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Apresentação 

O Sebrae/ Am edita este trabalho acreditando, mais uma vez, oferecer a 
sua contribuição para a disseminação de importantes informações que, 
embora de inestimável relevância, durante anos estiveram engavetadas 
nos computadores dos estudiosos que se dedicam a entender a nossa 
Natureza Amazônica. 

Preservar a Região e tirar dela as mais amplas oportunidades de manejo 
sustentável e responsável sobrevivência econômica é dever de todas as 
pessoas e instituições que estão olhando o futuro. Como, modestamente, 
tanto o INPA como o SEBRAE, propõe-se a ampliar seus horizontes, edi 
tam, em parceria, mais este trabalho que, como todos podem ver, trata-se 
de um conteúdo muito simples, e por isto mesmo muito valioso, uma vez 
que ensina e estimula a criação de abelhas sem ferrão como uma alterna 
tiva de renda familiar ou comunitária. 

José Carlos Reston 
Superintendente do Sebrae/Am 



Introdução 

Este livreto foi elaborado tendo em vista: 

1. Repassar para a comunidade informações sobre a biologia e a criação 
de abelhas sem ferrão (Meliponinae). 
2. Oferecer treinamentos baseados em pesquisas técnico-científicas. 
3. Preservar espécies que nos auxiliarão nas muitas maneiras e formas de 
manejo acerca da cria-ção racional de abelhas indígenas sem ferrão, de 
forma a permitir multiplicar a implantação de projetos de Meliponicultura na 
Amazônia. 
4. Melhor orientar o meliponicultor sobre o manejo de colônias nativas e 
como passá-las para caixas ideais para abelhas sem ferrão. 
5. Contribuir para o aumento da oferta e qualidade do mel e outros sub 
produtos das abelhas. 

Existe, atualmente, uma grande preocupação sobre como devem ser ocu 
padas as extensas áreas ainda inexploradas da Região Amazônica. Para 
tal tem-se criado projetos de colonização, que visam a utilização destas 
enormes riquezas florísticas e faunísticas. De certo modo, podemos dizer 
que todos interlerem negativamente no ecossistema natural. Na Amazônia 
existe atualmente um grande número de espécies de abelhas melíferas 
sem ferrão, que podem ser manejadas de modo racional, visando à pro 
dução de mel, pólen, própolis e outros produtos e subprodutos comercial 
mente viáveis. Tais espécies estão adaptadas às florestas tropicais, não 
sofrendo as inclemências do clima. Tendem, entretanto, a desaparecer 
devido ao acirrado processo de desmatamento que a Região Amazônica 
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vem sofrendo nos últimos anos. O desmatamento, ao longo do tempo, tem 
destruído os locais de nidificação das abelhas e das suas fontes de ali 
mento, ocasionando com isto a extinção de inúmeras espécies de abelhas 
de inestimável valor para o homem e para o ecossistema. Essas abelhas 
correm o risco de extinção por não serem perigosas, devido ao ferrão 
atrofiado, e pela grande procura dos meleiros, que, por sua vez, preferem 
só retirar o mel, não dando valor a outros subprodutos, nem mesmo à 
colmeia, que é saqueada e abandonada, acabando por morrer. Portanto, é 
urgente que se promova a divulgação destes perigos bem como se rea 
lizem treinamentos aos meleiros e produtores rurais, ribeir-nhos, jovens 
rurais, líderes comunitários, e aos diversos grupos indígenas, quanto às 
formas simples e eficazes de como criar e preservar tais abelhas. 

A meliponicultura pode contribuir como fonte de emprego da mão de obra 
familiar. O consumo e a venda dos produtos como: mel, própolis, pólen e 
outros subprodutos destas abelhas, além de terem um potencial no mer 
cado interno e externo, podem contribuir para uma vida mais saudável. 

O presente trabalho tem a finalidade contribuir para o desenvolvimento das 
potencialidades melíferas regionais, ora orientando para a implantação de 
mais meliponários na Região Amazônica, ora contribuindo para a preser 
vação e o aproveitamento racional das espécies de abelhas com potencial 
econômico. 
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Retirada do ninho 

Coleta 

A coleta de colônias no meio natural ini 
cia-se com a localização de ninhos, o 
que se faz com a ajuda de mateiros 
experientes. Depois de localizado um 
ninho, faz-se o corte do tronco com 
motoserra na horizontal para facilitar e 
agilizar a retirada da parte superior. 
Deve-se ter cuidado para não partir a 
colônia. 

Foto1: Colônia de abelhas nativas no Município de Presidente Figueiredo AM. A espécie é Melipona fulva - 
vulgarmente conhecida como: Jandaira-Preguiçosa-Alaranjada. 
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Foto 2: Cuidadosamente é retirada a parte superi 
or por melo de um corte na parte inferior no senti 
do horizontal até a metade do tronco. 

8 

Muitas vezes, embora não seja o dese 
jado, temos que sacrificar algumas 
árvores para salvar as abelhas. Isso 
deve ser feito por serradores experi 
entes que também sabem evitar riscos 
para as pessoas envolvidas no processo 
da retirada do ninho, já que a árvore 
pode tombar. Salientamos que ao salvar 
uma colônia, estamos disponibilizando 
inúmeros polinizadores de muitas espé 
cies de plantas. 

Foto 3: União do corte vertical com o corte hori 
zontal para facilitar a abertura do tronco. Abre-se 
com cuidado para não quebrar as crias na 
colmeia Isso facílita uma melhor visão da colmeia 
para fazer a transferência. 



Importante: somente devem ser 

transferidas colônias de árvores no 

seu habitat natural, se o proprietário 

obtiver permissão de sua derrubada 

pelo órgão competente. 

Encontramos centenas de pessoas que 
mantém em suas casas troncos com 
colônias de abelhas. As técnicas aqui 
descritas servem para transferi-la para 
colmeias do tipo descrito após a página 
14. 

As colônias de abelhas nativas ocupam 
ocos em troncos de diversos tamanhos 
e formas e isso determina ninhos dife 
rentes dependendo do local e da espé 
cie. 

Foto 4: Colônia de Melipona !uiva aberta antes de 
ser transferida para caixa racional 
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Foto 5: Melipona compressipes manaosensis. Seu 
nome vulgar é Jupará. Colônia totalmente aberta 
com crias novas em cima com potes de pólen e 
néctar nas laterais. 

A espécie Melipona compressipes 

manaosensis da foto mostra os favos de 
cria dispostos em forma circular horizon 
tal. De cada 3 abelhas que nascem uma 
pode ser rainha (Kerr 1978). Não há 
células especiais para rainhas de 
Melipona. Pois a determinação da rainha 
é genética. 

A espécie Frieseomelitta varia é uma 
das conhecidas como Moça branca ou 
Marmelada; é comumente encontrada 
nos postes de madeira. Tem seus favos 
de cria em forma de cacho de pequenas 
uvas, e suas rainhas são criadas em 
células reais. Essas células são bem 
maiores que as das operárias, e são 
conhecidas como realeiras. 

Foto 6: Friseomelitta sp 
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Assim como a Frieseamelitta, Trigana, 

Scaptatrigana, Tetragana e outras per 
tencentes ao grupo Triganini, todas pos 
suem realeiras, embora a forma de 
favos de cria da Frieseamelitta seja 
diferente (em forma de cacho de uva) e 
das outras em forma circular e horizon 
tal. 

Transferência 

Temos que em primeiro lugar verificar se 
encontramos a rainha fisogástrica. Ao 
encontrá-la, temos que pegá-la com 
muito cuidado para não matá-la. Em 
seguida transferí-la imediatamente para 
nova caixa ou vasilha transparente, de 
preferência lisa para não machucar a 
rainha (ela é muito sensível). A vasilha 
tem que ter tampa para evitar sua fuga. 

Foto 7: Realeira de Trigana sp. Nesses pontos 
amarelos observar-se as células reais. 
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A transferência deve ser feita aos 

poucos, colocando-se embaixo de cada 

favo de cria várias bolas de cera para 

dar espaço para as abelhas passarem e 

fazerem limpeza da colmeia. Para retirar 

melhor os favos de crias, usa-se faca, 

espátula reta ou curva, de acordo com 

as necessidades do tipo de ninho. Para 

a retirada das crias abertas de larva ou 

pupa, prepupa que acidentalmente abri 

mos no momento da transferência, 

usamos uma pinça ou até mesmo um 

espinho de tucumã, se o utilizarmos 

com cuidado. 

O primeiro favo a ser colocado embaixo 

é o que contém crias nascentes. Isso 

deve ser feito rapidamente e com cuida 

do para não amassar. 

A primeira coisa que se faz ao abrir um 

tronco é localizar os favos de cria, e ver 

o suprimento da colônia (potes de 

pólen e mel). É importante preocupar 

se primeiro com a transferência das 

crias para a caixa. 

Ao abrir o tronco pode-se ver a colônia 

que, na parte de cima, exibe as crias 

novas e é identificada pela cor escura. 
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Em algumas colônias, entretanto, a 
identificação pode ser feita pela tonali 
dade de três tipos de células de crias: 
as escuras, que tem a cor da cera (con 
tém alimento larval, ovos e larvas); as 
mais claras e às vezes manchadas, são 
aquelas que têm larvas que já termi 
naram sua alimentação e, antes de 
comer todo o alimento iniciam a 
tecelagem do casulo. Existem ainda as 
bem claras, das quais as operárias já 
rasparam toda a cera, deixando apenas 
a seda tecida pelas larvas. Essas con 
tém desde prepupas, pupas, até abe 
lhas nascentes. Nesses favos pode-se 
estudar todo ciclo de vida das abelhas, 
do ovo, larva, prepupa, pupa, abelha 
nascente. 

Divisão de trabalho 

Existe uma divisão de trabalho na 
colmeia. Segundo Mendonça e 
Schlichting (c.p.), as operárias de Tiúba 
têm a seguinte divisão de trabalho: 
Nas primeiras horas as operárias fazem 
limpeza corporal, caminham pela 
colmeia e solicitam alimento às 
operárias mais velhas. Passam a maior 
parte do tempo imóveis. 



Foto 8: Retirada da cria nascente do tronco que abrigava uma colônia de 
Melípona compressipes manaosensis. 
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Nos primeiros dias incubam, raspam 

células que têm prepupas que já tece 
ram o casulo e trabalham com cera na 

construção de células, potes e invólu 

cros. A partir do 611 dia iniciam o aprovi 

sionamento de células e participam no 

processo de postura de rainha. A partir 

do 1411 dia trabalham com lixo e após o 

2811 dia desidratam o néctar, ventilam e 

vão ao tubo de saída. Daí em diante 

partem para o trabalho de campo e tra 

balhos internos da colmeia como cons 

trução, ventilação, defesa e produção de 

mel. 

Transferência do tronco para colmeia 
nova 

Para transferência, pegam-se as crias 

com muito cuidado. O ideal é tirar tanto 
as crias novas como as nascentes, mas 

muitas vezes isto não é possível porque 

o tronco não oferece facilidade para isto. 

Retiram-se os favos e colocam-se em 

cima das bolas de cera, no fundo da 

caixa. 

Isso se for possível tirar-se os dois tipos 

de crias. 

Foto 9: Transferência de crias colônia de Melipona comptesstpes manaosensis para caixa 
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Se for um ninho grande que queremos 
dividi-lo, identificamos que tipo de cria 
temos para colocar na caixa: em 
primeiro lugar as crias nascentes e 
depois as crias novas. Assim como colo 
camos as bolas no fundo, entre os 
favos, também temos que colocar as 
bolas de cera entre as crias nascentes 
para facilitar os nascimentos das abe 
lhas e a limpeza das operárias. Após 
retirarmos a cria, retiramos os potes de 
pólen e, com uma seringa, o mel é colo 
cado dentro de uma vasilha super limpa 
e com tampa. O mel é guardado em um 
vidro bem limpo e seco, com tampa, em 
lugar bem ventilado ou no congelador 
ou na geladeira. 

É muito importante, na retirada do mel, 
separar os potes que estão abertos. 
Retira-se este mel para devolvê-lo à 
colmeia, com uma seringa diferente da 
que se usa para retirar o mel dos potes 
fechados. Faz-se isso para não contami 
nar o mel maduro. Nos potes que estão 
abertos temos mel verde, ainda não 
desidratado. O mel verde pode fermen 
tar e contaminar o mel maduro que está 
em potes fechados, devidamente 
desidratado pelas abelhas. O mel 

maduro deve ser guardado para ser 
consumido ou devolvido à colmeia na 
falta da florada. 

Foto 10: Retirada do mel e pólen. 
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Observação: Os vidros usados na coleta do mel devem estar bem lavados e sempre 
esterilizados com água fervendo e bem secos. Se estiverem molhados fermentarão o mel 
e trarão prejuízo para o meliponicultor. É muito importante, depois da transferência, fazer 
uma alimentação complementar, uma vez por semana, de acordo, com a necessidade 
para que esta se recupere rapidamente. Se houver bastante florada, um mês é suficiente. 
Se a colmeia estiver ainda fraca precisa receber alimento por mais tempo. Na época de 
inverno (que aqui na Amazônia ocorre no período de muita chuva) deve-se fazer esta ali 
mentação para que as abelhas não fiquem muito fracas ou morram. Pode-se guardar o 
mel retirado e devolver aos pouco até que a colmeia se recupere, ou faça uma alimen 
tação artificial. 

RECEITA: Alimentação artificial complementar: 

INGREDIENTES MODO DE PREPARAR 

. 1 kg de açúcar; Misture tudo, e coloque numa vasilha com 

. 1 litro de água fervendo; pedaços de gravetos de plantas que não 

. Uma colher de chá de sal, depois de frio. sejam tóxicas ou venenosas ou use: cera, 

. Uma colher de vinagre algodão, tela, (ou rolha) para que as abelhas 

. Y2 comprimido de Teragran-M ou outro tipo não morram afogadas no alimento. 
de vitaminas com minerais (Clusival compos- 
to líquido 2,5ml) 

Observação: O mel coletado dentro do tronco deve ser passado numa tela fina ou coador 
feito meia fina, quando retirado do tronco e devolvido a colmeia. A cera tem que ser lava 
da e seca para devolver novamente às colmeias. 
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Modelo de Ficha de Manejo de Colmeia 

Nome vulgar: Nome científico: 
Data da transferência instalação N.º da rainha mãe: Filha . 
Rainha :asas gasta ( ) asa inteira( ) 
Rainha: abdômen: pouco distendido ( ) muito distendido ( ... ) 
N.º da colmeia: N.º da rainha atual: filha . 
Procedência: Mãe . 
Altura do Ninho( ) tipo de entrada . 
Tipo de arvore onde encontrou: viva ( ... ) morta ( ) caída ( )forro de casa( ) parede( ... ) 
Tipo de terra: firme ( ... ) várzea( ... ) iguapó ( ... ) rio( ) 

nº da colmeia: .......................................................... 
nº da Rainha: ........................................................... Idade: ...................................... 

Observação: Verificar o que você encontra presente dentro da colônia 

Data revisão (DR), Data transferência (DT), Data Divisão (DO) 

Rainha fisogástrica 
Rainha Virqern 
nº pote de mel 
nº pote de pólen 
nº crias nascente 
nº crias intermediárias 
nº crias novas 
Macho dentro da caixa 
Macho fora da caixa 
Macho diolólde 
Fauna associada 
Besourinho 
Pseudo escorpião 
Acaro 
Outros 
Forídeo 
Adulto 
Ovo 
Larva 
Puoa 
Barata 
Formiga 
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3.SOBRENINHO 

Foto 11 : Caixa modelo Fernando oliveira 
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Tipos de caixas 

Tipos de caixas usadas para criação 
racional de abelhas sem ferrão no 
Amazonas 

Este modelo é ideal para divisões, é 
uma modificação do modelo caixa de 

Dr. Paulo Nogueira Neto, feita por 

Fernando Oliveira. Devido ao seu 

tamanho ser menor, adapta-se bem às 

espécies menos populosas medida 

interna 15x15cm e 3cm de espessura 

da madeira com 9cm de altura como ex. 

Melipona compressipes manaosensis 
vulgarmente chamada Jupará. 

Rapidamente elas preenchem o ninho e 

sobre ninho facilitando sua divisão e 

multiplicação. 



Veja como é fácil, você fazer uma 
divisão de colmeias e multiplicação 
de colônias 

Kerr, suporta as duas alças superiores e 
Fernando observa se na alça do meio 
estão os favos com cria nascente (célu 
las sem cera porque foram raspadas 
pelas operárias). Glória observa, de 
longe, a parte inferior com rainha, ovos 
e as larvas. Os alvéolos são feitos de 
cera castanho escura. A principal van 
tagem deste método é que, quando as 
alças são separadas, carregam os 
seguintes elementos: Metade do ninho 
com o invólucro, potes de alimento ao 
redor do ninho e abelhas jovens e adul 
tas que estão distribuídas na colônia 
(Oliveira & Kerr,2000). 

Foto 12: Separação completa 
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A alça de baixo mostra os favos com 

células escuras que tem ovos e larvas e, 

provavelmente, a rainha escondida. 

Como se trata de uma espécie do 

gênero Melipona, não há construção de 

realeiras. As larvas precisam ser bem 

alimentadas e terem composição genéti 

ca xa 1 txa2; xb 1 txb2 para tornarem-se 

rainhas. 

A alça inferior recebeu duas alças 

vazias e as duas alças (medianas e 

superior} recebem uma alça inferior 

vazia (Oliveira & Kerr, 2000). 

COLMEIA FILHA 

Foto 13: Visualização das colmeias 
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A colônia com rainha fisogástrica é 
removida para uma nova posição de 1 O 
a 20 metros da outra. Deixa-se no local 
a colmeia que ficar mais fraca para 
receber as campeiras. Usualmente, em 
90 a 120 dias estarão prontas para nova 
divisão. Na primeira semana é bom ali 
mentar com xarope, mel ou melado de 
cana. Se a florada for fraca precisa ser 
alimentada por mais tempo. 

Para terminar, coloca-se nas frestas das 
colmeias uma fita de papel gomado para 
impedir a entrada de formigas e 
forídeos, e evitar que o cheiro do mel 
atraia outras abelhas. Fernando, Glória 
e Kerr terminaram a operação (Oliveira 
& Kerr, 2000). 

Foto 14: Colmeias separadas 
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Em muitos lugares do Brasil (floresta 
amazônica, por exemplo ) o meliponicul 
tor pode iniciar sua criação com uma só 
colmeia porque, muito provavelmente, 
existirão várias colônias da mesma 
espécie na área. Porém em áreas 
desvastadas, ou em florestas com suas 
colônias excessivamente predadas, há 
necessidade de se ter 44 colônias para 
evitar o efeito" Yokoyama e Ney", isto é, 
a produção de machos diplóides e a 
conseqüente matança da rainha. Este 
processo levará á extinção da popu 
lação em uma média de 15 gerações. 

Os dados obtidos com o método de 
divisão de colônia por Fernando Oliveira 
possibilitam que, 20 colmeias mane 
jadas corretamente, após 17 meses, 
transformem-se em 160 colmeias 
(Oliveira & Kerr, 2000). 

Para as espécies mais populosas como 
MeNpona seminigra merri!lae vulgar 
mente chamada Uruçu-Boca-de-Renda, 
Melipona rufiventris paraensis Uruçu 
Boca-de-Ralo e outras, é recomendado 
aumentar-se apenas as medidas inter 
nas para 21121cm e 3cm ou mais de 
espessura da madeira. 



Ninho (2) largura 15cm x 15 cm com a 
espessura tamanho do ripão. Altura é de 
9cm. 
Sobreninho (3) largura 15cm x 15cm x 
9cr.n de altura contendo no meio um 
buraco, para que passe os favos. 
Sobreninho com cantoneiras nas laterais 
ou com um buraco que pode ser em 
forma diagonal, quadrado ou redondo de 
acordo com as condições de quem vai 
construir. 
Alça (4) Para aumentar o ninho ou 
metgueira usa-se um quadrado oco com 
15cmx15cm x 9cm. 
Melgueira (5) É o tocai onde as abelhas 
depositam o excesso do mel e pólen 
durante as floradas. Altura 7cm interna 
mente e externo 8cm por 15x15cm e 
3cm espessura, contendo um buraco de 

1 cm no fundo da melgueira para pas 
sagem das abelhas internamente, ligan 
do o ninho ou sobreninho com a 
metgueira. 
Tampa (6) Um quadrado de tábua prega 
do nas laterais. 2 pedaços de madeira. 
Lixeira (1- é opcional) É o local de 
depósito onde as operárias faxineiras 
desenvolvem o trabalho de limpeza e 
jogam o lixo que fica à espera das 
operárias campeiras.Estas levam o lixo 
para jogar fora da colmeia. Altura 3,5cm 
pôr 21x21 e 3cm de espessura ou 15x15 
e 3cm de espessura com uma abertura 
no ninho de 1 cm para passagem das 
abelhas, e mais um buraco no meio da 
lixeira para ventilação.Este deve ser 
recoberto com tela milimetrada contendo 
seixos dentro. 

Foto 15: Apresentação do modelo Fernando Oliveira 
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A caixa Adú ou carrinho é ideal para 
as abelhas Frieseomelitta - Moça 
Branca, Marmelada, ou mosquito. O 
Ninho tem um túnel por onde as abelhas 
passam para depositar o pólen de um 
lado e mel de outro. O importante é que 
estas abelhas não precisam de uma li 
xeira em separado. Como colocam suas 
crias nas paredes do ninho e este é 
removido, a transferência se dá muito 
facilmente. 

Foto 16: Modelo de caixa Adú ou carrinho 
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Tampa (4) são 2 retângulos que cobrem 
a melgueira e o ninho, com 3cm de 
espessura de 14cm x20cm tendo no 
meio um pegador de 1,5cm x 12,5cm 
pregado. 

Melgueira (3) 2 laterais de 14cm com 
primento x 7cm altura contendo no meio 
um retângulo de 14cm x7cm pregado 
em forma de "u" com 3cm de espessura, 
coberto com uma das tampas. 

Ninho (2) 4 retângulos de 13,5cm largu 
ra x 15cm altura, sendo que um, loca 
lizado junto da melgueira tem apenas 
11 cm de altura . 

Fundo ou base (1) 20cm de largura x 
28,5cm de comprimento com 3 cm de 
espessura. Em cima fica um retangulo 
pequeno de12cm x 3cm com espessura 
de 0,5cm, pregado em duas ripas de 
12cm x 1 cm com 0,5 cm de expessura. 
Suas partes são totalmente separadas 
do fundo onde fica o túnel que é feito 
para que as abelhas não percam tempo 
construindo. As tampas da melgueira e 
do ninho são separadas. Se o leitor não 
entender escreva-me ou telefone para 
eu explicar melhor. Foto 17: Apresentação do modelo Adú 
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Observações: É muito importante para 
quem cria abelhas, ter credibilidade no 
ramo, alguns fatores que são primordiais: 

1 º cuidar corretamente de seu 
meliponário. Depois, na produção do mel 
e do pólen, são necessários os cuidados 
com a higiene pessoal, bem como a 
limpeza dos utensílios que vão ser utiliza 
dos na coleta como também com as vasi 
lhas que serão utilizadas para guardar 
estes produtos e para a venda dos mes 
mos. 

Para construção de suas caixas não se 
deve usar madeira tratada (estas são 
impregnadas com material tóxico para a 
preservação da madeira. Este material 
mata insetos e também mata as abelhas). 

Para a pintura das caixas: deve ser feita 
primeiro a pintura antes de colocar as 
abelhas, ou utilizar tintas não tóxicas 
como AQUACRYL. Segundo o MSc. José 
de Ribamar Silva Barros a AQUACRYL é 
ideal porque não é tóxica. Se não encon 
trar, poderá utilizar tinta a base de óleo 
fazendo a pintura somente por fora pelo 
menos 15 dias antes de colocar as abe 
lhas. Use de preferência cores claras que 
ajudem a ver de longe os predadores. 
Nunca o branco, pois atrapalha a visibili 
dade das abelhas. 



Tipos de entradas de colmeias regionais 

É muito importante nós termos conheci 
mento de alguns dos tipos de entradas 
das abelhas existentes no Amazonas, 
para que possamos observar quais 
encontramos em nossa Região. 

Jupará 
Melipona compresssipes manaosensis 

Fotografada no Bosque da Ciência do INPA - Manaus-AM 
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Jupará 
Melipona compresssipes manaosensis 

Sítio Nova Esperança - Km 30 - AM 010 - Propriedade do Sr. Almeida 
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Uruçu preta 
Melipona nebulosa 

Aldeia Sateré Maué • Comunidade Araticum - Sítio Vida 
Feliz • Município Barreirinha - AM 
Tuxaua de Aralicum Lúcio Batista 

Mata nativa, antes da transferência 

Aldeia Saterê Maué - Comunidade Vtla Nova • Município ltaituba-PA - Gonçalo 
Mequiles - Tuxaua da Vila Nova 
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Uruçu Boca-de-renda 
Melipona seminigra merrillae 

Meliponário do Bosque da Ciência INPA, oriunda de Manaquiri - AM 

r ,· 

Meliponário do Bosque da Ciência INPA, 
oriunda de Manaquiri - AM 
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Células de cria com ovo 
Melipona rufiventris 
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Pinto de velho 
Melipona lateralis 

Sitio do Urubuí • Município de Presidente Figueiredo· AM 
Proprietário: Pr. Egídio 

Bico de Tucano 
Melipona sp 
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Encontrada na reserva do Capanãnzinho • Comunidade Nazaré • 
Município de Manicoré-AM • Proprietário Sr. Aclvam Façanha de 
Azevedo 



Uruçu alaranjada 
Melipona semínlgra 

Fotografada no Bosque da Ciência INPA, oriunda de Manaquiri - AM 
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Canudo 
Scaptotrigona polistycta 

Encontrada na Aldeia Saterê Maué, Ciomunidade Vila Nova • Município de ltaítuba-PA, Propriedade do Sr. Hildo 

Torce cabelo 
Scaptotrigona tujumirim 
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Fotografada no Bosque da Ciência • INPA • Manaus-AM, 
oriunda do município de Manaquiri 



Rainha fisogástrica 
Me/ipona rufivensis paraensis 

Fotografada no Bosque da Ciência • Manaus • AM 

Encontrada na reserva do Capanânzinho 
Município de Manicoré · AM 
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Portana sp 

Abelha ladra ou 
saqueadeira 
Lestremelita limao 

Encontrada na Aldeia Sateré Maué - Comunidade Vila Nova - Município de 
ltaituba - PA. Abelhas que destroem as outras. Não é recomendável 
criar. É bastante parecida com as abelhas torce cabelo. Modo de iden 
tificação: não possuí curbicula e tem um forte cheiro de limão. 
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Abelha pé-de-pau 
Trigana williana 

Fotografada no Meliponário do Bosque da Ciência - INPA - Manaus-AM 
Não é recomendável criar 

Trigana sp 

Encontrada na Aldeia Sataré Maué - Comunidade Omiritulsa 
Não é recomendável criar, Importante deixar na natureza 
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Juparazinha 
Scaptotrigonaona sp 

Fotografada no Bosque da Ciência - INPA - Manaus-AM, oriunda do município de Manaquiri 

Scaura sp 

Fotografada no Bosque da Ciência - INPA - Manaus-AM, 
oriunda do município de Manaquiri 
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Tetragana quadrangula 

Encontrada na Aldeia Sateré Maué - Comunidade Vila Nova - Município de ltaltuba-PA - Proprietário Sr. Antônio 

Jataí 
Tatragonisca augustula 

Encontrada na Aldeia Sateré Maué - Comunidade Vila Nova 
Município de ltaítuba-PA 
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Moça-branca ou Marmelada 
Frieseomelitta si/vestrii 

Meliponário do Bosque da Ciência - INPA, oriunda do murncipio de Manaquiri-AM 

Frieseomelitta varia 
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Meliponãrio do Bosque da Ciência, 
encontrada em Manaus-AM 



Abelha Raiz 
Grupo Trlgonini 

Encontrada numa árvore queimada na floresta • Município de Manacapuru • AM 
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Rainha fisogástrica com asas gastas 
Grupo Trigonini 

Fotografada na Comunidade de Santana, Reserva do Capanânztnho no Município de Manicoré - AM 
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No Meliponário do INPA e no Condomínio das Abelhas do Bosque da Ciência dis 

pomos das seguintes colmeias para cruzamento: 

NOME CIENTIFICO NOME VULGAR 

01- Melipona compresssipes manaosensis 
02- Tetragana clavipes 
03- Melipona rufiventris paraensis 
04- Melipona seminigra merril/ae 
05- Frieseomelitta varia 
06- Frieseome/itta polistycta 
07- Trigana williana 
08- Scaptotrigona 
09- Plebeia mínima 

Jupará 
Borá 

Jandaíra ou Uruçu Boca de Ralo 
Uruçu Boca de Renda Jandaíra 

Moça branca 
Marmelada 

Abelha mel pé de pau 
Tujumirim ou torce cabelo 

Abelha mirim 

Coletor de abelhas - confeccionado no Curso de Melicultura na Reserva do 
Capanânzínho, no rnunícípio de Manicoré-AM 
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