 

do Projeto No Clima da Caatinga, patrocinado pela Petrobras através do Programa 

Petrobras Socioambiental, na linha ‘Florestas e Clima’.

 O Projeto tem a proposta de contribuir para mitigação de efeitos 

potencializadores do aquecimento global e promover a adaptação climática através 

da fixação e redução de emissão de CO2 em ações de conservação da Caatinga.

 Os objetivos do projeto são: proteger a Reserva Natural Serra das Almas 

através da implementação de ações do atual Plano de Manejo; Aliar a conservação 

da Caatinga ao uso sustentável praticando ações de restauração florestal; Promover 

a apropriação de tecnologias sustentáveis de uso e manejo dos recursos naturais 

da Caatinga nas comunidades envolvidas no entorno da Reserva Natural Serra das 

Almas; Estimular de forma transversal, a educação ambiental para a conservação dos 

recursos naturais na Caatinga; Disseminar nos meios de comunicação os valores da 

Caatinga bem como a necessidade de sua conservação e assegurar recursos humanos, 

materiais e financeiros adequados para a realização satisfatória do projeto e máximo 

alcance das ações previstas.

 O manual visa capacitar agricultores na criação racional da abelha Jandaíra 

e disseminar a prática. Usado na formação e acompanhamento aos grupos de 

meliponicultura, esta cartilha serve de material didático para os meliponicultores e 

contém informações essenciais para a criação de abelhas nativas. 

 A distribuição é gratuita, não podendo ser vendido nem utilizado para fins 

comerciais. A cópia deste manual está autorizada desde que realizada de forma 

integral. 

 Parabéns, agora você faz parte do NCC e do programa de tecnologias 

sustentáveis, sua contribuição é essencial para alcançarmos os objetivos desse 

projeto. O programa de tecnologias sustentáveis tem a proposta de promover 

transformações reais e significativas por meio do desenvolvimento local sustentável.
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 As áreas agrícolas no Brasil há anos atrás eram cobertas por extensas 
matas, cerrados, caatingas e campos naturais. Havia muitas espécies de 
animais, assim como espécies de meliponíneos que a ação do tempo e dos 
seres humanos, conseguiu eliminar ou reduzir consideravelmente. (PAULO 
NOGUEIRA NETO, 1997).
 Como a falta de locais apropriados, quer sejam em troncos, galhos de 
árvores ou em cavidades no solo, algumas espécies de Meliponíneos estão com 
suas populações em declínio, principalmente devido as constantes alterações 
ambientais, com destaque para os desmatamentos e usos indevidos do solo 
que são os mais danosos no processo de perda de biodiversidade (OLIVEIRA et 
al, 2013). 
 A meliponicultura é uma prática criada pelo povo indígena antes 
mesmo da colonização do Brasil. São mais de 20 mil espécies (tipos) de 
abelhas. Destas, existe um grupo de abelhas que possuem o ferrão atrofiado 
e por isso, são chamadas “abelhas sem ferrão”. Estas também chamadas de 
abelhas indígenas ou ainda, meliponíneos, habitam as regiões tropicais do 
planeta e correspondem a mais de 400 espécies. Ao contrário da “italiana”, 
também conhecida como “africanizada” ou “europeia”, abelha melífera que foi 
introduzida no Brasil. Hoje em dia, o mel mais consumido é o mel da abelha 
africana, mas antes da sua chegada aqui, nos séculos XIX e XX, o mel das 
abelhas sem ferrão nativas era o mais usado (FTM, 2014).
 Em todas as regiões do Brasil existe a presença de abelhas sem ferrão. 
No Nordeste encontramos a Uruçu, Manduri, Rajada, Jandaíra, Jupará ou 
Tiúba e a Urucu-nordestina (BALLIVIÁN, 2008). O tamanho, a cor e o potencial 
produtivo dessas abelhas são variados. As propriedades medicinais atribuídas 
aos produtos das abelhas sem ferrão (mel, pólen, geoprópolis e cerume), 
incentivam a procura por ninhos para a criação racional, denominada de 
meliponicultura (PEREIRA et al, 2009).

 A meliponicultura relativamente nova entre os cursos técnicos de nível 
médio e superior, havendo pouca quantidade de técnicos capacitados para dar 
apoio na difusão dessa tecnologia. Outro problema é a falta de tecnologias para 
tantas espécies existentes. A diversidade é muito grande no estado, havendo a 
necessidade de mais estudos para as espécies ainda não testadas pelo sistema 
de criação racional (MAGALHÃES & VENTURIERI, 2010).
Sobre a criação racional da abelha Jandaíra, temos a grande contribuição 
do Padre Huberto Bruening, com publicação do livro “A Abelha Jandaíra” em 
1990, referência de muitos meliponicultores.
 A promoção do manejo e criação de abelhas nativas sem ferrão é parte 
da estratégia do projeto de estimular o manejo sustentável de recursos naturais 
e a geração de renda. Contribui ainda para a conservação das florestas, através 
da manutenção do processo de polinização das plantas e principalmente, 
reduz a pressão sobre as populações de abelhas nas matas, que sem o manejo 
tem suas colmeias destruídas para a retirada de mel, larvas e cera (OLIVEIRA et 
al, 2013)
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 A meliponicultura é o nome dado à criação racional de abelhas nativas 

com ferrão atrofiado. Existem aproximadamente 320 espécies de abelhas 

nativas, 300 delas encontradas no Brasil.

 Também utilizado há centenas de anos por índios e caboclos pelo 

seu poder medicinal, o mel de abelhas nativas é rico em energia e possui 

substâncias que ajudam no equilíbrio dos processos biológicos.

 A criação de abelhas sem ferrão (meliponicultura) ainda é uma 

atividade de pouca referência no Nordeste, porém, a região semiárida oferece 

condições viáveis para o desenvolvimento desta atividade.  A vegetação da 

Caatinga proporciona uma produção ecológica, uma forma perfeita para 

quem sabe escolher ou tem condição de implantar seu meliponário em áreas 

propícias com um manejo apropriado. 

 A meliponicultura é uma atividade sustentável e é ecologicamente 

correta, pois as abelhas são partes integrantes do nosso ecossistema e 

da biodiversidade mundial. Criar estas abelhas significa atuar em sua 

preservação. Economicamente viável, pois o mel produzido pelas abelhas 

nativas é diferenciado e tem mercado garantido. É socialmente justo, pois os 

meliponicultores geralmente são populações que desenvolvem a agricultura 

em regime familiar.

 Além da geração de renda para a população local, o mel de abelhas 

nativas gera benefícios para a saúde por ser um alimento riquíssimo.  Em sua 

composição há minerais como cálcio, cobre magnésio, fósforo, potássio e 

zinco, além de vitaminas do complexo B, C e D e vitamina A.
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 A abelha e outros insetos fazem a politização que é o cruzamento 
entre as flores macho e fêmea. As abelhas fazem em torno de 40% e 90% da 
polinização. O vento pode fazer, a chuva pode fazer, até o homem pode fazer e 
vários outros insetos também. Mas a abelha é a campeã do trabalho e faz mais 
bem feito. Elas são tão importantes que se as abelhas desaparecessem hoje, 
iam desaparecer 40% das plantas nativas.
 A polinização das plantas ocorre de várias maneiras. Aquela feita pelas 
abelhas é possível pela transferência das células reprodutivas masculinas – 
ou seja, grãos de pólen que estão localizados nas anteras de uma flor – para 
o receptor feminino (ou estigma) de outra flor. A transferência de pólen é 
realizada durante as visitas das abelhas às flores para coleta de alimento.
 Sem a contribuição das abelhas, muitas espécies de plantas não 
produziriam sementes e frutos, e não se reproduziriam para garantir o 
crescimento e a sobrevivência da vegetação nativa, ou a produção de 
alimentos. Se por um lado as abelhas são fundamentais para a sobrevivência 
das plantas, da mesma forma as plantas são para as abelhas, já que lhes 
oferecem alimentação e moradia.

 A abelha nativa é menor e em algumas flores as abelhas grandes 
não podem entrar e não conseguem polinizar.  É importante ter em mente 
que a função da abelha está além da produção de mel, ferroar ou produzir 
cera. A função da abelha é polinizar as flores.
 Como são mansas e sem ferrão isso possibilita diversas alternativas 
de uso, tais como: polinização de cultivos em estufas, criação próxima a 
residências incluindo a zona urbana, maior envolvimento de mulheres e 
crianças no manejo, entre outras possibilidades. Dentro do conceito de 
desenvolver práticas agrícolas economicamente viáveis, ecologicamente 
sustentáveis e socialmente justas, a meliponicultura se adapta como uma 
alternativa que favorece a diversificação e o melhor uso da propriedade.
 Tradicionalmente, o mel de abelhas nativas representa uma 
opção de renda para as populações do semiárido. Algumas garrafas de mel 
vendidas proporcionam a compra de materiais e alimentação, garantindo 
parte do sustento das famílias. O mel também é utilizado no preparo de 
fórmulas medicinais tradicionais.
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 Na Caatinga temos árvores, arbustos, herbáceas e trepadeiras, que 
são importantes para as abelhas da Caatinga. A Jandaíra é altamente seletiva, 
mesmo em sua região ela não colhe em todas as plantas e não procura 
plantas exóticas. As árvores mais utilizadas são, por exemplo, o Marmeleiro, 
o Mufumbo, a Imburana, a Catingueira, o Angico, a Aroeira, o Cajueiro, o 
Umbuzeiro, a Carnaubeira, o Juazeiro, as Juremas, etc. 
 Para produzir o mel, o meliponicultor precisa cuidar das plantas que 
servem de alimento para as abelhas e daquelas que são usadas como moradia.
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 As abelhas têm uma característica específica de possuir três pares de 
patas e dois pares de asas. As abelhas estão divididas em várias subfamílias.  
Na subfamília Melipona existem 52 gêneros, dentre eles, melíponas e trigonas, 
onde estão as abelhas nativas. Dentre as 320 espécies de abelhas do mundo, 
300 existem no Brasil, onde 100 estão em extinção.

 Todas as espécies de melíponas são eussociais, isto é, vive em colônias 
constituídas por muitas operárias. Elas realizam as tarefas de construção e 
manutenção da colônia, coleta e processamento do alimento, cuidado com a 
cria e defesa e tem uma rainha responsável pela postura de ovos. Os machos 
são produzidos em grande número em certas épocas do ano, às vezes podem 
realizar algumas tarefas dentro da colônia, além de fecundarem as rainhas.

 A jandaíra (Melipona subnitida) apresenta 
a cor de seu pelo laranja claro na lateral, já na parte 
de cima do tronco é mais escuro e bem pequena. 
Ela é um meliponíneo típico do sertão. Ocupa 
regiões relativamente secas do Nordeste e sua 
principal ocorrência está nos estados da Bahia, 
Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
 A origem de seu nome comum vem do 
Tupi-Guarani (Nheengatú). Jandaíra (de Yandi-ira), abelha de mel e Jandieira, 
que na sua região de ocorrência pode ser criada racionalmente, onde produz 
uma quantidade razoável de mel.
 Como a grande maioria das abelhas indígenas são sem ferrão, as 
colônias habitam em ocos de árvores, dando preferência a Imburana (Bursera 
leptophleos) e Catingueira (Caesalpinia pyramidalis), árvores nativas da região 
etc. 
 A abelha jandaíra do Nordeste quanto à estrutura de ninho é igual 
a todas as outras melíponas que conhecemos: mandaçaia, uruçu, guaraipo, 
rajada, etc., e talvez por ser originária da Caatinga ou sertão, é uma abelha 
muito resistente e fácil de ser criada principalmente em seu ambiente natural.

Nome Popular: Jandaíra
Nome Científico: Melipona subnitida
Tipo: Melíponas
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 As colônias encontradas são de 
população mediana, em torno de 300 
indivíduos. É uma abelha mansa, mas pica 
um pouco quando uma família populosa é 
aberta.
 A entrada do seu ninho é típica das 
abelhas do gênero Melípona. Está situado no 
centro das raias convergentes de barro (Boca 
de Barro), por onde passa somente uma 
abelha de cada vez.
 Os favos de cria são horizontais, não 
constroem células reais (realeiras). Possuem 
um invólucro de lamelas de cerume irregular, 
envolvendo os favos de cria. Para delimitar e 
fechar as frestas do ninho utiliza o batume, 
uma mistura de muito barro e pouco 
própolis. Contudo, nos ninhos dessa espécie, 
ambos os materiais estão separados ou 
grosseiramente misturados. Os favos de cria 
são geralmente envoltos por camadas de 
cerume que deixam o ninho na temperatura 
ideal para o desenvolvimento das crias. 
 O mel e o pólen são guardados 
em potes especiais ovoides cujo tamanho 
varia com o estado da colônia. Os potes 
de alimento ficam concentrados em áreas 
específicas dos ninhos e possuem paredes 
finas e grossas, construídoas na época das 
chuvas e de seca respectivamente. 
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princesas (rainhas jovens e virgens) 

as operárias – ambas fêmeas – e os 

machos. 

 A primeira a ser detalhada 

será a princesa, ela é bem diferente 

da operária comum, a começar pela sua cor. Seu corpo tem uma tonalidade 

dourada muito vívida. Não possui corbículas, tem a cabeça bem menor e suas 

asas são singelamente mais estreitas. 

 No geral, seu corpo é bem menor e mais afinado e nasce bem antes 

das operárias. Isso na verdade é uma estratégia de sobrevivência para garantir 

a rápida aceitação na colônia.

 Outra curiosidade é que as princesas quando nascem quase sempre já 

estão em condições de voar. Isso é preciso, pois se ela não for aceita na colônia 

será morta logo após o seu nascimento ou será expulsa.
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 As Rainhas ou Poedeiras realizam a postura dos ovos e dão origem 
a todos os tipos de abelhas. São também responsáveis pela organização da 
colônia, comandada por um complexo sistema de comunicação baseado 
no uso de feromônio (substância química que captadas por animais da 
mesma espécie possibilita o conhecimento mútuo e sexual dos indivíduos). 
Normalmente uma colônia possui apenas uma rainha/poedeira.

 Os machos são indivíduos reprodutores e vivem basicamente para 
acasalar com rainhas virgens. Entretanto, diferente das Apis Mellifera, podem 
realizar pequenos trabalhos, como a desidratação do néctar e a manipulação 
de cera. Os machos passam aproximadamente 15 dias dentro da colmeia. Após 
esse período, saem do ninho e podem formar aglomerados junto aos ninhos onde 
há rainha para ser fecundada ou nas proximidades do meliponário. Seu maior 
detalhe para o fácil reconhecimento é a presença de uma pequena curva branca 
em meio aos olhos, uma espécie de “ondinha” que fica um pouco acima das 
mandíbulas.

 As operárias são 
responsáveis pela grande força de 
trabalho da colônia. Elas cuidam da 
defesa, manipulam os materiais de 
construção, coletam e processam 
o alimento. Representam a maior 
parte de uma colônia, podendo 
chegar a mais de 80% dos indivíduos.

 Entre as operárias, uma 
das funções que podemos destacar 
é o “vigia” que fica na entrada das 
colônias das melíponas. Sua função 
é evitar que as abelhas que não 
saibam voar saiam da colônia e coibir 
a entrada de inimigos além de não 
deixá-la exposta ao meio externo.
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 No processo reprodutivo da Melipona, não há realeiras, a rainha é 

criada via genética e põe ovos reais (realeza). O mais interessante é que não 

conseguimos saber qual dos ovos é real ou não, pois todos tem o mesmo 

tamanho, porém isso não é um problema, pois 15% dos ovos postos são 

reais enquanto os outros darão origem às abelhas operárias. A abelha rainha 

Jandaira faz isso instintivamente, pois a sua formação não depende de uma 

alimentação especial, afinal o importante é que abelhas princesas estejam 

sempre a nascer caso a rainha venha a morrer.

 O que caracteriza os ninhos das abelhas sem ferrão é a construção 

das células de cria, utilizadas somente uma vez pelas operárias. O alimento 

larval líquido é oferecido antes da rainha colocar seu ovo em posição vertical 

em relação ao alimento larval. O tempo de desenvolvimento do ovo até 

a fase adulta é cerca da 40 dias. Após o nascimento, a célula é destruída 

pelas operárias. Na jandaíra, as células de cria apresentam-se em posição 

horizontal.

 Nas meliponas, as rainhas são facilmente substituídas. Elas têm um 

exército de 25% delas que podem virar rainha a qualquer hora. Na reprodução 

das meliponas ocorre o nascimento de rainhas apenas pela alimentação. As 

fêmeas podem ser operárias ou rainhas, o que vai determinar a função é a 

alimentação que elas receberem.

 Nas abelhas, as fêmeas originam-se de ovos fecundados e são 

diploides, enquanto que os machos são formados de ovos não fecundados, 

e são haploides.  Às vezes, quando as rainhas são fecundadas por machos 

aparentados, uma parte dos seus ovos pode formar machos diploides que são 

comidos pelas abelhas antes de nascer.

 Uma colônia de abelhas sem ferrão é construída com diversos 

materiais. Alguns deles são retirados da natureza, como o barro e as própolis, 

e outros são produzidos ou processados na colônia, como a cera, o cerume e 

o geoprópolis.

 A maior parte das estruturas internas de uma colônia é construída 

com cerume, material formado pela mistura de cera branca (pura) com a 

própolis. Sua cor pode variar de um amarelo bem claro a uma cor quase negra, 

de acordo com a quantidade e a qualidade da própolis utilizada na mistura. A 

cera é produzida na própria colônia, separada por abelhas jovens através de 

glândulas existentes no abdômen. A própolis por sua vez, vem da natureza e é 

constituída por resinas coletadas pelas abelhas nas plantas.

 O barro é muito usado por algumas espécies de meliponíneos para a 

construção da entrada de seus ninhos, mas é principalmente o geoprópolis. 

O geoprópolis é uma mistura de barro e própolis. Funciona como cimento, 

utilizado pelas abelhas para a vedação das frestas. A coloração do geoprópolis 

também varia de acordo com as matérias que o constituem. 
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 Quando você vai partir para a criação racional de abelhas nativas, 
você só precisa de duas coisas: das caixas e das abelhas, contando já com a 
sua disposição. Existem várias formas de povoarmos as caixas. Se não tiver as 
primeiras abelhas fazer pelo método de multiplicação. A criação de jandaíra 
também pode ser realizada por mulheres e crianças.

 Existem vários modelos de caixas (colmeias) que podem ser usados. 
Sendo necessária a adaptação da espécie e do produtor.  É importante que o 
modelo escolhido leve em consideração a biologia das abelhas, a arquitetura 
do ninho e a facilidade de manejo.
 O principal modelo usado é constituído de duas partes unidas por 
parafusos e um bloco de madeira interno. Na primeira parte ficam os favos de 
cria com a abelha rainha e os potes de mel e pólen, que são necessários para 
a sobrevivência da colônia. Na segunda parte as abelhas guardam o mel que 
se pode colher para consumo próprio ou vender.

 As colmeias têm diferentes tipos, vários modelos, mas existe já um 

padrão (modelo INPA e o modelo Nordestino), mudando só as medidas, 

menor ou maior a depender do tamanho da abelha. A estrutura dos ninhos 

é a mesma, discos de cria separados numa região e os potes de alimento em 

outro lugar, todas as abelhas sem ferrão fazem isso.

 No Nordeste, como falado anteriormente, temos as chamadas caixas 

nordestinas, uma caixa que facilita a coleta do mel, e por ser mais simples 

é de fácil confecção. É horizontal, tem uma área menor destinada à cria, 

parcialmente separada por uma tábua de outra área maior, onde estão os 

potes de alimento.

 Na impossibilidade de encontrar caixas prontas no mercado é preciso 

mandar fazê-las ou, ou com alguma habilidade, construí-las. É importante que 

a madeira seja leve, de cheiro agradável e resistente, sem nenhum tratamento. 

Citamos algumas mais usadas principalmente no Nordeste: Pinho, Cedrilho, 

etc. 

 Depois de prontas devemos impermeabilizá-las e pintá-las - apenas 

externamente (no lado de fora da colmeia) - com cores claras, ex: amarelo, 

verde claro, azul claro, cinza claro etc.
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FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DAS CAIXAS
• Martelo • Chave de fenda • Dobradiças • Porta cadeado zincado pequeno 
• Furadeira • Broca de 08 mm • Pregos e parafusos 

Especificação (Medidas)
Tamanho (comprimento)

Altura
Largura

Espessura da madeira
Fundo e tampa da caixa

Laterais da caixa
Frente, fundo e divisória

Medidas do ninho
Tamanho das melgueiras

Diâmetro do furo de entrada da caixa

70cm
11cm
13cm
2cm

3x70cm
7x70cm
9x7cm
25cm
45cm
8mm

1
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 A seguir, serão apresentados alguns detalhes e dicas que devem ser 
considerados durante o processo de divisão com o método de doação de favos:
1. Ao transferir os favos para a caixa nova, os mesmos não devem ser apoiados 
no assoalho de madeira. Com o intuito de possibilitar o trânsito das operárias 
por baixo dos favos, aconselha-se que sejam apoiados sobre “bolotas” de 
cerume.
2. É interessante que o orifício de entrada da caixa nova seja reduzido com um 
pedaço de cerume com um túnel de acesso, facilitando a defesa da colônia até 
que a mesma se estruture.
3. É importante que a fresta da tampa da nova caixa seja vedada com fita 
adesiva crepe, evitando a entrada de formigas ou forídeos.

 É necessário o fechamento da entrada da colmeia para o transporte, isso 
deverá ser feito a noite, preferencialmente na noite anterior. Para isso, prega-se 
ali um pedaço de tela de metal ou um pedaço de lata cheio de furinhos feitos com 
um prego. Isso permitirá que a ventilação do ninho prossiga. Colocam-se as tiras 
adesivas sobre os 4 lados da tela metálica e também sobre a madeira da colmeia. 
As fitas devem ficar firmemente coladas na madeira. O orifício da entrada ficará 
coberto somente pela tela, para permitir a ventilação. Se a colmeia for para longe, 
ou se as condições do transporte forem difíceis, é necessário pregar a tela com 
firmeza.
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OBS: Nunca feche 
totalmente a entrada da 
colmeia, o ar necessário 
para a sobrevivência das 
abelhas entra por essa 
entrada e também não 
é aconselhado o uso de 
telas de plástico. Elas 
frequentemente são 
rompidas pelas espécies 
de abelhas que têm 
mandíbulas mais fortes 
como a Jandaíra.

 As colmeias podem ser colocadas em árvores ou em áreas cobertas de 
residências e instalações. A sustentação da colmeia pode ser feita com arames 
ou com uma base fixa no local de instalação, como pode ser visto nas imagens 
abaixo.
 Coloque a colmeia pendurada nos galhos e caso a árvore tenha a copa 
muito fechada a pendure mais perto da extremidade. Faça uma cobertura na 
colmeia para evitar infiltração de água e a danificação pela queda de frutos. 
 Coloque a colmeia pendurada em local que não tenha fumaça, cheiros 
fortes, barulho excessivo, pó, por exemplo, de madeira, incidência direta do sol à 
tarde, luzes acesas a menos de dez metros da colmeia e ao abrigo dos ventos mais 
fortes. 
 Seja qual for o local, guarde uma distância de 40 cm de galhos, troncos, 
paredes, caibros, vigas e outras estruturas, ou seja, em volta da colmeia deve 
haver um espaço livre de 40 cm ou mais e a colmeia pode ficar até 3 m de altura. A 
distância entre as colmeias deve ser de 10 cm a 12 cm.
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haver um espaço livre de 40 cm ou mais e a colmeia pode ficar até 3 m de altura. A 
distância entre as colmeias deve ser de 10 cm a 12 cm.
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 O meliponário é uma estrutura exclusiva para as abelhas que dispõe de 

prateleiras para acomodação das colmeias, obrigatoriamente deve ter sombra, 

pois elas são muito sensíveis ao sol. Mesmo a Jandaíra que é típica do clima 

quente, terá problemas caso fique exposta ao sol direto.

 No meliponário, a distância obrigatória de uma prateleira para outra é 

de aproximadamente 25 cm ou mais se for o caso. De caixa para caixa a distância 

deve ser de 10 para 12 cm como visto antes. A coberta do meliponário deverá ficar 

50 cm acima de cada prateleira devido ao calor. Se possível,  colocar na posição 

de frente para o nascente, para apressar a saída das abelhas ao alvorecer. 

 Quando uma colmeia chega ao seu destino, é preferível abrir a entrada 

à tarde, depois que as abelhas já se acalmaram, pois o primeiro voo é feito para 

reconhecimento da nova área: onde ela terá que aprender; onde há disposição 

de alimento, etc. Caso a entrada seja aberta durante o dia, as abelhas saem em 

grande número e tão apressadamente que muitas vezes não sabem voltar à 

colmeia. Perdem-se assim numerosas abelhas.

 No entanto, se numa colmeia recém-chegada, não forem vistos 

movimentos através da tela ou da lata furada que fecha a entrada, ou se não 

forem ouvidos ruídos, então é necessário abri-la imediatamente.  Nesses casos, há 

indícios de que as abelhas estejam morrendo de fome ou com outros problemas 

(vazamentos etc). Os machos e a rainha geralmente são os últimos a sucumbirem 

por falta de alimentos.

 Além de ter que ser protegida dos ventos mais fortes, a colmeia não pode 

receber a incidência direta do sol por muito tempo e em toda a sua extensão. 

O aconselhável é que o sol incida na colmeia apenas pela manhã ou quando já 

estiver bem perto de se pôr, neste caso ajuda as abelhas a trabalharem até mais 

tarde.
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 É importante ter atenção para a questão de iluminação elétrica próxima 
as colmeias, levando em consideração que as abelhas se orientam pela luz 
do dia (Sol), evite ter lâmpada próxima do local de instalação. Lâmpadas de 
luminosidade intensa não devem ser usadas no Meliponário. 
 Geralmente as operárias podem sair atraídas pela luz e ficarem perdidas 
ou até morrerem por falta de orientação. Sempre verifique se há abelhas voando 
à noite atraídas pelas lâmpadas ou mortas nas suas proximidades. Se for o caso, 
é necessário capturá-las e colocá-las dentro de uma garrafa vazia de plástico 
(sugador adaptado, ver mais em outras técnicas), antes de devolvê-los à sua 
colmeia. 

 É muito comum o ataque de formigas, lagartixas, forídeos (moscas 
pequenas), aranhas, outras abelhas, entre outros. Esses animais atacam as 
abelhas, tanto para roubar seu alimento ou se alimentar da mesma.
 Manter as colmeias bem instaladas como visto antes, principalmente 
suspenso do chão, também protege as colônias desses e de outros predadores. 
 Para evitar o ataque de formigas é necessário fazer o uso de graxa, 
passando nas extremidades do local onde estão instaladas. No caso de estrutura 
fixa, fazer barreira com graxa nos caminho de acesso da colmeia e se for suspensa 
por arame, passar nas extremidades perto do ponto de fixação e não da colmeia. 

 Para evitar o ataque por lagartixas é aconselhando colocar protetores 
na entrada da colmeia e com o uso de algumas técnicas adaptadas por muitos 
criadores, como o protetor de entrada de PET (ver mais em outras técnicas) como 
podemos ver na foto abaixo:
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 Quanto às aranhas, elimine 
as teias próximas às colmeias, 
pois é um tipo de armadilha para 
capturar as abelhas operarias que são 
responsáveis pela coleta de alimento 
em campo. 
 No caso de ataques de outras 
abelhas, principalmente no período de 
alimentação artificial, é aconselhável 
que não se deixe o alimento exposto 
a essas abelhas. Quando as abelhas 
invadem em massa, nesse caso, com 
os devidos cuidados para se proteger, 
borrife água sobre a horda invasora. 
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Os forídeos são atraídos pelo cheiro do pólen fermentando. Neste caso, coloque a 
armadilha com vinagre (ver mais em outras técnicas) dentro ou perto da colmeia. 

Se o ataque das larvas de Forídeos está em andamento, o meliponicultor deve 
tomar logo as seguintes providências:
• Limpar bem a colônia atacada, usando guardanapos de papel, secos ou 
umedecidos; 
• Retirar as larvas com uma espátula ou chave de fenda; 
• Remover o saburá (pólen) e os favos de cria danificados, os “depósitos de 
lixo” e tudo o mais que possa atrair esse inimigo;
• Quando retiramos os potes de saburá, pode ocorrer o rompimento de potes 
de mel, derramado dentro da colmeia. Neste caso, devem ser removidos e 
guardados em uma caixinha, para depois serem devolvidos à colônia quando 
esta estiver recuperada. 
• Não deixe na colmeia restos de papel absorvente (guardanapos, lenços etc);
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 As colmeias é oriunda de uma multiplicação e devem ser abertas com 

frequência para verificar como está se desenvolvendo o enxame. Esse trabalho 

é necessário, por exemplo: verificar se a rainha encontra-se presente na colônia; 

se a rainha está em postura, se precisa de doação de disco de cria; se a abelhas 

precisam ser alimentadas; se há ataque de inimigos ou se já pode ser dividida e 

estão entrando na colmeia com pólen nas corbículas.

 É importante sempre observar constantemente, mas sem mexer muito. 

Deve-se apenas retirar as sujeiras; verificar se há alimento (se não tiver, colocar 

alimentação); como estão os filhotes, etc. Depois podemos passar a verificar 

quinzenalmente, ou seja, uma semana sim, outra não.

 Quando a construção de discos estiver suspensa sem causa aparente por 

longo tempo, digamos 25 a 30 dias ou mais, é conveniente dar discos de cria que 

devem estar na fase de casulo (cor clara). Se a colônia estiver fraca, é necessário 

reforçá-la como visto anteriormente. 
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 Durante os meses quentes e secos ocorre a diminuição de recursos 

florais e diminui a necessidade de produção de novos indivíduos. A produção 

de novas crias é apenas para manter o número mínimo de abelhas operárias 

essenciais à colônia como, por exemplo, “abelhas guardas” para a proteção 

do ninho e abelhas nutrizes para executar os cuidados com a rainha e também 

retomar a produção de cria quando no período de florada. 

 A alimentação complementar deve ser aplicada principalmente 

nas épocas de entressafra, ou seja, quando a florada é pequena. O período 

de entressafra varia de acordo com a região. O produto mais utilizado para 

alimentar meliponíneos é um tipo de xarope de açúcar, ou seja, um “substituto“ 

para o mel, fonte de energia para as abelhas.

 O meliponicultor prepara a quantidade de xarope que quiser, de 

acordo com a necessidade de suas abelhas. O preparo é bem simples: basta 

misturar os ingredientes (água e açúcar em partes iguais) até dissolver. O 

meliponicultor pode optar por um enriquecimento do xarope com mel de 

Ápis, limão, cidreira, capim-santo, etc. 
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 A alimentação tem que ser realizada com alimentadores ou bebedores 
específicos, de acordo com o modelo de sua colmeia. Os recipientes que 
podem ser usados para alimentação artificial são variados, desde tampinha de 
refrigerante até alimentadores adaptados como, bebedor de pássaros e modelos 
com recipientes externo.  
 É importante destacar que o meliponicultor focado na produção de mel 
não deve alimentar suas colônias na época da florada, pois o xarope armazenado 
altera as características naturais do mel que vai ser colhido. Recomenda-se que 
um mês antes do início da florada a alimentação seja suspensa.

 O mel produzido pelas abelhas nativas é mais perecível devido a maior 

quantidade de água onde o teor de umidade do produto final oscila entre 40 e 

50%. Além disso, a produção do mel de abelhas-sem-ferrão é muito menor.

 Em regiões em que a florada dure mais ou que se tenha um bom pasto 

apícola, seja de pomares, reflorestamentos, pastos nativos ou culturas comerciais, 

tem-se conseguido um aumento na produção. E como o mel destas abelhas é bem 

mais caro que o das outras, o retomo do investimento se consegue dentro de mais 

ou menos um ano. É claro que isto só se atinge seguindo as orientações e havendo 

uma boa adaptação das abelhas à nova região.

 A produção varia de um até três litros de mel na época de grandes 

floradas, que na nossa região vai de abril a julho. Nos outros meses não existem 

mais flores devido à ausência total de chuvas, isto faz com que a produção de mel 

seja reduzida, sendo necessário fazer a alimentação artificial com mel de açúcar 

ou de abelhas europeias. 



 Durante os meses quentes e secos ocorre a diminuição de recursos 

florais e diminui a necessidade de produção de novos indivíduos. A produção 

de novas crias é apenas para manter o número mínimo de abelhas operárias 

essenciais à colônia como, por exemplo, “abelhas guardas” para a proteção 

do ninho e abelhas nutrizes para executar os cuidados com a rainha e também 

retomar a produção de cria quando no período de florada. 

 A alimentação complementar deve ser aplicada principalmente 

nas épocas de entressafra, ou seja, quando a florada é pequena. O período 

de entressafra varia de acordo com a região. O produto mais utilizado para 

alimentar meliponíneos é um tipo de xarope de açúcar, ou seja, um “substituto“ 

para o mel, fonte de energia para as abelhas.

 O meliponicultor prepara a quantidade de xarope que quiser, de 

acordo com a necessidade de suas abelhas. O preparo é bem simples: basta 

misturar os ingredientes (água e açúcar em partes iguais) até dissolver. O 

meliponicultor pode optar por um enriquecimento do xarope com mel de 

Ápis, limão, cidreira, capim-santo, etc. 

35

 A alimentação tem que ser realizada com alimentadores ou bebedores 
específicos, de acordo com o modelo de sua colmeia. Os recipientes que 
podem ser usados para alimentação artificial são variados, desde tampinha de 
refrigerante até alimentadores adaptados como, bebedor de pássaros e modelos 
com recipientes externo.  
 É importante destacar que o meliponicultor focado na produção de mel 
não deve alimentar suas colônias na época da florada, pois o xarope armazenado 
altera as características naturais do mel que vai ser colhido. Recomenda-se que 
um mês antes do início da florada a alimentação seja suspensa.

 O mel produzido pelas abelhas nativas é mais perecível devido a maior 

quantidade de água onde o teor de umidade do produto final oscila entre 40 e 

50%. Além disso, a produção do mel de abelhas-sem-ferrão é muito menor.

 Em regiões em que a florada dure mais ou que se tenha um bom pasto 

apícola, seja de pomares, reflorestamentos, pastos nativos ou culturas comerciais, 

tem-se conseguido um aumento na produção. E como o mel destas abelhas é bem 

mais caro que o das outras, o retomo do investimento se consegue dentro de mais 

ou menos um ano. É claro que isto só se atinge seguindo as orientações e havendo 

uma boa adaptação das abelhas à nova região.

 A produção varia de um até três litros de mel na época de grandes 

floradas, que na nossa região vai de abril a julho. Nos outros meses não existem 

mais flores devido à ausência total de chuvas, isto faz com que a produção de mel 

seja reduzida, sendo necessário fazer a alimentação artificial com mel de açúcar 

ou de abelhas europeias. 



 Tendo em vista que o mel é um alimento, o meliponicultor deve estar 

sempre atento em produzir um mel de qualidade e o mais higiênico possível, 

utilizando equipamentos confeccionados com materiais de fácil higienização, 

como aço inox, vidro e plásticos atóxicos. É fundamental sempre lavar os 

equipamentos, antes e depois do uso, com água limpa e sabões sem cheiro 

(sabão de coco ou detergente neutro). Para a manipulação do mel (colheita ou 

beneficiamento), é recomendado o uso de touca e máscara (encontrada em 

farmácias) e roupas limpas, preferencialmente avental.

 Para saber se a colmeia tem mel, abra a segunda parte da mesma e veja 

se todo o espaço já está preenchido, caso esteja, desparafuse a junção da colmeia, 

leve a segunda parte para um local que seja perto de onde ela estava e deixe a 

primeira parte no mesmo lugar. Lembre-se de tapar com um papel ou algodão o(s) 

orifício(s) de passagem das abelhas de uma parte para a outra, evitando que as 

abelhas o(s) tape(m) com cera ou barro, 

enquanto você retira o mel da segunda 

parte.

 Com relação à densidade 

(quantidade de água), a abelha de ferrão 

deixa o mel bem grosso. Quando está 

maduro ele fica com 17 % de umidade 

(água). As abelhas nativas, por mais que 

elas trabalhem, deixam em torno de 40 % 

de umidade (existem espécies diferentes 

e produzem com umidade variada), por 

isso o mel das abelhas é bem fino em 

comparação aos outros.
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 O mel destas abelhas é de sabor agradável e medicinal (as abelhas 

colocam antibiótico no mel, este é chamado de Inibína). Quando a abelha 

produz o mel ela, gera essa substância que protege contra fungos e bactérias, 

por isso que o mel é medicinal. Porém, requer o máximo de cuidado na colheita, 

engarrafamento e conservação. 

 Na colheita sempre lembrar que o mel que escorre sobre um batume sujo, 

ou sobre o qual caíram partículas desse batume, torna-se sujo e não serve como 

alimento humano, pois em seu batume pode ter a presença de excrementos. 

Então, colha apenas o mel direto das melgueiras.

 Após ter colhido o mel deixe-o decantar por três horas, e usando uma 

peneira de plástico e um funil o engarrafe. Não use pano para coá-lo e nada que 

esteja molhado ou úmido na sua manipulação.  Guarde-o em armário 

fechado para que a luz e o calor não venham a alterar o sabor. O recipiente que vai 

receber o mel deve ser de vidro e ser tampado com tampa de cortiça para evitar 

a fermentação. É bom lembrar que a cristalização e a fermentação só acontecem 

com mel verdadeiro.
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 A fermentação é o processo natural do mel de abelhas nativas, rico em 
leveduras.  O problema da fermentação ficou evidente quando o mel passou a ser 
disponibilizado em recipientes fechados. Mel fermentado não é mel estragado. A 
maturação consiste em controlar o processo de fermentação posterior a extração. 
O mel coletado dentro das condições mais higiênicas possíveis é colocado 
no recipiente onde se desenvolverá o processo. Este recipiente deve ficar 
hermeticamente fechado, em ambiente escuro, na temperatura próxima ao do 
ninho das abelhas. O processo de fermentação se desenvolverá a partir daí e, 
dependendo das condições do mel, ocorrerá de 3 a 5 meses. 
 A cada semana este recipiente deverá ser aberto, para a liberação de 
gazes da fermentação e lacrado novamente. Durante a fermentação se formará 
uma camada de espuma que deverá diminuir com o tempo. Ao final do processo, 
a formação de gazes cessará e se formará uma auréola branca consistente 
(colarinho), que não se desloca com a inclinação do recipiente. Neste ponto o mel 
está pronto para ser envasado.

 Entende-se por divisão de colônias, o trabalho de induzir sua 
multiplicação. De maneira geral, o processo de divisão consiste em dividir os 
elementos de uma colônia forte, as abelhas, os favos de cria e o alimento – em 
duas caixas, sendo uma delas a “colônia-mãe”, que permite o povoamento de 
uma caixa vazia, formando a “colônia-filha”. Opcionalmente, usa-se uma terceira 
colônia como doadora de campeiras, favos, alimento ou rainha. A multiplicação 
artificial de colônias é um mecanismo importante para a conservação das abelhas 
sem ferrão, uma vez que pode subsidiar o repovoamento de populações em 
ambientes degradados e evitar a aquisição predatória de colônias em habitats 
naturais.
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 A “colônia-mãe” cede de dois a quatro favos de cria madura, aquela 
de coloração amarelada para o povoamento de uma caixa nova, ou “colônia-
filha”. A cria madura contém abelhas prestes a nascer e, portanto, proporciona o 
estabelecimento mais acelerado do trabalho das operárias na caixa nova.
A colônia-filha deve ser colocada no lugar da colônia-mãe. Assim, ela receberá 
as abelhas campeiras – aquelas que voam – que colaborarão na defesa e 
organização da nova caixa. A colônia mãe deve ser transportada e instalada 
em um lugar distante, que esteja no mínimo 10 metros, evitando que o cheiro 
da rainha ali presente atraia as campeiras, o que impediria a permanência das 
mesmas na caixa nova.

               Uma terceira caixa também pode ser utilizada para doação de uma rainha, 
o que proporciona o desenvolvimento mais acelerado das colônias divididas. 
As colônias órfãs ou recém-multiplicadas de Jandaíra recebem satisfatoriamente 
rainhas-poedeiras da mesma espécie, elas são bem acolhidas e começam 
rápido o serviço. Vale lembrar que todo o cuidado é pouco no transporte de 
uma rainha, devendo-se evitar tocá-la com as mãos. Vinte dias após a divisão 
(tempo suficiente para a formação de uma nova rainha) a colônia-filha deve ser 
alimentada.

Escolha da comeia
doadora

Doação de discos

Caixa vazia com
túnel de acesso

Doação de potes

Passando cera
para atrair as abelhas

Colocar cera na entrada
para atrair as abelhas

Pilares de cera
para colar os discos

Primeira revisão da
multiplicação após

sete dias
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 A seguir, serão apresentados alguns detalhes e dicas que devem ser 
considerados durante o processo de divisão com o método de doação de favos:
1. Ao transferir os favos para a caixa nova, os mesmos não devem ser apoiados 
no assoalho de madeira. Com o intuito de possibilitar o trânsito das operárias 
por baixo dos favos, aconselha-se que sejam apoiados sobre “bolotas” de 
cerume.
2. É interessante que o orifício de entrada da caixa nova seja reduzido com um 
pedaço de cerume com um túnel de acesso, facilitando a defesa da colônia até 
que a mesma se estruture.
4. É importante que a fresta da tampa da nova caixa seja vedada com fita 
crepe, evitando a entrada de formigas ou forídeos.

 Uma das razões da fraqueza de uma colônia pode ser a falta de operárias. 

Para reduzir problemas desse tipo, recomenda-se que os meliponários sejam de 

uma única espécie. Durante o manejo, as colônias mais fortes podem ser divididas 

ou usadas para fortalecer as colônias fracas.

 O fortalecimento das famílias fracas pode ser feito colocando-se discos 

de cria nascente retirado de colônias mais fortes. A troca de colônias, colocando 

a colônia fraca no local da família forte, também é uma medida usada para 

fortalecimento, pois aumenta a população de operárias na colônia fraca.
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 A pilhagem é um ataque que acontece entre as colônias mais fortes 

que geralmente invadem as colônias mais fracas, normalmente as Jandaíras 

promovem guerra de vizinhos: saques, assaltos, incursões, brigas, mortes. 

Atracam-se aos pares e morrem agarrados. O remédio é telar as colmeias. Apenas 

duas horas de liberdade por dia; pela manhã e à tarde. 

 Pode ocorrer também por conta da alimentação artificial que é dada 

às colônias fracas, fator de fortalecimento das mesmas. Contudo, ao alimentar 

colônias, verifique depois se elas foram atacadas.

 Para evitar que isso aconteça, a mudança de uma colônia de Meliponíneos 

para uma nova colmeia, deve ser feita com rapidez, como foi explicado no capítulo 

sobre a “Transferência de colmeia”. O tempo durante o qual os alimentos da colônia 

transferida ficarão expostos deve ser o menor possível. Isto é particularmente 

importante no caso de meliponicultores alérgicos a ferroadas.
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 O comércio ainda tem muito que melhorar, a produção ainda é muito 
baixa, principalmente com o potencial que o país tem, mas para quem produz isso 
é uma vantagem, pois a procura é muito grande, e fácil comercialização, os preços 
variam de R$ 100,00 a R$ 120,00. O mel de Jandaíra é usado de varias maneira e 
muito procurado.
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 Você sabia que as abelhas sem ferrão do Brasil não fazem geleia real? É 
isso mesmo, não existe geleia real do mel das abelhas sem ferrão.O mel comum 
produzido por elas é tão poderoso que a rainha não precisa de um alimento 
especial, ela alimenta-se do mesmo mel que as obreiras comuns, a única 
diferença é que a rainha alimenta-se também de ovos alimentares de obreiras 
rainhas, são ovos inférteis postos única e exclusivamente para alimentação da 
rainha. Esses ovos são compostos ricos em proteínas. Uma abelha demora em 
média 44 dias para nascer, o dobro da Ápis mellífera, o macho demora 42. A 
princesa demora 40 dias.
 As células de cria são fechadas assim que a rainha põe o ovo, todo o 
alimento para o desenvolvimento da larva é posto momentos antes da rainha 
realizar a postura, só sendo aberto pelas obreiras para o nascimento das 
abelhas novas.
 O tempo de vida de uma obreira melípona pode chegar até aos 100 
dias, os machos vivem um pouco mais 120, já a rainha pode viver até 05 anos.
Como tem mais água é mais fácil de fermentar. Para não azedar, elas colocam 
mais Inibína.  A abelha de ferrão, como deixa o mel com 17% umidade, coloca 
menos Inibína, porque dificilmente o mel vai azedar com pouca água. Como a 
abelha nativa coloca mais Inibína, então o mel se torna mais medicinal.
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Armadilha com vinagre para capturar Forídeos adultos:
Essa armadilha é feita apenas de um tubo de plástico ou de vidro, que tem em 
sua boca pequeno funil de entrada, ou simplesmente uma pequena abertura 
na tampa de plástico (pequenos furos). No fundo do tubo, coloque um pouco 
de vinagre. As mosquinhas de Forídeos, e eventualmente algumas outras, como 
as Drosophila, são atraídas pelo cheiro do vinagre, elas entram na armadilha e 
depois não encontram mais a saída. Ficam presas lá dentro e morrem afogadas. 
Qualquer que seja a entrada, esta não deve dar passagem às abelhas da colmeia, 
pois ocorre o mesmo com a abelha. Pode ser instalada dentro da colmeia ou nas 
proximidades.

Aspirador de abelhas - auxiliar importante para coletar abelhas 
jovens que ainda não voam: 
O aspirador de insetos pode ser preparado em vários modelos diferentes. O mais 
comum se trata de uma garrada Pet com dois tubos furados na tampa. Um dos 
tubos de plástico deve contém uma tela de plástico ou de pano, de modo que 
as abelhas coletadas pelo outro tubo não entrem na boca do indivíduo que faz a 
sucção. 
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 Jandaíra é uma abelha nativa da caatinga nordestina. Seu manejo é 
bastante simples, pois além de extremamente dócil, não possui ferrão, sendo 
em consequência muito fácil a multiplicação de colônias e o manejo em geral. É 
uma atividade simples e também necessita de pouco tempo dedicado às abelhas. 
Dessa forma, o meliponicultor colabora na preservação do meio ambiente e 
contribui com a sobrevivência destas abelhas que estavam praticamente extintas 
na região.
 Após o recebimento das colmeias com exames na sua residência, o 
meliponicultor contará com visitas mensais para um melhor desenvolvimento 
das colônias, evitar perdas, facilitar o manejo e esclarecer dúvidas que possam 
surgir ao longo do tempo, principalmente nos períodos de estiagem.
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• Deve ter no mínimo 44 enxames num raio de 3 km para não ter 
consanguinidade;
• Quando são geradas machas diploides as abelhas operárias não os deixam 
nascer, a ‚filiação ‚fica toda comida ou descartada;
• É necessário fazer resfriamento de sangue com a troca de enxame entre 
criadores ou a fecundação em outros locais.
• A colmeia fica na posição horizontal e com o lado da tampa para cima.
• Use um chapéu coberto por véu transparente quando foi examinar 
mensalmente a colmeia ou quando for tirar mel, isto evita que as abelhas 
se enrolam nos seus cabelos.
• Não abrir a colmeia em dias frios ou chuvosos.
• Ao retirar o mel verifique se não há potes com pólen junto dos de mel. Os 
potes de pólen são mais claros e devem ser colocados na primeira parte da 
colmeia.
• Apanhe as abelhas novas que caírem no chão quando estiver colhendo 
o mel, as recoloque na colmeia através do orifício de escoamento do mel.
• Não coloque a colmeia por trás de nada que venha a dificultar a entrada 
das abelhas.
• Não abra sem necessidade as colmeias.
• Não vire a colmeia ao desparafusar a junção, faça na mesma posição em 
que se encontrava pendurada a colmeia.
• Não deixe crianças baterem nas colmeias para assanhar abelhas, pois isto 
faz diminuir a produção de mel.
• Retire o mel pela manhã, em dia claro e ensolarado, embaixo de área 
coberta e livre de moscas e luz direta do sol.
• Se a umidade do ar estiver muito baixa, injete diariamente 20 ml de água 
pelo orifício de entrada das abelhas até que normalize.
• Se existir lâmpadas a menos de 10 m da colmeia, somente acenda, quando 
for necessário, para que a luz não atraia insetos quando anoitecendo ou 
amanhecendo.
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Célula real: tipo específico de célula de 
cria, construído por abelhas do grupo 
Trigonini, destinado à formação de 
novas abelhas rainhas.

Célula de cria: estrutura construída 
com cerume, onde a rainha deposita um 
ovo que dá origem a uma nova abelha.

Cera: material de coloração branca, 
secretado por abelhas operárias jovens, 
em forma de pequenas placas, por 
glândulas específicas.

Cerume: principal matéria-prima de 
uma colônia de abelhas sem ferrão, 
formada pela mistura de cera e própolis.
Corbícula: É a parte da tíbia da perna 
traseira da abelha.

Colmeia: estrutura construída pelo 
homem para abrigar colônias de 
abelhas. Também chamada de “caixa”, 
geralmente é construída com madeira.

Colônia: conjunto completo de 
determinada população de abelhas e 
suas estruturas naturais.

Cortiço: segmento de tronco de árvore 
utilizado na meliponicultura tradicional 
para abrigar uma colônia de abelhas 

sem ferrão.

Cria madura: termo utilizado para 
designar os favos de cria que abrigam 
abelhas em desenvolvimento na fase de 
pré-pupa até abelha adulta. Também é 
chamada de “cria nascente”.

Diploides: Junção de duas células 
reprodutivas(haploide).
Divisão de colônias: processo de induzir 
a reprodução e a multiplicação de 
colônias de abelhas.

Favo de cria: componente principal do 
ninho das abelhas sem ferrão, formado 
por um conjunto de células de cria.

Forídeos: pequenas moscas do gênero 
Pseudohypocera, principais parasitas 
das colônias de abelhas sem ferrão.
Geoprópolis: material preparado pelas 
abelhas, formado pela mistura de barro 
e própolis.

Glândula: tipo de órgão presente em 
seres vivos, cuja função é secretar 
substâncias com função específica.

Invólucro: lâminas de cerume que 
envolvem os favos de cria para 
manutenção de temperatura.

Glossário
Melgueira: elemento de uma colmeia 
destinado ao armazenamento de mel.
Melífera: abelhas que produzem mel.

Meliponário: local onde são instaladas 
colônias de abelhas sem ferrão para criação.
Meliponicultor(a): pessoa que exerce a 
meliponicultura.

Meliponicultura: atividade de criação das 
abelhas nativas sem ferrão.

Meliponineos: classificação dada ao 
grupo de espécies de abelhas sem ferrão, 
exclusivamente do gênero Melipona, as 
quais não possuem o hábito de construir 
células reais para a formação de novas 
rainhas.
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Néctar: substância aquosa, rica em 
açúcares, secretada pelos vegetais através 
de glândulas especializadas. Coletado e 
transformado em mel, é a principal fonte de 
carboidratos das abelhas sem ferrão. 
Ninho: parte da colônia formada pelo 
conjunto de favos de cria e, quando 
existente, invólucro.

Operárias: abelhas fêmeas 
responsáveis pela maior parte das 
tarefas de uma colônia.

Ovo real: ovos que contém abelhas 
princesa, futura rainha da colônia.

Pólen: elemento reprodutor 
masculino das plantas, produzido nas 
flores em forma de minúsculos grãos. 
Coletado, processado e consumido 
pelas abelhas, constitui principal 
fonte de proteínas.

Própolis: material preparado 
pelas abelhas, formado por resinas 
coletadas de plantas lenhosas na 
natureza.

Realeiras: local na cria onde é 
posta a abelha rainha, sua célula é 
na cria é maior e tem alimentação 
diferenciada. 

Sentinelas: abelhas operárias que 
exercem as funções de defesa de uma 
colônia.
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